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Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» 

της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» 
(Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) 

 
που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
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Πρόλογος 
 

Οδηγός του καθηγητή για το λογισµικό LabVIEW της National Instruments 

 
ο παρών εγχειρίδιο αποτελεί ένα εισαγωγικό βοήθηµα στο λογισµικό 
LabVIEW της National Instruments για τον καθηγητή που θα κατευθύνει τους 
µαθητές µέσω του αντίστοιχου τετραδίου δραστηριοτήτων παρέχοντας του 

πολύτιµη καθοδήγηση στη χρήση του λογισµικού µε παραδείγµατα στη χρήση του. 
 
Το λογισµικό LabVIEW είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού σε γραφικό περιβάλλον. 
Αυτό σηµαίνει ότι o καθηγητής κατέχει θεµελιώδεις έννοιες δοµηµένου 
προγραµµατισµού ώστε να µπορέσει να µεταβεί στον προγραµµατισµό µε LabVIEW.  
 
Ο τρόπος συγγραφής του εγχειριδίου έγινε µε σκοπό µέσα από το πλήθος των 
γραφικών εντολών προγραµµατισµού του LabVIEW να δώσει τις πληροφορίες 
εκείνων των λειτουργιών, των δοµών και της µεθόδου προγραµµατισµού του 
LabVIEW που θα συναντήσουν οι µαθητές στο τετράδιο των δραστηριοτήτων τους.  

Το εγχειρίδιο παρέχει πολύτιµη καθοδήγηση στη χρήση του λογισµικού, 
παραδείγµατα αλλά και αναλυτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για διδασκαλίες 
που βασίζονται στη χρήση του κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.  

Το εγχειρίδιο περιλαµβάνει 10 εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναφέρονται σε 
ύλη διδασκόµενων µαθηµάτων και περιλαµβάνουν τα βήµατα που απαιτούνται για να 
ολοκληρωθεί η κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα.  

Οι δέκα θεµατικές ενότητες είναι δοµηµένες µε απλοποιηµένο επίπεδο µε στόχο ώστε 
να µπορεί ο καθηγητής να τις προσαρµόσει στις γνώσεις του αλλά και στο επίπεδο 
του ακροατηρίου του. 

Σε κάθε δραστηριότητα προτείνονται νέα θέµατα για εξάσκηση του καθηγητή και των 
µαθητών. Η πρώτη δραστηριότητα για να πραγµατοποιηθεί συνοδεύεται από το 
αρχείο θερµοκρασία.vi που θα πρέπει ο καθηγητής να το αποθηκεύσει στον 
υπολογιστή του µαθητή σε φάκελο µε  όνοµα  c:\LabVIEW_δραστηριότητες.   

 

Οι συγγραφείς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τ 
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      Οδηγός  
  Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας  

   
 
 

 Περιβάλλον ανάπτυξης 
LabVIEW 

 

 
Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να καταδειχτεί η αξία της χρήσης προγραµµάτων ελέγχου και µετρήσεων και να 

πραγµατοποιηθεί η παρουσίαση του περιβάλλοντος εργασίας LabVIEW. 
 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας o καθηγητής θα κάνει το µαθητή να 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει το περιβάλλον εργασίας του LabVIEW. 
⇒ Να διαχωρίζεται τις εργαλειοθήκες και τα επιµέρους εργαλεία που θα χρειαστούν 

οι µαθητές στο τετράδιο εργασίας τους. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε το περιβάλλον του λογισµικού LabVIEW 
⇒ Να εξοικειωθεί µε τον γραφικό αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό.  
⇒ Να αντιλαµβάνεται τη σύνθεση των εικονοργάνων. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 LabVIEW  
 Εικονικό όργανο (Virtual Instrument) 
 Μιµικό παράθυρο (Front panel) 
 ∆ια-γραµµικό µπλοκ (Block diagram) 
 Παλέτα εργαλείων (Tools palette)  
 Παλέτα αντικειµένων (Controls) 
 Παλέτα λειτουργιών (Functions) 

 
 

Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 
1.1 Εισαγωγή στα συστήµατα απόκτησης δεδοµένων 

 

1

Θερµοζεύγος 
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Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να τονίσουµε τη σηµασία του κάθε στοιχείου 
σύνθεσης ενός συστήµατος µετρήσεων ή ελέγχου και να αναφέρουµε παραδείγµατα 
για κάθε ένα από αυτά (βλέπε βιβλιογραφία). Για παράδειγµα µπορούµε να 
αναφέρουµε για την κάθε κατηγορία τα εξής: 
• Αισθητήρας 

 
Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε την περίπτωση ενός αισθητήρα 

θερµοζεύγους για τη µέτρησης της θερµοκρασίας ή ενός ροόµετρου για τη µέτρηση 
της ροής σε έναν σωλήνα. 

 
• Ενισχυτής 

 
Ως ενισχυτή µπορούµε να αναφέρουµε µια µονάδα που 

έχει µία είσοδο στην οποία συνδέουµε ένα ασθενές σήµα και µία 
έξοδο στην οποία λαµβάνουµε το σήµα ενισχυµένο και 
απαλλαγµένο από ηλεκτρικούς θορύβους του περιβάλλοντος. 

 
• Κάρτα µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό  

 
Ως κάρτα ή µονάδα µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό αναφέρουµε 

µια ηλεκτρονική µονάδα αναλογικού σε ψηφιακό µετατροπέα (ΑΨΜ) που έχει µία 
είσοδο στην οποία συνδέουµε ένα αναλογικό σήµα και λαµβάνουµε στην έξοδο της, 
τη ψηφιακή µορφή του σήµατος εισόδου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
 

Για το στοιχείο του συστήµατος του ηλεκτρονικού υπολογιστή µπορούµε να 
αναφέρουµε τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου υπολογιστή. 

 
• Λογισµικό LabVIEW 

 
Πρέπει  ο καθηγητής να τονίσει ότι το λογισµικό 

LabVIEW της National instruments είναι µια γραφική 
γλώσσα προγραµµατισµού µε την οποία µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε συστήµατα µέτρησης και ελέγχου η οποία 
όµως διαφέρει από τις παραδοσιακές γλώσσες δεδοµένων 
όπως την Visual Basic, C κ.α.. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι 

Κάρτα µετατροπής 
αναλογικού 
σήµατος σε 
ψηφιακό

Αναλογικό  Ψηφιακό 

Μονάδα ενίσχυσης 

Κάρτα ΑΨΜ  
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καλούµε εικονικά όργανα ή εικονόργανα (virtual Instruments) το συνδυασµό υλικού/ 
λογισµικού, και ότι κάθε εικονόργανο περιλαµβάνει: 
 

1. To δια-γραµµικό µπλοκ (Block diagram). 

2. Τον κοννέκτορα και την εικόνα (Icon/ Connector).  

3. Το µιµικό παράθυρο (Front panel).  

  

 
 
Τονίζουµε ότι τα στοιχεία που εισάγουν δεδοµένα όπως: 
 

 ∆ιακόπτες, 
 Ποτενσιόµετρα,  
 Πλήκτρα κ.α., 

 
ονοµάζονται αντικείµενα (controls), ενώ τα στοιχεία που εξάγουν δεδοµένα όπως  
οθόνες  και όργανα, καλούνται δείκτες (indicators). 
 
Το περιβάλλον του λογισµικού LabVIEW αποτελείται από δύο παράθυρά: 
 
 Το µιµικό παράθυρο (front panel). 
 Το παράθυρο του δια-γραµµικού µπλοκ (block diagram) 

 

1 

2 

3 
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Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  
 

 Στο πρακτικό µέρος τονίζουµε τα εργαλεία που περιλαµβάνει η παλέτα 
εργαλείων µας που θα χρησιµοποιήσουµε στις δραστηριότητες για την κατασκευή 
εικονοργάνων. 
 
 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση των εργαλείων της παλέτας: 

 

⇒ Εργαλείο αυτόµατης επιλογής (Automatic Tool Selection) 
Με το εργαλείο αυτό µπορούµε να έχουµε αυτόµατη εναλλαγή των 
εργαλείων της παλέτας από το LabVIEW κατά το σχεδιασµό του 
εικονόργανου.  
 

⇒ Εργαλείο λειτουργίας (Operating) 
Με το εργαλείο αυτό µπορούµε να αλλάζουµε τις τιµές εισαγωγής των 
στοιχείων.  
  

⇒ Εργαλείο θέσης- δείκτη (Positioning) 
Το εργαλείο αυτό επιλέγει, µετακινεί και αλλάζει το µέγεθος στα στοιχεία-

Front Panel Block Diagram  

Παλέτα 
εργαλείων 
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αντικείµενα στο µιµικό παράθυρο και στο δια-γραµµικό µπλοκ. 
 

⇒ Εργαλείο ονοµατοθέτησης (Labeling) 
Με το εργαλείο αυτό µπορούµε να γράψουµε επάνω στην επιφάνεια του 
µιµικού παραθύρου και στο δια-γραµµικό µπλοκ. 

 
⇒ Εργαλείο συνδέσεων (Wiring) 

Το εργαλείο αυτό συνδέει τα στοιχεία στον κώδικα. 
 

Εάν η παλέτα εργαλείων δεν εµφανίζεται στην οθόνη επιλέγουµε την εντολή View 
→Tools Palette για την εµφάνιση της. 
 
Κάθε αντικείµενο (control) έχει ένα τόξο εξόδου που δηλώνει εισαγωγή δεδοµένου 
ενώ σε κάθε δείκτη (indicator) έχει ένα τόξο εισόδου που δηλώνει απεικόνιση 
δεδοµένου. 
                      Στοιχείο control                                                             Στοιχείο indicator 
 

 

Θα πρέπει να ενθαρρύνουµε του µαθητές να εξερευνήσουν τις παλέτες των 
συναρτήσεων-λειτουργιών  (Functions) και την παλέτα των στοιχείων-αντικειµένων 
(Controls) ζητώντας τους να βρουν συγκεκριµένο στοιχειό ή λειτουργιά.  
Για παράδειγµα να βρουν τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των στοιχείων-αντικειµένων (Controls) 
Controls→Graph→ να βρουν το γράφηµα Waveform Chart. 
 
Γράφηµα Waveform Chart 
 

   

 

 
Στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των λειτουργιών - συναρτήσεων (functions) 
Functions →Programming→Numeric να βρουν τη λειτουργία της άθροισης δύο 
δεδοµένων Add. 

 

Τόξο εξόδου Τόξο εισόδου 
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Η δραστηριότητα για να πραγµατοποιηθεί συνοδεύεται από το αρχείο 
θερµοκρασία.vi που θα πρέπει ο καθηγητής να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του 
µαθητή σε φάκελο µε  όνοµα  c:\LabVIEW_δραστηριότητες. 
 
