ОТЧЕТ

ЗА ПРОВЕДЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ
ПО LabVIEW Core 1 И LabVIEW Core 2
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ ОТ ФЕТТ
ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ОТ 2.02 ДО 6.02.2015Г

Обучението за придобиване на базови знания, умения и компетенции по
програмната среда за графично програмиране LabVIEW бе договорено през ноември
2014г. на няколко срещи между заместник декана на ФЕТТ доц. Н. Хинов и г-дата Пенчо
Христов и Dusan Vukasinovic представители на фирмите Метрисис ООД (официален
представител за България на National Instruments) и National Instruments. Идеята на курса
бе преподаватели и докторанти от различните катедри на ФЕТТ да се обучат и след
полагане на изпит да бъдат сертифицирани за работа с LabVIEW.
По този начин със създаването на компетентни знаещи и можещи кадри, ФЕТТ да
отговори на нарастващите потребности на водещи фирми от бранш електроника като
DATECS, Melexis, Visteon Corporation и др. за подготовката на специалисти инженери с
много добро владеене на софтуера LabVIEW. Освен това тези фирми многократно са
заявявали готовност за извършване на фирмено обучение на техни кадри за работа с този
програмен продукт.
След съгласуване с деканското ръководство на ФЕТТ, бе решено като удобно
време за провеждане на специализирания курс да бъде избрано зимата изпитна сесия на
студентите ОКС-бакалавър, за да може по този начин да се осигури безпроблемното
присъствие на участниците. От National Instruments, потвърдиха готовността си да
изпратят техен специален обучителен екип, като определиха и времевия интервал за
провеждане на курса, съобразно възможностите си – от 2 до 6 февруари 2015г. За място
за провеждане на курса бе избран в Центъра за международни срещи "Хелмут Бьоме".
Катедрите направиха заявките за хората, които биха желали да посещават курса и
те получиха съответните инструкции за необходимата предварителна подготовка от
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тяхна страна. Първоначалният списък на участниците, съставен по предложения на
катедрите е следният:
Списък 1 - заявени участници по катедри
От катедра ЕТ:
1. доц. Марин Маринов
2. доц. Георги Николов
3. гл.ас. Атанас Йовев
4.гл.ас. Николай Тюлиев
5. гл.ас. д-р Катя Аспарухова
6. гл.ас. д-р Елтимир Стоименов
7. инж. Борислав Ганев
8. инж. Цветомир Лазаров
От катедра СЕ:
1. проф. Петър Горанов
2. доц. Димитър Арнаудов
3. доц. Николай Хинов
4. ас. Николай Рангелов
От катедра Микроелектроника:
1. гл.ас. д-р Георги Добриков
2. ас. д-р Георги Колев
От катедра Химия
1. гл.ас. Младенка Лукайчева
2. гл.ас. Александър Захариев
Поради служебна ангажираност на някои от участниците в курса за посочения
период от 2 до 6 февруари 2015г. и след съгласуване с ръководителите на отделните
катедри настъпиха изменения в списък 1 както следва:
Списък 2 - потвърдени участници по катедри
От катедра ЕТ:
1. доц. Марин Маринов
2. доц. Георги Николов
3. доц. Тодор Тодоров
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4. гл.ас. Николай Тюлиев
5. гл.ас. д-р Катя Аспарухова
6. гл.ас. д-р Елтимир Стоименов
7. инж. Борислав Ганев
8. инж. Цветомир Лазаров
От катедра СЕ:
1. доц. Димитър Арнаудов
2. доц. Николай Хинов
3. ас. Николай Рангелов
4. инж. Владимир Димитров
От катедра Микроелектроника:
1. гл.ас. д-р Георги Добриков
От катедра Химия
1. гл.ас. Младенка Лукайчева
2. гл.ас. Александър Захариев
ТУЕС
1. инж. Димитър Николов
Така се формира група от 16 души от страна на ФЕТТ. По молба г-н Пенчо
Христов към този състав се включиха двама докторанти от Софийски Университет "СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" и двама докторанти и един асистент от Технически
Университет – Варна. По неясни за мен причини гл.ас. д-р Елтимир Стоименов не
присъства на занятията. По този начин се получи бройка от 15 участника от страна на
ФЕТТ, които са представени в списък 3.
Списък 3 - присъствали участници по катедри
От катедра ЕТ:
1. доц. Марин Маринов
2. доц. Георги Николов
3. доц. Тодор Тодоров
4.гл.ас. Николай Тюлиев
5. гл.ас. д-р Катя Аспарухова
6. инж. Борислав Ганев
7. инж. Цветомир Лазаров
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От катедра СЕ:
1. доц. Димитър Арнаудов
2. доц. Николай Хинов
3. ас. Николай Рангелов
4. инж. Владимир Димитров
От катедра Микроелектроника:
1. гл.ас. д-р Георги Добриков
От катедра Химия
1. гл.ас. Младенка Лукайчева
2. гл.ас. Александър Захариев
ТУЕС
1. инж. Димитър Николов
Курса се провеждаше всеки ден от посочения период, като началото е от 9.00ч., а
края в 17.00ч. с една обедна почивка от един астрономически час. В таблица 1 е показан
графика на учебни процес със съответните учебни теми. На всеки един от курсистите
бяха предоставени индивидуални учебни материали.
Таблица1
Ден от курса
Времеви
интервали
9.00÷12.00

