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Περίληψη 

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου λογισµικού "πακέτου", το οποίο αφενός θα 
συλλέγει και θα αποθηκεύει πειραµατικά δεδοµένα και αφετέρου θα έχει τη δυνατότητα πλήρους στατιστικής ανάλυ-
σης και επεξεργασίας τους. Oι µεταβλητές εισόδου, οι οποίες καθορίζονται από το χρήστη, είναι η συχνότητα δειγµα-
τοληψίας, ο αριθµός των καναλιών και το πλήθος των πειραµατικών σηµείων. H οθόνη του H/Y µετατρέπεται σε 
εικονικό καταγραφικό µε δύο κανάλια, µεταβαλλόµενη διακριτική ικανότητα και δυνατότητα αποθήκευσης των 
µετρήσεων. 

Tο λογισµικό παρέχει επίσης τη δυνατότητα µαθηµατικής επεξεργασίας των συλλεγόµενων σηµάτων για τον προσδιο-
ρισµό στατιστικών µεγεθών και βασικών ιδιοτήτων τους (στατιστική ανάλυση, περιοδικότητα, χαρακτηριστικές 
συχνότητες, χρονική καθυστέρηση µεταξύ δύο σηµάτων κλπ). Για την επεξεργασία ενός µόνο σήµατος 
χρησιµοποιούνται η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και το φάσµα συχνοτήτων. 
Προκειµένου να συσχετισθούν δύο διαφορετικά σήµατα χρησιµοποιούνται η συνάρτηση ετεροσυσχέτισης µεταξύ δύο 
σηµάτων και ο κατά Fourier µετασχηµατισµός της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης. Tο πρόγραµµα έχει επίσης τη 
δυνατότητα προσαρµογής δεδοµένων τόσο σε συναρτήσεις ορισµένων βασικών κατανοµών όσο και σε συναρτήσεις 
που εισάγονται από το χρήστη. Άλλη ευκολία του λογισµικού είναι η διαδοχική επεξεργασία  περισσότερων του ενός 
φακέλων χωρίς την ενδιάµεση παρέµβαση του χρήστη. Όλα τα αποτελέσµατα µπορούν να παρουσιαστούν γραφικά 
στην οθόνη του Η/Υ και να εκτυπωθούν. 

Tο λογισµικό έχει αναπτυχθεί στις γλώσσες προγραµµατισµού Visual Basic™ και Quick C™ της εταιρίας Microsoft 
και "εκτελείται" µε ικανοποιητική ταχύτητα στο γνωστό φιλικό περιβάλλον των Windows™.  

1. Eισαγωγή 

Ένα από τα βασικότερα στάδια µιας πειραµατικής και ερευνητικής µελέτης αποτελεί η συλλογή, η αποθήκευση και η 
επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων. Η µέθοδος συλλογής πειραµατικών δεδοµένων κρίνει κατά ένα σηµαντικό 
ποσοστό την αξιοπιστία και την πληρότητα ενός πειράµατος, ενώ η εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων, βασίζεται 
στην επεξεργασία των δεδοµένων αυτών. Άψογα σχεδιασµένες και κατασκευασµένες πειραµατικές διατάξεις είναι 
δυνατό να δώσουν λανθασµένα αποτελέσµατα αν συνδυαστούν µε αναξιόπιστες διατάξεις συλλογής και επεξεργασίας 
των πειραµατικών δεδοµένων. Η επανάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν ήταν δυνατό να µην επηρεάσει έναν 
τόσο σηµαντικό τοµέα της έρευνας. Ορισµένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατά τους (δυνατότητα πολύ γρήγορης 
µαθηµατικής επεξεργασίας, µεγάλη αποθηκετευτική ικανότητα) καθώς και η ραγδαία εξέλιξή τους, µπορούν να 
επηρεάσουν και να βελτιώσουν αποφασιστικά την πορεία µιας τέτοιας πειραµατικής προσπάθειας. Έτσι, έχει 
δηµιουργηθεί µέχρι σήµερα µια σειρά από λογισµικά πακέτα (software), τα οποία αναλαµβάνουν µε επιτυχία τη 
διαδικασία της συλλογής δεδοµένων, ενώ ορισµένα από αυτά παρέχουν και τη δυνατότητα µιας πλήρους και 
αξιόπιστης στατιστικής επεξεργασίας των σηµάτων που συλλέγονται [6].  

