
 1שבוע  - LABVIEWניסויים להכרת תוכנת 

 LABVIEW:  הכרה ראשונית של תוכנת ימטרת הניסו .1

 ספרות  .2

[1 ]  LabVIEW Basics I – Course manual , September 2000,National instruments. 

[2 ]  NI Educational Laboratory Virtual Instruments Suite (NI ELVIS) user manual 

[3 ]  Intoduction to LabVIEW in 6 hours – Presentation 

 [4]  http://www.ni.com/academic/students/learnlabview/ - Videos 

 

 שאלות הכנה .3

. מה אפשר לעשות בעזרתה ? מה היא מאפשרת לבצע ? איזה  LabVIEWהסבר מהי תוכנת  .1

 תרונות יש לתוכנה על תוכנות אחרות מסוגה?י

 Front panel /Blockהסבר את ההבדלים בין שני החלקים העיקריים אליה מתחלקת התוכנה )  .2

diagram) 

 ? ומה הם כולליםTools Palette ,Function Palette , Control Palette -מהם ה .3

 .Virtual instrumentבר את המונח הס .4

 SubVIהסבר את המונח  .5

 .Indicator -ל Controlהסבר מה ההבדל בין  .6

קטנה שכוללת קונטרול אחד ואינדיקטור אחד, כך שכאשר ישתנה הערך  LabVIEWבנה תוכנת  .7

 [(. התוכנה תראה כך :3]-בקונטרול הערך באינדיקטור ישתנה בהתאם ) העזר ב
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 מהלך ניסוי: .4

 .front panel, block diagramהכרת  .1

 . LabViewהכרת כלי עבודה בסיסיים בתוכנת  .2

3. DAQ ו-  DAQ assistant . 

 ותוכנות נלוות  ELVISהכרת  .4

 Measurement and Automationהכרת כלי  .5

 

 הנושאים יועברו בהרצאה פרונטלית בנוסף להדגמה מול המחשבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2שבוע  - LABVIEWהכרת תוכנת 

 DAQMXועבודה עם   ELVISמטרת הניסוי:  הכרת  .1

 ספרות  .2

3. [1 ]  LabVIEW Basics I – Course manual , September 2000,National instruments. 

4. [2 ]  NI Educational Laboratory Virtual Instruments Suite (NI ELVIS) user manual 

5. [3 ]  Intoduction to LabVIEW in 6 hours – Presentation 

6.  [4]  http://www.ni.com/academic/students/learnlabview/ - Videos 

 

 שאלות הכנה .3

 ? ולמה הוא משמש אותנו? MAX (measurement and automation explorer) -מהו ה .1

 .DAQר את פירוש המונח הסב .2

? למה הוא משמש אותנו? פרט אילו כניסות ואילו יציאות יש לו , מהו תחום ELVISהסבר מהו  .3

 ELVIS-מתחי הכניסה והמוצא של ה

 ? כיצד היא מגבילה אותנו בדגימת אות כניסה?ELVIS-של ה  ADC-מהי הרזולוציה של ה .4

מהי דגימה? מהו תדר הדגימה המינימלי הנדרש לדגום אות כלשהו? למה? הסבר על חלונות  .5

 וכו...  Hanning , Hammingדגימה כגון 

( מהו התדר המקסימלי של האות אותו ניתן לדגום, ומהו ELVIS-בדוק )לפי המאפיינים של ה .6

 ELVIS-התדר המקסימלי אותו ניתן לייצר בעזרת ה

 ומה ניתן לעשות בעזרתו?מה האפשרויות שהוא מציג למשתמש  DAQ Assistant -הסבר מהו ה .7

 ? FFT, מה מטרתו, וכיצד מתבצע החישוב של  FFT (Fast fourier transform)הסבר מהו  .8
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 הכנה תכוניות .4

, כאשר   LABVIEW-ההכנה מוכנות לשבוע השני של הכרת תוכנת ה תכוניותעל הסטודנטים להגיע עם 

 ELVIS-במהלך הניסוי ישתמשו בתוכנות אותם הכינו מראש בעזרת חיבורן ל

 .Zinיצירת משוואת חישוב להתנגדות כניסה  –תכנות בסיסי  4.1

 

התנגדות  – 3,  2מתח בערוץ  – 2,  1מתח בערוץ  -1קונטרולרים ) 3בנה תוכנה שתכלול 

Rprob( ואינדיקטור אחד )Zin ) 

