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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡ Ω Ν
ΕΓΓΡΑΦΟ

Αυτό το Μάθημα Εξερεύνησης των Θετικών Επιστημών και της
Τεχνολογίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να παραδοθεί από
πανεπιστημιακό προσωπικό και εθελοντές φοιτητές ως εξωσχολική
δραστηριότητα για τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η γενική ιδέα των δραστηριοτήτων και το σχέδιο μαθήματος

ΘΕΜΑ ΤΟΥ
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Εισαγωγή στο LabVIEW με σκοπό να καταστεί δυνατή η χρήση του σε
δραστηριότητες
μηχανικής

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΣΚΟΛΙ ΑΣ /
ΗΛΙ ΚΙ ΑΣ ΤΩ Ν
Μ ΑΘΗΤΩ Ν

Αυτή η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για μαθητές της ανώτερης
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΕ Σ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις στις τεχνολογίες της
πληροφορίας, τα μαθηματικά και τη φυσική.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

4 ακαδημαϊκές ώρες για όλη τη δραστηριότητα, ενδεχομένως
διαιρεμένες σε ακαδημαϊκές ώρες ανάλογα με την προτίμηση των
μαθητών
και
των
εκπαιδευτικών.

ΔΙΔ ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι καθηγητής πανεπιστημίου με εμπειρία
στον
τομέα.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μ ΑΘΗΤΕ Σ

Οι μαθητές θα μάθουν τα βασικά του γραφικού προγραμματισμού με το
LabVIEW. Γενικότερα, θα αποκτήσουν κατανόηση και γνώση σχετικά
με το πώς εκτελούνται σύγχρονες υπολογιστικές μετρήσεις και η συλλογή
δεδομένων.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Δ ΑΣΚ ΑΛ ΟΙ

Οι καθηγητές σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που
συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά
με το γραφικό προγραμματισμό με το LabVIEW και θα μπορούν να
αναπαράγουν αυτό το μάθημα στα σχολικά εργαστήρια για άλλους
ενδιαφερόμενους μαθητές.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
Π ΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗΜ ΙΟΥ Ή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Για το προσωπικό του πανεπιστημίου που ασχολείται άμεσα με τη
δραστηριότητα, αυτές οι επιδείξεις θα βελτιώσουν τις δεξιότητες
επικοινωνίας τους στην επιστήμη.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΚΠΕΡ ΑΙ Ω ΣΗ ΤΩ Ν
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος απαιτείται ένας ασπροπίνακας
με προβολέα πολυμέσων.
Ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με επαρκή αριθμό
υπολογιστών (με προεγκατεστημένο LabVIEW) είναι απαραίτητο για
την
πρακτική
δραστηριότητα.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Κ ΑΤ ΑΝΟΜ Η
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Αυτό το μάθημα χωρίζεται σε 2 μέρη:
1. Διάλεξη – 2 ακαδημαϊκές ώρες, παρουσίαση Power Point του
λογισμικού LabVIEW και των χαρακτηριστικών του.
2. Πρακτική μάθηση – 2 ακαδημαϊκές ώρες, εκπαίδευση που
υποστηρίζεται από εκπαιδευτές στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

www.ni.com
http://www.ni.com/academic/students/learn-labview/
http://www.ni.com/pdf/manuals/373427j.pdf

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟΓΙΑ
ΠΕΡ ΑΙ ΤΕΡΩ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΗ

Υπάρχει πολλή δωρεάν ηλεκτρονική πληροφορία σχετικά με τον γραφικό
προγραμματισμό και το LabVIEW.

