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Tworzenie programÛw do ìobs³ugiî
apa r a tu ry kon t ro lno -pomia rowe j
w†systemie LabVIEW odbywa siÍ
w†jÍzyku programowania graficznego
G, stworzonym specjalnie z†myúl¹
o†miernictwie, obrÛbce wynikÛw po-
miarÛw i†sterowaniu. W†przeciwieÒ-
stwie do takich jÍzykÛw jak Basic, C
czy Pascal, program w†jÍzyku G jest
tworzony za pomoc¹ obiektÛw grafi-
cznych. Aplikacja tworzona w†Lab-
VIEW powstaje bez napisania
nawet jednej linijki ko-
du! Trudno siÍ do tego
przyzwyczaiÊ, ale kilka
godzin poúwiÍconych na
zrozumienie koncepc j i
pracy w†LabVIEW pozwo-
li pÛüniej na b³yskawi-
czne tworzenie aplikacji
pomiarowych lub steruj¹-
cych o†duøych moøliwo-
úciach. Tworzone aplikacje
mog¹ komunikowaÊ siÍ
z †urz¹dzeniami zewnÍt -
rznymi za pomoc¹ interfej-
sÛw GPIB, VXI, PXI, RS-
232, RS-485 oraz zapisuj¹c

LabVIEW to system

graficznego programowania

aplikacji kontrolno-

pomiarowych oraz systemÛw

automatyki przemys³owej.

Gdy w 1983 roku firma

National Instruments

zaprezentowa³a po raz

pierwszy ten pakiet,

wywo³a³ on mieszane

uczucia u odbiorcÛw.

Koncepcja programowania

graficznego by³a bardzo

odleg³a od dotychczasowych

sposobÛw tworzenia

aplikacji - programiúci

zmuszeni byli zmieniÊ

swoje przyzwyczajenia.

Tworzenie zaawansowanych

aplikacji pomiarowych

i steruj¹cych mog³o

odbywaÊ siÍ szybko

i nieporÛwnywalnie

mniejszym kosztem.

Dzisiaj, po wielu latach

rozwoju, úmia³o moøna

stwierdziÊ, øe system

LabVIEW sta³ siÍ

standardem wúrÛd narzÍdzi

programistycznych do

tworzenia aplikacji

pomiarowych i steruj¹cych.

W artykule postaramy siÍ

przybliøyÊ Czytelnikom ten

system w oparciu o wersjÍ

ewaluacyjn¹ 5.0.

( lub odczytuj¹c) dane
pod adres odpowiednie-
go portu wejúcia/wyjúcia
komputera. DziÍki temu
u z y s k a n o moø l iwo ú Ê
tworzenia uniwersalnego
oprogramowania, gdyø
nie jest ono úciúle zwi¹-
zane z†jakimú konkret-
nym sprzÍtem. Dlatego
nie powinno sprawiÊ
k³opotÛw utworzenie ap-
likacji steruj¹cej prac¹
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samodzielnie wykonanego zestawu
pomiarowego. Poniewaø jednak wiÍk-
szoúÊ pomiarÛw jest wykonywana
z†uøyciem powszechnie dostÍpnego
sprzÍtu, dostÍpna jest stale rozbudo-
wywana baza, zawieraj¹ca definicje
konkretnych typÛw przyrz¹dÛw (rys.
1). Tworzenie aplikacji odbywa siÍ
w†dwÛch oknach: ìPanelî i†îDia-
gramî.

Okno ìPanelî
W†oknie ìPanelî (rys. 2) jest

tworzony interfejs uøytkowni-
ka, budowany z†elementÛw
podobnych do znanych np.
z†Delphi komponentÛw. Do-
stÍp do tych elementÛw moø-
liwy jest za pomoc¹ palety
ìControlsî (rys. 3) lub za po-
moc¹ rozwijalnego menu (rys.
4). Elementy s¹ logicznie po-
grupowane zgodnie z†ich
przeznaczeniem, np. w†grupie
ìNumericî znajduj¹ siÍ ele-
menty obrazuj¹ce dane liczbo-
we (rys. 3). Dla poszczegÛl-
nych elementÛw z†tej grupy
moøna zdefiniowaÊ format
(np. data, liczba binarna itp.), precyzjÍ
wyúwietlania liczb, dopuszczalny za-
kres liczb, kolor wyúwietlania, wielkoúÊ
elementu - na rys. 5 pokazano element
ìpokrÍt³oî z†rÛønymi ustawieniami w³a-
úciwoúci. W†grupie ìBooleanî znajduj¹
siÍ elementy, ktÛre mog¹ zobrazowaÊ
zachowanie elementÛw dwustanowych,
np. diody LED, prze³¹czniki suwakowe,
w³¹czniki zasilania itp. Najbardziej efek-
town¹ grup¹ jest ìGraphî. W†jej
sk³ad wchodz¹ elementy pozwala-
j¹ce na wyúwietlanie wynikÛw po-
miarÛw w†postaci rÛønych wykre-
sÛw. Elementy z†pozosta³ych grup
umoøliwiaj¹ operowanie na danych
tekstowych, budowanie menu i wy-
konywanie operacji dyskowych. In-
teresuj¹c¹ cech¹ elementÛw z†palety
ìControlsî jest dualnoúÊ ich funkcji
- za pomoc¹ ìpokrÍt³aî moøna wpro-
wadzaÊ dane (np. czÍstotliwoúÊ ge-
nerowanego sygna³u) i†ten sam ele-
ment moøe s³uøyÊ do wyúwietlania
mierzonej wartoúci.

