Podręcznik przygotowujący do egzaminu
CLAD w środowisku LabVIEW 2017
Niniejszy podręcznik pomaga w przygotowaniu do egzaminu CLAD w środowisku LabVIEW 2017.
Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu CLAD w środowisku LabVIEW NXG, zapoznaj się z Podręcznikiem
przygotowującym do egzaminu CLAD w środowisku LabVIEW NXG.
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Wprowadzenie: zakres i podstawa egzaminu CLAD
Certified LabVIEW Associated Developer (CLAD) to pierwszy poziom certyfikacji zawodowej w zakresie
programowania w środowisku LabVIEW. Certyfikat powiązany jest z trzema typowymi obszarami pracy,
w których LabVIEW znajduje zastosowanie:
•
•
•

Zautomatyzowane testowanie
Akwizycja danych z dużej liczby kanałów
Pomiar i rejestracja danych dla ekspertów domenowych

Certyfikat CLAD poświadcza stopień opanowania oprogramowania LabVIEW umożliwiający
wykonywanie pod minimalnym nadzorem następujących działań:
•
•
•
•

Akwizycja i interpretacja danych
Tworzenie małych modułów VI
Edycja średniej wielkości modułów VI
Dostarczanie elementów do dużych modułów VI oraz projektów

Materiały przygotowujące
Najlepszym przygotowaniem do egzaminu jest zdobycie doświadczenia w programowaniu w środowisku
LabVIEW z zastosowaniem pojęć omawianych na kursach LabVIEW Core1 i Core2. Samo uczestnictwo
w zajęciach nie wystarcza. Typowi kandydaci do egzaminu CLAD odbywają kursy LabVIEW Core 1 i Core
2 (lub równoważne) firmy NI oraz mają za sobą co najmniej 6–9 miesięcy doświadczenia w korzystaniu
z LabVIEW.
W podręczniku przedstawiono ogólnie egzamin, w tym omówiono jego zakres i logistykę. Zakres wiedzy,
umiejętności i zdolności (ang. Knowledge, Skills, Abilities — KSA) sprawdzanych w ramach egzaminu
CLAD podano w sekcji KSA: wiedza, umiejętności i zdolności sprawdzane w ramach CLAD. Po ich opisach
znajduje się szczegółowa tabela z listą tematów.
Niniejszy podręcznik zawiera również przykładowe pytania. To nie jest przykładowy egzamin.
Zamieszczone pytania stanowią pomoc edukacyjną. Odzwierciedlają zakres egzaminu CLAD i umożliwiają
osobie przygotowującej się poznanie podejścia stosowanego przez NI podczas sprawdzania wiedzy,
umiejętności i zdolności wymaganych w celu uzyskania tytułu Certified LabVIEW Associate Developer.

Logistyka egzaminu CLAD
Format
Egzamin CLAD składa się z 40 pytań o kilku możliwych odpowiedziach. Przy każdym z pytań należy
wybrać tylko jedną z czterech podanych możliwości. Jeśli więcej niż jedna odpowiedź wydaje się
poprawna, należy wybrać najlepszą. Najlepszą odpowiedzią jest taka, która jest bardziej korzystna od
pozostałych lub w przeciwieństwie do nich nie stwarza problemów.

Punktacja
Do zdania egzaminu wymagany jest wynik co najmniej 70%.

Ustalanie terminu i zdawanie egzaminu
Egzamin CLAD można zdawać w dowolnym centrum testowym Pearson VUE po wcześniejszym ustaleniu
terminu na stronie http://www.pearsonvue.com/ni/. Ustalając termin, należy wskazać, czy egzamin ma

