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Gromadzenie danych 

 

Przybliżony czas ćwiczenia 

Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. 

Wstęp 

NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie 

danych. Narzędzie Measurement & Automation Explorer (MAX) instaluje się automatycznie  

z NI-DAQmx i służy do konfiguracji zarówno oprogramowania jak i sprzętu. 

Przegląd ćwiczenia 

Poniższe ćwiczenie polega na stworzeniu przyrządu, które w sposób ciągły odczytuje napięcie 

oraz wyświetla dane na wykresie. Aby zadać napięcie, należy użyć bloczku DAQ Assistant.  
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Gotowe ćwiczenie 
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Krok po kroku 

1. Tworzenie symulacji urządzenia DAQ 

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć urządzenie symulujące kartę pomiarową: 

 

a. Aby uruchomić Measurement & Automation Explorer 

(MAX), należy kliknąć dwukrotnie w ikonę o powyższej 

nazwie, znajdującą się na pulpicie. Można dokonać tego 

również poprzez wybranie z menu Start Programy ›› 

National Instruments ›› Measurement and Automation. 

 

 

 

 

b. Należy rozwinąć listę My System, a 

następnie kliknąć prawym przyciskiem 

myszy w Devices and Interfaces i wybrać 

Create New..., aby stworzyć nowe 

urządzenie. 

 

 

 

 

c. Kolejnym krokiem jest wybór typu 

urządzenia poprzez kliknięcie 

Simulated NI-DAQmx Device Or 

Modular Instrument. Pojawi się okno 

wyboru urządzenia. 

 

 

Na liście widoczne są setki urządzeń wspieranych przez NI-DAQmx. Przy pomocy 

kreatora, można zasymulować prawie każde urządzenie pomiarowe wspierane przez 

NI-DAQmx. 
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d. Z listy urządzeń należy rozwinąć  

M Series DAQ, a następnie wybrać 

NI PCI-6221. Pojawi się okno 

konfiguracji urządzenia. 

 

 

 

 

Kolory ikon urządzeń symulowanych przy pomocy NI-DAQmx różnią się od ikon 

prawdziwych urządzeń. Ikony urządzeń rzeczywistych są zielone, natomiast 

symulowanych – żółte. 

2. Tworzenie zadania dla NI-DAQmx. 

Zadanie dla NI-DAQmx może być kanałem lub zespołem kanałów, może reprezentować 

pomiar czasu, lub też parametry wyzwalania. Zadanie reprezentuje pomiar lub 

wygenerowaną wielkość, która ma zostać wyświetlona. Na przykład zadaniem dla NI-DAQmx 

może być pomiar temperatury na kilku kanałach urządzenia DAQ. Wykonaj poniższe kroki, 

aby stworzyć i skonfigurować zadanie mierzące wartość napięcia na zasymulowanym 

urządzeniu: 

a. Stwórz nowy przyrząd VI. 

 

b. Na schemacie blokowym w oknie Functions wybierz Express ›› 

Input. 

 

c. Wybierz bloczek DAQ Assistant i umieść go na schemacie 

blokowym. Pojawi się okno konfiguracji urządzenia (Create 

New) 

 

d. Rozwiń listę Analog Input, znajdującą 

się w kategorii Acquire Signals. 

 

e. Wybierz Voltage, aby stworzyć zadanie 

pomiaru napięcia. Pojawi się okno 

zawierające listę kanałów 

zasymulowanego urządzenia PCI-6221. 

Zawartość listy zależy od liczby kanałów 

na wybranym urządzeniu. 
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f. Z listy Supported Physical Channels wybierz ai0 I 

wciśnij przycisk Finish. DAQ Assistant otworzy 

okno konfiguracji wybranego kanału.  

 

 

g. W sekcji Input Range (zakres wejściowy) w zakładce 

Settings, wpisz wartość 10 w polu Max, oraz wartość -10 w 

polu Min. 

 

 

h. W sekcji Timing Settings Wybierz N Samples z listy Acquisition Mode. 

 

i. Wprowadź wartość 1000 w 

polu Samples To Read.  

 

3. Podgląd zadania 

Aby sprawdzić, czy kanał został prawidłowo skonfigurowany, można zobaczyć podgląd 

zadania. Wykonaj poniższe kroki, aby włączyć podgląd zadania: 

a. Wciśnij przycisk Run, aby zobaczyć podgląd i potwierdzić prawidłowe 

działanie zadania.  

 

b. Wciśnij przycisk OK. Bieżąca konfiguracja zostanie zapisana. Okno konfiguracji DAQ 

Assistant zamknie się. LabVIEW automatycznie stworzy schemat blokowy przyrządu, 

w oparciu o bieżącą konfigurację. 

 

c. Zapisz VI. 