Okno ìDiagramî
W†oknie ìDiagramî jest wyúwietlany

graficzny ìkodî - obraz budowanej ap-
likacji (rys. 6). Widoczne na rysunku
elementy odpowiadaj¹ znanym z†trady-
cyjnych jÍzykÛw programowania fun-
kcjom i†instrukcjom steruj¹cym. Paleta
ìControlsî jest zastÍpowana palet¹
ìFunctionsî (rys. 7), ktÛra zawiera miÍ-
dzy innymi funkcje arytmetyczne, lo-
giczne, porÛwnywania, komunikacyjne,
operacji wejúcia/wyjúcia i†analizy syg-
na³owej. Po³¹czenia pomiÍdzy poszcze-

gÛlnymi elementami obrazuj¹
sposÛb wykonywania progra-
mu. W†oknie ìDiagramî moø-
na rÛwnieø úledziÊ wykony-
wanie programu oraz ustawiaÊ
pu³apki programowe.

Przyk³ad
O†tym, jak ³atwo buduje

siÍ aplikacje za pomoc¹ Lab-
VIEW najlepiej przekonaÊ siÍ
na przyk³adzie. Na pustym
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panelu umieszczamy ìWafeform Chartî
z†grupy ìGraphî oraz w³¹cznik zasi-
lania z†grupy ìBooleanî (rys. 8). W†ok-
nie ìDiagramî dodajemy funkcjÍ ge-
neruj¹c¹ liczby losowe, instrukcjÍ ste-
ruj¹c¹ ìWhile Loopî, funkcjÍ opÛünie-
nia wykonywania pÍtli i†nastÍpnie
wykonujemy po³¹czenia (rys. 9). I†to
juø koniec, po drobnych zmianach kos-
metycznych otrzymujemy aplikacjÍ po-
kazan¹ na rys. 10. Oczywiúcie warto-
úci pomiarowe powinny pochodziÊ
np. z†przetwornika AC zamiast gene-
ratora liczb losowych, a†dane pomia-
rowe moøemy zapisaÊ w†pliku. Na in-

Rys. 10.

nym wykresie moøemy wyúwietliÊ wy-
nik dzia³ania jednej z†funkcji statysty-
cznych itd. Moøliwoúci rozbudowy-
wania naszego prostego przyk³adu s¹
naprawdÍ ogromne.

Tworzenie aplikacji pomiarowych
dziÍki LabVIEW jest ³atwe i†szybkie.
Olbrzymia liczba funkcji zawartych
w†tym pakiecie powoduje, øe za jego
pomoc¹ moøna tworzyÊ aplikacje do
bardzo rÛønych zastosowaÒ. Jest to
idealne narzÍdzie do tworzenia rozbu-
dowanych systemÛw kontrolno-pomia-
rowych oraz aplikacji zbieraj¹cych
i†analizuj¹cych dane pomiarowe. Przy-
k³adem moøe byÊ np. system kontroli
jakoúci montaøu uk³adÛw scalonych
(rys. 11).
Przedstawiony tu opis moøliwoúci

pakietu LabVIEW jest bardzo skrÛtowy
i†wyrywkowy. Naleøy jednak zwrÛciÊ
uwagÍ na moøliwoúÊ gromadzenia
i†przetwarzania danych w†systemie
rozproszonym (rÛwnieø za poúredni-
ctwem Internetu). Moøliwa jest rÛ-
wnieø wymiana danych z†innymi ap-
likacjami za pomoc¹ bibliotek DLL
oraz technologii ActiveX. Pakiet Lab-
VIEW moøe pracowaÊ na komputerach

PC (Windows 3.1/95/98/NT), MacIn-
tosh (System 7/8) oraz wielu unikso-
wych stacjach roboczych. Kompilator
jÍzyka G dla Windows umoøliwia ge-
nerowanie plikÛw wykonywalnych.
Od 16 sierpnia br. jest dostÍpna

wersja 6i pakietu LabVIEW. W†jednym
z†kolejnych numerÛw postaramy siÍ
zaprezentowaÊ Czytelnikom EP moø-
liwoúci tego pakietu.
Paweł Zbysiński

Na p³ycie CD-EP09/2000 znajduje siÍ
LabVIEW 5.0 w†wersji ewaluacyjnej.

Rys. 11.