się odbywać w środowisku LabVIEW NXG, czy LabVIEW 20xx (gdzie xx oznacza bieżący rok). Ilustracje
i terminologia stosowane podczas egzaminu będą odpowiadały wybranemu edytorowi LabVIEW, lecz
treść egzaminu w obu wypadkach będzie identyczna. Po prostu wybierz edytor LabVIEW, w którym
czujesz się najlepiej. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują ten sam certyfikat CLAD niezależnie od
edytora używanego podczas egzaminu.
W trakcie egzaminu nie można używać oprogramowania LabVIEW ani korzystać z innych źródeł. Podczas
egzaminu CLAD prezentowane są zrzuty ekranu ze środowiska LabVIEW, a w stosownych przypadkach
także z systemu pomocy LabVIEW. Przykłady podano w sekcji Przykładowe pytania i materiały.
Aby przystąpić do egzaminu, należy wyrazić zgodę na warunki umowy o zachowaniu poufności (NDA).
W myśl umowy NDA osoby przystępujące do egzaminu zobowiązują się nie kopiować, nie powielać ani
nie przekazywać treści jakiejkolwiek części egzaminu w jakiejkolwiek formie, słownej bądź
elektronicznej. Niezastosowanie się do umowy NDA skutkuje karami: od niezdanego egzaminu po
dożywotni zakaz przystępowania do certyfikacji LabVIEW.

KSA: wiedza, umiejętności i zdolności sprawdzane w ramach CLAD
Egzamin CLAD koncentruje się na zadaniach wymagających programowania w zastosowaniach
profesjonalnych, takich jak zautomatyzowane testowanie, akwizycja danych z dużej liczby kanałów lub
wsparcie domenowe. Większość tych zadań polega na zbieraniu i/lub przetwarzaniu danych w postaci
sygnałów pochodzących z czujników. Do weryfikacji wiedzy, umiejętności i zdolności podczas egzaminu
CLAD jako sprzęt reprezentatywny używa się systemu NI-DAQmx. NI-DAQmx wybrano, ponieważ można
go symulować we wszystkich wersjach LabVIEW. Jeśli masz dostęp do LabVIEW, masz też zasoby
pozwalające przygotować się do egzaminu. Nie trzeba kupować specjalnego sprzętu.
W załączniku I do niniejszego dokumentu znajdują się instrukcje konfiguracji symulowanego sprzętu
w zakresie wystarczającym do przygotowania się do egzaminu. Załącznik ten zawiera również listę
funkcji DAQmx, które mogą się pojawić na egzaminie. Egzamin nie sprawdza znajomości ustawień
właściwych dla funkcji DAQmx. System NI-DAQmx służy w pytaniach do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania typowych zadań związanych z akwizycją danych, takich
jak obliczanie częstotliwości próbkowania, określanie właściwej kolejności operacji i programowanie
podstawowych operacji we/wy na plikach.
Osoba posługująca się środowiskiem LabVIEW na poziomie Associated Developer będzie w stanie:
•
•
•

•
•

Korzystać z architektur programowych w zakresie od pojedynczego modułu VI przez prosty
automat skończony aż po moduł obsługi UI sterowany zdarzeniami.
Zbierać dane z czujników za pomocą sprzętu NI.
W obszernym zakresie używać funkcji tablicowych do wyodrębniania jednego kanału danych
spośród danych wielokanałowych reprezentowanych jednowymiarową tablicą przebiegów
czasowych (1D) lub dwuwymiarową (2D) tablicą numeryczną oraz do manipulowania tymi danymi.
Używać pętli do wykonywania testu zadaną liczbę razy lub do momentu spełnienia warunku,
ustanawiania liniowego wzrostu napięcia lub przeprowadzania innych powtarzalnych zadań.
Tworzyć i modyfikować SubVI, klastry i definicje typów w celu uproszczenia tworzonego kodu
oraz współpracy w ramach większych projektów.

Lista tematów
Certyfikowany programista LabVIEW Associate Developer powinien się wykazywać znajomością
poniższych tematów.

Sprzęt (10% pytań egzaminacyjnych)
•
•
•
•

Łączenie sprzętu: czujniki, DAQ, badane urządzenia (DUT — devices under test)
Akwizycja i walidacja sygnału
Przetwarzanie sygnałów
Używanie odpowiednich częstotliwości próbkowania