 (1לפי החישוב בנוסחא )אוטומטית האינדיקטור יתעדכן 

 

 

 ( יראה כך :FRONT PANELהמסך הקדמי )

 



 FORשימוש בלולאת  4.2

כאשר שאר  שניות 2כל  2שנה את הערכים של מתח בערוץ  1התבסס על התוכנה מסעיף 

 . המשתנים נקבעים כקבועים על ידי המשתמש

וכמות נקודות בתחום )כפי  המשתמש יבחר את השינוי במתח בערוץ השני בתחום מסויים

 שרואים באיור הבא(

כפונקציה  Zin תציג גרף של  סיום כל החישוביםיש להציג את השינויים על האינדיקטור ואחרי 

 .Ch2 voltageשל 

 ( יראה כך :FRONT PANELהמסך הקדמי )

 

 יצירת אות מנוסחה  4.3

 

 fואת התדר   Aכאשר המשתמש יבחר את  whileבתוך לולאת    A*sin(2πft)צור נוסחה הבאה 

 ים ומספר מדידות בו כפי שמוצג באיור.פי טווח מסונק' למחזור למחזורים וכמות הגדר כמות 

 צור גרף המשווה בין בתוצאות.

 של האות והצג את התוצאה בגרף נפרד.  FFT של חישובצור גרף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( יראה כך :FRONT PANELהמסך הקדמי )

 
 

 (Sweep)סריקת תדרים  4.4

1000ל   Aשנה את ו 3פונקציה שבסעיף מש בתהש

f

Aeום תדרים וכמות הנקודות , הוסיף תח

 .כקונטרולריםביניהם 

 נקודות למחזור. 111-בחר ב

תדר האות עצמו כפונקציה של התדר , כלומר, שנה את תדר האות הצג את אמפליטודת האות ב

 בתדר האות הזה. FFT-את אמפליטודת השל הסינוס ומדוד 

 :כך ניתן ליישם פעולה זו 

 

 הוא אמפליטודת האות בתדר הנדרש. ELEMENTכאשר 

 

 

 

 

 

 



 ( של התוכנה יראה כך :FRONT PANELהמסך הקדמי )

 

 

 THDחישוב  4.5

לפי   THD-השתמש בתוכנות שהכנת בסעיפים הקודמים על מנת לבנות תוכנית לחישוב ה

 החישוב הבא:

2 2

1

1

rmsV V
THD

V
 

 היא האמפליטודה של ההרמוניה הראשונה של האות. V1כאשר 

התוכנית תכלול מסך של האות בזמן הכולל את האפשרות לבחור תדר, אמפליטודה, מס' נקודות 

 RMS-עבור מתח ה -1אינדיקטורים נוספים:  3למחזור ומספר מחזורים, בנוסף תכלול התוכנה 

לפי החישוב  –הכולל של האות ומתוך זה  RMS -מתח ה -2ונה של האות, של ההרמוניה הראש

 של האות. THD-את ה –לעיל 

 

 

 

 

 

 

 



 ( יראה כך :FRONT PANELהמסך הקדמי )

 

 

 מהלך הניסוי

הסטודנטים יציגו למדריך את התוכנות אותן בנו קודם לכן ורק לאחר אישור פעולתן התקינה 

 . ELVIS-יקבלו אישור להמשיך ולהתחבר ל

 ודגימה לכל התוכנית בצורה הבאה:הסטודנט יוסף רכיבי ייצור האות במהלך הניסוי 

  4.1לתוכנה מסעיף 

יכילו את ערכי המתחים הדגומים מהערוצים האנלוגים  2-ו 1של מתחי ערוץ  הקונטרולרים

 המתאימים.

 שאר החישובים לא ישתנו.

 שך לסעיף הבאקרא למדריך ורק לאחר מכן המ –לאחר ביצוע המטלה 

  4.2לתוכנה מסעיף 

יכיל את המתח הדגום מהערוץ האנלוגי. האינדיקטור של מתח ערוץ  1הקונטרולר של מתח ערוץ 

 ישודר כמתח אל הערוץ האנלוגי המתאים. 2

 שאר החישובים לא ישתנו.

 קרא למדריך ורק לאחר מכן המשך לסעיף הבא –לאחר ביצוע המטלה 

 



 4.3לתוכנה מסעיף 

 ( ישודר דרך ערוץ אנלוגי מתאים כלשהו שייבחר על ידי הסטודנטים .A*sin(2πft)המיוצר )האות 

יחושב על אותו אות אשר נדגם דרך ערוץ אנלוגי מתאים ) דרוש לחבר כבל המקצר   FFT-אות ה

 )בין הערוץ המשדר לערוץ הדוגם

 שאר החישובים לא ישתנו.