Βήµατα εργασιών 

1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Browse, και στη 
συνέχεια από το παράθυρο επιλογής των windows επιλέγουµε τη διαδροµή και το 
φάκελο c:\LabVIEW\δραστηριότητες, µέσα στο oποίο βρίσκεται το εικονόργανο της 
δραστηριότητας θερµοκρασία.vi. 
 

 
 

2. Στο µιµικό παράθυρο που 
ανοίγεται επιλέγουµε Window→Tile 
Left and Right για να εµφανιστούν 
και τα δύο παράθυρα του LabVIEW 
στην οθόνη του υπολογιστή. 

 
 

Επιλογή Browse… 
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3. Πατάµε το πλήκτρο εκκίνησης του εικονόργανου (διπλανό εικονίδιο) 
και παρατηρούµε τη µεταβολή της θερµοκρασίας στο όργανο του 
θερµοµέτρου. Καθώς µεταβάλουµε τη τιµή του χρόνου στο 
ποτενσιόµετρο παρατηρούµε να µεταβάλλεται και ο χρόνος µέτρησης της 
θερµοκρασία από τον προσοµοιωµένο αισθητήρα. 

 
4. Πατάµε το πλήκτρο Stop (διπλανό εικονίδιο) στο µιµικό παράθυρο και 

το εικονόργανο τερµατίζει τη λειτουργία του. 
5. Εκκινούµε πάλι το εικονόργανο µε το πλήκτρο εκκίνησης και πατάµε 

στη συνέχεια το πλήκτρο αργής κίνησης (Execution Highlighting) στο 
δια-γραµµικό µπλοκ µε το οποίο µπορούµε να παρατηρήσουµε τη ροή 
δεδοµένων καθώς εκτελείται ο κώδικας στο δια-γραµµικό µπλοκ του 
LabVIEW. 

 
 

6. Πατάµε το πλήκτρο Stop στο µιµικό διάγραµµα. 

Μιµικό παράθυρο ∆ια-γραµµικό µπλοκ 

Ροή δεδοµένων στο LabVIEW 
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7. ∆ιαγράφουµε το όργανο του θερµοµέτρου επιλέγοντας το µε αριστερό κλικ 
στην κορυφή του και πατώντας το πλήκτρο Delete από το πληκτρολόγιο. 

8. Πατάµε το πλήκτρο Ctrl + B για να διαγραφούν από το δια-γραµµικό µπλοκ οι 
άκυρες γραµµές σύνδεσης. 

9. Με δεξί κλικ στο µιµικό παράθυρο επιλέγουµε από την παλέτα 
των αντικειµένων (Controls) Modern→Numeric→Tank 
στοιχείο δεξαµενής και το τοποθετούµε στο µιµικό παράθυρο. 

10. Οδηγούµε το ποντίκι στη κάτω δεξιά γωνία της δεξαµενής 
όπου εµφανίζεται το διπλό βέλος επιµήκυνσης του στοιχείου 
και µε αριστερό κλικ εκτείνουµε προς τα κάτω. 

 
Επιλογή στοιχείου δεξαµενής 

 

 
Τοποθέτηση και µεγέθυνση του στοιχείου δεξαµενής 

 
 
 
 
 
11. Στο δια-γραµµικό µπλοκ µε 
το εργαλείο σύνδεσης (wire) 
από την παλέτα των εργαλείων 
(Tools palette) συνδέουµε τον κώδικα 
όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 

Επιλογή δεξαµενής (Tank) 

∆εξαµενή (Tank) 
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Εάν η παλέτα εργαλείων δεν εµφανίζεται στην οθόνη επιλέγουµε την εντολή View 
→Tools Palette για την εµφάνιση της. 

 
 

12. Στο µιµικό παράθυρο µε το εργαλείο ονοµατοθέτησης (Labeling) 
(διπλανό εικονίδιο) αλλάζουµε την ετικέτα από θερµοκρασία σε Στάθµη 
δεξαµενής (%) και τη βαθµονόµηση της από 0 έως 100. 
 

 
13. Επιλέγουµε από το κύριο µενού του LabVIEW την εντολή File→Save As.. και 
στο παράθυρο επιλογών που εµφανίζεται επιλέγουµε Copy substitute copy for 
original, πατάµε το πλήκτρο Continue..., και δίνουµε το όνοµα στο εικονόργανο, 
∆εξαµενή.vi µέσα στο φάκελο LabVIEW ∆ραστηριότητες.  

 

Βαθµονόµηση  της 
δεξαµενής έως 100 
µονάδες 

Αλλαγή ετικέτας 
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14. Προτρέπουµε του µαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις δραστηριότητας και να 
βαθµολόγησε στο πλαίσιο την ικανότητα σου στη δραστηριότητα µε κλίµακα από 1-
20. 
 
15.Αφήνουµε χρόνο στους µαθητές για να εξερευνήσουν και να πειραµατιστούν  µε 
τη δραστηριότητα. 
 

 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, Εκδόσεις 
Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε φύλλα 
έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
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      Οδηγός  
  Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας  

 
 
 
 Τύποι δεδοµένων και δοµικά 

στοιχεία  
 
 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθούν οι λειτουργίες του LabVIEW για είσοδο και έξοδο δεδοµένων 

του περιβάλλοντος εργασίας LabVIEW. 
 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας o καθηγητής θα κάνει το µαθητή να 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει το τις λειτουργίες εισόδου – εξόδου του LabVIEW. 
⇒ Να διαχωρίζει στοιχεία µεταξύ τους. 
⇒ Να γνωρίζει διαθέσιµα δοµικά στοιχεία προγραµµατισµού. 
⇒ Να γνωρίζει τις διαθέσιµες τυποποιηµένες συναρτήσεις. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να αντιλαµβάνεται τα διαθέσιµα δοµικά στοιχεία προγραµµατισµού. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 LabVIEW  
 Εικονικό όργανο (Virtual Instrument) 
 Μιµικό παράθυρο (Front panel) 
 ∆ια-γραµµικό µπλοκ (Block diagram) 
 Τύπος δεδοµένου 
 ∆οµικό στοιχείο 

 
 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 
1.1 Εισαγωγή στα δοµικά στοιχεία του 

LabVIEW 
 

 Το LabVIEW διαθέτει στοιχεία 
αντικειµένων και δεικτών σε κατηγόριες στοιχείων 
αριθµητικών δεδοµένων, λογικών δεδοµένων και 

2
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χαρακτήρων – συµβολοσειρών.  Μερικά από αυτά παρουσιάζονται στην διπλανή 
εικόνα: 

 
Ψηφιακά στοιχεία  Controls and Indicators 
 

 
 
Αυτά τα στοιχεία - αντικείµενα (σε µορφή διακόπτες, πλήκτρα και LEDs) εγγράφουν 
ή διαβάζουν τιµές λογικής αλήθειας, καταστάσεις δηλαδή Αλήθειας / Ψευδούς (True-
False / ON-OFF).  
 

1.2 Τύποι δεδοµένων 
 

Το LabVIEW διαθέτει διαφορετικούς τύπους δεδοµένων που διακρίνεται ο 
κάθε ένας από το δικό του χρωµατισµό (βλέπε βιβλιογραφία). Μπορούµε να τον 
τροποποιήσουµε το τύπο ενός στοιχείου επιλέγοντας Representation µε δεξί κλικ 
επάνω σε κάθε στοιχείο όπως στην παρακάτω εικόνα:  
 

 
 

Κάθε σύνδεση έχει διαφορετικό χρώµα ή στυλ ανάλογα µε τον τύπο 
δεδοµένων που µεταφέρει. 

Παλέτα επιλογής 
τύπων δεδοµένων 
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 Το πορτοκαλί χρώµα ορίζει ότι το δεδοµένο είναι δεκαδικός αριθµός (numbers).  
 Το πράσινο χρώµα ορίζει ότι το δεδοµένο είναι λογικού τύπου (Boolean).  
 Το µωβ χρώµα ορίζει ότι το δεδοµένο είναι συµβολοσειρά (string). 
 To µπλε χρώµα ορίζει ότι το δεδοµένο είναι ακέραιος αριθµός (integer).  
 Το καφέ χρώµα ορίζει ότι το δεδοµένο είναι συστάδα ή δυναµικό δεδοµένα 

(clusters, dynamic data). 
∆εν µπορούµε να συνδέσουµε διαφορετικούς τύπους δεδοµένων µεταξύ τους.  
 

Παράδειγµα λανθασµένης σύνδεσης τύπων δεδοµένων 

 
Ο τύπος του καλωδίου δηλώνει εάν το δεδοµένο είναι µονόµετρο, µονοδιάστατος 
πίνακας ή δι-διάστατος πίνακας. 

 

 

 

 
 
 
 

(Βλέπε βιβλιογραφία) 
 

Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  
 
Στη δραστηριότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την πλοήγηση στο περιβάλλον του 

LabVIEW και τη δηµιουργία ενός εικονόργανου άθροισης δύο µεταβλητών που θα 
εισάγεται η τιµή τους από το µιµικό διάγραµµα. 

 
Προτείνεται του µαθητές να πραγµατοποιήσουνε την ίδια δραστηριότητα για την 
πράξη της: 
 
⇒ Αφαίρεσης 
 
⇒ ∆ιαίρεσης 
 
⇒ Πολλαπλασιασµού 

 

Τύπος             Μονόµετρο      1D Πίνακας           2D Πίνακας    Χρώµα 
Ακέραιος                                                         Μπλε   
Πραγµατικός             Πορτοκαλί  
Λογικός                        Πράσινο 
Συµβολοσειρά                                         Μοβ 
Συστάδα                                                               Μοβ 

∆ιακεκοµµένο 
καλώδιο σε 
λανθασµένη 
σύνδεση 
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Εργασίες δραστηριότητας  
 
Στη δραστηριότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την πλοήγηση στο περιβάλλον του 

LabVIEW και τη δηµιουργία ενός εικονόργανου άθροισης δύο µεταβλητών των 
οποίων η τιµή τους θα εισάγεται από το µιµικό διάγραµµα. 

 
1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 

 
2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and 

Right για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην οθόνη 
του υπολογιστή. 
 

3. Στο µιµικό παράθυρο επιλέγουµε µε δεξί κλικ την παλέτα των αντικειµένων 
(Controls) και στη συνέχεια την παλέτα Modern→Numeric, όπου µέσα από 
αυτή επιλέγουµε και σύρουµε στην επιφάνεια του µιµικού παράθυρου ένα 
αντικείµενο εισαγωγής αριθµών Numeric Control. 

 

 
 

4. Επιλέγουµε ξανά στο µιµικό παράθυρο µε δεξί κλικ την παλέτα των 
αντικειµένων (Controls) και στη συνέχεια την παλέτα Modern→Numeric, 
όπου µέσα από αυτή επιλέγουµε και σύρουµε στην επιφάνεια του µιµικού 
παράθυρου ακόµη ένα αντικείµενο εισαγωγής αριθµών Numeric Control. 

