
52 AUTOMA  10/2013

řídicí technika

Článek pomůže čtenářům porozumět 
tomu, jak jim grafické vývojové nástroje 
v LabVIEW umožní rychlý vývoj rekonfi-
gurovatelných hardwarových logických ob-

vodů a souvisejícího softwaru a jak úspěšně 
navrhnout architekturu komplexních zaříze-
ní zahrnujících obvody FPGA pro zpracová-
ní dat v reálném čase a síťovou komunikaci 
s běžným osobním počítačem. Dokument ilu-
struje doporučenou softwarovou architekturu 
a představí čtenářům některé ze stovek funk-
cí a nástrojů v LabVIEW, které pomáhají při 
vývoji vestavných zařízení. Tyto integrova-
né hardwarové a softwarové nástroje usnadní 
vývojářům rychlý a spolehlivý návrh, tvorbu 
prototypu a použití pokročilých rekonfiguro-
vatelných zařízení s FPGA. 

Úvod do vývoje

LabVIEW lze používat pro rychlý vý-
voj spolehlivých vestavných systémů s uži-
vatelsky programovatelnými obvody FPGA, 
s možností zpracovávat data v reálném čase 
a se síťovým rozhraním pro systémy HMI 
(Human Machine Interface). Vývoj aplikační-
ho softwarového vybavení pro vestavný sys-
tém lze rozdělit do tří fází:
– vývoj aplikačního softwaru v LabVIEW 

FPGA pro funkce I/O, časování, synchro-
nizaci, vysokorychlostní řízení a zpraco-
vání signálů,

Průvodce návrhem, vývojem a programováním 
zařízení s FPGA

– vývoj aplikačního softwaru v LabVIEW 
Real-Time pro deterministické řízení, vý-
počty s plovoucí řádovou čárkou a komu-
nikaci s hostitelským počítačem po síti,

– vývoj aplikačního softwaru v LabVIEW 
pro Windows, který obsahuje grafická uži-
vatelská rozhraní, řízení na nejvyšší úrovni 
a „logování“ (záznam) dat.
Na obr. 1 je ukázáno rozdělení těchto tří 

kroků v rámci vestavného systému NI Com-
pactRIO a v rámci inteligentního systému 
DAQ řady R. Vestavný systém CompactRIO se 
skládá z I/O modulů řady C, rekonfigurovatel-
ného šasi CompactRIO s obvody FPGA a z ří-

dicího modulu CompactRIO Re-
al-Time, který umožňuje prová-
dět výpočty s plovoucí řádovou 
čárkou. Šasi komunikuje s RT 
modulem prostřednictvím inter-
ní sběrnice PCI. S rozsahem pro-
vozních teplot –40 až +70 °C 
a schopností vydržet náraz o síle 
až 50 g představuje CompactRIO 
mimořádně odolné zařízení 
vhodné pro použití v provozních 
podmínkách.

 

Vývoj aplikačního programu 
v LabVIEW FPGA 

Prvním krokem je návrh apli-
kačního programu v LabVIEW 
FPGA. Zahrnuje práci se vstup-
ně-výstupními moduly a analý-
zu naměřených signálů. S obvo-
dem FPGA je snadné realizovat 
pokročilé řídicí algoritmy, které 
vyžadují vysokorychlostní re-
gulaci, přesné časování, spouš-
tění a synchronizaci úloh. Lab-
VIEW FPGA obsahuje funkční 
bloky (v LabVIEW nazývané 
virtuální instrumenty či VI) pro 
měření a generování analogo-
vých i digitálních I/O signálů. 
Funkce z palety FPGA Device 
I/O (obr. 2) lze použít pro jakou-
koliv úlohu, která vyžaduje prá-
ci se signály: může jít o jedno-
duché čtení analogového vstupu 
z termočlánku stejně jako o ge-
nerování signálů s pulzně šířko-
vou modulací (PWM) pro přes-
né řízení servomotorů. Vstup-
ně-výstupní moduly, které mj. 
lze měnit za provozu řídicího 
systému, měří signály, přizpů-
sobují je a převádějí na digitál-
ní hodnoty, které následně pře-
dávají do FPGA. 

S LabVIEW FPGA lze hard-
ware přizpůsobit pro vysoko-
rychlostní a přesná měření. Ča-
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Obr. 1. Schéma vestavného systému na bázi CompactRIO

Tento průvodce návrhem, vývojem a programováním zařízení s obvody FPGA (progra-
movatelná hradlová pole, Field Programmable Gate Array) obsahuje přehled progra-
movacích postupů a používaných architektur pro rychlý vývoj hardwaru na bázi FPGA 
s inteligentními systémy pro sběr dat (DAQ) řady R a vestavnými řídicími systémy Com-
pactRIO od National Instruments. 

