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LabVIEW w systemach mechtronicznych

Wprowadzenie

LabVIEW interfejs użytkownika

dr inż. Roland PAWLICZEK

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

POLITECHNIKA OPOLSKA

Zajęcia:

• Wykład : 15 x 2h, zaliczenie na ocenę
warunki zaliczenia:
pozytywna ocena z laboratorium,
zaliczenie testu wiedzy z podstawowych technik programowania.

• Laboratorium : 15 x 2h, zaliczenie na ocenę
warunki zaliczenia:
pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych,
wykonany projekt lub zadania (określone przez prowadzącego).

Cele:

Wiedza:
 w zakresie matematyki w tym wiedza niezbędna do modelowania i

analizy układów mechtronicznych;
 wiedza w zakresie obsługi informatycznej układów pomiarowych w

zakresie monitorowania i sterowania urządzeń i systemów
mechatronicznych.

Umiejętności:
 wykorzystanie do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich

metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych;
 posługiwanie się komputerowymi metodami przy rozwiązywaniu zadań

inżynierskich z zakresu mechatroniki;
 planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, w tym pomiarów i

symulacji komputerowych, interpretowanie uzyskanych wyników i
wyciąganie wniosków.

Materiały źródłowe:

• Dariusz Świsulski, Komputerowa technika pomiarowa: Oprogramowanie
wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW, Agenda Wydawnicza
PAK-u, Warszawa 2005.

• Wiesław Tłaczała, Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym
komputerowo, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

• Przewodniki i dokumentacja National Instruments (www.ni.com)
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„Tradycyjny” układ pomiarowy „Tradycyjny” układ pomiarowy

 
0)(

)()()(
011

1

1  



 tya
dt
tdy

a
dt

tyd
a

dt
tyd

a
n

n

nn

n

n 

eRi
dt

di
L 

Specjalizowany 
procesor 

(sterownik)

Oprogramowanie 
firmowe

Układ 
sterowania

Układ 
pomiarowy

OBIEKT

Ustalony interfejs 
użytkownika

Przyrząd tradycyjny

OPRZYRZĄDOWANIE 

+

STEROWNIKI

KOMPUTER

+

OPROGRAMOWANIE

FIRMOWE

Nic nie można zmienić !!!

Idea wirtualnego instrumentu

Definicja:
• Instrument wirtualny składa się z komputera przemysłowego lub stacji

roboczej wyposażonej w odpowiednie aplikacje, karty pomiarowe i
sterowniki spełniające razem funkcje tradycyjnych urządzeń.

Idea wirtualnego instrumentu
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Idea wirtualnego instrumentu Interfejsy komunikacyjne

Do komunikacji z komputerem można używać różnych typów urządzeń
peryferyjnych.
Coraz częściej wykorzystuje się urządenia połączone z komputerem za
pomocą portów USB.
• DAQ – Data AcQuizition boards  karty pomiarowe z wejściami i

wyjściami analogowymi i cyfrowymi
• PXI – PCI eXtensions for Instrumentation (1998), platforma modułowa

bazująca na komputerach klasy PC do prowadzenia pomiarów i
wysyłania sygnałów
sterujących pracą urządzeń

• GPIB – General Purpose
Interface Bus – wykorzysty-
wane są typowe urządzenia
pomiarowe jako źródło
danych do analizy

• IMAQ – kamery cyfrowe.

• Dobór karty pomiarowej powinien być poprzedzony analizą procesu pod
względem liczby sygnałów wejściowych, ich rodzaju (analogowe lub
cyfrowe, standard TTL itp.), czy mają być wstępnie przetworzone
(filtrowanie i wzmocnienie) oraz sygnałów wyjściowych (sterujących).

• Producenci oferują przewodniki step-by-step, aby wybrać właściwe
rozwiązanie

Compact DAQ (z podłączeniem do portu 
USB):szereg modułów kondycjonujących 
sygnały w różnego rodzaju czujników 
(napięciowe, prądowe, odkształcenia z 
tensometrów, akcelerometry, sygnały 
dźwiekowe…)

Interfejsy komunikacyjne
• Elementem pośredniczącym pomiędzy sprzętem DAQmx (karty

pomiarowe, moduły pomiarowe itp. - hardware) a środowiskiem
programowym LabVIEW znajduje się Measurement & Automation
Explorer (MAX) – jest to program usługowy, narzędziowy służący
zwykle do konfiguracji i testowania sprzętu.

