
 
 

 
 
 

Tečaj: LabVIEW Basics II 
(LabVIEW Basics II: Development)  

 
Povzetek: 
 
Tečaj LabVIEW Basics II vas pripravi na izgradnjo celovitih, samostojnih aplikacij v LabVIEW.  Ta 
tečaj je logično nadaljevanje tečaja LabVIEW Basics I in ima za cilj pripraviti slušatelje za uspešno 
kreiranje aplikacij v raziskovalnih, proizvodnih in testnih okoljih. Tečaj pokriva pravilne tehnike 
načrtovanja in izvedbe celovitih LabVIEW rešitev, DataSocket tehnologije, naprednih datotečnih 
operacij,  mrežnih okolij in obdelavo podatkov o napakah. 
 
 
Slušatelji: 
 

• Novi LabVIEW uporabniki in LabVIEW uporabniki, ki se pripravljajo na razvoj projekta 
• Slušatelji tečaja LabVIEW Basics I 
• Uporabniki in tehnični vodstveni kader zadolžen za oceno LabVIEW in nabavne odločitve 
• LabVIEW uporabniki potrebni obnovitve naprednejših znanj 

 
 
Po zaključenem tečaju boste lahko: 
 

• Načrtovali in realizirali samostojne EXE aplikacije z uporabo LabVIEW 
• Ustvarjali logične, večkrat uporabne aplikacije, ki uporabljajo uveljavljene standarde 

programskega načrtovanja 
• Izrabljali prednosti omrežij za izmenjavo podatkov 
• Ustvarjali aplikacije, ki imajo profesionalen izgled in vtis  
• Ustvarjali vaše lastne datotečne vhodno/izhodne formate, ki ustrezajo vašim podatkom 

 
 
Predhodno potrebna znanja:  
 
Izkušnje z Microsoft Windows. Končan tečaj LabVIEW Basics I ali ekvivalentne izkušnje. 
 
 
Trajanje:  Dva dni 
 
 
Koda tečaja: 910017 
 
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 II, vključno z CD z 
nalogami in rešenimi primeri 

• potrdilo o udeležbi na tečaju 
 
Teme tečaja: 
 
1. dan 
 
Načrtovanje LabVIEW aplikacij 
Ta lekcija opisuje glavna opravila na katera naletimo pri razvoju LabVIEW aplikacij, vključno s 
procesom načrtovanja, organizacijo subVI komponent in procesom združevanja teh komponent v 
gotovo aplikacijo. Opisuje tudi najpogostejše LabVIEW programske arhitekture skupaj z orodji za lažjo 
gradnjo VI. Vsebina: 

• Pregled procesa načrtovanja in uporabe velikih LabVIEW aplikacij 
• Izbira pravilne programske arhitekture za vašo aplikacijo 
• Izdelava menijev z uporabo logičnih clustrov 
• Izdelava VI iz predlog 

 
Tehnike načrtovanja VI 
Ta lekcija opisuje dobre tehnike za načrtovanje in izgradnjo VI. Tehnike vključujejo osnove 
načrtovanja uporabniških vmesnikov, pregled metod za izdelavo dobrih blok diagramov, upravljanje z 
napakami ter pregled osnov LabVIEW Run-Time menujev.  
Vsebina:  

• Osnove načrtovanja uporabniških vmesnikov 
• Dobre tehnike za izdelavo modularnih, ponovno uporabnih blok diagramov 
• Uporaba pravilnih dokumentacijskih konvencij 
• Izvedba upravljanja z napakami 
• Kako organizirati razvojne datoteke v hierarhične strukture za lažjo uporabo 
• Uporaba strukture Sequence za nadzor nad vrstim redom izvajanja  
• Kako izdelati aplikacijo, ki uporablja Run-Time menuje 

 
Lastnosti objektov 
Ta lekcija opisuje uporabo lastnosti objektov za spreminjanje objektov na čelni plošči. Lastnosti, ki jih 
lahko spreminjate vsebujejo barvo, velikost, položaj, obnašanje itd. Prvi del lekcije se posveti 
lastnostim enostavnih objektov na čelni plošči, drugi del pa bolj na lastnosti grafov in chart-ov. Na 
koncu pa opisuje še uporabo kontrolnih referenc s katerimi lahko spreminjamo lastnosti objektom iz 
SubVI-jev. 
Vsebina: 

• Prilagajanje objektov na čelni plošči z spreminjanjem objektnih lastnosti 
• Prilagajanje struktur Chart in Graph z uporabo programskih lastnosti 
• Uporaba kontrolnih referenc za spreminjanje lastnosti objektom iz podprogramov 
• Uporaba definicije tipa (Type Definitions) za izdelavo lastnih kontrol   
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2. dan 
 
Lokalne in globalne spremenljivke 
Ta lekcija opisuje tehnike za prenašanje podatkov brez uporabe žic. Ta koncept je izjemno močan in 
ga morate uporabljati zelo pazljivo. Najprej spoznate lokalne, nato še globalne spremenljivke. Na 
koncu izveste tudi, kdaj je uporaba le-teh smiselna in kdaj ne.  
Vsebina: 

• Uporaba lokalnih in globalnih spremenljivk za prenos podatkov med VI 
• Razumevanje kdaj so spremenljivke primerne za uporabo v VI 
 

 
Napredne datotečne funkcije 
V tečaju LabVIEW Basics I ste se seznanili z osnovami datotečnih operacij. Ta lekcija opisuje bolj 
napredne datotečne I/O tehnike. Na primer: en podatkovni format je lahko za vašo aplikacijo bolj 
primeren kot drugi. Poleg tega morate mogoče optimirati hitrost zapisov v datoteko. Tako format 
podatkov kot struktura datoteke pomembno vplivata na hitrost izvajanja operacij, zato je skrbno 
planiranje zelo pomembno. Ta lekcija podaja poglobljeno razumevanje potrebno za učinkovito in 
prilagodljivo delo u datotekami. 
Vsebina: 

• Razumevanje byte stream datotečnega tipa 
• Zapis podatkov v binarni obliki 
• Kako beremo podatke iz datoteke z naključnim dostopom 
• Ustvarjanje lastnega datotečnega tipa z uporabo Datalog datotek 
 

 
Kako upravljati s programskimi projekti v LabVIEW 
Ta lekcija opisuje najpogostejša opravila pri gradnjih večjih LabVIEW projektov, vključno z 
načrtovanjem projekta, organizacijo SubVI komponent in procesom izdelava samostojne exe 
aplikacije. 
Vsebina: 

• Kako sestaviti vašo aplikacijo 
• Uporaba vgrajenih lastnosti za projektno vodenje 

 
Upravljanje z oddaljenimi podatki 
Ta lekcija opisuje zmožnosti vgrajenih funkcij za olajšanje dela v omrežju. Lahko izmenjujete podatke 
med dvema VI-jema na različnih računalnikih v omrežju ter celo upravljate z VI-ji na oddaljenem 
računalniku. LabVIEW nudi vsa orodja, ki so potrebna za enostavno izvedbo teh povezav in izvedbo 
zajema, analize in predstavitve podatkov na poljubnem računalniku v omrežju.  
Vsebina: 

• Nadzor in upravljanje delujoče oddaljene LabVIEW aplikacije iz okolja LabVIEW ter iz Web 
brskalnika 

• Uporaba LabVIEW Web Server za objavo podatkov oddaljenim uporabnikom 
• Pošiljanje podatkov preko omrežij z uporabo DataSocket tehnologije 
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