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ ΓΙ Α ΤΗΝ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

Δωρεάν διαθέσιμες πηγές στο www.ni.com

Αναζητώντας με λέξεις-κλειδιά "γραφικός προγραμματισμός" και
"LabVIEW" οι μαθητές μπορούν να βρουν πολλά δωρεάν βιβλία σε
μορφή pdf, εγχειρίδια, παραδείγματα προγραμμάτων, επιδείξεις και
σεμινάρια.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο βασικών γνώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Συγγραφέας: Stefan Ivanov (Technical University of Gabrovo,
Bulgaria)

ΕΙ ΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Ο γραφικός προγραμματισμός είναι μια καινοτόμα προσέγγιση στην
ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στοχεύει σε
ανθρώπους που δεν είναι προγραμματιστές, αλλά που πρέπει να εκτελούν
εργασίες που απαιτούν προγραμματισμό. Ο γραφικός προγραμματισμός
εφαρμόζεται στον τομέα της συλλογής δεδομένων και των μετρήσεων. Οι
υποβοηθούμενες από υπολογιστή μετρήσεις αποτελούν σήμερα
σημαντικό μέρος της βιομηχανίας. Οι παράμετροι των παραγόμενων
προϊόντων μετριούνται, αναλύονται και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε
υπολογιστές ή διακομιστές.
Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους μαθητές στα επαγγελματικά
γυμνάσια/λύκεια να μάθουν τα βασικά του γραφικού προγραμματισμού
χρησιμοποιώντας το περιβάλλον LabVIEW. Με την ολοκλήρωση αυτού
του μαθήματος, θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα απλό εικονικό
όργανο LabVIEW (VI) και το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια,
τους δείκτες και τις λειτουργίες.
Ορισμός του γραφικού προγραμματισμού:
Η γραφική προσέγγιση του προγραμματισμού επιτρέπει σε έναν
υπολογιστή να επεξεργάζεται χωρικές αναπαραστάσεις σε δύο ή
περισσότερες διαστάσεις. Σε αντίθεση με τον προγραμματισμό που
βασίζεται σε κείμενο, ο οποίος χρησιμοποιεί γραμμές κώδικα, ο
γραφικός προγραμματισμός αντικαθιστά το κείμενο με εικόνες ή
σύμβολα
φυσικών
πραγμάτων
(https://learn.org/articles/What_is_Graphical_Programming.html).

ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝΚ ΑΘΗΜ ΕΡΙ ΝΗ
ΖΩΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
/ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο γραφικός προγραμματισμός έχει μεγάλη επίδραση στην καθημερινή
ζωή. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, τη βιολογία, την ιατρική, τη
ρομποτική, την αεροδιαστημική και την εκπαίδευση. Η σωστή γνώση του
γραφικού προγραμματισμού θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των
μαθητών στην αγορά εργασίας και θα βελτιώσει τις ευκαιρίες
σταδιοδρομίας τους.
Το LabVIEW εμφανίστηκε το 1986 ως μια γραφική γλώσσα
προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την απόκτηση δεδομένων και
τον έλεγχο των οργάνων μέτρησης. Τα επόμενα χρόνια το λογισμικό
κέρδισε δημοτικότητα και μπορεί να είναι σήμερα η πιο εξελιγμένη
γλώσσα γραφικού προγραμματισμού που είναι διαθέσιμη.
Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και της
επιστήμης. Το LabVIEW αναβαθμίζεται τακτικά, με κάθε νέα έκδοση να
παρέχει νέες δυνατότητες στους πελάτες.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Π ΑΡ ΟΥΣΙ ΑΣΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Το μάθημα θα παρέχει εισαγωγικές γνώσεις στον τομέα του γραφικού
προγραμματισμού. Θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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1. Εισαγωγή στο LabVIEW
2. Ιδιότητες των χειριστηρίων και του δείκτη στον μπροστινό πίνακα
3. Βασικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στο μπλοκ διάγραμμα
4. Τύποι δεδομένων στο LabVIEW
5. Πώς να δημιουργήσετε ένα Εικονικό Όργανο στο LabVIEW
6. Sub-VI - τα υποπρογράμματα στο LabVIEW
7. Εργασία με αρχεία
8. Πρακτικές Δραστηριότητες. Ασκήσεις που εκτελούνται από τους
μαθητές
Εισαγωγή στο περιβάλλον LabVIEW
Τα προγράμματα LabVIEW ονομάζονται Εικονικά Όργανα ή VIs,
επειδή η φύση και η δράση τους μιμούνται φυσικά όργανα, όπως οι
παλμογράφοι και τα πολύμετρα. Το LabVIEW περιέχει μια μεγάλη
ποικιλία εργαλείων για την απόκτηση, την ανάλυση, τον έλεγχο και την
απεικόνιση δεδομένων.
Στο LabVIEW, δημιουργείτε μια διεπαφή χρήστη ή έναν μπροστινό
πίνακα χρησιμοποιώντας στοιχεία ελέγχου και δείκτες. Τα χειριστήρια
μπορούν να είναι αντικείμενα ελέγχου, κουμπιά, ρυθμιστικά και άλλες
συσκευές εισόδου. Οι ενδείξεις μπορούν να είναι διαφορετικοί δείκτες
γραφικών, LED, κουτιά κειμένων κλπ. (Σχήμα. 1).
1