 
5. Επιλέγουµε ξανά στο µιµικό παράθυρο µε δεξί κλικ την παλέτα των 

αντικειµένων (Controls) και στη συνέχεια την παλέτα Modern→Numeric, 
όπου µέσα από αυτή επιλέγουµε ένα αντικείµενο εξαγωγής αριθµών -οθόνη 
Numeric Indicator. 

 
 

Επιλογή Numeric Control 
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Το µιµικό παράθυρο θα έχει την παρακάτω εικόνα: 
 

 
 

6. Με το εργαλείο ονοµατοθέτησης (Labeling) (διπλανό εικονίδιο) µπορούµε 
να γράψουµε επάνω στην επιφάνεια του µιµικού παραθύρου (front panel) 
και να µετονοµάσουµε τις ετικέτες των στοιχείων. 

 
Εάν η παλέτα εργαλείων δεν εµφανίζεται στην οθόνη επιλέγουµε την εντολή View 
→Tools Palette για την εµφάνιση της.  
 
Επιλέγουµε αυτό και µετονοµάζουµε τα στοιχεία σε: 
 
 Μεταβλητή Χ 
 Μεταβλητή Y 
 Αποτέλεσµα 

 
Το µιµικό παράθυρο θα έχει την παρακάτω εικόνα: 
 

Εργαλείο ονοµατοθέτησης   (Labeling)  

Επιλογή Numeric Indicator 
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7. Στο δια-γραµµικό µπλοκ συνδέουµε µε το εργαλείο σύνδεσης (Wiring) τα 
δοµικά στοιχεία όπως αυτό παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα: 

 
 
 
 

8. Επιλέγουµε στοιχείο της άθροισης από την παλέτα 
Functions→Programming→ Numeric→Add 

 
 
 

Εργαλείο λειτουργίας  ( Operating)  

Επιλογή στοιχείου πρόσθεσης
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Με το Εργαλείο 
λειτουργίας (Operating) 

στο µιµικό παράθυρο τοποθετούµε 
τιµές στις οθόνες των µεταβλητών 
Χ και Υ πατώντας στα πλήκτρα 
των εικονιδίων όπως στην εικόνα 
και εκκινούµε το εικονόργανο µε 
το πλήκτρο εκκίνησης 
(βέλος) παρατηρώντας την 
οθόνη του αποτελέσµατος. 
Εάν η παλέτα εργαλείων δεν 
εµφανίζεται στην οθόνη επιλέγουµε 
την εντολή View →Tools Palette 
για την εµφάνιση της.  

 
Οθόνη µιµικού παραθύρου. 

 
 

 
9. Επαναλαµβάνουµε  τη λειτουργία του 

εικονόργανου εισάγοντας νέες τιµές στις 
µεταβλητές Χ και Υ στο µιµικό 
παράθυρο. 

 
 
 

10. Αποθηκεύουµε το εικονόργανο µε το 
όνοµα Πράξη αθροίσµατος δύο 
µεταβλητών.vi επιλέγοντας από το 
κύριο µενού του LabVIEW, την επιλογή 
File→Save As… και στο παράθυρο 
επιλέγουµε αποθήκευση του αρχείου 
στο φάκελο LabVIEW_ δραστηριότητες, 
όπως στην παρακάτω εικόνα.  
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Συµπληρωµατική εργασία 
 

Καλέστε τους µαθητές να κατασκευάσουνε το παρακάτω δια-γραµµικό µπλοκ 
και µε το εργαλείο αργής κίνησης να δούνε τη ροή των δεδοµένων καθώς το 
εικονόργανο θα εκτελείται. 
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Οι παλέτες που χρησιµοποιούνται στο παραπάνω δια-γραµµικό µπλοκ µέσα από τις 
οποίες µπορείτε να βρείτε τα στοιχεία είναι οι παρακάτω: 
 
Functions→Programming→ Numeric 

Functions→Programming→ Comparison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παρατήρηση !!! 
 
Για τη δηµιουργία 

δείκτη (indicator) ή 
αντικειµένου (control) στον 
ακροδέκτη κάθε λειτουργίας 
επιλέξτε µε δεξί κλικ επάνω 
στην έξοδο ή στην είσοδο του 
την αντίστοιχη επιλογή σας 
Create control ή Create 
Indicator. 

 
 
 
 

 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, 
Εκδόσεις Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε 
φύλλα έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
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       Οδηγός  
  Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας  

 
 
 
 
 Τύποι δεδοµένων και δοµικά 

στοιχεία  
 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθεί ο έλεγχος της ροής εκτέλεσης του προγράµµατος µε χρήση των 

δοµών του LabVIEW, οι τεχνικές δηµιουργίας και χρήσης των πινάκων. 
 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας o καθηγητής θα κάνει το µαθητή να 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει τις δοµές του LabVIEW. 
⇒ Να διαχωρίζει στοιχεία των δοµών. 
⇒ Να γνωρίζει τις µεθόδους ελέγχου ροής προγραµµατισµού. 
⇒ Να γνωρίζει τις διαθέσιµες τυποποιηµένες συναρτήσεις λειτουργίας των πινάκων 

που θα χρησιµοποιήσει στο τετράδιο δραστηριοτήτων του µαθητή. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις δοµές του LabVIEW 
⇒ Να εξοικειωθεί µε το γραφικό αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό.  
⇒ Να αντιλαµβάνεται τα διαθέσιµα στοιχεία προγραµµατισµού πινάκων. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 ∆οµή (Structure) 
 ∆οµή Eως ότου… (While Loop) 
 ∆οµή Επαναλήψεων (For Loop) 
 ∆οµή συνθήκης (Case) 
 Πίνακα (Array) 
 Ευρετήριο πίνακα (Index Array) 

 
 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 

1.1 Εισαγωγή στις δοµές του LabVIEW 
 

Στο LabVIEW συναντάµε τις πλήθος δοµών, βλέπε 
βιβλιογραφία. Εδώ θα εξετάσουµε τις δοµές που θα 
χρησιµοποιήσουµε στο τετράδιο δραστηριοτήτων του µαθητή.  

3 
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1.2 ∆οµή Έως ότου… (While Loop) 
 
Η δοµή Έως ότου… (While Loop) ακολουθεί την έννοια του δοµηµένου 
προγραµµατισµού: 
 

Έως ότου… 
 
Η δοµή Έως ότου… (While Loop) 

 
 

Η δοµή Έως ότου… (While Loop) τερµατίζεται όταν ένα λογικό δεδοµένο 
ενεργοποιήσει το  τερµατικό συνθήκης µε το παρακάτω σύµβολο:  

 
 

Το τερµατικό επανάληψης (iteration terminal) εµφανίζει τον τρέχοντα 
αριθµό της επανάληψης.  
 

1.3 ∆οµή Επαναλήψεως (For Loop) 
 
Η δοµή Επαναλήψεως (For Loop) ακολουθεί την έννοια του προγραµµατισµού: 
 

Για I=0 έως N-1 
 
Στη δοµή  συναντάµε τα δύο παρακάτω τερµατικά στοιχειά:  

 
α) το τερµατικό ορισµού επανάληψης (Number of Loops) που ορίζει τον 
αριθµό της επανάληψης,  
 

β)το τερµατικό επανάληψης (iteration terminal) που εµφανίζει τον 
τρέχοντα αριθµό της επανάληψης Ν-1 
 

Η δοµή Επαναλήψεως (For Loop) 
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1.4 ∆οµή Συνθήκης (Case) 

 
Η δοµή συνθήκης (Case) αποτελεί την έννοια του δοµηµένου προγραµµατισµού: 

 
  Εάν – τότε – αλλιώς 

 
Η δοµή συνθήκης παρέχει το στοιχείο ελέγχου, επιλογέα (selector 

terminal), για τον ορισµό της συνθήκης και έναν δείκτη που εµφανίζει τη 
συνθήκη που έχει επιλέγει  

 
 

 
Στην είσοδο του επιλογέα µπορούµε να συνδέσουµε λογικό (Boolean) , ακέραιο 
αριθµό (Integer) ή συµβολοσειρά (string) (βλέπε βιβλιογραφία).  
 
Η δοµή συνθήκης (Case) 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 Πίνακες  
 
Μπορούµε να κατασκευάσουµε πίνακες (βλέπε βιβλιογραφία) µε χρήσης της 

δοµής Επαναλήψεων (For Loop) όπως παρακάτω.  
 

Παράδειγµα δηµιουργίας πίνακα 
 
1. Επιλέγουµε κέλυφος πίνακα (Array) από την παλέτα Control→Modern→Array 
Matrix & Cluster.  
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2. Επιλέγουµε τύπου δεδοµένων από αντίστοιχες παλέτες αριθµητικών ή λογικών 
τύπων. 
 
 
 

 
 
Ο αριθµό των στοιχείων του πίνακα αποτελεί τον αριθµό Ν των επαναλήψεων της. Το 
ευρετήριο–δείκτης του πίνακα που τον χρησιµοποιούµε για διαχείριση των στοιχείων 
του απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα µε το σύµβολο []. 
 

 
Block diagram 

 

 
 

Front panel 
 

 
 
Χρησιµοποιώντας µια δοµή Επαναλήψεως (For Loop), µέσα σε µία άλλη µπορούµε 
να δηµιουργήσουµε έναν δισδιάστατο πίνακα. Η εξωτερική δοµή αποτελεί τον αριθµό 
των σειρών του πίνακα ενώ η εσωτερική  τον αριθµό των στηλών του. 
 
Block diagram 

 Κέλυφος πίνακα µε 
λογικά στοιχεία 

Κενό κέλυφος πίνακα 

 Κέλυφος πίνακα µε 
αριθµητικά στοιχεία 

Ευρετήριο- ∆είκτης 

Γεννήτρια τυχαίων αριθµών 

Ευρετήριο πίνακα 

Αριθµός στοιχείων πίνακα 

Αριθµός στοιχείων στηλών του πίνακα 
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Οι λειτουργίες πινάκων, αφορούν τη δηµιουργία, εγγραφή, διαγραφή, αντικατάσταση 
και εξαγωγή στοιχείων από ένα µονοδιάστατο ή δισδιάστατο πίνακα. 
Τις λειτουργίες πινάκων µπορούµε να τις επιλέξουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από 
την παλέτα των συναρτήσεων /λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ 
Arrays. 
 

 
 
 Λειτουργία ευρετερίου του πίνακα(  Index Array) 
 

Στον ακροδέκτη Index Number της λειτουργία  επιλέγουµε το στοιχείο 
εξαγωγής από τον πίνακα το οποίο εµφανίζεται στον ακροιδέκτη element or 
subarray. 
 

 
 
Παράδειγµα χρήσης της λειτουργίας ευρετερίου του πίνακα ( Index Array). 