 ן המשך לסעיף הבאקרא למדריך ורק לאחר מכ –לאחר ביצוע המטלה 

  4.4לתוכנה מסעיף 

דרוש לשדר את האות המיוצר , ולאחר מכן לדגום אותו דרך ערוץ  –בדומה לסעיף הקודם 

 אנלוגי.

 שאר החישובים לא ישתנו.

 קרא למדריך ורק לאחר מכן המשך לסעיף הבא –לאחר ביצוע המטלה 

  4.5לתוכנה מסעיף 

דרוש לשדר את האות המיוצר , ולאחר מכן לדגום אותו דרך ערוץ  –בדומה לסעיף הקודם 

 אנלוגי.

 שאר החישובים לא ישתנו

 קרא למדריך. –לאחר ביצוע המטלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3שבוע  - 5לניסוי  LABVIEWכתיבת תוכנת 

 5:  כתיבת תוכנה למדידות אוטומטיות לניסוי הניסוימטרת  .1

 ספרות  .2

3. [1 ]  LabVIEW Basics I – Course manual , September 2000,National instruments. 

4. [2 ]  NI Educational Laboratory Virtual Instruments Suite (NI ELVIS) user manual 

5. [3 ]  Intoduction to LabVIEW in 6 hours – Presentation 

6.  [4]  http://www.ni.com/academic/students/learnlabview/ - Videos 

 

 מהלך הניסוי:

 5בניסוי זה נבנה תוכנה אשר נעשה בה שימוש למדידות אוטומטיות של המגבר אשר נבנה בניסוי 

 ה בתוך סימניה עם שם כמספר הניסוי ובתוכה יהיה שם הניסוי כך לדוגמא :תוכנה שנבנה תהי –כל תת 

 

 במתחים שונים. 5.2.3הוא ביצוע נוסף של ניסוי  5.2.8ניסוי 
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 offsetמדידת מתח  5.2.1יצירת תת תוכנה לניסוי  .1

גרפים של מתח הכניסה ומתח המוצא )כפונקציה של הזמן( ואינדיקטור המציין את המתח  התוכנה תכלול

בכל זמן נתון.ומתח הכניסה הממוצע של מתח המוצא   

 תת התוכנה תראה כך :

 

 הגבר מתח הפרשי ורוחב פס 5.2.2יצירת תת תוכנה לניסוי  .2

מספר התדרים למדידה )בתחום התוכנה תכלול אפשרות סריקה בין כל שני תדרים , אפשרות לבחירת 

התדרים( ומציאת גרף של הגבר מתח המוצא כפונקציה של התדר. כמו כן תת התוכנה תכלול איור של 

 חיבורי הניסוי.

 תת התוכנה תראה כך :

 



 הגבר מתח משותף 5.2.3יצירת תת תוכנה לניסוי  .3

התדרים למדידה )בתחום התוכנה תכלול אפשרות סריקה בין כל שני תדרים , אפשרות לבחירת מספר 

התדרים( ומציאת גרף של הגבר מתח המוצא כפונקציה של התדר. כמו כן תת התוכנה תכלול איור של 

 חיבורי הניסוי.

 תת התוכנה תראה כך :

 

 התנגדות כניסה 5.2.4צירת תת תוכנה לניסוי י .4

שני תדרים , אפשרות התוכנה תכלול אפשרות סריקה בין כל התוכנה תכלול תמונה של חיבורי הניסוי, 

לבחירת מספר התדרים למדידה )בתחום התדרים( ומציאת גרף של התנגדות כניסה כפונקציה של 

 התדר.

 התנגדות הכניסה בכל תדר תחושב לפי :

 

מתקבלת בקונטרול והמתחים בשני הערוצים מתקבלים כמדידה של אמפליטודת  Rprobכך שהתנגדות 

 הכניסה בשני הערוצים בהתאמה.

