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Struktury w LabVIEW

• Functions/Structures reprezentują pętle i strukturę wyboru CASE w
tekstowych językach programowania.

• Struktury w Block diagram pozwalają na powtarzanie części kodu
programu, selektywny wybór kodu lub określenie kolejności wykonywania
kodu.

• LabVIEW zawiera następujące struktury:
While Loop For Loop

Case structure Sequence structure

Formula Node Event structure.
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WHILE LOOP
• Podobnie do pętli Do Loop lub pętli Repeat-Until w językach tekstowych

While Loop wykonuje część kodu dopóki nie zostanie spełniony warunek
zakończenia pętli. Pętla While Loop znajduje się w opcji
Functions»Structures.

• Aby utworzyć pętlę należy otoczyć wszystkie elementy, które mają być w
pętli lub najpierw „narysować” ramkę pętli a następnie umieszczać w niej
pozostałe elementy kodu.

Terminal iteracji

Terminal warunku

• Domyślnie pętla jest wykonywana z
warunkiem Continue If True.

• Licznik iteracji zawsze staruje od
zera.
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While Loop
• Zwykle pętla jest sterowana klawiszem STOP, ale użytkownik może

zdefiniować dowolny warunek zakończenia pracy pętli. Przykład poniżej
pokazuje zatrzymanie pętli po naciśnięciu klawisza STOP lub gdy
generowana liczba jest większa niż 0,99.

• Czasami konieczne jest zwolnienie wykonywania pętli (wprowadzenie
przerwy). Wykorzystuje się w tym celu opcje Functions/Timing (np.
Wait) zaś przerwę podaje się w milisekundach.
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While Loop - shift registers
• Za pomocą rejestrów przesuwnych (shift registers) można przesyłać

wartości zmiennych z jednej iteracji do kolejnej. Aby utworzyć rejestr
należy kliknąć prawy klawisz myszy na lewej lub prawej ramce pętli i
wybrać opcję Add Shift Register z menu kontekstowego. Każdy rejestr
składa się z dwóch elementów: po lewej i po prawej stronie
umieszczonych na tej samej wysokości

• Prawy terminal przyjmuje wartości zmiennych po wykonaniu danej
iteracji i przesyła je do lewego terminala następnej iteracji.

• Rejestr może przesyłać dowolny typ danych i automatycznie dostosowuje
się do typu danych połączonych z terminalem.

• Możliwe jest zdefiniowanie wartości wejściowej (Initial value) przed
uruchomieniem pętli.
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While Loop - shift registers
• Poniższy przykład prezentuje sposób obserwacji aktualnej wartości

zmiennej i uzyskanej w kroku poprzednim.

• W celu inicjalizacji rejestru należy połączyć lewy terminal z odpowiednią
kontrolką.
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While Loop - shift registers
• Wykorzystując opcję Add element z menu kontekstowego (prawy

klawisz myszy) dla rejestru można dodać więcej terminali dla jednego
rejestru. of the shift register to add more elements.

• Ta opcja jest przydatna przy wyliczaniu średnich wartości z zmiennej z
kilku iteracji:
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While Loop – przekazywanie zmiennych przez tunele.
• Przesyłanie danych do i z pętli While Loop odbywa się przez tunele.
• Aby utworzyć tunel wejściowy należy przeciągnąć połączenie kontrolki

przez lewą ramkę, zaś tunel wyjściowy uzyskuje się przecigajc
połączenie przez prawą ramkę.
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Wykres typu Chart
• Wykres waveform chart jest specjalnym wyświetlaczem numerycznym,

który wyświetla jeden lub kilka wykresów. Wykres waveform chart
znajduje się w palecie Controls»Graph.

• Waveform chart jest najczęściej wykorzystywany w pętlach do
prezentacji zmiany wartości zmiennych w kolejnych iteracjach.
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Waveform chart
• Przykład: waveform chart while loop.vi file.
• Należy umieścić wykres Waveform Chart na panelu czołowym i

uzupełnić kod programu odpowiednimi połączeniami.