Το δια-γραµµικό µπλοκ εξάγει το 2ο στοιχείο από µονοδιάστατο πίνακα 5 στοιχείων. 
Block diagram 

Ευρετήριο πίνακα 

Γεννήτρια τυχαίων αριθµών 

Αριθµός στοιχείων σειρών του πίνακα 

Λειτουργίες πινάκων 

Λειτουργίες ευρετηρίου του πίνακα
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Front panel                      

Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  
 

Στη δραστηριότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τη χρήση των δοµών που 
εξετάσαµε. Θα κατασκευάσουµε εικονόργανο που παρουσιάζει σε γραφικό τον 
αριθµό της επανάληψης δοµής και θα εµφανίζει µήνυµα στον εντοπισµό κάθε 
τελευταίας επανάληψης. Το εικονόργανο θα τερµατίζεται από πάτηµα σε πλήκτρο 
STOP.  

 
1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 

 
2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and 

Right για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην 
οθόνη του υπολογιστή. 

 
3. Επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των συναρτήσεων 

/λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ Structures τη 
δοµή Έως ότου… και ανοίγουµε ένα παράθυρο στο δια-γραµµικό µπλοκ. 

 

 
 

4. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των αντικειµένων(Controls) και 
στην παλέτα Modern→ Boolean επιλέγουµε ένα πλήκτρο τύπου STOP. 
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5. Επιλέγουµε ξανά την παλέτα των αντικειµένων(Controls) και στην παλέτα 
Modern→ Boolean επιλέγουµε ένα LED και το τοποθετούµε στην 
επιφάνεια του. 

 
 
 

6. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των αριθµητικών στοιχείων 
Control→Modern→ Numeric τοποθετούµε διαδοχικά ένα στοιχείο 
δείκτη Vertical Pointer Slider καθώς και ένα στοιχείο Numeric 
Indicator. (Στο στοιχείο Vertical Pointer Slider κάνουµε δεξί κλικ 
επάνω σε αυτό και επιλέγω Change to Indicator). 

 
7. Από την παλέτα των χαρακτήρων Control→Modern→String &Path 

τοποθετούµε ένα στοιχείο δείκτη String Indicator. 
 

Στοιχείο LED 

Στοιχείο δείκτη Vertical Pointer Slider

Στοιχείο STOP 

Στοιχείο δείκτη Numeric Indicator
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8. Με το εργαλείο τοποθέτησης  από την παλέτα εργαλείων (Tools 
palette) διαµορφώνουµε τα µεγέθη των στοιχείων στο µιµικό παράθυρο 
ώστε αυτό να αποκτήσει την παρακάτω εικόνα: 

 
Εάν η παλέτα εργαλείων δεν εµφανίζεται στην οθόνη επιλέγουµε την εντολή View →Tools 
Palette για την εµφάνιση της. 
 

 
9. Μεταφερόµαστε στο δια-γραµµικό µπλοκ και κάνουµε τις παρακάτω 

συνδέσεις µε το εργαλείο σύνδεσης και σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
εύρεσης των στοιχείων και των δοµών που δείξαµε στην ενότητα 
θεωρητικές γνώσεις δραστηριότητας. 

 
 

Επιλογή στοιχείου String Indicator 
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Επιµέρους οδηγίες σχεδίασης και εύρεσης στοιχείων στο δια-γραµµικού µπλοκ 
 

10. Για τους σταθερούς χαρακτήρες µηνυµάτων: 
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  και  
 

επιλέγουµε δύο στοιχεία σταθερών χαρακτήρων (String Constant) από το δια-
γραµµικό µπλοκ µε την επιλογή Functions→Programming→ String →String 
Constant, µε διπλό κλικ πληκτρολογούµε τα ακόλουθα µηνύµατα στο εσωτερικό 
τους που θα εµφανιστούν στην οθόνη, «Επανάληψη της δοµής» και «Τελευταία 
επανάληψη δοµής». 

 

 
 

Πατάµε επάνω στο δείκτη (βέλος) της δοµής για επιλογή 
συνθήκης True και τοποθετούµε µέσα στη συνθήκη το µήνυµα: 
 

 
 
Πατάµε επάνω στο δείκτη της δοµής συνθήκης για επιλογή 
False και τοποθετούµε µέσα στη συνθήκη το µήνυµα: 
 

 
 

11. Το Express VI χρόνο-καθυστέρησης το επιλέγουµε από 
την παλέτα Function→ Express→ Execution 
Control→ Time Delay, και στο πλαίσιο διαλόγου που 
εµφανίζεται επιλέγουµε χρόνο ενός (1) δευτερολέπτου 
και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ.  

 
 

 
 
 
 
 

Επιλογή στοιχείου String Constant 
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12. Το στοιχείο σταθερού αριθµού το επιλέγουµε από την παλέτα 

Functions→Programming→ Numeric→Numeric Constant. 
Τοποθετούµε το στοιχείο δίπλα στη δοµή Επανάληψης (For loop) και µε 
διπλό κλικ πληκτρολογούµε σε αυτό την τιµή 10.  

 

 
 

13. Την εντολή της ισότητας την επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την 
παλέτα Functions→Programming→ Comparison→Equal? 

 

 
 
 

Επιλογή στοιχείου χρονο-καθυστέρησης

Επιλογή στοιχείου Numeric Constant

Επιλογή στοιχείου ισότητας 
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14. Εκκινούµε το εικονόργανο µε το πλήκτρο εκκίνησης και 
παρατηρούµε τη λειτουργία του. 

 
15. Τερµατίζουµε την λειτουργία του µε το πλήκτρο πατώντας το STOP. 

 
16. Αποθηκεύουµε το εικονόργανο (όπως στη δραστηριότητα 2) µε το όνοµα 

∆οµές.vi.  
 

17. Τερµατίζουµε το LabVIEW. 
 

18. Προτρέπουµε τους µαθητές να κατασκευάσουν ένα δισδιάστατο πίνακα 
5Χ6 και ένα 10Χ12 στοιχείων. 

 
Επιµέρους δραστηριότητα  

 
1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 

 
2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and 

Right για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην 
οθόνη του υπολογιστή. 

 
3. Επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των συναρτήσεων 

/λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ Structures τη 
δοµή Επαναλήψεως και ανοίγουµε ένα παράθυρο στο δια-γραµµικό 
µπλοκ. 

 

 
 

4. Επιλέγουµε στοιχείο σταθερού αριθµού από την παλέτα 
Functions→Programming→ Numeric→Numeric Constant. 
Τοποθετούµε το στοιχείο δίπλα στη δοµή Επανάληψης (For loop) και µε 
διπλό κλικ πληκτρολογούµε σε αυτό την τιµή 10.  
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Εικόνα δια-γραµµικού µπλοκ 

 
5. Επιλέγουµε στοιχείο γέννησης τυχαίου αριθµού από την παλέτα 

Functions → Programming → Numeric → Random Number. 
Τοποθετούµε το στοιχείο µέσα στη δοµή Επανάληψης (For loop).  

 
 

6. Συνδέουµε µε το καλώδιο το ζάρι µε τη δεξιά πλευρά της δοµής 
 

Επιλογή στοιχείου Numeric Constant

Επιλογή στοιχείου Numeric Constant



LLLaaabbbVVVIIIEEEWWW      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟ    ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΗΗΗΓΓΓΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 35

 
7. Με αριστερό κλικ eπάνω στο δεξί άκρο του καλωδίου επιλέγουµε 

Create→Indicator 

 
 

 
Εικόνα δια-γραµµικού µπλοκ µετά από επιλογή  
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8. Στο µιµικό παράθυρο εκτείνουµε προς τα κάτω την οθόνη του 
πίνακα µε το εργαλείο τοποθέτησης  

 
Εάν η παλέτα εργαλείων δεν εµφανίζεται στην οθόνη επιλέγουµε την εντολή View →Tools 
Palette για την εµφάνιση της. 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Εκκινούµε το εικονόργανο µε το πλήκτρο εκκίνησης και 
παρατηρούµε τη λειτουργία του. 

 
10. Αποθηκεύουµε το εικονόργανο (όπως στη δραστηριότητα 2) µε το όνοµα 

Πίνακας.vi.  
 

11. Τερµατίζουµε το LabVIEW. 
 
 

 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, 
Εκδόσεις Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε 
φύλλα έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
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          Οδηγός 
  Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας  

 
 

  
Απεικόνιση δεδοµένων  

 
 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθεί το θέµα της απεικόνισης δεδοµένων µε χρήση λειτουργιών 

γραφηµάτων του LabVIEW και οι τεχνικές δηµιουργίας τους. 
 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας o καθηγητής θα κάνει το µαθητή να 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει τις λειτουργίες των γραφηµάτων του LabVIEW. 
⇒ Να διαχωρίζει στοιχεία των γραφηµάτων. 
⇒ Να γνωρίζει τις τεχνικές γραφηµάτων του LabVIEW. 
⇒ Να ερευνά της παλέτες των εργαλείων του LabVIEW. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε τα γραφήµατα στο LabVIEW 
⇒ Να εξοικειωθεί µε τον γραφικό αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό.  
⇒ Να αντιλαµβάνεται τα διαθέσιµα στοιχεία προγραµµατισµού γραφηµάτων. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 Γράφηµα Waveform Chart 
 Γράφηµα Waveform Graph  
 Γράφηµα Waveform XY Graph   

 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 

Εισαγωγή στα γραφήµατα του LabVIEW 
 

Οι λειτουργίες γραφηµάτων στο LabVIEW (βλέπε 
βιβλιογραφία) αποτελούν µια ολόκληρη ενότητα κατά τον 
προγραµµατισµό ενός εικονόργανου.  Για να µπορέσουµε να 
απεικονίσουµε γραφήµατα στο περιβάλλον του LabVIEW 
χρησιµοποιούµε τεχνικές τις οποίες θα τις παρουσιάσουµε σε 
µορφή κώδικά για την κάθε µια ξεχωριστά. 

 
Τα γραφήµατα θα χρησιµοποιήσουµε είναι το: 
 

4 
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 Waveform Chart 
 Waveform Graph 
 Waveform XY Graph  

 
Παλέτα γραφηµάτων στο δια-γραµµικό µπλοκ 

 

 
 

⇒ Για να απεικονίσουµε µία µεταβλητή σε γράφηµα από την παλέτα 
Control→Modern→Graph στο µιµικό παράθυρο χρησιµοποιούµε γράφηµα 
τύπου Waveform Chart . 

⇒ Για να απεικονίσουµε µία µεταβλητή ως πίνακα στοιχείων σε γράφηµα από 
την παλέτα Control→Modern→Graph στο µιµικό παράθυρο 
χρησιµοποιούµε γράφηµα τύπου Waveform Chart . 