Obr. 2. Paleta funkcí FPGA Device I/O 

Obr. 3. Typická úloha v LabVIEW s časovačem pro smyčku 
I/O řešená pomocí FPGA
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sování v aplikačním programu 
je možné přesně řídit pomocí 
časovače Loop Timer. Časovač 
Loop Timer umožňuje definovat 
časování smyčky buď v násob-
cích hardwarového hodinového 
signálu s rychlostmi v řádu na-
nosekund, nebo v mikrosekun-
dách či milisekundách. Napří-
klad s hardwarovým hodinovým 
signálem o frekvenci 40 MHz 
lze s časovačem Loop Timer do-
sáhnout periody smyčky v ná-
sobcích 25 ns. Na obr. 3 je jed-
noduchá funkce v LabVIEW 
FPGA pro čtení analogového 
vstupního kanálu a aktualiza-
ci hodnoty digitálního výstupu 
každé 2 ms.

LabVIEW FPGA Module 
obsahuje velmi výkonné a snad-
no použitelné funkce pro vý-
počty s pevnou řádovou čár-
kou, díky kterým lze I/O signá-
ly zpracovávat přímo na FPGA. 
Nabídka FPGA Math & Ana-
lysis obsahuje široké spektrum 
funkcí, jako je např. diskrétní 
PID regulátor pro úlohy s vy-
sokorychlostní regulací, VI Sine 
Generator pro generování jed-
notlivých bodů harmonického 
průběhu prostřednictvím pří-
mé digitální syntézy nebo VI 
Discrete Normalized Integrator 
pro integraci diskrétního vstup-
ního signálu pomocí dopředné 
Eulerovy integrace. Nabídka ob-
sahuje také pomocné funkce, 
jako např. VI Linear Interpola-
tion, která počítá lineární inter-
polaci pro odhad funkce mezi 
dvěma známými body. Na obr. 4 
jsou ukázány některé z pokroči-
lých IP funkčních bloků, jež ob-
sahuje softwarový modul Lab-

Obr. 4. Paleta funkcí z kategorie FPGA Math & Analysis 

Obr. 5. Funkce Saturation Add

Obr. 6. Funkce Interrupt v LabVIEW FPGA

Obr. 7. HDL Interface Node v LabVIEW FPGA
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CompactRIO se simultánním vzorkováním 
se tak tvorba řídicích systémů s determinis-
tickými paralelními regulačními smyčkami 
stává přímočarým procesem. Například při 

použití LabVIEW FPGA a sys-
tému CompactRIO lze paralelně 
provozovat několik regulačních 
smyček PID, aniž by se zpoma-
lil běh aplikačního programu.

Vývoj aplikačního softwaru 
v LabVIEW Real-Time 

LabVIEW Real-Time je vý-
konný nástroj používaný pro de-
terministické výpočty s plovou-
cí řádovou čárkou při zpracování 
dat změřených v FPGA. Pale-

ta funkcí FPGA Interface (obr. 8) obsahu-
je funkce pro snadnou komunikaci v reál-
ném čase mezi FPGA a hostitelským aplikač-
ním programem reálného času či aplikačním 

programem pod Windows. Registry FPGA 
se snadno vytvářejí prostřednictvím vložení 
ovládacího prvku či indikátoru na čelní pa-
nel aplikačního programu FPGA. Následně 
do nich lze zapisovat či je číst vysokou rych-
lostí za běhu programu. 

Při vývoji hostitelského aplikačního pro-
gramu se nejprve použije funkce Open FPGA 
Reference, která otevře a spustí určený apli-
kační program FPGA, popř. naváže spojení 
s aplikačním programem FPGA, který již běží. 
Prvek FPGA Read/Write Control se používá 
pro čtení dat z indikátorů FPGA či pro zápis 
hodnot do ovládacích prvků. Na obr. 9 je pří-
klad jednoduchého hostitelského programu, 
který komunikuje s programem FPGA z obr. 3.

Postup popisující všechny kroky při tvor-
bě aplikačního programu LabVIEW FPGA 
a VI s hostitelským programem reálného času 
naleznou zájemci v průvodci CompactRIO 
Tutorial.

S LabVIEW Real-Time lze determinis-
ticky používat více než sto funkcí pro řízení 
a zpracování signálů obsažených v LabVIEW, 
jako jsou např. PID regulace, fuzzy logika, 
společná analýza signálu v časové a kmitoč-
tové oblasti, analýza zvuku a vibrací atd.

Na obr. 10 je ukázána doporučená archi-
tektura pro pokročilý aplikační program reál-
ného času. Časově kritická regulační smyč-
ka obsahuje funkce pro komunikaci s FPGA 
a provádí veškeré nezbytné deterministické 
kroky. Smyčka s běžnou prioritou obsahuje 
komunikační funkce a používá se ke komu-
nikaci s LabVIEW pro Windows a ukládání 
všech hodnot.