Measurement & Automation Explorer
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Wprowadzenie do LabVIEW …

Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench
• aplikacje LabVIEW zwane są wirtualnymi instrumentami (VI), ponieważ

ich wygląd i obsługa imituje fizyczne urządzenia jak oscyloskopy,
multimetry. LabWIEW zawiera obszerny zestaw narzędzi do akwizycji,
analizy wyświetlania i archiwizacji danych oraz wspomagania weryfikacji i
szukania usterek w kodzie aplikacji.

• W LabVIEW użytkownik buduje interfejs użytkownika (Panel Czołowy -
Front Panel), który zawiera kontrolki w postaci pokręteł, przycisków,
przełączników i wyświetlacze (wykresy, wskaźniki LED, wyświetlacze
cyfrowe).

• Oprócz komunikacji z urządzeniami pomiarowymi LabWIEV pozwala
obsługiwać aplikacje za pomocą sieci LabVIEW Web Server i standardów
takich jak TCP/IP i ActiveX.

• Używając LabWIEV można budować aplikacje kontrolno-pomiarowe i
generatory raportów. Mogą one być dystrybuowane na inne stanowiska w
postaci plików wykonywalnych, bibliotek lub instalacji.

Uruchomienie LabVIEW

Opcja File/New - wybór zaawansowanych szablonów.

Opcja Help/Find Examples… - wyświetla przykładowe, gotowe programy
stosownie do zadanego klucza.

Uruchomienie LabVIEW Interfejs użytkownika

Panel Czołowy (Front Panel)
(Panel czołowy jest płytą czołową 

urządzenia)
•Kontrolki - Controls (wprowadzanie 

danych)
•Wyświetlacze - Indicators

(wyświetlanie rezultatów)
• inne elementy (dekoracje, rysunki, 

teksty)
Schemat Blokowy (Block 

Diagram) (Kod graficzny aplikacji)
• ikony połączone liniami
• pętle struktury, funkcje, 

podprogramy
• inne elementy (dekoracje, rysunki, 

teksty)
Każda kontrolka i wyświetlacz 
są reprezentowane na 
schemacie blokowym.
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Opcja: View/Controls Palette (lub PKM w obszarze panelu czołowego) i
View/Tools Palette otwiera paletę kontrolek i wyświetlaczy:

Przeciągnij i upuść wybraną kontrolkę lub wyświetlacz na panel czołowy.

PALETA KONTROLEK: Front panel – Controls Palette Panel czołowy

Opcja: View/Functions Palette (lub PKM w obszarze schematu
blokowego) i View/Tools Palette otwierają paletę dostępnych funkcji:

Przeciągnij i upuść wybraną funkcję do schematu blokowego (kodu
graficznego programu).

PALETA FUNKCJI: Block Diagram – Functions Palette Kod programu – schemat blokowy: Block Diagram 
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Budowa kodu odbywa się poprzez połączenie obiektów reprezentujących
wybrane kontrolki, funkcje i wyświetlacze za pomocą połączeń (Wire).
Typowe elementy kodu graficznego to:
Terminale (terminals) – wejścia i wyjścia; są nimi ikony reprezentujące
kontrolki, wyświetlacze.

kontrolka wyświetlacz stała

Węzły (nodes) – funkcje, podprogramy; wejścia i wyjścia dla węzłów,
miejsca, gdzie wprowadzane są dane do przetwarzania oraz do
wyprowadzania wyników.

Block Diagram - składniki

Połączenia (wires) – reprezentowane przez linie łączące elementy kodu
programu. Postać i kolor linii informują o typie danych przepływających
przez połączenie.

Kierunek strumienia danych zawsze od wyjścia do wejścia. Dla węzłów
wielowejściowych przetwarzanie zostaje uruchomione dopiero wówczas.
gdy na wejściu pojawią się wszystkie dane.