⇒ Για απεικόνιση µεταβλητών Χ και Υ το LabVIEW διαθέτει το καταγραφικό 
Control→Modern→XY Graph  

 
Παράδειγµα δηµιουργίας γραφήµατος τύπου Waveform Chart 
 

Παλέτα γραφηµάτων 
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Παράδειγµα δηµιουργίας γραφήµατος τύπου Waveform Graph 
 
 

 
 
Παράδειγµα δηµιουργίας γραφήµατος τύπου Waveform XYGraph 
 
 
 
 
 

Γεννήτρια τυχαίων αριθµών

Παραγωγή γραφήµατος τύπου Waveform Chart 

Γεννήτρια τυχαίων αριθµών

Μονοδιάστατος πίνακας 10 στοιχείων

Παραγωγή γραφήµατος τύπου Waveform Graph 
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Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  

 
Στη δραστηριότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τη χρήση των γραφηµάτων του 

LabVIEW που εξετάσαµε. Θα κατασκευάσουµε εικονόργανο που παρουσιάζει και τα 
τρία είδη γραφηµάτων µε πληροφορία που θα λαµβάνει από γεννήτρια τυχαίων 
αριθµών (ζάρι). Το εικονόργανο θα τερµατίζεται από πάτηµα σε πλήκτρο STOP.  

 
1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 

 
2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and 

Right για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην οθόνη 
του υπολογιστή. 

 
3. Επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των συναρτήσεων 

/λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ Structures τη δοµή 
Έως ότου… και ανοίγουµε ένα παράθυρο στο δια-γραµµικό µπλοκ. 

 

 
 

4. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των αντικειµένων(Controls) και στην 
παλέτα Modern→ Boolean επιλέγουµε ένα πλήκτρο τύπου STOP. 

  

Γεννήτρια τυχαίων αριθµών 

Μονοδιάστατος πίνακας 10 στοιχείων

Παραγωγή γραφήµατος τύπου ΧΥ Graph 

Οµαδοποίηση δεδοµένων 
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5. Στο µιµικό παράθυρο διαδοχικά  από την παλέτα των γραφηµάτων 

Controls→Graphs τοποθετούµε τα τρία είδη γραφηµάτων. 
 

 Waveform Chart 
 Waveform Graph 
 Waveform XY Graph  

 
 
 

Γραφήµατα 

 
 

6. Με το εργαλείο τοποθέτησης  στο µιµικό παράθυρο διαµορφώνουµε το 
µέγεθος των στοιχείων από τα άκρα τους ώστε αυτό να αποκτήσει την 
παρακάτω εικόνα. 

 

Στοιχείο STOP 
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7. Στο δια-γραµµικό µπλοκ συνδέουµε τα στοιχεία όπως παρακάτω µε την 
υποστήριξη του  καθηγητή και τις αποκτηµένες γνώσεις από τη 
δραστηριότητα 3. 

 

 
 

Επιµέρους οδηγίες σχεδίασης και εύρεσης στοιχείων στο δια-γραµµικού µπλοκ 
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Το στοιχείο του πολλαπλασιασµού το βρίσκουµε στην παλέτα Functions → 
Programming → Numeric → Multiply. 
 
 

 

 
 
Το στοιχείο της συστάδας (bundle) το βρίσκουµε στην παλέτα Functions → 
Programming →Cluster & Variant. 
 

 
 
Τη λειτουργία της χρόνο-καθυστέρησης Περίµενε έως… (Wait Until Next ms 
multiply) τη βρίσκουµε στην παλέτα Functions → Programming →Timing και 
συνδέουµε µια σταθερά τιµή = 100. 
 

Επιλογή στοιχείου πολλαπλασιασµού

Το στοιχείο της συστάδας (bundle) 
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8. Εκκινούµε το εικονόργανο και προτρέπουµε του µαθητές να απαντήσουνε σε όλα 
τα ερωτήµατα της δραστηριότητας. 

 
 

 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας  και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, 
Εκδόσεις Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε 
φύλλα έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λειτουργία της χρόνο-καθυστέρησης Περίµενε έως… 
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         Οδηγός 
  Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας  

 
 

  
Απεικόνιση δεδοµένων  

 
Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθεί η δηµιουργία και χρήση ενός εικονικού οργάνου του LabVIEW, 

δηλαδή ενός οργάνου στον υπολογιστή οµοίου µε αυτά τα όργανα που 
συναντώνται στον πάγκο του εργαστηρίου.  

 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας o καθηγητής θα κάνει το µαθητή να 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει τις λειτουργίες των εικονοργάνων του LabVIEW. 
⇒ Να διαχωρίζει στοιχεία των εικονοργάνων. 
⇒ Να ερευνά της παλέτες των εικονοργάνων του LabVIEW. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε τα εικονόργανα στο LabVIEW. 
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις τεχνικές ανάπτυξης των εικονοργάνων.  
⇒ Να αντιλαµβάνεται τα διαθέσιµα εικονόργανα προγραµµατισµού. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 Εικονικό όργανο (Virtual Instruments) 
 
 
 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 

1.1 Εισαγωγή στα  εικονόργανα του LabVIEW 
 

Τα εικονικά όργανα αποτελούν λογισµική απεικόνιση 
ενός πραγµατικού οργάνου µέτρησης τα οποία όµως είναι 
δυναµικά. Με τον όρο δυναµικό όργανο καλούµε εκείνο το 
όργανο που µπορούµε να τροποποιήσουµε τη µορφή και τον 
τύπο της κλίµακας του, το µέγεθος του κ.α.. Τα εικονικά όργανα 
συνδέονται στο κώδικα που δηµιουργούµε στο δια-γραµµικό 
µπλοκ και παίρνουν τιµές από τα αποτελέσµατα που παράγει ο 

5 
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κώδικάς (βλέπε βιβλιογραφία). Μπορούµε να κατασκευάσουµε διάφορα εικονικά 
όργανα µε τη βοήθεια προηγµένων λειτουργιών του  LabVIEW προσαρµόζοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο το µιµικό παράθυρο του LabVIEW στο φυσικό – πραγµατικό 
σύστηµα ή διάταξη. Τα εικονικά όργανα τα βρίσκουµε στις παλέτες του µιµικού 
παραθύρου Control→Modern→Numeric όπως απεικονίζονται στην παρακάτω 
εικόνα. 
 
 Παλέτα εικονικών οργάνων 
 

 
 
 

Σε κάθε ακροδέκτη µπορούµε να συνδέσουµε απ’ ευθείας ένα εικονικό όργανο 
ένδειξης µε αριστερό κλικ επάνω σε αυτό και επιλέγοντας Create →Indicator όπως 
στην παρακάτω εικόνα. 
 
Παράδειγµα ενός δια-γραµµικού µπλοκ 

Εικονικό όργανο 

Εικονικό όργανο 
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Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  

 
Στη δραστηριότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τη χρήση των εικονοργάνων του 

LabVIEW που εξετάσαµε. Θα κατασκευάσουµε εικονόργανο που θα προσοµοιώνει 
τη µέτρηση τάσης στα άκρα αντίστασης στην οποία το ρεύµα που τι διαρρέει θα 
µεταβάλλεται από ποτενσιόµετρο στην οθόνη του µιµικού παραθύρου καθώς και η 
τιµή της αντίστασης θα δίνεται από τον χρήστη. Το εικονόργανο θα τερµατίζεται από 
πάτηµα σε πλήκτρο STOP.  

 
1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 

 
2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and Right 

για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην οθόνη του 
υπολογιστή. 

 
3. Επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των συναρτήσεων 

/λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ Structures τη δοµή Έως 
ότου… και ανοίγουµε ένα παράθυρο στο δια-γραµµικό µπλοκ. 

 

 
 
 

Σηµείο ακροδέκτη στο οποίο δηµιουργούµε έναν εικονικό δείκτη 
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4. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των αντικειµένων(Controls) και στην 
παλέτα Modern→ Boolean επιλέγουµε ένα πλήκτρο τύπου STOP. 
  

 
 
5. Από την παλέτα των Control→ Modern → Numeric τοποθετούµε διαδοχικά στο 

µιµικό παράθυρο ένα εικονικό όργανο αναλογικού τύπου (Meter), ένα 
ποτενσιόµετρο (Dial), ένα στοιχείο Numeric Control και ένα Numeric Indicator. 

Εικόνα παλέτα και επιλογής των στοιχείων 
 

 
 
6. Με το εργαλείο τοποθέτησης  στο µιµικό παράθυρο διαµορφώνουµε το 

µέγεθος των στοιχείων από τα άκρα τους ώστε αυτό να αποκτήσει την 
παρακάτω εικόνα. Επίσης µε το εργαλείο ονοµατοθέτησης (Labeling) 

Στοιχείο STOP 
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τροποποιούµε τις ετικέτες όπως αυτές παρουσιάζονται. 
 

 
 

Εάν η παλέτα εργαλείων δεν εµφανίζεται στην οθόνη επιλέγουµε την εντολή View 
→Tools Palette για την εµφάνιση της. 
 
7. Στο δια-γραµµικό µπλοκ συνδέουµε τα στοιχεία όπως αυτά απεικονίζονται 

παρακάτω επιλέγοντας και την αριθµητική λειτουργία του πολλαπλασιασµού για 
το νόµο του Ohm.  

 
U = I . R 
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Τις λειτουργίες πράξεων τις επιλέγουµε από την παλέτα Functions → Programming 
→ Numeric. 

 

 
 

Παρατηρήσεις !!! 
 
Το παρακάτω τµήµα του κώδικα το κατασκευάσαµε για την εισαγωγή των τιµών του 
µεγέθους της αντίστασης που εισάγει ο χρήστης σε KΟhm. 

 
 
 
 

Το παρακάτω τµήµα του κώδικα το κατασκευάσαµε για την εισαγωγή των τιµών του 
µεγέθους της έντασης του ρεύµατος που εισάγει ο χρήστης σε mA. 
 

 
 

8. Εκκινούµε το εικονόργανο και παρατηρούµε τη λειτουργία του. Για τιµή 
αντίστασης µεγαλύτερη του 1ΚΟhm το εικονικό όργανο είναι εκτός πεδίου τιµών. 
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουµε την κλίµακα του οργάνου.  

 
9. Για να το κάνουµε αυτό επάνω στη τιµή 10 του οργάνου κάνουµε διπλό κλικ και 

πληκτρολογούµε τον αριθµό 100. 
 

Εισαγωγή σταθεράς  

Εισαγωγή σταθεράς  

Επιλογή πράξης  πολλαπλασιασµού 

Επιλογή πράξης  διαίρεσης 

Επιλογή σταθερών αριθµών 
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10. Με αριστερό κλικ επάνω στο όργανο µπορούµε να αλλάξουµε τη µορφή 
απεικόνισης τις βαθµονοµηµένης µπάρας του οργάνου επιλογοντας Style. 

