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WIRTUALNE LABORATORIUM POMIAROWE
Streszczenie. W artykule przedstawiona zosta³a krótka ewolucja systemu pomiarowego
w kierunku programowania graficznego. Opisano konstrukcjê wirtualnego przyrz¹du w programie LabVIEW, metodologiê projektowania systemów pomiarowych w tym programie, cechy przyrz¹dów wirtualnych, i mo¿liwoci ich zastosowania w pomiarach laboratoryjnych.

WSTÊP
W historii pomiarów wielkoci fizycznych wyró¿niæ mo¿na kilka etapów. Najwczeniejszy z nich to bezporednie porównywanie wielkoci mierzonej ze wzorcem i dominacja mierników wskanikowych. Drugi etap to wprowadzenie czujników pomiarowych, które zamienia³y wielkoæ nieelektryczn¹ na elektryczn¹ i sprowadza³y pomiar ró¿nych wielkoci fizycznych do pomiaru wielkoci elektrycznych, za pomoc¹
coraz to nowoczeniejszych i bardziej dok³adnych przyrz¹dów. Klasyczny uk³ad
pomiarowy sk³ada³ siê wówczas z czujnika (przetwornika) odpowiednio dobranego
do mierzonego parametru (czujnik termometru, manometr, si³omierz itp.), uk³adu
przetworzenia sygna³u i miernika (oscyloskopu, woltomierza, czêstociomierza).
W kolejnym etapie zastosowano do pomiarów komputer. Pozwoli³o to sterowaæ pomiarami w sposób automatyczny i dowolnie przetwarzaæ wyniki pomiarów. Oprogramowanie, a nie sprzêt zaczê³o decydowaæ o mo¿liwociach uk³adu pomiarowego [1].

KOMPUTER W SYSTEMIE POMIAROWYM
Klasyczny sposób budowania systemów pomiarowych z wykorzystaniem komputera polega³ pocz¹tkowo na opracowaniu od zera programu steruj¹cego wraz z poleceniami do komunikacji komputera z urz¹dzeniami wejcia i wyjcia. U¿ywano do tego
celu jêzyków wysokiego poziomu (Basic, Pascal, C). Sposób ten bardzo pracoch³onny umo¿liwia³ odbiór informacji z czujników, przetwarzanie informacji oraz wysy³anie poleceñ.
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Drugim krokiem w kierunku uproszczenia projektowania i uruchamiania systemów pomiarowych by³o opracowanie standardu, który okrela³ metody programowania przyrz¹dów pomiarowych. W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku powsta³ standard SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments). By³ to
zestaw instrukcji pozwalaj¹cych na pe³ne zaprogramowanie pracy przyrz¹du pomiarowego niezale¿nie od jego rodzaju.
Kolejnym osi¹gniêciem w dziedzinie projektowania oprogramowania systemów
pomiarowych by³o powstanie zintegrowanych rodowisk pomiarowych. W pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych rozwój jêzyków programowania wy¿szego poziomu (Pascal
czy C) i graficzny system operacyjny Windows stworzy³y warunki dla rozwoju tych
rodowisk. Na tej bazie ró¿ne firmy (National Instruments, Hewlett-Packard i inne)
zaczê³y budowaæ pakiety programowe wspomagaj¹ce projektowanie systemów pomiarowych o du¿ych mo¿liwociach pomiarowych i ³atwej obs³udze. Powsta³y rodowiska tekstowo-graficzne (np. LabWindows/ CVI) i typowo graficzne (LabVIEW).
rodowiska tekstowo-graficzne s¹ po³¹czeniem projektowania graficznego z pisaniem kodu programu, za graficzne pomijaj¹ zupe³nie pisanie kodu programu.
Okaza³o siê wkrótce, ¿e lepiej s¹ odbierane rodowiska czysto graficzne, a klasyczne jêzyki programowania odchodz¹ do lamusa. Obecnie znakomita wiêkszoæ
rodowisk programowania systemów pomiarowych, to rodowiska graficzne [2].
Wynika to z faktu, ¿e korzystaæ z takich rodowisk mo¿e zwyk³y u¿ytkownik komputera, nie znaj¹cy ¿adnych jêzyków programowania.