3

2

4

Σχήμα 1. Κύρια στοιχεία του μπροστινού πίνακα - Γραμμή εργαλείων (1),
εικονίδιο και τερματικά εισόδου / εξόδου (2), χειριστήρια (3), ενδείξεις (4)
Αφού δημιουργηθεί η διεπαφή χρήστη, προστίθεται ένας κώδικας στο
αποκαλούμενο μπλοκ διάγραμμα του Εικονικού Οργάνου. Ο κώδικας
αποτελείται από γραφικά αντικείμενα που εκτελούν συγκεκριμένες
λειτουργίες (Σχήμα. 2).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σχήμα 2. Βασικά στοιχεία του μπλοκ διαγράμματος - εργαλεία αποτελμάτωσης
(1), βρόχοι (2), συναρτήσεις (3), εικονίδια ελέγχου και δείκτες (4)
Το LabVIEW μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με υλικό όπως,
συσκευές εξόρυξης δεδομένων, οπτικές συσκευές ελέγχου κίνησης,
εργαλεία GPIB, PXI, VXI, RS-232 και RS-485.
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του LabVIEW είναι η δυνατότητα
εύκολης δημιουργίας εφαρμογών για την απόκτηση και επεξεργασία
δεδομένων. Η απόκτηση δεδομένων γίνεται συνήθως μέσω του
αποκαλούμενου υλικού DAQ. DAQ (Data Acquisition) είναι η
διαδικασία μέτρησης ηλεκτρικών ή φυσικών τιμών όπως τάση, ρεύμα,
θερμοκρασία, πίεση κ.λπ. Χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένες
συσκευές και οι προκύπτουσες μετρήσεις επεξεργάζονται και
αποθηκεύονται σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Οι συσκευές DAQ
περιλαμβάνουν τυπικά μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό και ψηφιακό
σε αναλογικό, χρονοδιακόπτες, ψηφιακές εισόδους και εξόδους, καθώς
και διεπαφή επικοινωνίας για σύνδεση με προσωπικό υπολογιστή.
Λεπτομερέστερες οδηγίες για τη δημιουργία εικονικών οργάνων
παρέχονται στο Annex I: Knowledge Resource.
Κ ΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙ Α
ΤΗ ΔΙΕΞ ΑΓΩ ΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
ΣΕΔΙ ΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ

Οι μαθητές δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι
στα τελευταία χρόνια των σπουδών τους. Όλα τα θέματα στο μάθημα
προετοιμάζονται με τον τρόπο που θα είναι σαφές για τους μαθητές σε
αυτή την ηλικία. Το υλικό θα περιλαμβάνει μαθηματικούς τύπους και
εξισώσεις που είναι γνωστοί από τους μαθητές και οι οποίοι έχουν ήδη
μελετηθεί στο σχολείο.
Η τεχνική ορολογία που χρησιμοποιείται στο μάθημα θα εξηγηθεί με
σαφήνεια από τον καθηγητή.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο σχεδίασης διάλεξης
ΣΤΟΧΟΣ

Η διάλεξη θα πρέπει να επιδιώξει να παρουσιάσει την ορολογία, τις
βασικές έννοιες και το θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο που απαιτείται
για να ξεκινήσει η χρήση του LabVIEW.