 

 
11. Από την παλέτα των εργαλείων µπορούµε να αλλάξουµε και το χρωµατικό τόνο 

του οργάνου όπως απεικονίζεται παρακάτω. 
 

 
 

12. Επίσης µπορούµε να αλλάξουµε και την κλίµακα του οργάνου από γραµµική σε 
λογαριθµική επιλέγοντας µε αριστερό κλικ επάνω στην κλίµακα του οργάνου 
Mapping→Linear ή Logarithmic όπως στην παρακάτω εικόνα. 

 

Αλλαγή τιµής 

Αλλαγή µορφή 
µπάρας 

Αλλαγή χρωµατισµού οργάνου 

Εργαλείο 
χρωµατισµού 



LLLaaabbbVVVIIIEEEWWW      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟ    ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΗΗΗΓΓΓΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 52

  
 

13. Εκκινούµε το εικονόργανο µε το πλήκτρο εκκίνησης και ελέγχουµε τη 
λειτουργία του. 
 

14. Αποθηκεύουµε το εικονόργανο (όπως στη δραστηριότητα 2) µε το όνοµα 
Voltmeter.vi.  

 
15. Τερµατίζουµε το LabVIEW. 

 
 
 
 

Πρόσθετες ασκήσεις  
 

Προτείνετε στους µαθητές να δηµιουργήσουµε ένα εικονόργανο το οποίο 
απεικονίζει σε ψηφιακή οθόνη τη µέτρηση του ρεύµατος από µία µεταβαλλόµενη 
αντίσταση που είναι συνδεδεµένη σε ένα µεταβαλλόµενο τροφοδοτικό συνεχούς 
τάσης 3-30Volt. Το Μεταβαλλόµενο τροφοδοτικό έχει αναλογικό όργανο µέτρησης 
της τάσης εξόδου του. 
 
Λύση ∆ια-γραµµικού µπλοκ 

Αλλαγή κλίµακας οργάνου 
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Μιµικό παράθυρο 

 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, 
Εκδόσεις Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

Εισαγωγή εικόνας 
µε αντιγραφή και 
επικόλληση 
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[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε 
φύλλα έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
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 Οδηγός 
 Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητα  

 
 

∆ηµιουργία  
σηµάτων 

 
 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθούν οι αρχές και οι τεχνικές για την δηµιουργία σηµάτων. Τα σήµατα 

θα παράγονται βάσει τυποποιηµένων συναρτήσεων και θα απεικονίζονται σε 
γραφήµατα στατικά ή πραγµατικού χρόνου του LabVIEW.  

 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας ο καθηγητής θα κάνει το µαθητή να 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει τις λειτουργίες δηµιουργίας σηµάτων του LabVIEW. 
⇒ Να γνωρίζει το Express VI προσοµοίωσης σηµάτων. 
⇒ Να ερευνά της παλέτες των εικονοργάνων δηµιουργίας σηµάτων του LabVIEW. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις λειτουργίες δηµιουργίας σηµάτων στο LabVIEW. 
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις τεχνικές ανάπτυξης των Express VI σηµάτων.  
⇒ Να αντιλαµβάνεται τα διαθέσιµα εικονόργανα προγραµµατισµού σηµάτων. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 Σήµα (Signal) 
 Express VI 
 Συχνότητα (Frequency) 
 Πλάτος (Amplitude) 
 Περίοδος (Period) 

 
 
 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 

1.1 Εισαγωγή στις µετρήσεις µε το LabVIEW 
 

Για την εκτέλεση της δραστηριότητας θα πρέπει ο 
καθηγητής να  υπενθυµίσει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που 
διαµορφώνουν ένα ηλεκτρικό σήµα. Τα χαρακτηριστικά που θα 
πρέπει να υπενθυµίσουµε στους µαθητές ώστε να µπορέσουν να 

6 
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αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της δραστηριότητας είναι οι  παρακάτω ορισµοί:  
⇒ Σήµα  
⇒ Αναλογικό σήµα  
⇒ Ψηφιακό σήµα  
⇒ Περιοδικό σήµα 
⇒ Μη Περιοδικό σήµα 

⇒ Συχνότητα(f) 1f
T

=   (Ηz) 

⇒ Περίοδος (T) 1T
f

= (sec) 

⇒ Τάση από κορυφή σε κορυφή 
(Up-p) 

⇒  Πλάτος (u0) 0 2
p pu

u −=  

⇒ Ενεργός ένταση (ιεν). 

2

0

1 ( )
T

i i t dt
T

= ∫  

⇒ Ενεργός τάση (uεν). 

∫=
T

dttu
T

U
0

2 )(1  

 
 

 
 
Σχεδιάζουµε στο πίνακα τα χαρακτηριστικά ενός αναλογικού ηµιτονοειδούς σήµατος 
και ενός τριγωνικού σήµατος και τα εξηγούµε στους µαθητές. Μπορούµε να 
σχεδιάσουµε και άλλες κυµατοµορφές όπως πριονωτή και τετραγωνική για εξάσκηση 
των µαθητών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  
 

T(περίοδος) 

u0 

u0 

Ηµιτονοειδής 
κυµατοµορφή 

Τριγωνική 
κυµατοµορφή 

Τάση από 
κορυφή σε 
κορυφή u p-p 
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Στη δραστηριότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τη δηµιουργία σηµάτων στο 
LabVIEW. Θα κατασκευάσουµε εικονόργανο που θα προσοµοιώνει τη παραγωγή, 
τριγωνικού σήµατος µε µεγέθη πλάτους και συχνότητας σήµατος που θα ορίσει ο 
χρηστής του εικονόργανου στο µιµικό παράθυρο. 

 
Παρατήρηση 
Το Express VI προσοµοίωσης σήµατος (Simulation Signal) που θα 
χρησιµοποιήσουµε βρίσκεται στην παλέτα Functions→Express→Input. 

 
 

Όταν τοποθετούµε το Express VI προσοµοίωσης σήµατος (Simulation Signal) ανοίγει 
το παραθυρικό περιβάλλον προγραµµατισµού και µπορούµε να επιλέξουµε τις 
παραµέτρους ελέγχου που αναφέρονται στην εικόνα.  
 

Περιβάλλον 
Προγραµµατισµού 

Express VI προσοµοίωσης 
σήµατος (Simulation Signal 
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Χρήση Express VI προσοµοίωσης σήµατος για την παραγωγή τριγωνικού 
σήµατος µε συχνότητα και πλάτος που ορίζει ο χρήστης στο εικονόργανο. 
 
Εργασίες 
 

1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 
 

2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and 
Right για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην οθόνη 
του υπολογιστή. 

 
3. Επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των συναρτήσεων 

/λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ Structures τη δοµή 
Έως ότου… και ανοίγουµε ένα παράθυρο στο δια-γραµµικό µπλοκ. 

 

Επιλογή τύπου σήµατος

Επιλογή φάσης σήµατος 

Επιλογή συχνότητα σήµατος 

Επιλογή αριθµού και συχνότητας δειγµάτων του σήµατος 

Εµφάνιση µορφής εξόδου του σήµατος 

 Express VI  

Εισαγωγή θορύβου 

Επιλογή πλάτους σήµατος 
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4. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των αντικειµένων (Controls) και στην 

παλέτα Controls→ Modern→ Boolean επιλέγουµε ένα πλήκτρο τύπου 
STOP. 

  

 
 

5. Από την παλέτα των Controls→ Modern→ Numeric τοποθετούµε 
διαδοχικά στο µιµικό παράθυρο δύο ποτενσιόµετρα Dial τα οποία θα 
αποτελούν τα στοιχεία εισόδου για το µέγεθος του πλάτους και τη 
συχνότητας του σήµατος. 

 
Εικόνα παλέτα και επιλογής των στοιχείων 
 

Στοιχείο STOP 
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6. Από την παλέτα Modern → Graph εισάγουµε ένα καταγραφικό τύπου 
Waveform Graph στο µιµικό παράθυρο.  

Γραφήµα τύπου Waveform Graph 

 
 
 

7. Με το εργαλείο τοποθέτησης  στο µιµικό παράθυρο διαµορφώνουµε το 
µέγεθος των στοιχείων από τα άκρα τους ώστε αυτό να αποκτήσει την 
εικόνα που ακολουθεί.  

 
8. Επίσης µε το εργαλείο ονοµατοθέτησης (Labeling) τροποποιούµε τις 

ετικέτες όπως αυτές παρουσιάζονται. Ονοµάζουµε τις ετικέτες για το 
κάθε ποτενσιόµετρο ως Συχνότητα κα Πλάτος σήµατος.  
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9. Στο δια-γραµµικό µπλοκ επιλέγουµε από την παλέτα 
Functions→Express→Input το Express VI 
προσοµοίωσης σήµατος (Simulation Signal) και 
ρυθµίζουµε στο παράθυρο που µας ανοίγεται αυτοµάτως 
µε την τοποθέτηση του στο δια-γραµµικό µπλοκ τις 
παραµέτρους όπως απεικονίζονται παρακάτω. 
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10. Εκτείνουµε το express VI προς τα κάτω ώστε να εµφανιστούν οι είσοδοι 

ελέγχου του. Στην είσοδο frequency και Amplitude συνδέουµε τα 
ποτενσιόµετρα ελέγχου όπως απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
 

 
11. Εκκινούµε το εικονόργανο µε το πλήκτρο εκκίνησης και ελέγχουµε τη 

λειτουργία του. 
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12. Αποθηκεύουµε το εικονόργανο (όπως στη δραστηριότητα 2) µε το όνοµα 

Παραγωγή_Σήµατος .vi.  
 

13. Τερµατίζουµε το LabVIEW. 
 

14. Προτρέπουµε τους µαθητές να απαντήσουνε σε όλα τα ερωτήµατα της 
δραστηριότητας 

 
 

 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και  πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, 
Εκδόσεις Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε 
φύλλα έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
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 Οδηγός 
  Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας 

 
 

                       Ανάγνωση 
δεδοµένων 

 
Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθούν οι τεχνικές συλλογής και ανάγνωσης δεδοµένων. Οι αρχές και οι 

τεχνικές για την απόκτηση δεδοµένων κατά τον προγραµµατισµό του LabVIEW.  
 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας ο καθηγητής θα κάνει το µαθητή να 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει τις λειτουργίες απόκτησης δεδοµένων στο LabVIEW. 
⇒ Να γνωρίζει το Express VI ανάγνωσης δεδοµένων των σηµάτων. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις λειτουργίες απόκτησης δεδοµένων στο LabVIEW. 
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις τεχνικές ανάπτυξης των Express VI σηµάτων.  
 