Środowisko programowania LabVIEW (25% pytań egzaminacyjnych)
•

•

•

•
•
•
•

Konfiguracja i używanie projektu LabVIEW:
o Dodawanie, usuwanie i przenoszenie elementów
o Używanie bibliotek i odpowiednich typów folderów
o Unikanie powiązań krzyżowych
Typy danych:
o Rozpoznawanie typów danych na panelu przednim
o Odróżnianie typów danych na schemacie blokowym od zacisków i przewodów
o Wybieranie elementów sterujących, wskaźników, typów danych i funkcji odpowiednich
dla danego scenariusza
Przewidywanie kolejności działań oraz zachowania:
o Niezapętlony moduł VI
o Prosty automat skończony
o Moduł obsługi UI sterowany zdarzeniami
o Pętle równoległe (bez kolejek)
Tworzenie prostej aplikacji działającej według modelu „akwizycja, analiza, wizualizacja”
z zastosowaniem podstawowych funkcji
Rozwiązywanie problemów przez identyfikację i usunięcie przyczyny przerwania strzałki lub
wystąpienia nieprawidłowych danych
Zapewnianie należytej obsługi błędów z zastosowaniem klastrów błędów i funkcji scalania błędów
Poruszanie się po systemie pomocy środowiska LabVIEW w celu uzyskania dodatkowych
informacji o wejściach, wyjściach i funkcjach

Podstawy programowania w środowisku LabVIEW (50% pytań egzaminacyjnych)
•

Pętle
o
o
o

Tworzenie ciągłej sprzętowej pętli akwizycji lub generowania z zastosowaniem modelu
„otwórz, skonfiguruj, wykonaj operację, zamknij”
Przechowywanie danych w rejestrach przesuwnych
Efektywne używanie zacisków wejściowych i wyjściowych, m.in.:
 Określanie wyjścia ostatniej wartości
 Indeksowanie zacisków wejściowych i wyjściowych
 Konkatenacja danych wyjściowych
 Używanie wyjścia warunkowego
 Używanie rejestrów przesuwnych, zarówno zainicjowanych, jak
i niezainicjowanych

o

•

Odpowiednie używanie parametrów czasowych pętli, w tym:
 Parametry czasowe oprogramowania
 Parametry czasowe sprzętu
Odpowiednie używanie pętli For oraz While

o
Tablice
o Wyświetlanie danych pochodzących z n-kanałowego VI do akwizycji sprzętowej (przy
użyciu VI DAQmx Read) w formie gotowego wykresu przebiegu czasowego, wykresu
wartości bieżących przebiegu czasowego, wskaźnika numerycznego lub tablicowego
wskaźnika przebiegu czasowego.
o Wyodrębnianie jednego kanału danych (przebieg czasowy lub tablica jednowymiarowa) z:
 jednowymiarowej (1D) tablicy przebiegów czasowych reprezentującej dane
pochodzące z wielu kanałów
 dwuwymiarowej (2D) tablicy numerycznej reprezentującej dane pochodzące
z wielu kanałów
 jednowymiarowej (1D) tablicy numerycznej reprezentującej pojedynczy pomiar
z wielu kanałów
o Używanie pętli For z automatycznym indeksowaniem i tunelami warunkowymi
w następującym zakresie:
 Iteracja po tablicy
 Iteracja kodu przetwarzającego na każdym kanale danych zawartych
w jednowymiarowej tabeli przebiegów czasowych
 Generowanie tablicy danych spełniających zadane warunki
o Identyfikacja wzrokowa oraz umiejętność stosowania i przewidywania zachowania
następujących funkcji i modułów VI operujących na tablicach:







Array Size
Index Array
Replace Subset
Insert Into Array
Delete From Array
Initialize Array








Build Array
Array Subset
Max & Min
Sort 1D Array
Search 1D Array
Split 1D Array

•
•

Pisanie kodu warunkowego w celu wykonania działania na podstawie wyniku pomiaru lub
wartości wprowadzonej przez użytkownika.
Czytanie danych z pliku i zapisywanie danych w pliku
o Posługiwanie się modelem „otwórz, zadziałaj, zamknij” w odniesieniu do plikowego
wejścia/wyjścia
o Zapisywanie danych w pliku tekstowym przy użyciu wysokopoziomowych funkcji
plikowego wejścia/wyjścia
o Ciągłe strumieniowe przesyłanie danych do pliku tekstowego lub pliku TDMS
o Dołączanie danych do istniejącego pliku danych
o Rejestracja danych w dzienniku za pomocą prostych modułów VI
o Akwizycja danych z funkcji DAQmx
o Wyświetlanie danych na wykresie
o Zapisywanie danych w pliku CSV
o Wybór odpowiedniej konfiguracji w zależności od sytuacji: jeden pomiar / wiele kanałów
lub jeden kanał / wiele pomiarów