Στην παρούσα µελέτη γίνεται προσπάθεια δηµιουργίας ενός λογισµικού για ηλεκτρονικό υπολογιστή συµβατού µε 
ΙΒΜ PC, µε αντικείµενο τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πειραµατικών δεδοµένων. Iδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στον τρόπο χειρισµού των παραπάνω διαδικασιών, πράγµα που µπορεί να θεωρηθεί και µια σηµαντική 
διαφορά από προηγούµενες προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός αντίστοιχου λογισµικού. Η  ευελιξία, η ακρίβεια, η 
δυνατότητα πολλών επιλογών, αλλά κυρίως αυτό που χαρακτηριστικά ονοµάζεται "φιλικότητα" προς το χρήστη, ήταν 
τα κυριότερα σηµεία αναφοράς σε όλη τη διάρκεια της µελέτης.  



 

Ειδικά ως προς το τελευταίο σηµείο, επιλέχθηκε ο πιο προσιτός και δηµοφιλής τρόπος παρουσίασης, που κατά γενική 
οµολογία είναι αυτή την περίοδο το "περιβάλλον" των "Windows™" . Το περιβάλλον των Windows ικανοποιεί κατά 
τον ιδανικότερο τρόπο τις απαιτήσεις αυτές. Iδανικός τρόπος εκµετάλλευσης των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει το 
περιβάλλον των Windows στο χώρο του προγραµµατισµού είναι η γλώσσα προγραµµατισµού Microsoft Visual 
Basic.™ που παρέχει έναν ιδιαίτερα απλό τρόπο σχεδίασης του περιβάλλοντος µιας εφαρµογής.  Το βασικότερο ίσως 
µειονέκτηµά της είναι ότι παραµένει µια σχετικά αργή γλώσσα προγραµµατισµού, πράγµα που µπορεί να σταθεί 
εµπόδιο σε λογισµικά που απαιτούν πολύπλοκους µαθηµατικούς υπολογισµούς. Γι' αυτό στην παρούσα µελέτη 
συνδυάζονται τα πλεονεκτήµατα της Visual Basic µε την ταχύτητα άλλων γλωσσών προγραµµατισµού. Eτσι για όλες 
τις διαδικασίες υπολογισµού που απαιτούν πολύπλοκες µαθηµατικές και χρονοβόρες πράξεις, χρησιµοποιήθηκε η 
Microsoft Quick C for Windows ™ η οποία είναι µια από τις ταχύτερες γλώσσες προγραµµατισµού. Oι κώδικες αυτοί 
αποτελούν µια ∆υναµική Βιβλιοθήκη Σύνδεσης (DLL), η οποία καλείται από την Visual Basic, όπου γίνεται ο 
σχεδιασµός όλου του περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό βρέθηκε η χρυσή τοµή της ταχύτητας υπολογισµών και του 
"φιλικού" τρόπου παρουσίασης.     