PROGRAMOWANIE W LABVIEW
Sporód kilku rodowisk programowania graficznego najwiêksz¹ popularnoci¹
cieszy siê obecnie rodowisko LabVIEW (Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench) opracowane przez firmê National Instruments. Jest to bez w¹tpienia rodowisko najlepiej opracowane, posiadaj¹ce najszersze biblioteki i bardzo przyjazne dla u¿ytkownika.
Przyjêta terminologia, stosowane symbole graficzne oraz blokowy sposób przedstawienia dzia³ania programu w LabVIEW nie ró¿ni¹ siê od notacji powszechnie
u¿ywanej przez in¿ynierów. Ponadto obrazkowy charakter rodowiska u³atwia graficzn¹ prezentacjê danych [3].
Programowanie w LabVIEW przebiega nastêpuj¹co:
 projektuje siê panel sterowania urz¹dzenia wirtualnego w oknie panelu,
 tworzy siê program graficzny w oknie diagramu,
 projektuje siê ikonê (z³¹cze) reprezentuj¹c¹ program, umo¿liwiaj¹c¹ jego do³¹czanie do innych programów.
Panel stanowi interaktywny interfejs z u¿ytkownikiem (rys. 1). Symuluje on
p³ytê czo³ow¹ rzeczywistego przyrz¹du pomiarowego [4]. Umieszczone s¹ na nim
zadajniki (Controls) s³u¿¹ce do wprowadzania danych do programu (prze³¹czniki,
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pokrêt³a, wywietlacze) oraz wskaniki (Indicators) s³u¿¹ce do wyprowadzania danych z programu do u¿ytkownika (wywietlacze, wykresy itp.). Do obs³ugi elementów panelu u¿ywa siê myszy, klawiatury lub ekranu dotykowego.

Rys. 1. Panel oscyloskopu w rodowisku LabVIEW

Rys. 2. Diagram oscyloskopu w rodowisku LabVIEW
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Diagram na rysunku 2 zawiera program ród³owy aplikacji w jêzyku graficznym.
Na diagramie umieszczone s¹ ikony reprezentuj¹ce poszczególne elementy programu
(bloki funkcjonalne) oraz po³¹czenia miêdzy elementami wskazuj¹ce kierunek przep³ywu danych. Programy w LabVIEW s¹ sterowane przep³ywem danych, co oznacza, ¿e kolejny wêze³ diagramu blokowego zaczyna dzia³aæ, kiedy ma potrzebne
dane na wszystkich swoich wejciach, a koñczy dzia³anie generuj¹c dane na wszystkie swoje wyjcia. Brak jest tutaj ograniczeñ sekwencyjnego programowania tekstowego, bloki funkcjonalne mog¹ mieæ wiele niezale¿nych wejæ danych, wiele operacji mo¿e byæ wykonywanych jednoczenie.
Metodyka projektowania systemu pomiarowego

Metodykê projektowania systemu pomiarowego w LabVIEW podzieliæ mo¿na
na kilka etapów [2]:
1. Wstêp do projektu:
a) okrelenie funkcji i parametrów projektowanego przyrz¹du,
b) dobór w³aciwej czêci sprzêtowej (czujniki, urz¹dzenia akwizycji itp.),
c) analiza sterownika czêci sprzêtowej lub zaprojektowanie w³asnego sterownika.
2. Tworzenie panelu graficznego przyrz¹du pomiarowego:
a) umieszczenie w oknie edytora panelu elementów niezbêdnych do dzia³ania
przyrz¹du tj.: pokrête³, suwaków, wywietlaczy itp.,
b) odpowiednie rozmieszczenie i konfiguracja elementów panelu.
3. Tworzenie diagramu blokowego (graficznego kodu ród³owego):
a) rozmieszczenie istniej¹cych ikon (przenosz¹ siê one na diagram automatycznie
z tworzonego panelu graficznego  ikony s¹ odpowiednikami elementów panelu),
b) wstawianie dodatkowych elementów i procedur (o ile s¹ one konieczne):
 pêtle np.: while, case,
 funkcje interfejsu,
 sterowniki rzeczywistych przyrz¹dów,
 struktury typu sequence itp.,
c) ³¹czenie elementów w taki sposób aby przyrz¹d dzia³a³ prawid³owo.
4. Uruchomienie i testowanie programu.