1 ден
Понеделник
2.02.2015г.
LabVIEW

2 ден
Вторник
3.02.2015г.
LabVIEW

3 ден
Сряда
4.02.2015г.
LabVIEW

4 ден
Четвъртък
5.02.2015г.
LabVIEW

5 ден
Петък
6.02.2015г.
Работа с

Core 1

Core 1

Core 2

Core 2

хардуер на
NI

12.00÷13.00

Почивка

Почивка*

Почивка

Почивка

Почивка

13.00÷16.00

LabVIEW

LabVIEW

LabVIEW

LabVIEW

Core 1

Core 1

Core 2

Core 2

Подготовка
за изпит

Подготовка Подготовка Подготовка Подготовка
Изпит за
за изпит
за изпит
за изпит
за изпит
сертификат
* На 3.02.2015г. Вторник, поради провеждане на ОС на ФЕТТ почивката по изключение
16.00÷17.00

беше от 13.30 до 14.30ч.
Обучението беше проведено изцяло на английски език от г-н Tomasz Kachnic –
Academic Marketing & Applications Engineer, National Instruments Hungary Ltd.
По долу е представено учебното съдържание на двата курса по теми:
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LabVIEW Core 1 Съдържание
Описание на курса
А. За курса
B. NI сертификати
C. С какво трябва да се започне
D. Инсталация на програмното осигуряване на курса
E. Цел на курса
F. Използвани означения
1. Настройка на оборудването
План на занятието
A. Технически средства на DAQ
B. Програмно осигуряване на DAQ
C. Управление на измерителни прибори
D. GPIB
E. Обмен на данни чрез използване на последователен порт
F. Програмно осигуряване за управление на измервателни прибори
G. Създаване на проект
Самопроверка: кратък тест
Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
2. Ориентация в LabVIEW
План на занятието
A. Виртуални инструменти (VI)
В. Състав на VI
C. Започнете да проектирате VI
D. Project Explorer
E. Лицев панел
F. Блок-диаграма
G. Търсене на органи за управление, VI и функции
H. Избор на инструмент
I. Потоково програмиране
J. Разработка на прост VI
Упражнения
Самопроверка: кратък тест
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Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
3. Намиране и отстраняване на грешки в VI
План на занятието
А. Справочни възможности на LabVIEW
B. Поправка на грешки в VI
C. Debugging техники
D. Неопределени и неочаквани данни
E. Контрол и обработка на грешките
Упражнения
Самопроверка: кратък тест
Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
4. Реализация на VI
План на занятието
А. Проектиране на лицевия панел
B. Типове данни в LabVIEW
C. Документиране на програмен код
D. Цикъл While
E. Цикъл For
F. Тактуване в VI
G. Предаване на данни от итерация към итерация
H. Извеждане на данни на графични индикатори
I. Case-структури
Упражнения
Самопроверка: кратък тест
Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
5. Създаване и връзки на структури от данни
План на занятието
A. Масиви
B. Общи функции за работа с масиви
C. Полиморфизъм
D. Авто-индексиране
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E. Клъстери
F. Определители на типа
Упражнения
Самопроверка: кратък тест
Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
6. Управление на софтуерни и хардуерни ресурси
План на занятието
A. Входно-изходни файлове
B. Входно-изходни файлове от високо ниво
C. Входно-изходни файлове от ниско ниво
D. Програмиране на оборудването на DAQ
E. Програмно управление на измервателни прибори
F. Инсталиране и използване на драйвери на измервателни прибори
Упражнения
Самопроверка: кратък тест
Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
7. Разработка на модулни приложения
План на занятието
A. Модулно програмиране
B. Създаване на икони и панели за връзка
С. Използване на SubVIs
Упражнения
Самопроверка: кратък тест
Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
8. Използване на последователности и състояния за проектиране на машини
алгоритми
План на занятието
A. Програмиране на последователности
В. Програмиране на състояния
С. Крайни автомати
D. Паралелна обработка на данни
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Упражнения
Самопроверка: кратък тест
Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
9. Решаване на предизвикателствата при работа с поток от данни с променливи
План на занятието
A. Комуникация между паралелни структури
B. Записи в контроли и четене от индикатори
C. Функционални глобални променливи
D. Състезание между състояния
Упражнения
Самопроверка: кратък тест
Самопроверка: отговори
Свободна дискусия между курсистите и лектора
LabVIEW Core 2 Съдържание
Описание на курса
А. За курса
B. Какво е необходимо за започване на занятията
C. Инсталиране на програмното осигуряване за курса
D. Задачи и цели на курса
E. Използвани означения
1. Предаване на поток от данни между структури
План на занятието
А. Асинхронна комуникация
B. Опашки
C. Продиктувано от събитията програмиране
Упражнения
Свободна дискусия между курсистите и лектора
2. Използване на шаблони за дизайн
План на занятието
А. Шаблони за дизайн
B. Прости шаблони за дизайн
C. Циклични шаблони за дизайн
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D. Техники на откриване на грешки
E. Генериране на съобщения и кодове за грешки
F.Синхронизация по време при шаблони за дизайн
G. Функционални глобални променливи
Упражнения
Свободна дискусия между курсистите и лектора
3. Управление на потребителския интерфейс
План на занятието
А. VI сървърна архитектура
B. Възли свойства
C. Възли обръщения
D. Управление на справките
Упражнения
Свободна дискусия между курсистите и лектора
4. Разширени възможности на файлови операции за вход и изход
План на занятието
А. Сравнение на файловите формати
B. Създаване на пътеки на файлове и директории
C. Запис и четене в двоични файлове
D. Работа с многоканални текстови файлове и хедъри
E. Достъп до TDMS файлове в LabVIEW и Excel
Упражнения
Свободна дискусия между курсистите и лектора
5. Подобряване на съществуващ VI
План на занятието
А. Редакция на съществуващ код
B. Типични редакционни въпроси
C. Редактиране на контролен списък
Упражнения
Свободна дискусия между курсистите и лектора
6. Създаване и дистрибуция на приложения
План на занятието
А. Подготовка на файловете
B. Изграждане на спецификация
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C. Създаване и отстраняване на грешки в приложения
D. Създаване на инсталатор (изпълним файл)
E. Резюме
Упражнения
Свободна дискусия между курсистите и лектора
Посещението и редовното участие в курса на обучение се удостоверява с
издаването на сертификат за проведен курс. Такъв получиха всички участници в курса с
изключение на гл.ас. д-р Елтимир Стоименов от катедра ЕТ. Вида на издадения
сертификат е показан на фиг.1.