 התוכנה תראה כך : תת



 

 התנגדות יציאה 5.2.5יצירת תת תוכנה לניסוי  .5

התוכנה תבצע דגימה של מתח המוצא וכן תקבל את ערך הנגד התוכנה תכלול תמונה של חיבורי הניסוי, 

RL   ותחשב את הזרם העובר דרך העומס )אשר ישתנה ידנית על ידי מבצע הניסוי( במוצא המגברRL  על

 ידי גזירת הגרף של מתח כתלות בזרם לפי התמונה הבאה:

 תת התוכנה תראה כך :

 

 זרם יציאה מקסימאלי 5.2.6יצירת תת תוכנה לניסוי  .6

התוכנה תאפשר בחירת נגד המוצא. התוכנה תחשב את התוכנה תכלול תמונה של חיבורי הניסוי, 

להתחממות של הטרנזיסטורים ותציג בגרף אות או אמפליטודת המתח במוצא עד לקבלת עיוותים ב

 המתאים :

 



 תת התוכנה תראה כך :

 

 טווח מתח יציאה 5.2.7יצירת תת תוכנה לניסוי  .7

כמה שניות )שייבחרו  כלהתוכנה תקבל תחום מתחי אמפליטודה ותשנה את אמפליטודת מתח הכניסה 

תוכנה ולבצע שמירה לדוח ( וברגע שהאות במוצא ייקטם המשתמש יוכל לעצור את המשעל ידי המשת

 של התוצאות.

 תת התוכנה תראה כך :

 

 טווח מתח כניסה משותף 5.2.8יצירת תת תוכנה לניסוי  .8

 4Vppאך עם אות כניסה של  5.2.3תת התוכנה מניסוי השתמש ב



 יצירת דו"ח מסכם. .9

 Createכל תת תוכנה יאפשר יצירת דוח על ידי לחיצה על כפתור " כפי שניתן לראות בתמונות לעיל , 

report ( כל דוח יכלול את שמות בני הזוג, תעודת הזהות שלהם, תאריך ושעת הניסוי, מקום להערות , "

 במקרה ויש כאלו ( ואת הגרפים הרלוונטיים לאותו הניסוי.

ות לדוח אחד אשר יכלול את כל הדוחות לאחר סיום כל הניסויים , על הסטודנטים לאחד את כל הדוח

 יחדיו ולהגיש אותו למדריך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הערות :

  האיורים המצורפים פה הם הבסיס אותו תצטרכו לבצע , אך אין מניעה )ואף רצוי( להוסיף

 קונטרולרים או אינדיקטורים נוספים שלדעתכם יעזרו לכם ויקלו עליכם במדידות.

  זמן רב של כשלושה שבועות מתחילת העבודה על המגבר. למטרת יצירת התוכנה הזו יש לכם

עם אותות   ELVIS-בזמן זה תוכלו להגיע בכל זמן שהמעבדה פנויה ולבצע את התכנות על ה

 אמיתיים שאתם מייצרים.

 : בדרך הבאהמי שלא יכול או לא רוצה להגיע למעבדה יוכל לבצע סימולציה של אותות 

 

 : LABVIEW-גנרציה של אותות דרך ה

 :גנרציה של אותות נעשית באופן הבא )לדוגמא , למדידת מתח היסט( 

 
ניתן לסמלץ אותות שונים  waveform->analog waveform->generationשל  pallet-בעזרת ה

 ביניהם סינוס כאשר אפשר לבחור את המאפיינים שלו כפי שרואים באיור למעלה.

 

 

 

 

 

 

 

 



  4שבוע -ביצוע מדידות אוטומטיות 

 5:  מדידות אוטומטיות והשוואת נתונים עם ניסוי הניסוימטרת  .1

 ספרות  .2

3. [1 ]  LabVIEW Basics I – Course manual , September 2000,National instruments. 

4. [2 ]  NI Educational Laboratory Virtual Instruments Suite (NI ELVIS) user manual 

5. [3 ]  Intoduction to LabVIEW in 6 hours – Presentation 

6.  [4]  http://www.ni.com/academic/students/learnlabview/ - Videos 

 

 מהלך הניסוי:. 3

 5.2.1-5.2.8ביצוע ניסויים  .1

 

בעזרת התוכנה שבניתם בשבוע שעבר , השוו בין התוצאות המדודות  5.2.1-5.2.8בצעו את ניסויים 

 וכו...( והציגו את התוצאות למדריך.  DMMבעזרת מכשירי המדידה הרגילים ) סקופ, 

 יצירת דו"ח מסכם .2

 חיבור של כל הדוחות שקיבלתם עד כה.הדו"ח המסכם יכלול 

  5השוואת תוצאות עם ניסוי  .3
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