Όσον αφορά τις λειτουργίες του προγράµµατος αυτό χωρίζεται σε δύο βασικά τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα, τη συλλογή 
και αποθήκευση δεδοµένων, δηµιουργείται λογισµικό σύνδεσης του H/Y µε έναν µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε 
ψηφιακό, ο οποίος µετατρέπει ένα αναλογικό σήµα που προέρχεται π.χ. από την έξοδο ενός µετρητικού οργάνου, σε 
ψηφιακή πληροφορία. Τα δεδοµένα µεταφέρονται στην κεντρική µνήµη (RAM) του H/Y και από εκεί πάλι µε τη 
βοήθεια του λογισµικού αποθηκεύονται σε κάποιο µαγνητικό µέσο (σκληρός δίσκος, δισκέττες κλπ). Το δεύτερο 
τµήµα, η επεξεργασία των δεδοµένων που έχουν συλλεγεί, είναι και αυτό πολύ σηµαντικό γιατί δίνει σηµαντικές 
πληροφορίες για τις ιδιότητες ενός σήµατος. Η στατιστική επεξεργασία περιλαµβάνει τον υπολογισµό ορισµένων 
βασικών στατιστικών µεγεθών του σήµατος (µέση τιµή, τυπική απόκλιση, κυρτότητα, λοξότητα κλπ). Επίσης, γίνεται 
υπολογισµός της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης του σήµατος, της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας, σύγκρισή της 
µε µερικές πρότυπες κατανοµές (κανονική κατανοµή, κατανοµή Γ κλπ), καθώς και του φάσµατος των περιεχοµένων 
συχνοτήτων. Ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι του τµήµατος αυτού, αποτελεί η δυνατότητα προσαρµογής των 
αποτελεσµάτων σε οποιαδήποτε µαθηµατική συνάρτηση. Eπίσης, γίνεται υπολογισµός ορισµένων ιδιοτήτων που 
προκύπτουν από την συσχέτιση δύο σηµάτων (joint properties), όπως της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης καθώς και του 
µετασχηµατισµού κατά Fourier της συνάρτησης αυτής. Όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα αποθηκεύονται στην 
περιφερειακή µνήµη του Η/Υ, ενώ είναι δυνατό να απεικονιστούν γραφικά στην οθόνη καθώς και σε εκτυπωτή [1], 
[3]. 

2. Περιγραφή  του Λογισµικού 

Κύριος σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η δηµιουργία ενός προγράµµατος, το οποίο θα περιλαµβάνει όσο το 
δυνατό περισσότερες λειτουργίες κατάλληλες να αξιοποιηθούν από έναν πειραµατιστή κατά τη διαδικασία της 
συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων. Έγινε προσπάθεια να περιέχονται στο πρόγραµµα λειτουργίες που να το 
καθιστούν ευέλικτο και να του δίνουν µια γενικότερη µορφή, έτσι ώστε να καλύπτει ένα µεγαλύτερο φάσµα 
απαιτήσεων. O τρόπος λειτουργίας αποσκοπεί στο να γίνει η όλη διαδικασία πιο ευχάριστη και φιλική στο χρήστη 
αλλά όχι εις βάρος της ταχύτητας του λογισµικού. 

Το πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο βασικά τµήµατα, το τµήµα της συλλογής δεδοµένων και το τµήµα της επεξεργασίας 
δεδοµένων. Σ’ ένα τρίτο τµήµα περιέχονται οι λειτουργίες που δεν έχουν άµεση σχέση µε τη συλλογή και επεξεργασία 
αλλά είναι βοηθητικές στο έργο του χρήστη.   

2.1. Συλλογή δεδοµένων 

Η µέτρηση ορισµένων χαρακτηριστικών φυσικών µεγεθών που γίνεται κατά τη διάρκεια ενός πειράµατος αρχικά 
προϋποθέτει τη µετατροπή τους σε συνεχή αναλογική τάση (DC voltage) µε τη βοήθεια των µεταλλακτών. Το σήµα 
αυτό στη συνέχεια µετατρέπεται σε ψηφιακό για να γίνει επεξεργάσιµο από ένα Η/Υ. 

Στο τµήµα συλλογής δεδοµένων επιτελείται η παραπάνω διαδικασία της µετατροπής του σήµατος από αναλογική σε 
ψηφιακή µορφή, µε τη βοήθεια του µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (ADC).  Στην παρούσα µελέτη 
χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο 2801A της Data Translation, η δόµηση όµως του κώδικα του προγράµµατος  έγινε µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε  να εξασφαλίζεται η εύκολη προσαρµογή του στις απαιτήσεις ενός διαφορετικού µετατροπέα. 
∆ηµιουργήθηκαν δύο τρόποι συλλογής δεδοµένων, η "αργή" και η ταχεία. 