Block Diagram - składniki

• Paleta narzędzi jest dostępna zarówno na panelu czołowym jak i
schemacie blokowym. Narzędzia te służą do wyboru opcji działania
kursora. Kursor zmienia swą postać zależnie od wybranej opcji.
Narzędzia te mogą być używane do eksploatacji i modyfikacji obiektów
aplikacji.

• Uwaga: Przytrzymanie klawisza SHIFT i kliknięcie prawym klawiszem
myszy otwiera paletę kursora „lokalnie”.

Paleta narzędzi: Tools Palette Paleta narzędzi: Tools Palette

automatyczny tryb pracy kursora – zależy od jego położenia

zmiana wartości wprowadzanych danych

tworzenie połączeń (wires)

otwiera menu kontekstowe dla obiektu (PKM)

przewijanie i przesuwanie

ustawienie punktów kontrolnych (breakpoint)

wstawienie próbnika

pobranie koloru

dostęp do palety kolorów

wybór obiektu, zmiana położenia i rozmiaru (rozciąganie)

wprowadzenie tekstu
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uruchamia program

w kodzie programu występuje błąd, nie można go uruchomić

pauza

animacja przepływu danych po uruchomieniu programu

zapamiętuje dane po zatrzymaniu programu

debugging – uruchamia program krok po kroku

debugging – wykonuje operację i zatrzymuje się w następnym punkcie

debugging – zakończenie programu i zatrzymanie

parametry tekstu: czcionka, wielkość, kolor

uruchamia w trybie ciągłym

wymuszenie zatrzymania programu

Pasek narzędzi stanu: Front Panel Toolbar

ustawienie obiektów: dopasowanie, odstępy, 
kolejność

Przykład

Używając opcji Browse… otworzyć plik cw_01.vi

Otworzyć Block Diagram poprzez opcję Window/Show Block Diagram
(Ctrl+E – skrót klawiszowy).

Uruchomienie programu: Run VI

Otworzyć schemat blokowy. Zmienić przerwę czasową na 1000 (1s.).

Otworzyć panel czołowy.

2. Uruchomić aplikację. Zatrzymać aplikację za pomocą klawisza STOP
na panelu czołowym.

3. Ponownie uruchomić program i zatrzymać za pomocą klawisza z
paska narzędzi stanu.

4. Jaka jest różnica ?

UWAGA: Należy unikać zatrzymywania programu za pomocą
klawisza wymuszającego zatrzymanie. Dla ostatecznej wersji
programu lepiej jest wprowadzić na panelu czołowym klawisz
STOP, KONIEC, WYŁĄCZ.

Uruchomienie programu: Run VI

Otworzyć Block Diagram. Aktywować klawisz animacji przepływu danych
(Highlight Execution button) . Uruchomić program i obserwować
przepływ danych.

Węzeł jest wykonywany dopiero wówczas, gdy na jego wejściu
pojawią się wszystkie dane.

Wykonanie operacji powoduje powstanie sygnału wyjściowego i
przesłanie go do następnego węzła.
Przepływ danych pomiędzy węzłami określa kolejność działań – nie
ma zasady wykonywania programu z lewej do prawej, z góry na dół
itp.
Gdy konieczne jest zachowanie określonej sekwencji działań
użytkownik musi to określić za pomocą odpowiedniego kodu (np.
wykorzystując Sekwence Structure).
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Kolejność działań

Otworzyć przykład: przeplyw danych.vi.

Aktywować śledzenie przepływu danych i obserwować działanie
programu.
Można zauważyć, że pętle wykonywane są jednocześnie.

Typy danych

Zmienne numeryczne:

Typy danych Typy danych
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LabVIEW Help - Pomoc

Opcja Help/Search the LabVIEW Help… otwiera standardowe okno
pomocy:

Opcja Help/Show Context Help (Ctrl+H) otwiera dodatkowe okienko z
podpowiedzią na temat elementu wskazanego przez kursor.

LabVIEW Help: Pomoc