Metoda sdílených proměnných v Lab-
VIEW velmi usnadňuje deterministické sdí-
lení dat mezi smyčkami a automatické pub-
likování hodnot prostřednictvím sítě Ethernet 
pro tvorbu distribuovaných systémů Com-
pactRIO s několika uzly (obr. 11). Modul 
Datalogging and Supervisory Control (DSC) 
pro LabVIEW tyto možnosti ještě rozšiřuje, 
neboť umožňuje automaticky zaznamenávat 
hodnoty sdílených proměnných do databáze 
pro archivaci.

Přímý přístup do pamě-
ti (DMA – Direct Memory Ac-
cess) pro LabVIEW FPGA je 
způsob vysokorychlostního pře-
nosu dat, který usnadňuje pro-
gramování a zvyšuje výpočet-
ní výkon programu. Při použití 
DMA lze snadno přenášet hod-
noty signálu vzorkovaného vy-
sokou rychlostí z paměti FPGA 
do paměti hostitelského počítače 
s operačním systémem reálného 
času, a to s minimálními poža-
davky na využití CPU. Použí-
vání vyrovnávací paměti FIFO 
(First In – First Out) v režimu 
DMA je velmi efektivní, jeli-
kož FPGA automaticky přená-
ší data do paměti hostitelského 
počítače prostřednictvím sběrni-
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Obr. 10. Typická architektura pro pokročilé úlohy CompactRIO

Obr. 9. Jednoduchý hostitelský program pro komunikaci s FPGA

Obr. 8. Paleta funkcí FPGA Interface

Obr. 11. Deterministická komunikace mezi vlákny reálného 
času je snadná díky sdíleným proměnným 

VIEW FPGA. Funkce z kategorie Saturati-
on Arithmetic lze použít k ošetření přetečení 
hodnoty integer při matematických operacích 
na FPGA. Tyto funkce je možné nastavit tak, 

aby měly v okamžiku přetečení maximál-
ní či minimální hodnotu dovolenou daným 
datovým typem, což usnadňuje vývoj apli-
kačního softwaru pro zpracování digitálních 

signálů (DSP) v obvodu FPGA. Na obr. 5 je 
jako příklad funkce Saturation Add. Softwa-
rový modul LabVIEW FPGA obsahuje také 
funkci Interrupt, znázorněnou na obr. 6, pro 
usnadnění synchronizace časování a přeno-
su dat do hostitelských aplikačních progra-
mů v LabVIEW Real-Time. 

Pokročilé funkce obsažené v modulu Lab-
VIEW FPGA umožňují práci s jazykem HDL 
(Hardware Description Language) a čtení 
a zápis do paměti FIFO na FPGA (obr. 7). 
HDL je nízkoúrovňový textově založený pro-
gramovací jazyk, který se používá pro návrh 
hardwaru FPGA. Obvodům FPGA je vlast-
ní paralelní architektura, která dovoluje vy-
konávat několik smyček současně, aniž by 
bylo ovlivněno jejich časování. Ve spojení 
s programováním v LabVIEW, které je zalo-
ženo na datových tocích, a s moduly řady C 
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Obr. 13. Uživatelské rozhraní v LabVIEW pro Windows

Obr. 12. DMA usnadňuje přenos dat z paměti s rychle vzorkovaným průběhem 

ce PCI. DMA je také užitečná pro odlaďování 
programů pro FPGA, jelikož umožňuje každý 
registr v programu FPGA vzorkovat rychlos-
tí až 40 MHz, v závislosti na počtu kanálů.

Pro přenos dat z jednoho bodu je vhodná 
metoda FPGA Read/Write Control, která byla 
vysvětlena v předchozích odstavcích (obr. 9).

Vývoj aplikačního softwaru v LabVIEW 
pro Windows 

Posledním krokem je návrh uživatelského 
rozhraní aplikačního programu. V grafickém 
prostředí LabVIEW je tvorba uživatelského 
rozhraní s profesionálním vzhledem snadná, 
stejně jako jeho připojení k vestavným systé-
mům prostřednictvím komunikační sítě. Uži-
vatelské rozhraní (HMI) v LabVIEW může 
obsahovat grafy, měřidla, tlačítka, posuvníky 
a číselné ovládací prvky. Na obr. 13 je HMI 
pro úlohu řešenou s CompactRIO, která čte 
hodnotu z inkrementálního snímače na mo-
toru a počítá rychlost a zrychlení motoru.