"Αργή" συλλογή: Κατά τη διάρκεια της "αργής" συλλογής παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη µιας "ζωντανής" 
οπτικής παρακολούθησης των συλλεγέντων δεδοµένων προσοµοιώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη λειτουργία του 
καταγραφικού. Πετυχαίνεται δηλαδή ένας ιδανικός συνδυασµός των πλεονεκτηµάτων της συσκευής του 
καταγραφικού και του H/Y. Έτσι, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις τιµές των δεδοµένων, να 
συλλέγει από δύο κανάλια ταυτόχρονα, και τέλος να φυλάσσει τις τιµές που συλλέγονται στην περιφερειακή µνήµη 



 

του Η/Υ. Επίσης, µπορεί να επιβληθεί “ενίσχυση” του συλλεγόµενου σήµατος (ανάλογα µε το εύρος της τάσης του) 
για τη βελτίωση της απεικόνισής του στην οθόνη του H/Y. 

Ταχεία συλλογή: Ο προηγούµενος τρόπος δειγµατοληψίας είναι πολύ χρήσιµος αλλά παρουσιάζει ένα σηµαντικό 
µειονέκτηµα: επειδή η ταυτόχρονη συλλογή και απεικόνιση στην οθόνη των τιµών είναι µια αρκετά χρονοβόρα 
διαδικασία, δεν είναι δυνατή η δειγµατοληψία µε υψηλές συχνότητες. Η µέγιστη τιµή της συχνότητας που είναι 
αποδεκτή, εξαρτάται από την ταχύτητα του κεντρικού επεξεργαστή του Η/Υ. Έτσι κρίθηκε σκόπιµο να παρέχεται και ο 
κλασσικός τρόπος συλλογής (χωρίς ταυτόχρονη απεικόνιση), ο οποίος επιτρέπει τη δειγµατοληψία σε υψηλότερες 
τιµές συχνότητας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή και η χρήση του συστήµατος DMA, το οποίο καθιστά δυνατή την 
ταχεία δειγµατοληψία, ενώ λόγω της µη συµµετοχής του κεντρικού επεξεργαστή του Η/Υ, δεν µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί στην προηγούµενη περίπτωση. Η χρήση του συστήµατος του  DMA κάνει δυνατή τη δειγµατοληψία 
σε εξαιρετικά υψηλές συχνότητες.   

Πριν από κάθε είδος δειγµατοληψίας καθορίζονται από το χρήστη ορισµένες παράµετροι όπως το είδος της 
συνδεσµολογίας της κάρτας (απλή ή διαφορική συνδεσµολογία µε δυνατότητα συλλογής από 16 και 8 κανάλια 
αντίστοιχα), το εύρος τιµών τάσης κλπ. Επίσης πρέπει να καθορίζονται ο αριθµός των σηµείων που θα συλλεγούν, η 
συχνότητα δειγµατοληψίας και τα κανάλια συλλογής. Οι τιµές που συλλέγονται φυλάσσονται στην περιφερειακή 
µνήµη του Η/Υ σε δυαδική µορφή ώστε να γίνεται ταχύτερη τόσο η συλλογή όσο και αργότερα η επεξεργασία τους.  

2.2. Eπεξεργασία δεδοµένων 

Μετά την µετατροπή του σήµατος σε ψηφιακή µορφή, είναι δυνατή η πλήρης επεξεργασία του ώστε να εξαχθούν 
χρήσιµα συµπεράσµατα για τις ιδιότητές του, όπως για παράδειγµα η κατανοµή του, η περιοδικότητά του, οι τυχόν 
περιεχόµενες χαρακτηριστικές συχνότητες κλπ. Πριν όµως από αυτό, πρέπει να µετατραπεί το σήµα από µονάδες 
τάσης που βρίσκεται στις κατάλληλες µονάδες που ενδιαφέρουν (π.χ. θερµοκρασίας, πίεσης, κλπ). Αυτό είναι δυνατό 
µέσα από το παρόν πρόγραµµα εισάγοντας την κατάλληλη συνάρτηση µετατροπής µονάδων. Οι νέες τιµές που 
προκύπτουν φυλάσσονται και αυτές στην περιφερειακή µνήµη του Η/Υ. 