WIRTUALNE PRZYRZ¥DY POMIAROWE
W klasycznym laboratorium pomiarowym jest wiele ró¿nych mierników. Ka¿dy
z nich umo¿liwia pomiar przewa¿nie jednej wielkoci fizycznej i posiada odpowiednie pokrêt³a, przyciski, wywietlacze dostosowane do jego zadañ. U¿ytkownik
przyrz¹du nie mo¿e zmieniæ sposobu dzia³ania i rodzaju wielkoci fizycznej mierzonej przez przyrz¹d. Jeli chce mierzyæ inn¹ wielkoæ musi nabyæ kolejny przy-
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rz¹d. Podobnie ma siê rzecz z przyrz¹dami generuj¹cymi ró¿ne sygna³y analogowe
lub cyfrowe [5].
Rozwój programowania graficznego i rodowisk takich jak LabVIEW stworzy³
alternatywê dla klasycznych przyrz¹dów pomiarowych. Pojawi³y siê bowiem wirtualne przyrz¹dy pomiarowe.
Wirtualny (z ³ac. virtualis  mo¿liwy) to mog¹cy zaistnieæ lub teoretycznie mo¿liwy [4]. Jest to co, co nie istnieje w rzeczywistoci, lecz spe³nia swoj¹ rolê za
pomoc¹ innych rodków lub metod ni¿ tradycyjne. Obecnie pojêcie wirtualny wi¹¿e siê cile z technik¹ komputerow¹ jako: istniej¹cy jedynie na ekranie i w pamiêci
komputera, ale zachowuj¹cy siê jak w rzeczywistoci. Czêsto spotykamy siê z pojêciami okrelanymi jako wirtualne. Bankowe karty p³atnicze nazywamy wirtualnymi pieniêdzmi. Nie s¹ one podobne do monet czy banknotów, ale pe³ni¹ ich rolê, czyli
pozwalaj¹ dokonywaæ p³atnoci.
Przyrz¹dy wirtualne umo¿liwiaj¹ wykonywanie prawdziwych pomiarów, chocia¿
innymi metodami. W klasycznych przyrz¹dach u¿ywamy przycisków i prze³¹czników umieszczonych na p³ycie czo³owej. W przyrz¹dzie wirtualnym p³yta czo³owa z
przyciskami, prze³¹cznikami jest symulowana na ekranie komputera i obs³ugiwana za
pomoc¹ myszy, klawiatury lub ekranu dotykowego.
Wiêkszoæ tradycyjnych uk³adów pomiarowych zast¹piæ mo¿emy przez nowy
uk³ad sk³adaj¹cy siê z czujnika, modu³u przygotowania sygna³u i komputera wyposa¿onego w kartê akwizycji sygna³ów (DAQ) wraz z odpowiednim oprogramowaniem
(DasyLab, LabWindows/CVI, LabVIEW i inne). Oprogramowania te pozwalaj¹ budowaæ wirtualne przyrz¹dy pomiarowe i steruj¹ce. Wykorzystuj¹ one ogromne i wci¹¿
rosn¹ce mo¿liwoci komputerów w obliczeniach i prezentacji wyników. Tak, wiêc
w przyrz¹dzie wirtualnym sygna³ podawany jest nie na wejcie np. oscyloskopu, lecz
karty DAQ komputera, w którym jest program realizuj¹cy zadania oscyloskopu, czyli oscyloskop wirtualny. Gdy jest nam potrzebny inny przyrz¹d np. woltomierz, to
wy³¹czamy program oscyloskopu i w³¹czamy inny program realizuj¹cy zadania woltomierza, czy dowolnego innego przyrz¹du. Jeli nie mamy odpowiedniego programu
realizuj¹cego potrzebny przyrz¹d wirtualny, to mo¿emy sobie sami taki program napisaæ wykorzystuj¹c np. rodowisko programowania LabVIEW.
Do najistotniejszych zalet przyrz¹du wirtualnego nale¿y jego elastycznoæ funkcjonalna tzn. jeden blok sprzêtowy (komputer + karta akwizycji sygna³ów DAQ)
umo¿liwia tworzenie szerokiego zbioru ró¿nych przyrz¹dów wirtualnych realizuj¹cych ró¿ne funkcje [6]. Fakt ten oraz redukcja czêci sprzêtowej przyrz¹du do minimum, spowodowa³y znaczne zmniejszenie kosztu przyrz¹du. Oprócz tego, czas opracowania nowego przyrz¹du i jego modyfikacji w rodowiskach programowych typu
LabVIEW jest bardzo krótki.
W rzeczywistym (autonomicznym) przyrz¹dzie pomiarowym jest tylko jeden
wywietlacz lub skala, na których przedstawiane s¹ wszystkie informacje. Dla przyrz¹du wirtualnego brak jest takich ograniczeñ  ka¿dy zadany parametr pomiaru mo¿e
mieæ oddzielny wskanik. Dlatego obs³uga przyrz¹dy wirtualnego jest intuicyjna
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i prosta. Istnieje równie¿ du¿a dowolnoæ kszta³towania p³yty czo³owej. Mo¿na dowolnie rozmieszczaæ wskaniki, wybieraæ ich kszta³t, styl i wielkoæ. Mo¿na dobieraæ
kszta³t i rozmiar wywietlaczy, kolory poszczególnych elementów i t³a, rodzaje linii
wykresowych itp. Szersze s¹ równie¿ mo¿liwoci przedstawiania wyników. Nie musz¹
to ju¿ byæ pojedyncze liczby, ale równie¿ tabele, tablice, macierze, wykresy. Brak
jest te¿ tych ograniczeñ w przetwarzaniu wyników, jakie narzuca przyrz¹d klasyczny. Oprogramowanie pozwala dowolnie rozszerzyæ zakres przetwarzania i analizy wyników.
Wirtualny obwód szeregowy RLC

