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 چکیده

نویسی محیط برنامهیک  LabVIEWافزار . نرمشده استپرداخته  LabVIEWافزار در این پروژه به معرفی نرم

مورد  اتوماسیون و، کنترل سائل اندازه گیریگرافیکی است که برای ایجاد برنامه های کاربردی پیچیده برای حل م

 نویسیبرنامه زبان یک که است G به موسوم گرافیکی زبان یک افزارنرم این در گرفته بکار نویسی برنامه زبان. استفاده قرار می گیرد

   کار نیز برنامه های کاربردی نوشت. برای این Windows CEتوان برای می LabVIEWنرم افزار  از استفاده با  باشد.می هاداده جریان

LabVIEW  تولکیتLabVIEW Mobile module را ارائه نموده است. 
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 مقدمه

LabVIEW که مختصر شده (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)  است یک پلتفرم

 Nationalاست که از محصوالت شرکت  Gطراحی سیستم و محیط توسعه برای یک زبان برنامه نویسی گرافیکی موسوم به زبان 

Instrument  باشد.می 

LabVIEW  ها، مهندسان، معلمان و دانشمندان در سراسر جهان ست که توسط تکنسینمحیط برنامه نویسی گرافیکی ایک

مورد استفاده   . . . ، آموزش های علمی ویچیده برای حل مسائل اندازه گیری، تست، کنترل، اتوماسیونبرای ایجاد برنامه های کاربردی پ

دین صورت که کاربر توسط ارتباط بلوک های مختلف . ببصورت گرافیکی انجام می گیرد LabVIEWبرنامه نویسی در  .قرار می گیرد

  .عملیاتی در قسمت بلوگ دیاگرام برنامه مورد نظر خود را پیاده سازی می نمایند

برداری، کنترل تجهیزات و اتوماسیون صنعتی طراحی شده است و در سیستم عامل های این نرم افزار برای کاربردهایی نظیر داده

 اجرا می شود. MACو  UNIX ،Linux، نسخه های مختلف Microsoft Windowsمختلف 
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 LabVIEWهای نرم افزار ویژگی

 می ایجاد برنامه در موجود گرافیکی ابزارهای با تنها را قدرتمندی های برنامه کدی هیچ نوشتن بدون LabVIEW نویسان برنامه

 می قرار front panel پنجره در و برداشته functions و control پالتهای از را اشیاء تنها که است صورت این به کار روش. کنند

 .میدهیم اتصال یکدیگر به را آنها صحیح های کشی سیم وسیله به سپس و دهیم

 LabVIEW و ورودی داده، پایگاه شبکه، نویسیبرنامه کارهای توانمی آن با و است منظوره همه نویسی برنامه زبان یک 

 عمل کامپیوتری، واسط مدارهای و موازی و سریال هایپورت با کار در LabVIEW قدرت اوج اما. داد انجام را غیره و فایل خروجی

 .است ها داده پردازش و اتوماسیون و کنترل

 مثل) کنترلی ابزارهای شامل واسط این. سازید می خودتان برای front panel نام به کاربری واسط یک شما LabVIEW در 

 شود.می( نمایشگرها-هاگراف-ها درجه مثل) نمایشی ابزارهای یا و( کلیدها

 

 LabVIEWافزار روش کار نرم

 1هاجریان دادهنویسی  که یک زبان برنامه است Gافزار یک زبان گرافیکی موسوم به زبان برنامه نویسی بکار گرفته در این نرم

  است: صورت این به کلی حالت در افزار نرم این در کار روشباشد. می

گردد. داده  اجرا می 4ارائه انتها در میشود انجام LabVIEW افزار نرم توسط 3داده آنالیز سپس گیردمی انجام 2داده اکتساب ابتدا

( .... و دیجیتال هایداده روشنایی، لرزش، فرکانس، پالس، جریان، کشش، فشار، مقاومت، ولتاژ، مانند دما،) ورودی هایداده اول مرحله در

 این گیریاندازه جهت مخصوصی هایکارت LabVIEW افزارنرم برای شوند.می خوانده مخصوص هایکارت وسیله به افزار نرم توسط

-فرمت به آخر مرحله در و شود می سازیشبیه برنامه شده تهیه که گرافیکی افزارنرم وسیله به بعد مرحله در است. شده ساخته پارامترها

 است. ارائه قابل گوناگون های

                                                           
1
 dataflow programming 

2
 acquire 

3
 analyze 

4
 present 
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 LabVIEWهای نرم افزار  Toolkitلیست 

 دهد.را نشان می LabVIEWافزار های ارائه شده برای نرمToolkitدر لیست زیر برخی از مهمترین 

- NI LabVIEW  Control Design and Simulation Module 

- NI LabVIEW  Database Connectivity Toolkit 

- NI LabVIEW  Data logging and Supervisory Control Module 

- NI LabVIEW  FPGA Module 

- NI LabVIEW  Internet Toolkit 

- NI LabVIEW  MathScript RT Module 

- NI LabVIEW  Mobile Module 

- NI LabVIEW PID and Fuzzy Logic Toolkit 

- NI LabVIEW  Real-Time Module 

- NI LabVIEW  Report Generation Toolkit for Microsoft Office 

- NI LabVIEW  Robotics Module 

- NI LabVIEW  Statechart Module 

- NI LabVIEW Touch Panel Module 

- NI LabVIEW  VI Analyzer Toolkit 

- NI Sound and Vibration Measurement Suite  

- NI Vision Acquisition Software  

- NI Vision Development Module  

- NI Vision Development Module Run-Time  
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 Windows CEبرای  LabVIEWهای اجرای پروژه