Najlepsze praktyki programowania (15% pytań egzaminacyjnych)
•

•

•

SubVI — wykorzystywanie gotowego kodu
o Tworzenie SubVI w celu zwiększenia czytelności i skalowalności VI
o Konfiguracja panelu łącznikowego SubVI z zastosowaniem najlepszych praktyk
o Wybór odpowiedniego kodu jako źródła dla SubVI
Klastry — grupowanie danych mieszanych typów
o Tworzenie danych klastrowych, manipulowanie nimi, ich analizowanie oraz
wykorzystywanie w typowych scenariuszach
o Grupowanie powiązanych danych przez utworzenie klastra w celu ulepszenia organizacji
danych i poprawy czytelności modułów VI
Definicje typów — propagacja zmian w typach danych
o Tworzenie definicji typów i używanie definicji typu w wielu miejscach
o Aktualizacja definicji typów w celu propagacji zmian na wszystkie instancje określonych
definicji typów

Przykładowe pytania i materiały
Uwaga dotycząca korzystania z przykładowych pytań
Treść niniejszej sekcji nie jest przykładowym egzaminem. Jest to zestaw pytań podanych jako
przewodnik mający pomóc w nauce. Aby jak najlepiej skorzystać z tych pytań, należy postępować
zgodnie z poniższymi zaleceniami:
1.
2.
3.
4.

Przemyśl pytanie i zanotuj odpowiedź, którą uważasz za poprawną.
Utwórz moduły VI przedstawione w pytaniu.
Użyj utworzonych VI, aby zweryfikować odpowiedź.
Zmień parametry i inne aspekty modułów VI, aby mieć pewność, że rozumiesz temat i posiadasz
wiedzę w zakresie, którego dotyczy pytanie.

Sprzęt
Podtematy
• Łączenie sprzętu: czujniki, DAQ, badane urządzenia (DUT — devices under test)
• Akwizycja i walidacja sygnału
• Przetwarzanie sygnałów
• Używanie odpowiednich częstotliwości próbkowania
Materiały
• Pomoc LabVIEW — Wykonywanie pomiarów
• Pomoc LabVIEW — Aliasing
• Pomoc NI-DAQmx
o Kluczowe koncepcje NI-DAQmx
o Podstawy pomiarów
• Artykuły techniczne NI dotyczące częstotliwości próbkowania i aliasingu
• Artykuły techniczne NI „How to Set Up an Academic Laboratory for Data Acquisition” (Jak
założyć akademickie laboratorium akwizycji danych)
Przykładowe pytania

P1: Biorąc pod uwagę te dane wejściowe,
który wykres najlepiej reprezentuje filtr dolnoprzepustowy?

A:

C:

B:

D:

P2: Który VI pobierze 1000 próbek natychmiast po przejściu PFI0 z poziomu niskiego na wysoki?

A:

B:

C:

D:

P3: Funkcja DAQmx Read Task skonfigurowana jest do odczytu ciągłego w zakresie od -10 V do +10 V.
Funkcja DAQmx Write Task skonfigurowana jest do zapisu ciągłego w zakresie od -5 V do +5 V bez
regeneracji.
Zarówno zadanie Read, jak i Write próbkują z częstotliwością 1 kHz, a regeneracja ustawiona jest na
„none”.
Jeśli odczytany sygnał ma próbki z całego zakresu +/-10 V, to który fragment VI spowoduje błąd
polegający na niedopełnieniu bufora?

A:

B:

C:

D:

P4: Jaki będzie rozmiar tablicy we wskaźniku Data po uruchomieniu tego VI?

A: 5 wierszy i 4 kolumny
B: 2 wiersze i 5 kolumn
C: 4 wiersze i 5 kolumn
D: 1 wiersz i 5 kolumn

Uwaga: Wypróbuj różne kombinacje wartości parametrów rate, number of samples per channel oraz
Time Target.

P5: Jaki będzie rozmiar tablicy wskaźnika Data po uruchomieniu tego VI?

A: 2 wiersze i 20 000 kolumn
B: 3 wiersze i 20 000 kolumn
C: 4 wiersze i 20 000 kolumn
D: 5 wierszy i 20 000 kolumn

P6: Jaką wartość należy wprowadzić w elemencie number of samples per channel tego VI, aby
wykonywanie odbywało się nieprzerwanie aż do naciśnięcia przycisku Stop?