Poni¿ej przedstawiono panel (rys. 3) i diagram (rys. 4) przyrz¹du wirtualnego
symuluj¹cy dzia³anie prostego idealnego obwodu szeregowego RLC [7]. W przyrz¹dzie tym eksperymentator ma mo¿liwoæ zadawania wartoci czêstotliwoci napiêcia
zasilaj¹cego oraz wartoci oporu, indukcyjnoci i pojemnoci. Przyrz¹d oblicza wartoæ natê¿enia pr¹du w obwodzie oraz wartoci napiêæ na poszczególnych elementach obwodu.
Panel czo³owy przyrz¹du zawiera nastêpuj¹ce obiekty:
l cztery wskaniki wskazówkowe (Natê¿enie pr¹du, Napiêcie UR, Napiêcie UC,
Napiêcie UL) z umieszczonymi dodatkowo wskanikami numerycznymi;
l trzy kontrolki numeryczne R, L, C do zadawania wartoci elementów uk³adu;
l dwie kontrolki numeryczne w postaci ga³ek (Napiêcie, Czêstotliwoæ) do zadawania parametrów napiêcia zasilaj¹cego;

Rys. 3. Panel czo³owy przyrz¹du wirtualnego
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przycisk logiczny Stop (Koniec symulacji) który s³u¿y do koñczenia pracy programu;
elementy graficzne.

Wartoci zadawane przez eksperymentatora:
U  wartoæ napiêcia zasilaj¹cego w V (woltach),
F  czêstotliwoæ napiêcia zasilaj¹cego w Hz (hercach),
R  opór rezystora w obwodzie w W (omach),
L  indukcyjnoæ cewki w H (henrach),
C  pojemnoæ kondensatora w F (faradach).
Wartoci porednie i poszukiwane:
XL  reaktancja indukcyjna w W (omach), XL = 2pfL;
XC  reaktancja pojemnociowa w W (omach), XC = 1/(2pfC);
Z  impedancja obwodu w W (omach), Z = R2 + (XL  XC)2;
I  wartoæ natê¿enia pr¹du w obwodzie w A (amperach), I = U/Z;
UR  wartoæ napiêcia na rezystorze R w V (voltach), UR = I·R;
UL  wartoæ napiêcia na indukcyjnoci L w V (voltach), UL = I·XL;
UC  wartoæ napiêcia na pojemnoci C w V (voltach), UC = I·XC.
Na diagramie przyrz¹du (rys. 4) widzimy wszystkie elementy umieszczone
w panelu. S¹ to zadajniki napiêcia, czêstotliwoci, oporu, indukcyjnoci i pojemnoci,
wskaniki napiêcia V, natê¿enia I oraz napiêæ UR, UL, UC. Jest te¿ wy³¹cznik stop.
Obliczanie potrzebnych parametrów XL, XC, Z odbywa siê w strukturze Formula

Rys. 4. Diagram przyrz¹du wirtualnego
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Node. Dla zapewnienia ci¹g³oci funkcjonowania programu wprowadzono pêtlê While.
Modu³ oczekiwania Wait zapobiega monopolizacji zasobów komputera przez nieustannie wykonywan¹ pêtlê.

PODSUMOWANIE
Komputer z odpowiednim oprogramowaniem mo¿e zast¹piæ wiele (niejednokrotnie bardzo drogich) przyrz¹dów pomiarowych.
Wirtualne przyrz¹dy pomiarowe to nowoczesne narzêdzia pomiarowe, które coraz czêciej stanowi¹ podstawê stanowisk laboratoryjnych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym, ³¹cz¹c aspekty edukacyjne, pomiarowe i symulacyjne. Dziêki
nim studenci zapoznaj¹ siê z mo¿liwoci¹ wykorzystania w codziennej pracy nowoczesnych technik badawczych i obs³ug¹ zintegrowanych systemów pomiarowych.
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Virtual measuring laboratory
Summary
This article presents history and the present of graphical programming. It describes construction of virtual instrument in the programme LabVIEW, and methodology of projects
of measuring systems in this programme and qualities of virtual instruments, and possibilities of their applications in measuring laboratory.
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