ΣΚΗΝΙΚΟ

Ο αναμενόμενος αριθμός μαθητών είναι μεταξύ 20 και 30. Θα πρέπει να
χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, ανάλογα με τους διαθέσιμους
σταθμούς εργασίας υπολογιστών. Εάν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές
στο σχολείο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, θα είναι
απαραίτητο να οργανωθεί μια δεύτερη παρουσίαση για τη δεύτερη
ομάδα.
Το όλο μάθημα θα πρέπει να υλοποιηθεί σε ένα εργαστήριο
πληροφορικής στο σχολείο. Θα χρειαστεί ένας υπολογιστής με πολυμέσα
για τον δάσκαλο.
Η βέλτιστη διάρκεια για τη θεωρητική διάλεξη θα είναι 2 ακαδημαικές
ώρες.
Ο λέκτορας χρειάζεται μόνο υπολογιστές με προεγκατεστημένο το
LabVIEW. Η διάλεξη θα είναι πιο αποτελεσματική εάν οι μαθητές έχουν
πρόσβαση στο πρόγραμμα κατά την εισαγωγή. Ο λέκτορας θα πρέπει να
έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και ένα πολυμεσικό προβολέα καθ
'όλη τη διάρκεια.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜ ΙΛΙ ΑΣ / ΔΙ ΑΛ ΕΞΗΣ

Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολείο υποδοχής.

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες ως
παρουσιαστές ή βοηθοί.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης
1
2
3
4
5
6
7

Εισαγωγή στο LabVIEW
Ιδιότητες των στοιχείων ελέγχου και
της ένδειξης στον μπροστινό πίνακα
Βασικές λειτουργίες που
χρησιμοποιούνται στο διάγραμμα
κυκλωμάτων
Τύποι δεδομένων στο LabVIEW

Διατιθέμενος
Χρόνος
20 λεπτά
20 λεπτά
20 λεπτά
10 λεπτά

Πώς να δημιουργήσετε ένα Οικονικό 20 λεπτά
Όργανο (VI) στο LabVIEW
Sub-VI – τα υποπρογράμματα στο
10 λεπτά
LabVIEW
Εργασία με αρχεία

20 λεπτά

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο πρακτικής δραστηριότητας/σχεδίασης πειράματος
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της πρακτικής κατάρτισης είναι να επιτρέψει στους μαθητές
των επαγγελματικών σχολών να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν
μάθει. Αυτό θα τους κάνει πιο σίγουρους για την επίλυση προβλημάτων
με τη βοήθεια του γραφικού προγραμματισμού και του περιβάλλοντος
ανάπτυξης του LabVIEW.

ΣΚΗΝΙΚΟ

Ο αναμενόμενος αριθμός μαθητών είναι μεταξύ 20 και 30. Κατά τη
διάρκεια της πρακτικής κατάρτισης, θα πρέπει κατ 'ανάγκη να χωριστούν
σε μικρές ομάδες από 2 έως 3 μαθητές, προκειμένου να επιλυθούν
αποτελεσματικά οι εργασίες με συνεργατικό τρόπο.
Η βέλτιστη διάρκεια για την πρακτική κατάρτιση και τις πρακτικές
επιδείξεις είναι 2 ακαδημαϊκές ώρες.

ΤΟΠΟΘΕ ΣΙ Α Κ ΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η πρακτική κατάρτιση θα πρέπει να οργανωθεί σε εργαστήριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο λέκτορας πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν
πολυμεσικό προβολέα για να επιδείξει και να διευκρινίσει λεπτομέρειες
σχετικά με την εργασία στο περιβάλλον ανάπτυξης.

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να ενεργούν ως βοηθοί. Θα πρέπει να
επικεντρωθούν στην παροχή συμβουλών στους μαθητές σχετικά με τα
τεχνικά θέματα. Στην ιδανική περίπτωση, κάθε βοηθός πρέπει να
ασχολείται με όχι περισσότερες από 3 ομάδες μαθητών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κληθούν να προγραμματίσουν γραφικά
και να διερευνήσουν τις πλούσιες δυνατότητες προγραμματισμού του
LabVIEW. Θα ενθαρρυνθούν να αναζητήσουν πρωτότυπες λύσεις στα
προβλήματα που περιλαμβάνονται στις ασκήσεις.
Οι δύο πρώτες ασκήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός
Οικονικού Οργάνου. Η τελευταία άσκηση πρέπει να επικεντρώνεται στην
απόκτηση δεδομένων με μια συσκευή DAQ. Ενδεικτικές ασκήσεις
παρουσιάζονται στο Annex II: Model hands-on activity sheet.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης
1
2
3
4
5.

