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3. Előadás



Miért kell hibakezelés?

• Könnyű a hiba okát és forrását megtalálni 
LabView környezetben (melyik subVI melyik
subVI-a…)

• Telepített rendszernél is megadja és 
felderíthetővé teszi a hibaforrást (egyébként 
csak megszakad a futás/hibás lesz a működés –
lsd. NXT)

• Lehetővé teszi a már mért/feldolgozott adatok 
eltárolását, illetve a program tervszerű leállítását



Error Cluster

• A LabView-ban használt általános hibaüzenet

• Részei:

– Status (Státusz): Boolean, Igaz ha hibát észlelt

– Code (Hibakód): 32 bites előjeles Integer, ami 

megadja a hiba típusát. Nem nulla értékű Hibakód, 

Hamis státusszal Warning (Figyelmeztetés), nem 

Error (Hiba)

– Source (Forrás): String, megadja hol (melyik SubVI-

ban) következett be a hiba



Hibakezelés

• Alapvetően kétféle lehetőség van hibakezelésre

• Automatic Error Handling
Automatikus (error in – error out nincs 
összekötve): hiba egy subVI-ban -> program 
megáll, subVI villog, üzenet
Engedélyezni kell  File-VI Properties-Execution

• Manual
Manuális (error in – error out összekötve):  hiba 
egy subVI-ban -> program további részeiben 
kezeljük (például egy idő után újra próbáljuk)



• Feladata az Error Cluster továbbítása a 

programrészek között

• A sorrendiség meghatározására is használt

• Párhuzamos futású programrészletek után 

összegezhető („Merge Errors”)

• Összegzés után, a „Simple Error Handler”-rel

jeleníthető meg egy felugró ablakban a 

hibaüzenet

Error in – Error out



Simple Error Handler VI

no dialog—Displays no dialog box. This is useful if you want to have programmatic control over 
handling errors.

OK message (default)—Displays a dialog box with a single OK button. After the user 
acknowledges the dialog box, the VI returns control to the main VI.

continue or stop message—Displays a dialog box with buttons, which the user can use to either 
continue or stop. If the user selects Stop, the VI calls the Stop function to halt execution.

OK message + warnings—Displays a dialog box with any warnings and a single OK button. After 
the user acknowledges the dialog box, the VI returns control to the main VI.

continue/stop + warnings—Displays a dialog box with any warnings and buttons, which the user 
can use to either continue or stop. If the user selects Stop, the VI calls the Stop function to halt 
execution.

glang.chm::/Stop.html
glang.chm::/Stop.html


Hibakezelés megértése

• A következő diákon szereplő VI-ok közül 
melyik az/melyek azok, amely/amelyek 
megállnak és hibát jeleznek, ha a C:\data.txt fájl 
nem létezik?

• Beszéljék meg, melyik VI pontosan milyen 
hibakezelést valósít meg emulált (LabView) és 
telepített (.exe) környezetben?

• Megjegyzés: a SubVI-ok sorrendben: 
megnyitják, olvassák és bezárják a fájlt



Hibakezelés megértése 1



Hibakezelés megértése 2



Hibakezelés megértése 3



Hibakezelés megértése 4



Hibakezelés megértése 5



Hibakezelés megértése 6



Felugró hibaüzenet



Hibakezelés implementálása

• Az általunk készített VI-oknak is képesnek kell 
lenniük (legalább) a hiba továbbítására

• Ehhez az Enum és a Case Structure
kombinációjára, az állapotgépre (State Machine) van 
szükség.

• Létrehozunk egy normál futást, és egy 
hibatovábbítót

• Megj.: A LabView alapértelmezései mellett 
lehetséges saját hibakódok megadása, ezeket 
később ugyanúgy kezeli a program mintha 
beépítettek lennének



Enum: Enumerated Controll

• Összetartozó, hasonló típusú értékeket kezel 
együtt, számként reprezentálva őket

• Front Panelen Properties fülön lehet beállítani a 
lehetséges értékeit

• Lehet Case Structure választó bemenetete

• Ha egy While Loopba helyezett Case Struckture
választó enum bemenetét a while shift 
regiszterként kezeli, a teljes struktúrát 
állapotgépnek (State machine) nevezzük



Állapotgép (State Machine) 1

• Front panel:



Állapotgép – Block diagram 1



Állapotgép – Block diagram 2



Állapotgép – Block diagram 3



Állapotgép – Block Diagram 4



Gombok mechanikus működése

(Mechanical action of  buttons)

• A Front Panelen található gombok 2 alapvető 
működésre képesek:

– Switch (vált, until released-nél visszaugrik, de nem biztos 
hogy beolvassa a program)

– Latch (vált, megvárja míg a program beolvassa az 
értéket, majd visszaugrik alapértelmezettre)



Lokális változó (Local variable)

• Párhuzamos indításhoz/leállításhoz, illetve 
párhuzamos kezeléshez használható 

• Adott (Sub)VI-on belül írható/olvasható

• Olvasáskor vastag,

• Íráskor vékony keretes



Időzítés

• Három alapvető megvalósítás:

– Wait [ms]

– Wait until next Multiple [ms]

– Time delay [s] !



Dátum és idő lekérése



Köszönöm a figyelmet


