
 
 

 
 

Tečaj: LabVIEW Basics I 
( LabVIEW Basics I: Introduction) 

 
Povzetek: 
 
Tečaj LabVIEW Basics I vas seznani z delovnim okoljem, z zmožnostmi programa in s konceptom 
podatkovno vodenega izvajanja in grafičnega programiranja v jeziku G. Po zaključenem tečaju lahko 
sami razvijate aplikacije, ki zajemajo, procesirajo, prikazujejo in shranjujejo podatke iz realnega sveta. 
Je odličen tečaj za hitro spoznavanje in pričetek resnega dela s programom LabVIEW. Tečaj je 
zasnovan tako, da lahko novo znanje takoj uporabite na konkretnih primerih, saj je velik poudarek na 
praktičnem pristopu. 
 
 
Slušatelji: 
 

• Novi LabVIEW uporabniki 
• Uporabniki in tehnični vodstveni kader zadolžen za oceno LabVIEW in nabavne odločitve 
• LabVIEW uporabniki potrebni obnovitve osnovnih znanj 

 
 
Po zaključenem tečaju boste lahko: 
 

• Razvijali PC aplikacije za zajem, analizo in prikaz signalov 
• Ustvarjali uporabniške vmesnike z grafi, tipkami in ostalimi kontrolami 
• Zajemali analogne signale z uporabo vgradnih DAQ kartic 
• Izvajali merjenja, shranjevali podatke na disk in jih kasneje pregledovali 
• Uporabljali gonilnike za instrumente 
• Z uporabo temperaturnih tipal merili temperaturo in jo shranjevali v datoteke  
• Zapisovali podatke v datoteke primerne za ogled s tabelaričnimi programi 
• Upravljali z GPIB instrumenti 
• Razvijali programe, ki uporabljajo serijski port 
• Razvijali modularne in večkrat uporabne funkcije 

 
 
Predhodno potrebna znanja:  
 
Izkušnje z Microsoft Windows. Izkušnje s programiranjem dobrodošle, vendar ne nujne. 
 
 
Trajanje:  Tri dni 
 
 
Koda tečaja: 910013 
 
 
Uporabljena oprema:  
 

• Vsak računalnik opremljen z multifunkcijsko DAQ karto PCI-6024E, šolskim funkcijskim 
generatorjem in priključnim blokom 

• Simulator GPIB instrumenta spojen na Ethernet omrežje preko vmesnika National Instruments 
GPIB-ENET/100 

• Simulator serijskega RS-232 instrumenta spojen na Ethernet omrežje preko vmesnika 
National Instruments ENET-232/2 

• LabVIEW Professional Development System verzija 7 
• NI-DAQ/NI-DAQmx 
• Microsoft Windows operacijski sistem 
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Udeleženci prejmejo:  
 

• originalno National Instruments literaturo za tečaj LabVIEW Basics I, vključno z CD z nalogami 
in rešenimi primeri 

• potrdilo o udeležbi na tečaju 
 
 
Teme tečaja: 
 
1.dan 
 
Uvod v LabVIEW 
Ta lekcija predstavlja LabVIEW okolje. Razvili boste popolnoma simuliran zajem signalov z uporabo 
Express VI, ki vam bo omogočilo, da popolnoma raziščete okolje programa. 
Vsebina: 

• Osnove o virtualnih instrumentih in konceptu grafičnega programiranja 
• Razlaga terminologije 
• Opis LabVIEW okolja, njegovih orodij in lastnosti 
• Razlaga opcij vgrajene pomoči in dokumentacije 
• Razumevanje treh gradnikov VI – čelna plošča, blok diagram in priključna plošča 
• Tehnike urejanja in razhroščevanja VI 

 
Modularno programiranje 
Ta lekcija uvaja koncept modularnega programiranja v LabVIEW. Kadar se nek VI uporablja znotraj 
drugega VI se imenuje SubVI. Naučite se, kako se ustvari ikona in konektor za SubVI. 
Vsebina: 

• Razumevanje hierarhije na blok diagramu 
• Razvoj modularnih aplikacij za večkratno uporabo in testiranje SubVI 
• Uporaba priključkov za prenos podatkov v/iz SubVI 
• Izdelava podprogramov iz obstoječe kode 

 
Ponovitve in zanke 
Ta lekcija uvaja zančni strukturi While in For, skupaj s funkcijami, ki se običajno uporabljajo pri 
zankah, kot so Shift Register in Feedback Node. Strukture so grafične ponazoritve zančnih in 
odločitvenih funkcij pri klasičnih tekstovnih programskih jezikih. Uporabljajte strukture takrat, kadar 
želite izvesti ponavljanje operacij ali kadar želite izvajati opravila v določenem vrstem redu, ki je odvise 
od nekega pogoja. 
Vsebina: 

• Uporaba zanke While 
• Uporaba zanke For 
• Uporaba podatkov iz predhodnih iteracij zanke z Shift Register in Feedback strukturami 