Λέξεις κλειδιά 

 Σήµα (Signal) 
 Express VI 
 Απόκτηση δεδοµένων (Data Acquisition) 
 ∆είγµα (sample)  
 Αναλογικό σε Ψηφιακό Μετατροπέας (Analog to Digital 

Converter)  
 Κβαντοποίηση 
 Κωδικοποίηση 
 Ανάλυση (resolution) 

 
 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 
 1.1 Εισαγωγή στην απόκτηση δεδοµένων µε το LabVIEW 

 
Για να µπορέσουν οι µαθητές να αναπτύξουν τον σωστό 

τρόπο σκέψης για τον προγραµµατισµό απόκτησης δεδοµένων 
µέσω του υπολογιστή θα πρέπει να εξετάσουµε µαζί τους τα 
βήµατα  µετατροπής ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό. Τα 
βήµατα µετατροπής ενός αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό είναι: 

 

7 
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⇒ ∆ειγµατοληψία 
⇒ Κβαντοποίηση 
⇒ Κωδικοποίηση 
 

Αναφορές των βηµάτων για την σωστή εµπέδωσή των βηµάτων βρίσκουµε στο 
µάθηµα Συλλογή , Μεταφορά και Έλεγχος ∆εδοµένων του ΥΠΕΠΘ (βλέπε 
βιβλιογραφία).  

 
Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  

 
Στη δραστηριότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε τη δηµιουργία σηµάτων στο 

LabVIEW µε έµφαση στα χαρακτηριστικά της προηγούµενης παραγράφου. Θα 
κατασκευάσουµε εικονόργανο που θα προσοµοιώνει την ανάγνωση ηµιτονοειδούς 
σήµατος βάσει τη συχνότητα δειγµατοληψίας του. 

 
1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 

 
2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and 

Right για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην οθόνη 
του υπολογιστή. 

 
3. Επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των συναρτήσεων 

/λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ Structures τη δοµή 
Έως ότου… και ανοίγουµε ένα παράθυρο στο δια-γραµµικό µπλοκ. 

 

 
 

4. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των αντικειµένων (Controls) και στην 
παλέτα Controls→ Modern→ Boolean επιλέγουµε ένα πλήκτρο τύπου 
STOP. 
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5. Από την παλέτα Controls→ Modern → Graph εισάγουµε ένα 

καταγραφικό τύπου Waveform Graph στο µιµικό παράθυρο.  
 

Γράφηµα τύπου Waveform Graph 

 
 
 
 

6. Με το εργαλείο τοποθέτησης  στο µιµικό παράθυρο διαµορφώνουµε το 
µέγεθος των στοιχείων από τα άκρα τους ώστε αυτό να αποκτήσει την 
εικόνα που ακολουθεί.  

 

Στοιχείο STOP 
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7. Στο δια-γραµµικό µπλοκ επιλέγουµε από την παλέτα 
Functions→Express→Input το Express VI 
προσοµοίωσης σήµατος (Simulation Signal).  

 
 
Επιλογή Express VI προσοµοίωσης σήµατος 
 

 
 

8. Στο παράθυρο προγραµµατισµού του Express VI προσοµοίωσης σήµατος που 
µας ανοίγεται αυτοµάτως µε την τοποθέτηση του στο δια-γραµµικό µπλοκ 

Express VI προσοµοίωσης σήµατος 
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προγραµµατίζουµε συχνότητα δείγµατος (Samples per second [Hz])  f=40 Hz, 
και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. 

 
 

  
 

9. Στο δια-γραµµικό µπλοκ συνδέουµε τα στοιχεία όπως αυτά απεικονίζονται 
παρακάτω. 

 

 
10. Προτρέπουµε τους µαθητές να απαντήσουνε σε όλα τα ερωτήµατα της 

δραστηριότητας. 
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11. Προτρέπουµε τους µαθητές να συνδέσουνε και δεύτερο Express VI 

προσοµοίωσης σήµατος στο οποίο να δηλώνουνε διπλάσιο αριθµό δειγµάτων 
από το πρώτο ώστε να παρατηρούνε την διαφορά στα εµφανιζόµενα 
καταγραφικά.  

 

 
 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, 
Εκδόσεις Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε 
φύλλα έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
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        Οδηγός 
  Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας  

 
 

                       Ανάλυση 
δεδοµένων 

 
Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθούν οι τεχνικές που αφορούν την ανάλυση δεδοµένων συλλογής και 

ανάγνωσης δεδοµένων κατά τον προγραµµατισµό του LabVIEW.  
 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας ο καθηγητής θα κάνει το µαθητή να 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει τις λειτουργίες ανάλυσης δεδοµένων στο LabVIEW. 
⇒ Να γνωρίζει Express VI ανάλυσης δεδοµένων των σηµάτων. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις λειτουργίες ανάλυσης δεδοµένων στο LabVIEW. 
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις τεχνικές ανάπτυξης των Express VI ανάλυσης δεδοµένων.  
⇒ Να αντιλαµβάνεται τα διαθέσιµα εικονόργανα προγραµµατισµού ανάλυσης 

δεδοµένων. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 Σήµα (Signal) 
 Express VI 
 Απόκτηση δεδοµένων (Data Acquisition) 
 Ανάλυσηση δεδοµένων (Data Analysis)  

 
 
 
 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 
 
 1.1 Εισαγωγή στην ανάλυση δεδοµένων µε το LabVIEW 

 
Για να τονίσουµε την σπουδαιότητα της ανάλυσης των 

δεδοµένων σε µία εφαρµογή ενός εικονόργανου µπορούµε να 
αναφερθούµε σε παραδείγµατα ανίχνευσης σηµάτων που 
βρίσκουµε στα βιβλία Συλλογή , Μεταφορά και Έλεγχος 
∆εδοµένων και Αρχές αυτοµατισµού του ΥΠΕΠΘ. 

8 
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Αναφέρουµε ότι η National Instruments διαθέτει πλήθος ειδικών µονάδων για 
συστήµατα φίλτρων,  ενίσχυσης, ο ψαλιδισµού,  ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος,  
συµπίεσης θορύβου κ.α.. Μπορούµε να ανατρέξουµε στο διαδίκτυο και στη  σελίδα 
της National Instruments www.ni.com να βρούµε εικόνες και τεχνικά χαρακτηριστικά 
για τις παραπάνω µονάδες (βλέπε βιβλιογραφία). 
 
Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  

 
Στη δραστηριότητα αυτή θα κατασκευάσουµε εικονόργανο που θα 

προσοµοιώνει ένα ηµιτονοειδές σήµα που περιέχει στοιχεία λευκού θορύβου και θα 
φιλτράρεται από κατάλληλο Express VI. 

 
1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 

 
2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and 

Right για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην οθόνη 
του υπολογιστή. 

 
3. Επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των συναρτήσεων 

/λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ Structures τη δοµή 
Έως ότου… και ανοίγουµε ένα παράθυρο στο δια-γραµµικό µπλοκ. 

 
4. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των αντικειµένων (Controls) και στην 

παλέτα Controls→ Modern→ Boolean επιλέγουµε ένα πλήκτρο τύπου 
STOP. 

 
5. Τοποθετούµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα Functions→ 

Express→  Input το Express VΙ προσοµοίωσης σήµατος όπως στην 
παρακάτω εικόνα. 

 

 
 

Express VI προσοµοίωσης σήµατος 



LLLaaabbbVVVIIIEEEWWW      
ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΕΕΕΓΓΓΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟ    –––ΒΒΒΙΙΙΒΒΒΛΛΛΙΙΙΟΟΟ    ΚΚΚΑΑΑΘΘΘΗΗΗΓΓΓΗΗΗΤΤΤΗΗΗ    

 

 72

6. Στο παράθυρο προγραµµατισµού του Express VI προσοµοίωσης σήµατος που 
ανοίγει αυτοµάτως προγραµµατίζουµε για συχνότητα δειγµατοληψίας f=1000 
Hz µε προσθήκη θορύβου τσεκάροντας τη επιλογή Add Noise,  και πατάµε το 
πλήκτρο ΟΚ. 

 

 
 
 

7. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα Controls→ Modern → Graph 
εισάγουµε διαδοχικά δύο καταγραφικά τύπου Waveform Graph.  

Γραφήµατα τύπου Waveform Graph 

 
 
 

8. Με το εργαλείο τοποθέτησης  στο µιµικό παράθυρο διαµορφώνουµε το 
µέγεθος των στοιχείων από τα άκρα τους ώστε αυτό να αποκτήσει την εικόνα 
που ακολουθεί.  

 

Επιλογή Add Noise
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9. Στο δια-γραµµικό µπλοκ επιλέγουµε από την παλέτα 
Functions→Express→Input το Express VI 
προσοµοίωσης σήµατος (Simulation Signal) και 
ρυθµίζουµε στο παράθυρο που µας ανοίγεται τις 
παραµέτρους όπως απεικονίζονται παρακάτω. 

 
10. Τσεκάρουµε την επιλογή Add noise. 
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11. Επιλέγουµε τη λειτουργία φίλτρου από την παλέτα Functions→ Express→ 

Signal Analysis → Filter, όπως στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
 

12. Στο παράθυρο προγραµµατισµού του Express VI φίλτρου που ανοίγει 
επιλέγουµε για  συχνότητα αποκοπής κατωδιαβατού φίλτρου f= 11 Hz όπως 

Λειτουργία Express VI φίλτρου 
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στη παρακάτω εικόνα και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. 
 
 

 
 

13. Στο δια-γραµµικό µπλοκ συνδέουµε τα στοιχεία όπως αυτά απεικονίζονται 
παρακάτω. 

 
∆ια-γραµµικό µπλοκ 
 

 
 
 
Μιµικό παράθυρο σε κατάσταση λειτουργίας του εικονόργανου 
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14. Αναφέρετε στους µαθητές να χρησιµοποιήσουµε στο τέλος της 
δραστηριότητας διαφορετικούς τύπους φίλτρων όπως ανωδιαβατό και 
µεσοπερατό. 

 
 

 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, 
Εκδόσεις Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε 
φύλλα έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
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      Οδηγός  
  Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας  

 
 
                       Αποθήκευση και 

µεταφορά δεδοµένων 
 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθούν οι τεχνικές που αφορούν την αποθήκευση και  µεταφορά των 

δεδοµένων κατά τον προγραµµατισµό του LabVIEW.  
 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας ο καθηγητής θα κάνει το µαθητή θα 
είναι ικανός: 
 
⇒ Να γνωρίζει τις λειτουργίες αποθήκευσης δεδοµένων στο LabVIEW. 
⇒ Να γνωρίζει Express VI αποθήκευσης δεδοµένων των σηµάτων. 
⇒ Να ερευνά της παλέτες των εικονοργάνων αποθήκευσης δεδοµένων του 

LabVIEW. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις λειτουργίες αποθήκευσης δεδοµένων στο LabVIEW. 
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις τεχνικές ανάπτυξης των Express VI αποθήκευσης 

δεδοµένων.  
⇒ Να αντιλαµβάνεται τα διαθέσιµα εικονόργανα προγραµµατισµού αποθήκευσης 

δεδοµένων. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 Σήµα (Signal) 
 Express VI 
 Αποθήκευση δεδοµένων (Data Store)  

 
 
 
 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 
 
1.1 Εισαγωγή στην αποθήκευση δεδοµένων µε το LabVIEW 

 
Τονίζουµε την σπουδαιότητα της αποθήκευσης των δεδοµένων 
ενός σήµατος και τη δυνατότητα που έχουµε να επεξεργαστούµε 

9 
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τις πληροφορίες του σήµατος µε άλλα λογισµικά όπως το Excel.  
 
Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  

 
Στη δραστηριότητα αυτή θα κατασκευάσουµε εικονόργανο που θα 

προσοµοιώνει την παραγωγή ενός ηµιτονοειδούς σήµατος και θα αποθηκεύει την 
πληροφορία του σήµατος σε αρχείο κειµένου. 

 
1. Στο παράθυρο εκκίνησης του LabVIEW επιλέγουµε Blank VI. 

 
2. Στο µιµικό παράθυρο που ανοίγεται επιλέγουµε Windows→Tile Left and 

Right για να εµφανιστούν και τα δύο παράθυρα του LabVIEW στην οθόνη 
του υπολογιστή. 

 
3. Επιλέγουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ από την παλέτα των συναρτήσεων 

/λειτουργιών (Function) στη παλέτα Programming→ Structures τη δοµή 
Έως ότου… και ανοίγουµε ένα παράθυρο στο δια-γραµµικό µπλοκ. 

 
4. Στο µιµικό παράθυρο από την παλέτα των αντικειµένων (Controls) και στην 

παλέτα Controls→ Modern→ Boolean επιλέγουµε ένα πλήκτρο τύπου 
STOP. 

 
5. Από την παλέτα Controls→ Modern → Graph στο µιµικό παράθυρο 

εισάγουµε ένα  καταγραφικό τύπου Waveform Graph.  
 

6. Με το εργαλείο τοποθέτησης  στο µιµικό παράθυρο διαµορφώνουµε το 
µέγεθος των στοιχείων από τα άκρα τους ώστε αυτό να αποκτήσει  την εικόνα 
που ακολουθεί.  
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7. Στο δια-γραµµικό µπλοκ επιλέγουµε από την παλέτα 
Functions→Express→Input το Express VI προσοµοίωσης σήµατος 
(Simulation Signal)  

 
8. Στο παράθυρο προγραµµατισµού του Express VI προσοµοίωσης σήµατος που 

ανοίγει αυτοµάτως µε την τοποθέτηση στο δια-γραµµικό µπλοκ 
προγραµµατίζουµε αυτό για συχνότητα σήµατος f=100 Hz, στην επιλογή 
Frequency [Hz] και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. 
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9. Στο δια-γραµµικό µπλοκ συνδέουµε τα στοιχεία όπως αυτά απεικονίζονται 
παρακάτω. 

 
10. Επιλέγουµε τη λειτουργία αποθήκευσης δεδοµένων  από την παλέτα 

Functions→  Express→ Output → Write to Measurement File. 
 

11. Στο παράθυρο προγραµµατισµού του Express VI αποθήκευσης σήµατος 
(Write to Measurement File) που ανοίγει αυτοµάτως πληκτρολογούµε το 
όνοµα του αρχείου στο φάκελο που µας προτείνει το Express VI ή 
επιλέγουµε έναν άλλο φάκελο µέσω του εικονιδίου φάκελος. 
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12. Στο δια-γραµµικό µπλοκ συνδέουµε το Express VI όπως παρακάτω: 

 
 

13. Εκκινούµε το εικονόργανο και µετά από το χρόνο 5 δευτερόλεπτων 
τερµατίζουµε τη λειτουργία του πατώντας το πλήκτρο STOP. 

 
14. Στη συνέχεια µέσω του Σηµειωµατάριου των Windows (Βοηθήµατα→ 

Σηµειωµατάριο) ανοίγουµε το αρχείο (Αρχεία τύπου: Όλα τα αρχεία) που 
βρίσκεται στο φάκελο που επιλέξαµε στο βήµα 11 για να εµφανιστούν τα 
δεδοµένα του σήµατος από το εικονόργανο µας. Μπορείτε να πειραµατιστείτε 
να ανοίξετε το αρχείο στο λογισµικό excel µε επιλογή εισαγωγής στοιχείων 
κειµένου όπως θα σας ορίζει ο οδηγός στο excel κατά το άνοιγµα του αρχείου.  

 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
 

[1] ‘LabVIEW για Μηχανικούς - Προγραµµατισµός Συστηµάτων DAQ’, 
Εκδόσεις Τζιόλα ,  ISBN: 960-418-100-9. 

[2] ‘MultiSIM για Μηχανικούς- Εγχειρίδιο Αναλογικών και Ψηφιακών 
Κυκλωµάτων, Περιβάλλον Προσοµοίωσης και Μετρήσεων µε ∆ιασύνδεση 
LabVIEW ’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-164-3. 

[3] ‘Οδηγός LabVIEW για µετρήσεις, καταγραφή και έλεγχο εφαρµογών µε 
φύλλα έργου’, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-163-3. 

[4] http://www.ni.com/ 
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 Οδηγός  
 Εκπαιδευτικής  
∆ραστηριότητας  

 
 

                       Χρήση 
συσκευών καταγραφής 

δεδοµένων 
 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
 
Σκοπός: 
⇒ Να εµπεδωθούν θέµατα σύνδεσης διαφόρων συσκευών λήψης µετρήσεων στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να αξιοποιηθούν οι µετρήσεις από εφαρµογές 
ανεπτυγµένες στο περιβάλλον προγραµµατισµού του LabVIEW.  

 
∆εξιότητες: 
Μετά την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας ο καθηγητής θα κάνει τον µαθητή να 
είναι ικανός : 
 
⇒ Να γνωρίζει τις έννοιες συσκευών µέτρησης στο LabVIEW. 
 
Στάσεις:  
⇒ Να εξοικειωθεί µε τις έννοιες συσκευών µέτρησης και δεδοµένων στο LabVIEW. 
 
Λέξεις κλειδιά 

 Σήµα (Signal) 
 Express VI 
 Συσκευή (Module / Device)  

 
 
Οδηγίες για το θεωρητικό µέρος  
 
1.1 Εισαγωγή στις µονάδες απόκτησης σήµατος στο LabVIEW 

 
 
Μπορούµε να ανατρέξουµε στο διαδίκτυο και στη  σελίδα 

της National Instruments www.ni.com να βρούµε εικόνες και 
τεχνικά χαρακτηριστικά για τις παραπάνω µονάδες. H  
National Instruments έχει ένα πλήθος συσκευών για κάθε είδος 
µέτρησης (βλέπε βιβλιογραφία). Με τους µαθητές θα 
εξετάσουµε  τη µονάδα USΒ 6009. 
 
Απαραίτητη η τοποθέτηση του λογισµικού οδηγών καρτών 
DAQmx της National Instruments. Μπορούµε να κατεβάσουµε 
τον DAQmx από την επίσηµη ιστοσελίδα της National 
Instruments στο www.ni.com 

10 
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Να εξερευνήσετε µε τους µαθητές διάφορες µονάδες της National Instruments που 
µπορείτε να βρείτε στην  ιστοσελίδα www.ni.com (βλέπε βιβλιογραφία). 
 
Παρουσιάστε τις παρακάτω µονάδες και τονίστε τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες:  
 
Μονάδα USΒ 6009 
 

 
 
 
 
Τυπική µονάδα µε σύνδεση σε δίαυλο PCI υπολογιστή 
 
 
 
 
 

Ακροδέκτες 
Ψηφιακών 
σηµάτων 

Ακροδέκτες 
Αναλογικών 
σηµάτων 

Σύνδεση µε USB 
θύρα του 
υπολογιστή 

Ακροδέκτες 
σηµάτων  

Εισόδου -εξόδου 
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Ολοκληρωµένο σύστηµα µέτρησης της National Instruments 
 
 

 
 
 
 
 
Οδηγίες για το πρακτικό µέρος  
 

Για να αποκτήσουµε δεδοµένα από πραγµατικό σήµα στον κώδικα του 
LabVIEW χρησιµοποιούµε τη λειτουργία του DAQ Assistance από την παλέτα 
Functions→Express→Input. Για να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα θα 
πρέπει πρώτα να έχουµε «κατεβάσει» και εγκαταστήσει το λειτουργικό οδηγών 

∆ίαυλος PCI 

Προς αισθητήρα 

Κάρτα απόκτηση 
δεδοµένων 

Σύστηµα βελτίωσης 
σήµατος 

Μονάδα Φίλτρου

Σύνδεσµος ακροδεκτών
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συσκευών  ΝΙ-DAQmx 8.8 από την επίσηµη ιστοσελίδα της National Instruments 
στη παρακάτω διεύθυνση http://joule.ni.com/nidu/cds/fn/p/sn/n23:3478.41 

 
 

  
 
 
Express VI DAQ Assistant 
 

 
 
Στο προγραµµατιστικό παράθυρο του DAQ Assistance που µας ανοίγει αυτοµάτως 
µε την τοποθέτηση του στο δια-γραµµικό µπλοκ ορίζουµε το είδος του σήµατος 
καθώς και την είσοδο / έξοδο που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε από την µονάδα 
USB 6009. Ακολουθώντας τις παρακάτω εικόνες προγραµµατίζουµε τη µονάδα 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εφαρµογή µας. 
 

1. Επιλογή παραγωγής ή απόκτησης σήµατος 

 

Express VΙ λειτουργίας DAQ Assistant

Express VΙ λειτουργίας DAQ Assistant

Επιλογή απόκτηση σήµατος εισόδου 
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2. Επιλογή του τύπου µέτρησης  
 

 
3. Επιλογή του ακροδέκτη σύνδεσης  

 

 
 

4. Προγραµµατισµός χαρακτηριστικών του ακροδέκτη εισόδου  σύµφωνα 
µε τις ανάγκες της εφαρµογής µας 

 

Επιλογή για µέτρηση τάσης 

Επιλογή του ακροδέκτη εισόδου a0 
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Τέλος συνδέουµε στο δια-γραµµικό µπλοκ σύνδεσης τον DAQ Assistant όπως στην 
παρακάτω εικόνα ένα καταγραφικό τύπου WaveGraph για την απεικόνιση του 
σήµατος που εφαρµόσαµε στον ακροδέκτη εισόδου της µονάδας. 
 

 
Μιµικό παράθυρο αποκτηµένου σήµατος 
 

 
 
 

 
 
Βιβλιογραφία δραστηριότητας και πηγές εκµάθησης για LabVIEW 
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