Διατιθέμενος
Χρόνος
Άσκηση 1
25 λεπτά.
Άσκηση 2
25 λεπτά.
Άσκηση 3
25 λεπτά.
Άσκηση 4
25 λεπτά.
Συζήτηση σχετικά με τις κύριες 15 λεπτά.
προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι
μαθητές
και
παρουσίαση
των
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

10

6.

Προβληματισμός
5 λεπτά.
Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να
μοιράζονται αυτά που έχουν μάθει και το πώς
πιστεύουν ότι αυτή η νέα γνώση θα τους
βοηθήσει στη μελλοντική τους καριέρα και τις
μελλοντικές σπουδές τους.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Annex I: Knowledge Resource

Editor: Stefan Ivanov (Technical University of Gabrovo, Bulgaria)
Creating Virtual Instruments
The following steps will create a Virtual Instrument that will generate a signal and display it on
the front panel.
1. Start LabVIEW
2. In the LabVIEW dialog shown in Figure 3, select BlankVI

Figure 3. The LabVIEW launch window
The user interface or the front panel (Figure 4) is a gray-background window placed on the socalled controls and indicators.

Figure 4. Front panel
Note: If the front panel is hidden, it can be displayed by selecting Window >> Show Front
Panel.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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The block diagram is a white-background window (Fig. 5) that contains functions for controlling
the operation of the Virtual Instrument.

Figure 5. Block diagram
Inserting controls and indicators in the front panel
To insert controls and indicators in the front panel, right-click the front panel box.

6. Selecting controls and indicators
Inserting features in the block diagram
To insert functions for controlling the operation of the Virtual Instrument, right-click in the
block diagram field (Fig. 7).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 7. Selecting functions in the block diagram
The operation of the Virtual Instrument is controlled through the toolbar (Fig. 8).

Figure 8. The toolbar
The toolbar includes buttons for running the Virtual Instrument, for looping the Virtual
Instrument, for stopping the execution, and for pausing. They can be used to control the
operation of the Virtual Instrument.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Annex II: Model hands-on activity sheet
Exercise 1
Development of a Virtual Instrument for calculation based on the Pythagorean
Theorem
To demonstrate how to work with LabVIEW, let us create a Virtual Instrument that can be used
to calculate the hypotenuse of a right-angled triangle according to the Pythagorean theorem,
using formula (1).

𝑐 = √(𝑎2 + 𝑏 2 ) ,

(1)

where a and b are the catheti of the right-angled triangle and c is the hypotenuse.
Let us create a new Virtual Instrument. Using the controls from the Modern menu (Fig. 9), we
will create the front panel of our application.

Figure 9. Controls from the Modern menu
From the menu, we select Numeric >> Numeric Control to enter catheti values and Numeric
>> Numeric Indicator to derive the estimated hypotenuse value. From the Decorations menu,
we can select objects that complement the interface of our Virtual Instrument. Figure 10 below
shows the created front panel of the application.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 10. Front panel of the Virtual Instrument
We need to insert functions in the block diagram in order to implement the formula for
calculating the hypotenuse. The functions from the Programming >> Numeric menu should
be used for this purpose (Fig. 11).

а)

b)
Figure 11. Menus used: a) Programming b) Numeric

We select the following functions included in the Numeric menu: square root calculation, raising
to the power of 2 (Square), and addition (Add). We connect the individual elements in the way
shown in Figure 12.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 12.
We run the application from the loop start button
and change the input parameters. We will
observe how the output result for the hypotenuse length will also change.
Exercise 2
Write a program for calculating the cost of travel
We will develop a Virtual Instrument to calculate the cost of fuel when traveling a certain
distance by car. We are given the average vehicle consumption, the distance to travel and the cost
of 1 litre of fuel.
The front panel of the Virtual Instrument is as shown in Figure 13.