A: 10
B: 1000
C: 10 000
D: 1 000 000

P7: Który VI wyśle tylko wszystkie kanały, w których wartość jest większa niż 4?

A:

B:

C:

D:

Środowisko programowania LabVIEW
Tematy
• Konfiguracja i używanie projektu LabVIEW
• Typy danych
• Przewidywanie kolejności działań oraz zachowania VI
• Tworzenie prostej aplikacji działającej według modelu „akwizycja, analiza, wizualizacja”
z zastosowaniem podstawowych funkcji
• Rozwiązywanie problemów przez identyfikację i usunięcie przyczyny przerwania strzałki lub
wystąpienia nieprawidłowych danych
• Zapewnianie należytej obsługi błędów z zastosowaniem klastrów błędów i funkcji scalania błędów
• Poruszanie się po systemie pomocy środowiska LabVIEW w celu uzyskania dodatkowych
informacji o wejściach, wyjściach i funkcjach
Materiały
• Pomoc LabVIEW
o Tabela numerycznych typów danych
o Elementy sterujące i wskaźniki logiczne
o Przepływ danych w schemacie blokowym
o Typy wykresów gotowych i wykresów wartości bieżących
Przykładowe pytania
P1: VI musi zliczać, ile razy naciśnięto przycisk Increment w czasie od naciśnięcia strzałki Run do
naciśnięcia przycisku Quit.
Przedstawiono wszystkie ramki zdarzeń. Który kod najlepiej spełnia te wymagania?

A:

B:

C:

D:

P2: Który typ danych byłby odpowiedni do wyświetlania kąta w stopniach, od -180 do +180 stopni,
z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej?

A:

B:

C:

D:

P3: Przed uruchomieniem VI zarówno element Switch When Released, jak i element Boolean mają
wartość False.
Rozważ działanie VI i działania użytkownika.
Jaka wartość zostanie wyświetlona na wskaźniku Boolean po 12 sekundach, a następnie
po 18 sekundach?

A: TRUE, TRUE

C: FALSE, TRUE

B: TRUE, FALSE

D: FALSE, FALSE

P4: Jeśli SubVI Process.vi wygeneruje błąd, VI powinien skasować błąd i ponownie uruchomić SubVI
jeszcze dwa razy, aby dać mu szansę powodzenia.
Który z poniższych VI najlepiej spełnia te wymagania?

A:

B:

C:

D:

P5: The file C:\data.txt does not exist. Automatic error handling is disabled.
Który schemat zgłosi ten błąd i zatrzyma się w ciągu 100 ms?

A:

B:

C:

D:

P6: Po rozpoczęciu aktualizacji wykresu naciśnięty zostaje przycisk Emergency. Wtedy VI:

A: Zatrzyma się po maksymalnie 1 sekundzie.
B: Zatrzyma się po maksymalnie 2 sekundach.
C: Zatrzyma się po maksymalnie 4 sekundach.
D: Przestanie odpowiadać aż do przerwania jego działania.

Podstawy programowania w środowisku LabVIEW
Tematy
• Pętle
• Tablice
• Kod warunkowy
• Odczyt/zapis danych (plikowe wejście/wyjście)
Materiały
• Kurs LabVIEW Core 1
• Pomoc LabVIEW
o Plikowe wejście/wyjście
o Pliki binarne
o Pliki arkuszy kalkulacyjnych
o Pliki TDM/TDMS
o Pliki tekstowe
o Przebiegi
o Pętla For
o Pętla While
o Przetwarzanie poszczególnych elementów w tablicy z pętlą
Przykładowe pytania
P1: Jak wygląda wskaźnik Array po dwukrotnym uruchomieniu VI?

A:

B:

C:

D:

P2: Który VI może wyodrębnić dane wyjściowe czwartego kanału za pomocą funkcji DAQmx Read
i podwoić każdą wartość albo zwrócić pustą tablicę, jeśli kanałów jest mniej niż 4?

A:

B:

C:

D:

P3: VI funkcji DAQmx Read skonfigurowany jest do odczytu następujących kanałów:

Który VI poprawnie wyodrębni i wyświetli wszystkie dane z kanału ai2?