 

4. Wyświetlanie danych z urządzenia DAQ Device 

Istnieje możliwość przedstawienia danych z urządzenia DAQ Device. Wykonaj poniższe kroki, 

aby przenieść dane na wykres i zmienić nazwę sygnału: 

a. Na schemacie blokowym kliknij prawym przyciskiem myszy na wyjściu data i wybierz 

z menu Create ›› Graph Indicator. 
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b. Przejdź do widoku interfejsu użytkownika (Front Panel) i uruchom VI kilkukrotnie 

obserwując wykres. W legendzie wykresu pojawi się pozycja Voltage. 

 

c. W oknie schematu blokowego, kliknij 

prawym przyciskiem myszy na 

bloczku DAQ Assistant i wybierz z 

menu Properties. 

 

d. Kliknij prawym przyciskiem myszy w 

pozycję Voltage, znajdującą się na 

liście kanałów. Wybierz Rename, aby 

wyświetlić okno zmiany nazwy 

kanału. 

 

Aby zmienić nazwę kanału, można również zaznaczyć go na liście i wcisnąć klawisz 

<F2>. 

 

e. W polu New Name, wpisz First 

Voltage Reading i wciśnij przycisk 

OK w celu potwierdzenia.  

  

 

f. W oknie DAQ Assistant kliknij 

przycisk OK, aby zapisać 

konfigurację i zamknąć okno.  

  

  

  

 

 

g. Przejdź do okna interfejsu użytkownika i uruchom VI. W legendzie wykresu pojawi się 

nowa nazwa sygnału. 

 

h. Zapisz VI. 
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5. Edycja zadania NI-DAQmx. 

Aby porównać dwa różne sygnały napięcia, należy dodać kolejny kanał. Można również 

dopasować działanie zadania, aby odczytywać wartości w sposób ciągły. Wykonaj poniższe 

kroki, aby dodać nowy kanał i zapewnić ciągły odczyt sygnałów: 

a. Kliknij podwójnie w bloczek DAQ Assistant, aby otworzyć okno konfiguracji. 

 

b. Kliknij przycisk Add Channels. 

 

c. Wybierz kanał Voltage z listy. Wyświetli się okno 

dodawania kanałów.  

 

d. Wybierz nieużywany kanał z listy Supported 

Physical Channels i wciśnij przycisk OK, by wrócić 

do DAQ Assistant.  

 

e. Zmień nazwę dodanego kanału na Second Voltage 

Reading. Aby tego dokonać należy kliknąć prawym 

przyciskiem myszy na kanale wybierając Rename, lub 

zaznaczyć wybrany kanał i wcisnąć klawisz <F2>.  

 

f. W sekcji Timing Settings, wybierz z listy Acquisition 

Mode opcję Continuous. 

  

  

  

 

Zmiana opcji w sekcji Timing Settings powoduje zmiany dla wszystkich kanałów. 

 

g. Po wciśnięciu przycisku OK, bieżąca konfiguracja zostanie zapisana, a okno DAQ 

Assistant zostanie zamknięte. Pojawi się okno z pytaniem o umieszczenie schematu 

blokowego w pętli. 
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h. Wciśnij przycisk Yes, aby potwierdzić. 

LabVIEW umieści w pętli While Loop 

bloczek DAQ Assistant i bloczek 

wykresu Waveform Graph. Pojawi się 

również przycisk Stop podłączony 

automatycznie do wejścia stop w 

bloczku DAQ Assistant. Wyjście 

stopped na bloczku DAQ Assistant 

zostanie podłączone do elementu 

sygnalizującego zakończenie 

wykonywania pętli.  

 

Gdy pojawi się błąd lub gdy zostanie wciśnięty przycisk Stop, bloczek DAQ Assistant 

wyśle na wyjście stopped wartość TRUE, co spowoduje zakończenie działania pętli. 

 

6. Rozróżnianie sygnałów na wykresie 

Ponieważ wyświetlane są sygnały z dwóch kanałów, należy je w jakiś sposób od siebie 

odróżnić. Można tego dokonać poprzez zmianę koloru wyświetlanego sygnału: 

a. W oknie interfejsu użytkownika (Front Panel), rozciągnij legendę wykresu tak, aby 

widoczne były obydwa sygnały.  

 

b. Uruchom VI klikając przycisk Run. Na wykresie pojawią się dwa sygnały.  

 

c. Kliknij prawym przyciskiem 

myszy na pozycji First 

Voltage Reading w legendzie 

wykresu i wybierz Color z 

menu. Wybierz żółty kolor – 

jest jaskrawy, a więc i dobrze 

widoczny. Zmień również 

kolor dla drugiego sygnału. 

 

d. Zatrzymaj VI używając przycisku Stop. 

 

e. Zapisz plik VI. 


