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اطالعات دریافتی توسط سنسور های مختلف  ی نمایش برلحظه  

 از مهم ترین بخش های هر پروژه ای است .در یک صفحه 

اطالعات دریافتی شامل روشن یا خاموش بودن هر سنسور،  

وضعیت لحظه ای سنسور ها، عملیات در حال اجرا در مرکز، 

اطالعات عددی ارسالی توسط سنسور ها و تصاویر گرفته شده 

 هستند .

سنسور  4طراحی شده قادر به نمایش اطالعات فوق برای  محیط 

بطور همزمان می باشد که قابلیت ارتقای آن به تعداد 

 سنسور های بیشتر هم بسیار آسان است . 

مرکز و محیط گرافیکی   بینراه ارتباطی  در این محیط 

برنامه توسط ارتباط سریال است که تمامی اطالعات بصورت 

نمایش گذاشته می شوند. این راه برلحظه ارسال و به 

ارتباطی هم قابل تغییر و یا ارتقا به سایر پروتکل های 

 ارتباطی می باشد .
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 _ مقدمه1
 

 

  

تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که کشتی های آیا   

مراکز تهیه و توزیع برق و در  ،نفت کش ها ،قاره پیما

حجم های گسترده تر مراکز هسته ای و یا حتی مرکز تحقیقات 

فیزیک بنیادی سرن چگونه هدایت و کنترل می شوند؟ این 

مراکز چگونه بخش های مختلف خود را که شامل صدها و 

سور و قطعات الکترونیکی است را کنترل می کنند؟ هزاران سن

چگونه تمامی اطالعات را ثبت و ضبط می کنند و چگونه آنها 

را در مواقع نیاز فراخوانی می کنند؟ تمامی این مراکز 

اسکادا از نرم افزارهای اتوماسیون صنعتی مثل لب ویو و 

 استفاده می کنند.

محیط شبیه سازی  نرم افزار استفاده شده برای طراحی این 

می باشد که جزو محبوب ترین نرم افزار  LABVIEWنرم افزار 

های مهندسی حال حاضر جهان بوده و اصطالحا به میزکار 

 مهندسان معروف است. 

فصل تقسیم می شود که در فصل اول  5این پایان نامه به  

 چه ی و تاریخ LABVIEWبه توضیح مختصر در مورد نرم افزار 

آن در صنعت  کاربردهای متفاوت و نوع استفاده ازپیدایش و 

در فصل دوم مرور مختصری بر  ایران و جهان می پردازیم.

کل پروژه ی در حال اجرا می نماییم و به نقش مهم بخش 

و  3نمایش یا همان مانیتورینگ پی می بریم. در فصل های 

که فصل های اصلی این پایان نامه نیز هستند، به توضیحات  4

ق نوع طراحی بخش های داخلی برنامه به همراه تصاویر دقی

مختلفی از نوع عملکرد این محیط نمایشی می پردازیم. در 

انتها هم یک فصل کوتاه در مورد قابلیت ارتقای این محیط 

 مواردی چون استفاده از این محیط در آن  آورده شده است و

و مختلف  های بسیار بزرگتر و با پروتکل های در پروژه

 مورد بررسی قرار می گیرند .   متنوع موجود،
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 LabVIEW_ آشنایی با نرم افزار 2

 

 

 

2_1LabVIEW  ؟ چیست 

 

 Laboratory Virtual Instrument مخفف عبارت  LabVIEW نرم افزار  

Engineering Workbench  یک زبان برنامه نویسی گرافیکی  ؛می باشد

که به صورت گسترده ای برای کاربرد های مختلفی در صنایع، 

تحصیالت، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل 

استاندارد برای جمع آوری و پردازش داده ها و همچنین 

وسیله ای جهت کنترل و شبیه سازی ابزارهای مجازی درآمده 

 است.

یک نرم افزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت این برنامه  

یک محیط توسعه ، تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری

یک زبان  ،دهنده بسیار قوی برای ایجاد برنامه های سفارشی

ای از  برنامه نویسی  که میتواند یک طیف بسیار گسترده

برنامه های کاربردی و صنعتی را در رشته های مختلف 

است و بطور کلی ابزاریست  مهندسی پوشش دهدمهندسی و غیر 

در مدت زمان  دکه پروژه هایی با کیفیت باالتر را می توان

با  و کمتر و با درگیر بودن تعداد نفرات کمتری با پروژه

   .نتایج محاسباتی و عملیاتی بهتر به پایان برساند

کامال از طبیعت ترتیبی و زنجیره  LabVIEW عملکرد نرم افزار 

موجود زبان های برنامه نویسی متنی متداول و مرسوم ای 

مجزاست و یک محیط گرافیکی را برای کاربر فراهم ساخته 

در این راه از تمامی ابزارهای الزم جهت جمع آوری،  است.

