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Abstract
Ebben a fejezetben a LabVIEW-ról fogunk tanulni.

Ez a dokumentum a LabVIEW grakus programozási kurzus (LabVIEW graphical programming course) anyagának magyar fordítása. A dokumentum fordítói változat, jelen állapotában
tartalmi, stilisztikai és nyelvtani hibáktól még nem mentes. (A fordító)
note:

A LabVIEW programokat virtuális m¶szereknek, vagy rövidebben VI  oknak nevezzük, mert megjelenésükben
és m¶ködésükben a zikai m¶szereket utánozzák. Ilyenek például az oszcilloszkópok és a multiméterek. A
LabVIEW igen széles eszközkészlettel rendelkezik az adatgy¶jtés, adatelemzés, megjelenítés és adattárolás
területén, valamint számos eszközt tartalmaz a hibakeresés segítésére.
A LabVIEW VI-ok három komponensb®l állnak: az el®lapból (front panel), blokk diagramból (block
diagram) és az ikon és csatlakozó panelb®l (icon and connector pane). Ez a lecke az el®lapot és a blokk
diagramot tárgyalja. Az ikon és csatlakozó panelr®l további információk a moduláris programozás cím¶
fejezetben találhatók.
LabVIEW-ban kontrolok (control) és indikátorok (indicator) segítségével készíthetjük el a felhasználói
interfészt vagy más néven az el®lapot. A kontrolok közé tartoznak a forgatógombok (knob), a nyomógombok
(push button), a tárcsák (dial) és más input eszközök. Az indikátorok pedig a grakonok (graph), LED-ek és
más megjelenít® eszközök. A felhasználói interfész elkészítése után VI-ok és struktúrák felhasználásával ahhoz
egy kódot rendelhetünk hogy az el®lapi objektumokat vezéreljük. A blokk diagram ezt a kódot tartalmazza.
Bizonyos tekintetben a blokk diagram egy folyamatábrára hasonlít.
A LabVIEW-t használhatjuk hardverrel történ® kommunikációra úgymint adatgy¶jtés, gépi látás, mozgásvezérl®
eszközök, GPIB, PXI, VXI, RS-232 és RS-484 eszközökkel történ® kommunikáció. A LabVIEW is tartalmaz
beépített eszközöket az alkalmazások Web-hez történ® kapcsolódására. Ehhez a LabVIEW Web Szervert és
szoftver szabványokat használ, mint például a TCP/IP hálózat és az ActiveX.
LabVIEW használatával készíthetünk tesztel® és mér®, adatgy¶jt®, m¶szervezérl®, adatnaplózó, méréselemz® és riportgeneráló alkalmazásokat. Mivel a LabVIEW egy valódi 32 bites fordítóprogram, ezért önállóan
futtatható programokat és a DLL fájlokhoz hasonló osztott könyvtárakat készíthetünk vele.
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