A:

B:

C:

D:

P4: Który VI wygeneruje ten obraz wyjściowy?

A:

B:

C:

D:

P5: Poproszono Cię o napisanie VI, który weźmie tablicę dwuwymiarową i wyprowadzi wszystkie
wartości dodatnie w tablicy jednowymiarowej. Który VI spełnia te wymagania?

A:

B:

C:

D:

P6: Jak będzie wyglądał wskaźnik Array Out po zakończeniu działania przez VI?
Przypadek wartości False jest poprowadzony przelotowo.

A:

C:
D:

B:

P7: Element Numeric Control ustawiony jest na wartość 2,5. Który przypadek zostanie wykonany?

A: 1, Default

B: 2

C: 3

D: Nieokreślony

P8: Który VI zarejestruje każdą próbkę powyżej wartości Threshold do pliku czytelnego dla człowieka?
Wszystkie niepokazane przypadki są poprowadzone przelotowo.

A:

B:

C:

D:

P9: Odpowiedź pochodząca od zapytania sprzętowego generuje ciąg złożony z maksymalnie
5 parametrów oddzielonych przecinkami. Który VI dokonuje rozbioru odpowiedzi i umieszcza uzyskane
wartości kolejno w tablicy numerycznej?

A:

B:

C:

D:

P10: SubVI o nazwie PROCESS reprezentuje test, który przy każdym uruchomieniu generuje ciąg znaków
bez stałej Carriage Return i End of Line.
VI musi powtarzać SubVI PROCESS, dopóki użytkownik nie naciśnie przycisku „Stop”, a następnie
pozwolić użytkownikowi wybrać lokalizację dziennika. VI musi rejestrować wszystkie dane, umieszczając
dane z każdego przebiegu PROCESS w osobnym wierszu.
Który z poniższych VI spełnia te wymagania?

A:

B:

C:

D:

P11: Które VI będzie stale przeprowadzać akwizycję danych i rejestrować je w pliku tekstowym
czytelnym dla człowieka?

A:

B:

C:

D:

Najlepsze praktyki programowania
Podtematy
• SubVI — wykorzystywanie gotowego kodu
• Klastry — grupowanie danych mieszanych typów
• Definicje typów — propagacja zmian w typach danych
Materiały
Pomoc LabVIEW
•
•

Tworzenie niestandardowych elementów sterujących, wskaźników i definicji typów
Tworzenie kodu modułowego

Przykładowe pytania
P1: Gdy kursor znajdzie się na przerwanej strzałce, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
Data Array Out to klaster z poprawną zawartością. Jak można naprawić ten błąd?

A: Na podstawie Array Data Out utworzyć definicję typu, utworzyć kopię Data Array Out, zmienić kopię
w element sterujący, a następnie zastąpić Data Array In nowym elementem sterującym.
B: Usunąć dodatkowy element z Data Array In, a następnie zapisać Data Array Out jako definicję typu.
C: Kliknąć prawym przyciskiem myszy Data Array In, wybrać polecenie „Open Type Def”, a następnie
wybrać polecenie „Apply Changes” z menu File definicji typu.
D: Usunąć Data Array In, nacisnąć kombinacją przycisków Ctrl + B, aby skasować przerwaną strzałkę,
a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy zacisk wejścia pętli i wybrać polecenie „Create —
Control”.

P2: Jakie wartości będą wyświetlane na wskaźniku Output Cluster po zakończeniu wykonywania działań
przez VI?
Stałe łańcuchowe ustawione są w tryb „'\' Codes Display”.

A:

B:

C:

D:

P3: Wybierasz tylko pętlę For (pokazaną linią przerywaną na ilustracji), a następnie z menu Edit
wybierasz kolejno opcje Edit » Create SubVI. Jak będzie wyglądał kod na schemacie blokowym tuż po
utworzeniu SubVI?

A:

B:

C:

D:

P4: Który z poniższych kroków nie zostanie wykonany automatycznie, gdy utworzysz SubVI z sekcji Code
za pomocą polecenia Edit»Create SubVI?
A: Przypisanie zacisków do odpowiednich wskaźników i elementów sterujących.
B: Podłączenie elementów sterujących i wskaźników na panelu przednim do zacisków w panelu
łącznikowym.
C: Skonfigurowanie panelu łącznikowego tak, aby miał wystarczającą liczbę zacisków dla wszystkich
wejść i wyjść.
D: Ustawienie obowiązkowych danych wejściowych zgodnie z wymaganiami.

