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 تعالی بسمه

 

 ویولب افزارنرم مورد در مختصری

(LABVIEW) 

 

 
 

 :تهیه کننده

  حسینیعلیرضا علی 

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادینشرکت پارس فن

 

 

 

 ویرایش اول

 69بهمن 
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 خلاصه -1

 (LabVIEWویو )لب افزارنرم مختصری در مورد عنوان سند

 حسینیعلیرضا علی تهیه کننده

 (LabVIEWویو )لب افزارنرم موضوع 

 متن و عکس نوع فایل

 گیری، کنترل، پایش، تست، اندازهLabVIEWویو، لب، افزاربرداری، نرمداده کلید واژه

 (LabVIEWویو )لب افزارنرم مختصری در مورد -2

 National Instruments وسیله شررکتهاست که ب یکیگراف یسینوزبان برنامه ( یکLabVIEWویو )لب

(NI) است. اییانهرا یش، کنترل و پابرداریدادهتست،  یهادر سامانه یشترشده است و کاربرد آن ب یطراح 

 

 (LabVIEWویو )افزار لبنرم: 1-2شکل 

LabVIEW  عبرار   مخفرLaboratory Virtual Instrument Engineering Workbench  بره مننری

-نویسی است که به کمک آن مریباشد و یک محیط برنامهمی« یشگاهیآزما یمجاز ابزار یمهندس یزکارم»
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و قابل اجرا ای پیشرفته افزاری، برنامهی نرمی مورد نظر را به صور  گرافیکی ارائه نمود. این بستهتوان برنامه

هرا را برر عهرده نویسری سیسرت ی محققان، مهندسان و کارشناسانی است که طراحی و برنامهبرای استفاده

هرا و نمرایش گیری، تجزیره و تحلیرل دادهای طراحی شده است که قابلیت اندازهافزار به گونهدارند. این نرم

افرزاری قابلیرت ی نررمن، به دلیل اینکره ایرن بسرتهنتایج را یکجا و با ه  برای کاربر به همراه دارد. همچنی

 نویسی در این محیط بسیار ساده است.برقراری ارتباط گرافیکی چندجانبه با کاربر را داراست، برنامه

 

 (LabVIEWویو )افزار لبلوگوی نرم: 2-2شکل 

 

 (LabVIEWویو )افزار لبلوگوی جدید نرم: 3-2شکل 

-های نرمتوان از قابلیتافزار استوار است، میی نرمی نوشته شده در این محیط بر پایهبدلیل اینکه برنامه

افزاری آن استفاده نمود. به همین دلیل نسبت به تجهیرزا  اسرتاندارد و آزمایشرگاهی از قابلیرت اننورا  و 

گیری مورد نیاز خود را به توان دقیقاً تجهیزا  اندازهمی LabVIEWکاربرد بیشتری برخوردار است. با کمک 

گیری دیگری تیکه به تجهیزا  اندازهباشد. در صورصور  مجازی ایجاد کرد، که از لحاظ هزینه، به صرفه می

ها را تغییر داد و آن را اصلاح نمرود، کره توان در عرض چند دقیقه برنامهافزار مینیاز باشد، به کمک این نرم

 گردد.جویی در وقت میاین سبب صرفه
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 (LabVIEWیو )وافزار لبنویسی نرممحیط برنامه :4-2شکل 

-ها، اسرتفاده از کرار آوری دادههایی شامل ابزارهای جانبی جهت جمعکتابخانه LabVIEWافزار در نرم

 هاست.ی دادهو درگاه سریال، تجزیه و تحلیل، نمایش و ذخیره GPIBهای 

هرا نیرز داده، طبینتاً از این برنامه جهرت نمرایش LabVIEWافزار به دلیل وجود قابلیت گرافیکی در نرم

 آیند. ها به اشکال مختل  بر روی صفحه به نمایش در میافزار، خروجیشود. در این نرماستفاده می

-افزار قابل اننوا  و کاربردی جهت شربیهیک نرم LabVIEWی توان گفت که برنامهبه طور خلاصه می

ها و ر هچنین قابلیت تجزیه و تحلیل دادهافزاگیری است. این نرمسازی تجهیزا  و ابزار آزمایشگاهی و اندازه

نویسری گرافیکری موسروم بره افزار، از زبان برنامرهآمده را داراست. جهت ایجاد برنامه در این نرمنتایج بدست

«G »ی نوشته شده در محیط شود. برنامهاستفاده میLabVIEW  ابرزار مجرازی»را در اصولاح( »Virtual 

Instrumentationخلاصه ( یا به صور  VI گویند.می 

باشرند کره در می LabVIEW NXG 2.0و  LabVIEW 2017 SP1ویو افرزار لربهای نرمآخرین نسرخه

 ارائه شده است. 2181ژانویه 
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 .تازگی ارائه شده استبه LabVIEW 2017 SP1ویو نسخه افزار لبنرم :5-2شکل 

 بندیجمع -3

 یهاسرامانه افزار پرکراربرد دریک نرم، به عنوان (LabVIEWویو )لبافزار نرم رابوه بادر  در این گزارش،

 .موالب مختصری ارائه گردیدای، یانهرا یش، کنترل و پابرداریدادهتست، 
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