• Każdy element tekstowy wykresu może być edytowany i korygowany.
Podwójne kliknięcie otwiera element do edycji.
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Waveform chart
Wykres tego typu wyświetla dane w trzech układach. Opcja
Advanced»Update Mode z menu kontekstowego pozwala wybrać jedną z
opcji:
• Strip chart pokazuje ciągły przepływ danych z lewej strony do prawej.
• Scope chart pokazuje fragment przebiegu do momentu wypełnienia

okna i po wyczyszczeniu rozpoczyna wypełnianie nowego okna – działa
podobnie jak oscyloskop.

• Sweep display jest podobny do EKG. Opcja działa podobnie jak scope,
z tym, że wyświetlana jest nowa zawartość okna po lewej stronie i
poprzednia po prawej oddzielone pionową linią.

Opcja scope i sweep działają szybciej aniżeli strip chart.
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Multiplot Waveform chart
• Waveform charts może wyświetlać większą liczbę strumieni danych.
• Należy połączyć kilka danych w jeden strumień za pomocą funkcji Bundle

z palety Functions»Cluster.
• Aby dodać więcej danych do wykresu należy zmienić rozmiar kratki

funkcji Bundle poprzez rozciągnięcie za uchwyt. Zostaną utworzone
dodatkowe terminale.

• Uwaga: zmieniony został typ danych wprowadzanych do wykresu –
odzwierciedla się to poprzez zmianę koloru ramki ikony.

• Zmieniając rozmiar legendy wykresu można zdefiniować opisy wykresu.
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Multiplot Waveform chart
• Można wyświetlać dane dla jednej pary osi układu współrzędnych

(overlaid plots)lub dla kilku osi pionowych (stacked plots).
• Opcja Stack Plots z menu kontekstowego pozwala wyświetlać wykres z

kilkoma osiami pionowymi; opcja Overlay Plots wyświetla dane z jedną
osią pionową.
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Multiplot Waveform chart - ćwiczenie
Utworzyć program, który w sposób ciągły będzie generował liczbę losową,
uśredniał cztery ostatnie wyniki losowania oraz wyświetlał wartość
uśrednioną i składniki średniej.
Przykład: averaging waveform chart start.vi
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Multiplot Waveform chart - ćwiczenie
Należy pamiętać o inicjowaniu rejestru.
Połączenie pomiędzy funkcją Bundle i wyświetlaczem Chart należy
umieścić po wykonaniu połączeń wszystkich terminali wejściowych funkcji
Bundle – wykres dostosuje się do odpowiedniego typu danych.
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Multiplot Waveform chart - przykład
Dostosowanie wykresu do potrzeb użytkownika.
Użytkownik może zmienić parametry definiujące wygląd wykresu.
W menu kontekstowym wykresu opcja Properties otwiera okno własności
wykresu.



•10.10.2017

•9

17

Multiplot Waveform chart - przykład
Klawisz Help pozwala uzyskać pomoc i opis poszczególnych opcji.
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Multiplot Waveform chart - przykład
Plot Legend.
• Podwójne kliknięcie na elemencie legendy wykresu pozwala edytować go.
• Menu kontekstowe Legendy wykresu pozwala zmieniać sposób

wyświetlania danych.
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• Zmiana sposobu wyświetlania danych:

• Dla zakładki Properties/Scale
• można określić siatkę dla wykresu:

Grid Style and Colors:

• oraz sposób opisu skali wykresu:
Scale Style and Colors:

Multiplot Waveform chart - przykład
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• Pętla For Loop powtarza część kodu określoną liczbę razy.
• Pętla For Loop znajduje się w palecie Functions»Structures i tworzy się

ją identycznie jak pętle While Loop.
• Pętla For Loop posiada dwa terminale: count terminal (podaje liczbę

iteracji do wykonania) i iteration terminal (podaje liczbę wykonanych
iteracji).

Pętla FOR LOOP
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• Można również użyć rejestrów przesuwnych (shift registers) i tuneli w
sposób identyczny jak w pętli While Loop

For Loop
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• Uwaga: Należy unikać umieszczania wewnątrz pętli części kodu dającego
te same wartości zmiennych dla każdej iteracji. Wydłuża to niepotrzebnie
czas każdej iteracji.

For Loop
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• Wait (ms): „zawiesza” działanie programu na zdefiniowany okres czasu
określony w milisekundach..

• Wait Until Next ms Multiple: wymusza trwanie pętli przez określony
czas wyrażony w milisekundach.

Pętla For Loop – funkcje czasowe