Figure 13. Initial front panel view
To generate the controls and the front panel indicator, we use the Modern >> Numeric menu,
and respectively Numeric Control and Numeric Indicator.
The formula we should use to calculate the cost of a trip is:

(2)
To run the formula in the block diagram, we will use the so-called express features - Express
(Figure 14).
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 14. Express functions
With these express features, it is possible to develop Virtual Instruments quickly, simplifying the
programming process and reducing the time required for development.
From the Arith & Compar menu, select Formula (Figure 15).

Figure 15. Function for inputting formulas
This feature enables us to input mathematical formulas using basic mathematical operations. The
input process is performed in a dialog box similar to the interface of an electronic calculator
(Figure 16).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 16. Inputting a formula
The controls and the indicator are connected to the respective terminals of the formula input
function (Figure 17).

Figure 17. Connecting the objects
The development of LabVIEW Virtual Instruments usually involves the use of the so-called while
loop. It is placed in the block diagram and encapsulates functions that are performed repeatedly
over time. The while loop can be inserted from the express functions Menu - Express >> Exec
Control >> While Loop with Button. We need to drag with our mouse the code that should be
executed inside the while loop (Fig. 18).

Figure 18. Using a while loop
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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The while loop can be exited through a stop button that is placed on the front panel (Fig. 19).

Figure 19. The final appearance of the front panel
We run the app through the
inputs.

button and it will calculate the cost of the trip based on the

Exercise 3
Data acquisition with a DAQ device
One of the great advantages of LabVIEW is the possibility to easily create apps for data
acquisition and processing. Data acquisition is most often performed through the so-called DAQ
hardware. DAQ (Data Acquisition) is the process of measuring electrical or physical values such
as voltage, current, temperature, pressure, etc. Specially designed devices are used and the
resulting measurements are processed and stored on a personal computer. DAQ devices typically
include analogue-to-digital and digital-to-analogue converters, timers, digital inputs and outputs,
as well as a communication interface for connecting to a personal computer.
National Instruments – the LabVIEW manufacturer - offers a wide range of DAQ devices
featuring different capabilities and falling within different price ranges. For this exercise, we will
use the DAQ USB-6008 device. It has the following features: eight analogue inputs with a 12-bit
resolution of an analogue-to-digital converter, two analogue outputs, 12 digital inputs / outputs,
and a USB interface for connecting to a computer.
We will develop an application that collects data from a temperature sensor connected to an
analogue input of a DAQ device, converts the voltage readings into temperature, and stores the
data in an Excel file.
The front panel shown in the image makes it possible to monitor the current temperature values,
to define the number of temperature values to be measured over time, and to set the time
between two successive measurements. Figure 20 shows the front panel of the Virtual
Instrument.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 20. Front panel
Inside the block diagram, we will first insert the so-called for loop, which can be accessed through
Programming >> Structures >> For Loop. We will use the for loop to enclose an area of the
block diagram, as shown in Fig. 21.

Figure 21. Using the for loop
We will then right-click the Measurement Control icon and select Representation >> I32. We
will connect the control to the input terminal N of the for loop. In this way, we will set the number
of iterations per cycle.
The LabVIEW data acquisition tools include the express function Express>>Input>>DAQ
Assist. It is used to configure the measurement hardware and the measurement type. Figure 22
shows the user interface of the DAQ Assist function.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 22. User interface of the DAQ Assist function
We will select Acquire Signals >> Analog Input >> Voltage (Fig. 23).

Figure 23. Selecting measurement type
Then we will also select the device that will be used, which in this case is the USB-6008, as well as
the analogue channel to which the temperature sensor will be connected (Fig. 24).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 24. Selecting the measurement device and channel
The window that will appear should contain the parameters of the measurement channel. In this
window we will select: input signal range from 0 to 10V, input configuration - RSE, number of
measurements – 100, with measurement speed 1 kHz. Figure 25 shows the settings made.

Figure 25. Settings for the measurement channel
The measurement data can be read from the output of the DAQ Assist function (Figure 26).