Έτσι, µετά και από την παραπάνω µετατροπή, το σήµα είναι έτοιµο να υποστεί επεξεργασία. Οι εργασίες επεξεργασίας 
που γίνονται µέσα από το πρόγραµµα είναι [1], [2]: 

 Μια πλήρης στατιστική επεξεργασία (εύρεση µέσης τιµής, τυπικής απόκλισης, τυπικού σφάλµατος, µέγιστης 
και ελάχιστης τιµής, κυρτότητα, λοξότητα) όπου µπορεί κανείς να διαπιστώσει το είδος των τιµών, το εύρος 
τους, το είδος της κατανοµής τους κλπ. 

 Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης απ' όπου φαίνεται η τυχόν περιοδικότητα των τιµών ενός σήµατος. 
 Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που δείχνει την κατανοµή των τιµών ενός σήµατος. 
 Το φάσµα συχνοτήτων όπου φαίνονται οι περιεχόµενες συχνότητες και η έντασή τους. 
 Η συνάρτηση ετροσυσχέτισης δύο σηµάτων . 
 Ο µετασχηµατισµός κατά Fourier της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης δύο σηµάτων.  

Aκόµη ο χρήστης µπορεί να επιλέξει περισσότερες από µία εργασίες. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται καµία 
περαιτέρω παρέµβασή του και η διαδικασία είναι πλήρως "αυτοµατοποιηµένη". 

Κάτι το οποίο διευκολύνει πολύ είναι η δυνατότητα επεξεργασίας πολλών αρχείων µαζί, χωρίς την ενδιάµεση 
παρέµβαση του χρήστη. Με µια επαναληπτική διαδικασία, διεξάγονται µια σειρά από εργασίες σε περισσότερα από 
ένα αρχεία χωρίς να απαιτείται παρέµβαση του χρήστη, ο οποίος απλώς εισάγει σε µια λίστα τα ονόµατα των αρχείων 
και επιλέγει τις εργασίες που θα γίνουν σε αυτά. Από κει και πέρα το πρόγραµµα αναλαµβάνει την επεξεργασία των 
αρχείων και φυλάσσει τα αποτελέσµατα στα αντίστοιχα αρχεία ειδοποιώντας το χρήστη µόνο για το τέλος της 
διαδικασίας. 

Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα του προγράµµατος είναι ότι υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας σηµάτων, τα οποία 
δεν έχουν συλλεγεί µέσα από αυτό. Τα σήµατα αυτά θα πρέπει να περιέχονται µέσα σε αρχεία, τα οποία αν πληρούν 
ορισµένες προϋποθέσεις [3] γίνονται δεκτά από το πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας αυτών των 
αρχείων φυλάσσονται µε τον ίδιο τρόπο που φυλάσσονται και τα αρχεία του προγράµµατος. 

Προσαρµογή τιµών:  Πρόκειται για την διαδικασία της µη γραµµικής προσαρµογής ενός πακέτου τιµών σε µια 
συνάρτηση [4]. Τα αποτελέσµατα είναι οι συντελεστές της συνάρτησης κατά την βέλτιστη προσέγγιση µε το πακέτο 
αυτό, και η ταυτόχρονη γραφική απεικόνισή τους. Η εισαγωγή των τιµών µπορεί να γίνει είτε από το πληκτρολόγιο, 
είτε από την περιφερειακή µνήµη του Η/Υ (αρχείο). Aυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ο τρόπος εισαγωγής της 
συνάρτησης. Με µια ειδική τεχνική προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε, είναι δυνατή η απ' ευθείας εισαγωγή της 
εκάστοτε συνάρτησης [3].  



