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Czytelnicy znaj¹cy LabView wie-
dz¹, øe wykonanie za pomoc¹ tego
programu zaawansowanej aplikacji
s³uø¹cej do gromadzenia, obrÛbki
i†prezentacji danych nie wymaga
zbyt d³ugiego czasu, a†uøytkownik
j¹ tworz¹cy nie musi byÊ wysokiej
klasy programist¹, znaj¹cym tajniki
API ìna wylotî. Po wprowadzeniu
w†roku 2000 do sprzedaøy wersji
LabView 6i, ktÛra charakteryzowa³a
siÍ obs³ug¹ rÛønych systemÛw sie-
ciowych (w tym oczywiúcie szeroko
rozumianego Internetu), wydawa³o
siÍ, øe w†nastÍpnych wersjach trud-
no bÍdzie coú radykalnie udoskona-
liÊ, ale...

LabView i†rekonfigurowalny
sprzÍt
Jedn¹ z†bardziej spektakularnych

nowoúci wprowadzonych do LV
7†jest modu³ LabView FPGA, ktÛry
odpowiada za wspÛ³pracÍ z†wyspe-
cjalizowanymi kartami PXI-7831R
zawieraj¹cymi rekonfigurowalne
uk³ady FPGA (fot. 1). W†úrodowis-
ku LabView zintegrowano kompila-
tor jÍzyka opisu sprzÍtu (z nieofi-
cjalnych informacji wynika, øe

Najnowsz¹ wersjÍ LabView

moøna bez trudu

zakwalifikowaÊ do grona

awangardowych narzÍdzi,

ktÛre kreuje nowe trendy

i†wyznacza szlaki, ktÛrymi

z†pewnoúci¹ pod¹ø¹ takøe

inni producenci. O†kilku

najbardziej

spektakularnych

nowoúciach wprowadzonych

do LabView 7†piszemy

w†artykule.

Fot. 1. Konfigurowanie układu FPGA za pomocą LabView 7 nie wy−
maga specjalistycznej wiedzy o układach programowalnych

Nowości w pakiecie LabView, część 1Nowości w pakiecie LabView, część 1

LabView7 Do czego służy i co
może LabView?

LabView jest pakiet
oprogramowania służący do
projektowania graficznych

aplikacji do akwizycji,
obróbki i prezentacji danych.
Jest to narzędzie zapewnia−
jące elastyczność porówny−

walną z narzędziami
programistycznymi, a łatwość

projektowania aplikacji
porównywalną z budowaniem
najbardziej zaawansowanych
konstrukcji z klocków Lego.
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VHDL) oraz edytor schematÛw
z†bibliotekami zawieraj¹cymi prede-
finiowane bloki funkcjonalne rÛøne-
go typu. Uøytkownik pakietu nie
musi znaÊ zasad projektowania
i†konfiguracji uk³adÛw FPGA,
wszystkie problemy ìniskiego po-
ziomuî rozwi¹zuje za niego system
projektowy. Projektowanie konfigu-
racji FPGA sprowadza siÍ do wy-
³¹cznie narysowania schematu
(przyk³ad pokazano na fot. 1), po-
dobnie jak ma to miejsce w†pozo-
sta³ych modu³ach LabView. Wiele
wskazuje na to, øe w†LabView
7†FPGA zintegrowano kompilator
ISE firmy Xilinx (jednoczesna pra-
ca ISE i†LV7 FPGA na jednym
komputerze nie jest moøliwa).
Zastosowanie rekonfigurowalnego

sprzÍtu pozwala wykorzystaÊ poje-
dyncz¹ kartÍ jako np. programowa-
ny generator sygna³Ûw wyzwalaj¹-
cych, konfigurowanych przez uøyt-
kownika modu³Ûw decyzyjnych,
a†takøe jako bardzo elastyczne licz-
niki, timery, interfejsy enkoderÛw,
generatory PWM i†innych sygna³Ûw
cyfrowych, sprzÍtowe interfejsy sze-
regowe itp. KartÍ wyposaøono w†96
programowanych linii I/O (zgod-
nych ze standardem TTL), a†zasto-

Fot. 2. LabView 7 PDA pozwala
budować oprogramowanie do
akwizycji, obróbki i prezentacji
danych na ekranach palmtopów

sowany uk³ad FPGA ma 11520 kon-
figurowalnych blokÛw logicznych
(co odpowiada ok. 1†mln bramek
przeliczeniowych). W†uk³adzie
FPGA zintegrowano takøe 16 kB
szybkiej pamiÍci SRAM, ktÛr¹ moø-
na powiÍkszyÊ (kosztem rekonfigu-
rowalnych zasobÛw wewnÍtrznych)
do 80 kB. Standardowo uk³ad
FPGA jest taktowany sygna³em ze-
garowym o†czÍstotliwoúci 40 MHz
(jest ürÛd³o o†dok³adnoúci ±100
ppm), ale dopuszczalne jest takøe
stosowanie sygna³Ûw zegarowych
o†czÍstotliwoúciach 80/120/160 lub
200 MHz.
OprÛcz rekonfigurowalnej czÍúci

cyfrowej, karta PXI-7831R zawiera
takøe przetworniki A/C (8 kana³Ûw,
rozdzielczoúÊ 16 bitÛw, czas kon-
wersji 4,3 µs) i†C/A (8 wyjúÊ, roz-
dzielczoúÊ 16 bitÛw, czas konwer-
sji 1†µs), co pozwala traktowaÊ j¹
jako uniwersalny interfejs I/O.

LabView i†PDA
Drug¹ nowoúci¹, na ktÛr¹ chcie-

liúmy zwrÛciÊ uwagÍ, jest moøli-
woúÊ wspÛ³pracy LabView 7†z†kom-
puterami klasy palmtop (PDA - Per-
sonal Digital Assistant - fot. 2).
W†tym celu opracowano zmodyfiko-
wan¹ funkcjonalnie wersjÍ pakietu,
ktÛra nosi oznaczenie LabView
PDA. Jednym z†jej elementÛw cha-
rakterystycznych jest obs³uga inter-
fejsÛw komunikacyjnych Bluetooth
oraz IrDA oraz ³atwoúÊ budowania
zdalnych, wirtualnych przyrz¹dÛw
i†terminali do akwizycji i†prezenta-
cji danych. Oczywiúcie LV 7†PDA
pozwala takøe na tworzenie samo-
dzielnych aplikacji dla PDA, jedy-
nym warunkiem jest wyposaøenie
ich w†system operacyjny PalmOS
lub PocketOS.

Za miesi¹c...
Przedstawione w†artykule dwie

nowoúci zawarte w†najnowszej wer-
sji LabView uznaliúmy za najbar-
dziej spektakularne z†punktu widze-
nia elektronikÛw i†dlatego przedsta-
wiliúmy je jako pierwsze. Pozosta-
³ymi nowoúciami zintegrowanymi
w†LabView 7†zajmiemy siÍ za mie-
si¹c.
Andrzej Gawryluk, AVT

LV 7 Eval na CD−EP
Za miesiąc, na płycie CD−EP8/2003 opublikujemy najnowszą

wersję ewaluacyjną pakietu LabView 7.