پردازش و تحلیل داده ها و نمایش نتایج استفاده می شود. 

 نشان "G" به کمک این زبان برنامه نویسی گرافیکی که با

داده می شود، در برنامه ی نوشته شده، از یک نمودار 

بلوکی استفاده می شود و سپس این نمودار به کدهای ماشین 

روش کار به این صورت است که کاربر تنها  تبدیل می گردد.
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 برداشته و در پنجره Functions و Control هایاشیاء را از پالت

Front Panel   ها های صحیح آنسیم کشیقرار داده و سپس به وسیله

 دهد.را به یکدیگر اتصال می

این نرم افزار برای موارد بی شماری از کاربردهای علمی  

و مهندسی، ایده آل و عملی است و به شما کمک می کند تا 

مسائل و مشکالت موجود در برنامه نویسی را در مدت زمان 

کوتاهی حل کنید. گستردگی این نرم افزار در زمینه 

ها دارای ابعاد مختلفی است. به عنوان مثال در مایشگاهآز

هایی از صنایع گوناگون در مواردی که باید اندازه گیری

توان از این نرم افزار استفاده قبیل دما انجام گیرد، می

نمود. این دما ممکن است دمای یک کوره، یک سیستم سرد 

یا یک ای، یک اتاق و کننده مانند یخچال، یک محیط گلخانه

توان موارد دیگری نظیر عالوه بر دما می دیگ بخار باشد.

و غیره را نام برد. از    PHفشار، نیرو، جابجایی، کشش، 

توان ابزارهای های شخصی به همراه این نرم افزار میرایانه

های گوناگون به صورت مجازی اندازه گیری حقیقی را در محل

نامه نویسی همه این زبان یک زبان بر شبیه سازی کرد.

توان کارهای برنامه نویسی شبکه منظوره بوده و با آن می

، شبیه سازی پروسه های ورودی و خروجی فایلپایگاه داده، 

غیره را انجام  صنعتی، طراحی کنترلر های مختلف و

های سریال اما اوج قدرت این برنامه در کار با پورت داد.

اتوماسیون عمل کنترل وهای واسط کامپیوتری، و موازی، مدار

  .ها استو پردازش داده

یک زبان برنامه نویسی    LabVIEWاز آنجایی که نرم افزار

محسوب می شود، بنابراین برای همه افرادی که می خواهند 

 .در دنیای برنامه نویسی فعالیت کنند مفید است
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 در انجام پروژه ها  LabVIEWمزایای  2_2

 

مستحضر هستید برای اجرا و انجام یک پروژه همانگونه که   

تواند آن پروژه را با چند عامل کلیدی وجود دارد که می

در ادامه به بررسی ویژگی  شکست یا موفقیت روبرو سازد.

در تقابل با این عوامل می پردازیم و شاخصه  LabVIEWهای 

 های اصلی و منحصر به فرد این برنامه را ذکر می کنیم.  

 

  زمان انجام پروژهکاهش  1_2_2

ی آن  ما خواهان این هستند که پروژهامروزه مشتریان ش 

تنها  این امر نه در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد. ها

برای مشتریان شما خوشایند و مطلوب است بلکه برای خود 

توانید در یک ظرف چراکه می نیز خوشایند است. شما متخصص 

ک پروژه، دو یا چند پروژه را زمانی مشخص بجای انجام ی

 .انجام دهید و مطمئنًا درآمد بیشتری کسب نمایید

 

 پروژه  جانبی نه هایهزیبهینه سازی  2_2_2

شدن زمان های پروژه طوالنی یکی از موارد افزایش هزینه 

مورد دیگری که توجه ما را به خودش  .استاجرای پروژه 

دهید ای انجام میپروژهکند این است که شما وقتی جلب می

… و   , RS485  TCPIP  های مختلفی ماننداز پروتکل که در آن

ای که انتخاب نویسیکنید، اگر زبان برنامهاستفاده می

های موردنظر شما را اید، مناسب نباشد و پروتکلکرده

نویسی با زبان ساپورت نکند، شما نیاز دارید بابت برنامه

نویس خود، زمان مضاعفی صرف برنامهدیگری در کنار زبان 

نمایید تا آن قسمت از برنامه را بنویسید و آن را به 

ای بابت اجرای برنامه خود متصل نمایید و یا اینکه هزینه

نویس دیگری بپردازید تا آن  آن قسمت از پروژه به برنامه

یا  .صورت ماژول برای شما بنویسدمرحله از پروژه را به

خود پردازش خاصی مانند پردازش سیگنال،  اگر در برنامه



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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