 

Γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων: Αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι ενός προγράµµατος γιατί είναι 
αυτή που κατά κύριο λόγο βοηθάει στην εξαγωγή των βασικών συµπερασµάτων. Για το λόγο αυτό στο παρόν 
πρόγραµµα δόθηκε µεγάλη βαρύτητα στον τοµέα αυτό. Έτσι, το πρόγραµµα παρέχει στο χρήστη το πολύ βασικό 
πλεονέκτηµα τηςταυτόχρονης παρουσίασης όλων των εργασιών επεξεργασίας που επιλέγονται. Επιπρόσθετα, το 
παραπάνω µπορεί να γίνει για περισσότερα από ένα σήµατα. Για παράδειγµα, έστω ότι ο χρήστης έχει επιλέξει δύο 
αρχεία και θέλει να υπολογιστούν ταυτόχρονα, το φάσµα συχνοτήτων και η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Προκύπτουν 
δηλαδή τέσσερις εργασίες (δύο για κάθε αρχείο), τις οποίες ο χρήστης έχει τη δυνατότητα κάθε στιγµή να τις δεί οπτικά 
στην οθόνη. Η µετάβαση ανάµεσα στις γραφικές παραστάσεις γίνεται απλώς µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Αυτό το 
γεγονός έχει πολύ µεγάλη σηµασία γιατί ο χρήστης µπορεί να βγάλει πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα έχοντας τη 
δυνατότητα να βλέπει όλα τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας µαζί. Η σηµασία αυτή µεγαλώνει καθώς παράλληλα 
επιτρέπεται η σύγκριση ίδιων ιδιοτήτων από διαφορετικά αρχεία. Aνά πάσα στιγµή µπορούν να φαίνονται στην οθόνη 
οι συντεταγµένες οποιουδήποτε σηµείου της οθόνης. Έπίσης, υπάρχει η δύνατότητα µεγένθυσης της καµπύλης. Ο 
καθένας από τους δύο άξονες µπορεί να είναι είτε σε γραµµική είτε σε λογαριθµική κλίµακα. Τέλος, παρέχονται µια 
σειρά από λειτουργίες που µπορούν να γίνουν πάνω σε µία καµπύλη όπως η εξοµάλυνση, το φιλτράρισµα, ο 
υπολογισµός της πρώτης παραγώγου, καθώς και του ολοκληρώµατος. Οι παραπάνω εργασίες µπορούν να γίνουν σε 
ολόκληρη την καµπύλη ή σε ένα µέρος της. Οποιαδήποτε καµπύλη είναι ζωγραφισµένη στην οθόνη µπορεί και να εκτυ-
πωθεί . 

2.3. Βοηθητικές εργασίες   

Η προσπάθεια να δοθεί στο πρόγραµµα µια γενική µορφή, καλύπτοντας έτσι ένα όσο το δυνατό µεγαλύτερο φάσµα 
απαιτήσεων, ολοκληρώνεται µε την ύπαρξη του τµήµατος αυτού. Εδώ εκτελούνται εργασίες οι οποίες συνήθως ο 
χρήστης ήταν αναγκασµένος να τις αναζητάει σε άλλα βοηθητικά προγράµµατα. Μια τέτοια λειτουργία είναι η 
αυτόµατη µετατροπή "εξωτερικών" αρχείων σε τέτοια µορφή που να µπορεί το πρόγραµµα να την επεξεργαστεί. 
Μπορούν δηλαδή να γίνουν αυτόµατα όλες οι αναγκαίες µετατροπές σε ένα αρχείο, που περιέχει µόνο αριθµούς, έτσι 
ώστε αυτό να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις επεξεργασίας από το λογισµικό. Μια άλλη λειτουργία είναι η µετατροπή 
των δυαδικών αρχείων που "παράγονται" από το πρόγραµµα σε ASCII text µορφή ώστε αυτά να µπορούν να 
"διαβαστούν" και από άλλα προγράµµατα. Άλλες βοηθητικές εργασίες που µπορούν να γίνουν στο τµήµα αυτό είναι, η 
αφαίρεση ενός αριθµού σηµείων µέσα από ένα αρχείο, η διαγραφή ενός αρχείου, η µετονοµασία ενός αρχείου και η 
προσωρινή έξοδος από το περιβάλλον των Windows στο περιβάλλον του λειτουργικού συστήµατος (DOS).                    