Spolu programem v LabVIEW pro Win-
dows lze pro ukládání velkého objemu dat 

určených pro monitoring a řízení či pro au-
tomatické ukládání hodnot ze sdílených pro-
měnných do databáze. Pomocí modulu Lab-
VIEW DSC lze prohlížet aktuální i historic-
ké záznamy proměnných, nastavovat alarmy 
a události, nastavovat zabezpečení aplikač-
ních programů, snadno přistupovat na PLC 
či jiná zařízení prostřednictvím OPC či ji-
ného průmyslového protokolu, vytvářet ope-
rátorská rozhraní pro rozlehlé distribuované 
systémy s mnoha uzly a efektivně ukládat 
hodnoty proměnných do databáze. Modul 
DSC obsahuje intuitivní průvodce a dialogo-
vá okna, která uživateli pomohou při rych-
lém vývoji spolehlivých aplikačních progra-
mů s velkým počtem kanálů.

Závěr

CompactRIO je vý-
konný systém, který lze 
dokonale přizpůsobit 
„na míru“ požadavkům 
dané úlohy. Softwaro-
vé prostředí LabVIEW 
FPGA umožňuje navr-
hovat prostřednictvím 
vysokoúrovňového gra-
fického programovací-
ho jazyka hardware pro 
vysoce náročné úlohy 
zahrnující vstupy a vý-
stupy, komunikaci a re-
gulaci. Vývojové ná-

stroje LabVIEW uživatelům pomohou rychle 
zprovoznit navržené zařízení, neboť nabízejí 
výkonnou sadu nástrojů pro grafické progra-
mování se stovkami vestavěných funkcí pro 
řízení pohybu, PID regulaci, logické funkce 
a analýzu signálů.

National Instruments 
(Czech Republic), s. r. o.

použít také NI DIAdem – databázi, která 
se snadno integruje s LabVIEW a obsahu-
je funkce pro správu dat, analýzu a tvorbu 
protokolů. 

Je rovněž možné využít modul Lab-
VIEW Datalogging and Supervisory Con-
trol (DSC). Modul DSC pro LabVIEW je 
vhodný pro vývoj distribuovaných systémů 
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y   Kyber Robot v Liberci 
již posedmé

Kreativní soutěž výukových robotů Ky-
ber Robot 2013 se koná na TUL v Liberci již 
posedmé. Pro velký zájem je letos dvoudenní 
a uskuteční se 4. až 5. prosince. Pořadatelem 
je Technická univerzita v Liberci, Fakulta 
mechatroniky, informatiky a mezioborových 
studií. Garantem je prof. Ing. Václav Kopec-
ký, CSc., děkan FM. Mediálním partnerem 
je odbormý časopis Automa. Soutěž je urče-
na pro studenty středních a základních škol, 
jednotlivce i členy zájmových kroužků. Nově 
je zavedena i kategorie „bez omezení věku“, 
určená pro studenty VŠ a širokou veřejnost.

Úkolem soutěžících je zkonstruovat 
malý výukový robot podle vlastní invence 

a předvést s ním libovolnou pohybovou se-
stavu v trvání nejvýše pět minut na prosto-
ru 3 × 3 m. Hodnotí se choreografie a kre-
ativita sestavy, využití všech funkcí robo-
tu a dodržení časového limitu. Soutěžícími 
mohou být jednotlivci nebo družstva nejvý-
še o třech členech. Soutěže se mohou zú-
častnit maximálně tři týmy ze stejného pra-
coviště nebo jeden tým se třemi sestavami 
v jedné kategorii (při velkém počtu účast-
níků bude jejich počet snížen na dva týmy 
a na dvě sestavy ze stejného pracoviště). 
Vystoupení hodnotí odborná porota. Sou-
těží se v pěti kategoriích. Dne 4. prosince 
budou soutěžit středoškoláci s roboty sesta-
venými ze stavebnice Bioloid a s libovolný-
mi roboty. Druhý den soutěže (5. prosince) 
vystoupí žáci základních škol s roboty sta-
vebnice LEGO MindStorms a s libovolný-

mi roboty a také soutěžící bez omezení věku 
s libovolnými roboty. Vyloučeni jsou profe-
sionální programátoři a pracovníci z oboru 
robotiky, studentům vysokých škol je účast 
umožněna. Soutěž je otevřena i zahranič-
ním účastníkům. 

Podrobný harmonogram a přesné místo 
konání soutěže budou upřesněny po závěrce 
přihlášek. Občerstvení a oběd pro účastníky 
soutěže (včetně pedagogického doprovodu) 
jsou zdarma, v případě zájmu je pro ně zajiš-
těn zdarma i nocleh ve dnech soutěže. Uzá-
věrka přihlášek je 24. listopadu 2013. Přihláš-
ky lze (po stažení formuláře) posílat organi-
zátorce soutěže Lence Kretschmerové (lenka.
kretschmerova@tul.cz) nebo lze formulář vy-
plnit on-line na stránce soutěže: www.otevre-
nauniverzita.cz/akce/kyberrobot.
[Informace TUL.] (šm)