P5: Która konfiguracja panelu łącznikowego byłaby najbardziej zgodna z najlepszą praktyką w przypadku
tej globalnej zmiennej funkcjonalnej używanej jako czasomierz?

A:

B:

C:

D:

DODATEK I: SYMULOWANY DAQ NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA DO
EGZAMINU CLAD
Do utworzenia omawianego poniżej symulowanego sprzętu DAQ użyj narzędzia NI MAX. Konfiguracja
tego symulowanego urządzenia cDAQ jest zgodna z konfiguracją fizycznego zestawu demonstracyjnego
cDAQ używanego w niektórych szkoleniach w klasie. Używając tej konfiguracji, można tworzyć
i uruchamiać wiele VI używanych w pytaniach dotyczących sprzętu pojawiających się na egzaminie CLAD
oraz w materiałach przygotowawczych.

Tworzenie symulowanego sprzętu
1. Otwórz program Measurement & Automation Explorer (MAX).
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Devices and Interfaces i wybierz polecenie Create New.
3. W oknie dialogowym Create New wybierz opcję Simulated NI-DAQmx Device or Modular
Instrument i kliknij przycisk Finish.
4. Rozwiń listę CompactDAQ Chassis, wybierz NI cDAQ-9178, a następnie kliknij przycisk OK.
a. Urządzenie pojawi się na liście Devices and Interfaces jako NI cDAQ-9173 „cDAQx”,
gdzie „x” jest równe 1, chyba że masz inne urządzenia cDAQ-9178 (rzeczywiste lub
symulowane).
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia (NI cDAQ-9178 „CLAD”) na liście Devices
and Interfaces, a następnie wybierz polecenie Configure Simulated cDAQ Chassis.
a. Utwórz symulowane przyrządy dla każdego z gniazd zgodnie z opisem w tabeli 2-1.
Uwaga: Nie będziesz wprowadzać informacji z kolumny Opis. Informacje te stanowią
materiał pomocniczy i opisują typ modułu.
Gniazdo
1

Moduł/model
NI 9236

2
3
4
5
6
7
8

NI 9213
NI 9472
NI 9263
Puste
Puste
NI 9234
NI 9215

Opis
Wejście sygnału
naprężenia/mostka
Wejście termopary
Wyjście cyfrowe
Wyjście napięcia
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Wejście dźwięku i wibracji
Wejście napięcia

Tabela 2-1.
Symulowane
urządzenie
CompactDAQ na
potrzeby kursu
LabVIEW
Core1/Core2
i egzaminu CLAD

Moduły VI DAQmx ujęte w treści egzaminu CLAD
Kandydat musi rozpoznawać i znać funkcję następujących stałych NI-DAQmx oraz VI, które można
znaleźć na palecie Functions » Measurement I/O » DAQmx. Każde zadanie działające według modelu
„akwizycja, analiza, wizualizacja, rejestracja” będzie operować podobnymi VI niezależnie od faktycznie
używanego sprzętu. Przykładowe pytania w tym podręczniku powinny wyjaśnić wymagany stopień
znajomości tematów.
•
•
•
•

Stałe: DAQmx Physical Channel, DAQmx Task Name
VI konfiguracyjne: DAQmx Create Virtual Channel, DAQmx Timing, DAQmx Trigger
VI uruchomieniowe i VI wejścia/wyjścia: DAQmx Start, DAQmx Read, DAQmx Write
VI końcowe: DAQmx Wait Until Done, DAQmx Stop Task, DAQmx Clear Task

DODATEK II: PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI NA PRZYKŁADOWE PYTANIA
Sprzęt
P1: D
P2: B
P3: D
P4: B
P5: C
P6: A
P7: C
Środowisko programowania LabVIEW
P1: C
P2: D
P3: C
P4: B
P5: D
P6: C
Podstawy programowania w środowisku LabVIEW
P1: C
P2: C
P3: B
P4: D
P5: A
P6: B
P7: B
P8: C
P9: C
P10: D
P11: C

Najlepsze praktyki programowania
P1: A
P2: B
P3: C
P4: D
P5: B
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