 LabVIEWکار  نیز برنامه های کاربردی نوشت. برای این Windows CEتوان برای می LabVIEWبا استفاده از نرم افزار 

را ارائه نموده است. که بایستی همراه این برنامه نصب گردد. این تولکیت در ورژن های  LabVIEW Mobile moduleتولکیت 

LabVIEW 2011 باشد. موجود می 

 Windows CE درها اجرای پروژههای نیازمندی

 نیاز است: به موارد زیر Windows CEدر محیط  LabVIEWبرای اجرای برنامه های نوشته در محیط 

LabVIEW 2011- 

LabVIEW Mobile module- 

و  شودنصب و قبول یکسری تعهدات می را نصب نمایید. مراحل نصب شامل انتخاب محل LabVIEW 2011 ابتدا نرم افزار

 تنظیم خاصی ندارد.

 

 نمایید.  LabVIEW Mobile moduleبعد ازآن، اقدام به نصب ماژول   

 

 نمایید. activateگونه تنظیماتی ندارد فقط در انتها باید نرم افزار را انجام می گیرد و نیاز به هیچمراحل نصب به سادگی 
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 Windows های را داشته باشد. تمامی ایمیج Standard SDKهمچنین سیستم عامل نصب شده روی بورد باید کاتالوگ 

CEخود دارند. محصوالت شرکت پردازش سبز این کاتالوگ را در پکیج 

 

رد برای کامپیوتر قابل را نصب نمایید تا ب ActiveSyncنیاز است تا  Windows XPرد و کامپیوتر با برای برقراری ارتباط بین ب

که به  Windows Mobile Device Centerنرم افزار  Windows7رد ریخت. ولی در گردد و بتوان پروژه ها را روی ب شناسایی

را شناسایی می نماید همچنین می توانید  بردنسخه های باالتر ویندوز نصب است به صورت خودکار صورت پیش فرض روی  این نسخه و 

 نیز دانلود نمایید. لینکاین نرم افزار را از این 

 

 

  

http://windows-mobile-device-center.en.softonic.com/
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 ایجاد یک پروژه 

 مراحل زیر را طی نمایید: Windows CEبرای ایجاد یک پروژه برای اجرا در محیط 

کلیک نمایید تا  Goشود. مطابق شکل روی دکمه نمایان می  Getting Startedپنجره  LabVIEWبعد از اجرای نرم افزار 

Target  مورد نظرMobile Project .انتخاب گردد 

 

 باز خواهد شد. در ادامه پنجره ای مطابق شکل زیر

 

 

 Nextو نام مورد نظر را برای پروژه تعیین نمایید. بعد از این روی دکمه  در این پنجره باید محل ذخیر برنامه را تعیین نمایید

 کلیک نمایید تا پنجره بعدی باز شود. پنجره بعدی به شکل زیر خواهد بود:
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باید یک مورد مشخص را انتخاب  windows CEمورد نظر را انتخاب نمایید. بسته به نسخه  برددر این پنجره باید نوع وسیله و 

 را انتخاب نمایید. windows Mobile 6باید  Windows CE 6ی با بردنمایید. به عنوان مثال برای 

افقی یا عمودی انتخاب  تواند به صورتدارد که بسته به آن می بردتنظیم بعدی در مورد انتخاب نوع صفحه نمایشی است که 

 وارد مرحله بعدی می شوید. nextه مشود. با زدن دک

 Windows CEیک پروژه برای اجرا در محیط  finishدر پنجره بعدی یک مرور کلی برای پروژه ارائه می دهد که بازدن دکمه 

 پروژه نمایش داده شده است:شود. همچنین با اینکار دو پنجره باز می شود که در یک پنجره خصوصیات کلی ساخته می

 

در لیست سمت راست با کلیک روی گزینه های مختلف می توان به ویژگی های هر مورد دسترسی داشت. در قسمت 

Application Information  را تغییر داد. با کلیک  بردمی توان نام پروژه، محل ذخیره پروژه روی کامپیوتر و محل ذخیره پروژه روی

 یا واسط کاربری پروژه است. front panelره به شکل زیر باز خواهد شد که همان یک پنج OKروی 
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 در این پنجره می توانید انواع کنترل های موجود در پالت زیر را استفاده نمایید.

 

گراف  به عنوان مثال برای اینکه یک موج سینوسی تولید کنید و به صورت نموداری این موج سینوسی را نشان دهید نیاز به

 frontرا انتخاب نمایید و آن را در یک قسمت از طرح روی  waveform Chartدارید از پالت کنترلی روی گراف کلیک نمایید و 

panel .قرار دهید 
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 نویسی گرافیکی به شکل زیر برای شما نشان داده می شود. اگر روی این گراف دوبار کلیک کنید پنجره کد

 

 

 تایمر و یک تابع سینوسی می توانید یک شکل موج سینوسی روی گراف نمایش دهید.با اضافه کردن یک 
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 اجرای پروژه

 گردد.می deploy بردبرنامه روی  RUNدر انتها با زدن دکم 

 

 با زدن این دکمه پنجره زیر ظاهر خواهد شد.

 

 گردد.انتقال یافته و اجرا می بردی تر مشکلی نباشد این برنامه روو کامپیو بردکه در صورتی که در ارتباط 

 