Фиг.1 Изглед на сертификат за успешно участие в курса
Оценка на нивото на придобитите знания и компетенции по учебното съдържание
на курса става с провеждането на on-line тест с 40 въпроса и продължителност 60 мин.
Поради редица съображения, свързани с голямата интензивност на обучението и
необходимостта от допълнителна подготовка и затвърдяване на придобитите знания и
умения около половината от участниците в курса от страна на ФЕТТ не се явиха на теста
в последния ден на обучението. В списък 4 са представени участвалите в теста, проведен
следобед на 6.02.2015г.
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Списък 4 – участници в изпита по катедри
От катедра ЕТ:
1. инж. Борислав Ганев
2. инж. Димитър Николов
От катедра СЕ:
1. доц. Димитър Арнаудов
2. ас. Николай Рангелов
3. инж. Владимир Димитров
ТУЕС
1. инж. Димитър Николов
Участниците, които успешно издържаха изпита са показани в списък 5.
Списък 5 – издържали изпита по катедри
От катедра ЕТ:
1. инж. Борислав Ганев
От катедра СЕ:
1. инж. Владимир Димитров
ТУЕС
1. инж. Димитър Николов
След кореспонденция с изпитващия г-н Dusan Vukasinovic бяха предложени от
него 3 възможни дати за провеждане на изпита от неявилите се и неиздържали участници
в курса – 4.03.2015, 27.03.2015 и 22.04.2014г. като за окончателното определяне на
изпитна дата е направено on-line гласуване с форма, показана на фиг.2. По този начин ще
се определи нова дата за изпит, което е свързано с идването на представител на National
Instruments в София.
Заключение. Изводи и препоръки
По общо мнение на участниците в курса той е бил полезен за повишаването и
задълбочаването на тяхната професионална квалификация, умения и компетенции.
Разбира се като всяко нещо което се провежда се пръв път имаше редица слабости,
свързани с организацията и предварителната подготовка, които по мое лично мнение са
следните:
1. Интензивността на обучението, предполага по-млади участници (докторанти и
млади асистенти) с добри компютърни и софтуерни умения;
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2. Ако курсистите не са работили преди това с LabVIEW, то е необходима
предварителна базова подготовка за да могат да участват пълноценно в подобен
тип обучение;
3. Подобни курсове биха могли да бъдат провеждани и от собствени сертифицирани
от National Instruments кадри на ФЕТТ, което бе и една от основните цели на
обучението;
4. Подходящо място за изучаване на LabVIEW, освен факултета би могло да бъде и
ТУЕС, където учениците са с добра компютърна подготовка и умения;
5. Полезно е да задълбочим и разширим контактите с National Instruments и да
използване набраната инерция от успешното досегашно сътрудничество за да
може ФЕТТ да предлага и фирмено обучение на специалисти;
6. Удачно е да се организира факултативно изучаване на подобни курсове за
докторанти и млади научни работници от ФЕТТ и други звена на Университета.
Изготвил отчета:
Доц. Н. ХИНОВ

Фиг.2 On-line форма за определяне на дата за изпит
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