 
Polja 
Ta lekcija opisuje, kako uporabljati polja za združevanje podatkov enakega tipa. Operacije s polji so 
pomembne, kadar delate z nabori podobnih podatkov ali kadar izvajate ponavljajoče izračune. Polja 
so idealna za shranjevanje podatkov iz merilnih kartic ali podatkov kreiranih z zankami. 
Vsebina: 

• Razumevanje polj 
• Uporaba funkcij za delo s polji 
• Razumevanje polimorfizma pri funkcijah za polja 
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2. dan 
 
Podatkovni tip Cluster 
Ta lekcija opisuje, kako uporabljati tip Cluster za združevanje podatkov različnih tipov. Izvedeli boste, 
kdaj je primerneje uporabljati Cluster, kadaj pa polja za združevanje podatkov. Spoznali boste tudi 
osnove sporočanja in obdelave napak v LabVIEW. 
Vsebina: 

• Razumevanje združevanja v Cluster 
• Uporaba funkcij za delo s podatki združenih v Cluster 
• Posebna oblika: error cluster 

 
Izris podatkov 
Ta lekcija opisuje, kako grafično prikazati podatke na strukturah Chart, Graph, XY Graph in Intensity 
Graph. Izvedeli boste, katero strukturo uporabiti za različne tipe podatkov in kako postaviti njihove 
lastnosti. 
Vsebina: 

• Uporaba Waveform Chart za prikaz podatkov 
• Uporaba Waveform Graph in XY graph za prikaz podatkov 
• Uporaba Intensity Graph 

 
Izvajanje odločitev v programu 
Ta lekcija predstavlja metode za izvajanje preprostih ali zapletenih odločitev v programih.Te metode 
vam omogočajo izbor naslednje akcije glede na rezultat prejšnje. 
Vsebina: 

• Uporaba funkcije Select za enostavne odločitve 
• Uporaba struktur Case za izvedbo kompleksnih odločitev 
• Uporaba formula oken za neposreden vnos matematičnih izrazov 

 
Tekst in datotečne operacije 
Ta lekcija opisuje zmožnosti LabVIEW za delo z besedilom ter datotekami. Tekstovni podatkovni tip 
združuje ASCII znake v besedila ali polja besedil. Funkcije za delo z datotekami omogočajo čitanje 
in/ali pisanje datotek. 
Vsebina: 

• Ustvarjanje tekstovnih kontrol in indikatorjev 
• Uporaba glavnih funkcij za tekst 
• Uporaba enostavnih File I/O funkcij za delo z datotekami 
• Uporaba naprednih File I/O funkcij za delo z datotekami  
• Oblikovanje tekstovnih datotek za uporabo v tabelaričnih aplikacijah 
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3. dan 
 
Zajem signalov – akvizicija DAQ 
Ta lekcija pokaže, kako uporabljati vgradne DAQ vmesnika v LabVIEW. Naučili se boste, kako 
napisati VI, ki komunicira z DAQ napravo. Naučili se boste tudi shraniti rezultate meritev v datoteko. 
Vsebina: 

• Vgradne DAQ naprave 
• Zajem signalov v LabVIEW 
• Razvoj aplikacij za zajem analognih napetosti 
• Uporaba analognih izhodov v vaših aplikacijah 
• Povprečevanje meritev in shranjevanje zajetih signalov v datoteke 
• Uporaba števcev za merjenje/štetje pulzov 
• Digitalne linije 

 
Komunikacija z instrumenti 
Ta lekcija pokaže, kako lahko uporabljate LabVIEW za zajem podatkov iz zunanjih GPIB in serijskih 
inštrumentov ter upravljanje z njimi. Naučili se boste uporabljati VISA funkcije, gonilnike za 
inštrumente ter I/O Assistant za izvedbo komunikacije z inštrumentom. 
Vsebina:  

• Povzetek o GPIB instrumentih 
• Razumevanje osnov GPIB komunikacije in nastavitev 
• Uporaba Instrument I/O Assistant 
• Izdelava aplikacij, ki komunicirajo z GPIB instrumenti 
• Kako razhroščevati GPIB težave 
• Uporaba gotovih gonilnikov za instrumente 
• Uporaba VISA funkcij za komunikacijo z instrumenti 
• Razvoj aplikacij, ki uporabljajo serijski port za komunikacijo s serijskimi napravami 

 
Dodatne nastavitve VI 
Ta lekcija pokaže, kako nastavite izgled in obnašanje VI med delovanjem. 
Vsebina: 

• Kako nastaviti različne opcije, ki vplivajo na izgled gotovega programa med delovanjem 
• Kako nastaviti različne opcije,ki vplivajo na način izvajanja programa 
• Kako prirediti tipke na tipkovnici tipkam na zaslonu 
• Kako prikazati čelne plošče podprogramom  
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