2.4. Απαιτήσεις του Προγράµµατος  

Oι απαραίτητες προϋποθέσεις για να τρέξει κανείς το πρόγραµµα αυτό είναι: 

 Κάθε µοντέλο υπολογιστή συµβατό µε IBM, µε επεξεργαστή 80386 ή µεγαλύτερο. 
 Ο αποθηκευτικός χώρος της περιφερειακής µνήµης είναι συνάρτηση του πλήθους και του µεγέθους των δειγ-

µάτων που θα συλλεγούν. Μία µονάδα σκληρού δίσκου µε τουλάχιστον 10 ΜΒ ελεύθερα θεωρείται αρκετή. 
 Οι απαιτήσεις σε κεντρική µνήµη RAM είναι 2 ΜB, αλλά για την καλύτερη λειτουργία του προγράµµατος και 

τη συλλογή και επεξεργασία µεγαλύτερων δειγµάτων συνίσταται ο H/Y να διαθέτει 4ΜΒ. 
 Απαιτείται ο H/Y να διαθέτει  την έκδοση Windows 3.0  ή µεγαλύτερη (σε standard ή enhanced  mode). 

3. Συµπεράσµατα - Προτάσεις - Σχόλια 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων του προγράµµατος άρα και τη δυνατότητα εφαρµογής του, 
χρησιµοποιήθηκαν έτοιµες µαθηµατικές συναρτήσεις, οι οποίες µετατράπηκαν σε ένα είδος "τεχνητού" σήµατος. Έγινε 
σύγκριση των αποτελεσµάτων του λογισµικού µε αυτά της βιβλιογραφίας και παρατηρήθηκε πρακτικά απόλυτη 
συµφωνία τόσο στη συλλογή, όσο και στην επεξεργασία δεδοµένων. 

Πρωταρχικός στόχος τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια της µελέτης ήταν η δηµιουργία ενός λογισµικού το 
οποίο θα παρέχει όσο το δυνατό περισσότερα εργαλεία που είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της συλλογής και 
επεξεργασίας δεδοµένων. Επίσης κύριο µέληµα αποτέλεσε η αποτελεσµατικότητά του από πλευράς ταχύτητας 
υπολογισµών χωρίς αυτό να είναι εις βάρος της ακρίβειας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο περιβάλλον εργασίας 
το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να κάνει πιο "ανετη" και "φιλική" την εργασία του πειραµατιστή. Τέλος έγινε προσπάθεια 
ώστε να είναι "ευέλικτο" µε το να δέχεται αλλά και να παρέχει δεδοµένα σε άλλα αντίστοιχα προγράµµατα.  

Όλα τα παραπάνω φαίνεται να πραγµατοποιήθηκαν σε έναν αρκετά µεγάλο βαθµό, χωρίς βέβαια να λείπουν και 
ορισµένα σηµεία τα οποία επιδέχονται βελτίωση. Τέτοια σηµεία είναι για παράδειγµα το ότι η ταυτόχρονη συλλογή 
και γραφική απεικόνιση του σήµατος περιορίζεται σε σχετικά χαµηλές συχνότητες, ή ότι η συλλογή δεδοµένων είναι 
σχεδιασµένη να γίνεται για περιορισµένο αριθµό από "κάρτες" ADC. Τα σηµεία αυτά θα µπορούσαν να βελτιωθούν σε 
νεώτερες εκδόσεις του λογισµικού.  
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