Figure 26. Configured data acquisition function from USB-6008 device

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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The resulting data will be an array of 100 consecutive measurements. If we calculate the average
value from these measurements, we can eliminate any noise effect on the signal. Calculation of
the average can be performed if we use the Express >> Signal Analysis >> Statistics
function. It is enough to select the Arithmetic mean checkbox from the options for statistical
calculation (Fig. 27).

Figure 27. Calculating the average of the values
Since the arithmetic mean value is the value of the voltage coming from the temperature sensor
connected to the input terminal of the DAQ device, it is necessary to convert this voltage into
temperature using the appropriate formula. The temperature sensor used in this example is the
LM335 sensor, which has the following characteristics: operating range from -40 to 100C,
sensitivity from 10mV to 1C, linear output signal. The formula for converting the sensor’s
output voltage readings into temperature values is the following:

𝑇 = 100 ∗ 𝑈𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 273.15

(3)

To run the formula, we use Express >> Arith & Compar >> Formula. We need to enter the
above formula in the express function field (Fig.28) and to connect the result to the temperature
indicator.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Figure 28. Calculating temperature
At this stage, the block diagram looks as shown below (Fig.29):

Figure 29. Block diagram
On the front panel, let us set the number of measurements at 60. If we run the Virtual
Instrument, we will see that in a few seconds the execution will be completed. In practice, 60
iterations of the for loop will be performed, and the temperature will be measured in each of them.
If we want the measurements to be made with a definite time difference between two successive
measurements, a time delay (timer) must be added at each iteration of the for loop. The time delay
can be added as follows - we select Programming >> Timing >> Wait (ms) and connect this
function to the control object "Time between two measurements, sec" as shown below (Fig. 30).

Figure 30. Setting a timer
If we input 1 second in the control, the timer function will be set to 1000 ms and the Virtual
Instrument will be executed for about 60 seconds. In order to write the data into a file, we can
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
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use the Write Delimited Spreadsheet function in the Programming >> File I / O library. This
function allows arrays to be stored in Excel files and looks as shown in Fig. 31.

Figure 31. Function for writing to Excel files
Before the temperature measurements are recorded, they must be converted and grouped into an
array. The purpose of the conversion is to change the data type and to convert them from
Dynamic Data type to a floating point number. The conversion is done using the function
Express >> Signal Manipulation >> From DDT. The configuration of the function is shown
in Fig. 32.

Figure 32. Conversion from Dynamic Data Type to Scalar type (Double type)
An array from the measured values can be created by connecting the data to the for loop frame.
The array connects to the Excel file write function to the 1D Data terminal. If we want the data
to be written in a column, then we must connect a true constant to the transpose? (No: F)
terminal. Fig. 33 presents the final block diagram of the application.
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Figure 33. Block diagram of the application
We will run the app from the button
and it will start measuring temperature. When the
measurements are completed, a dialog box opens, prompting us to save the measurement data to
a file. The file we are saving must have the extension "xls". If we open the saved Excel file, we
will find the arrays with measurements in our application. Fig. 34 shows the saved file and the
array with measured temperature data, recorded as a column in the table.

Figure 34. Data saved in an Excel file
The developed Virtual Instrument can easily be supplemented with additional options for data
processing or for incorporating new sensors to control additional environmental parameters.
Questions for assessment and self-assessment
1. What are the elements of the LabVIEW software environment?
2. Which elements are located on the front panel?
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3. What are the express Virtual Instruments used for?
4. What major loops are supported in LabVIEW?
5. What is the process of so-called data acquisition?
6. Which function can be used to achieve the fastest connection between the measurement
hardware and LabVIEW?
Tasks for independent learning
1. Develop a Virtual Instrument that calculates the area and perimeter of a circle with a given
radius.
2. Develop a Virtual Instrument that calculates resistance in an electrical circuit with given values
of current and voltage (based on Ohm's law).
3. Develop a Virtual Instrument that measures data across four channels of DAQ hardware and
writes the data to a file.
4. Explore the main features of LabVIEW in the programming library.
5. Explore sample applications developed in LabVIEW, as available in the Help >> Find
Examples menu.
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