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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Introduction to LabView
WIEiK ELEKTROTECH oIS PK22 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

Podstawy LabView

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Praktyczna umiejętność programowania w środowisku LabView.
Cel 2 Umiejętność realizacji zadań obliczeniowych za pomocą programu komputerowego.
Cel 3 Symulacja zagadnień elektrycznych w środowisku komputerowym

Kod archiwizacji: 6DF2B010
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowe umiejętności z programowania strukturalnego.
2 Znajomość zagadnień z kursu fizyki i matematyki.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość kontrolek i wskaźników wykorzystywanych w programowaniu w środowisku LabView.
EK2 Umiejętności Umiejętność tworzenia modyfikacji i kontroli wektorów danych w środowisku LabView.
EK3 Umiejętności Umiejętność wykorzystywania zaawansowanych operacji matematyczne w programowaniu
w LabView. Umiejętność programowania za pomocą języków skryptowych.
EK4 Umiejętności Umiejętność budowy aplikacji sieciowych w środowisku LabView, obsługa protokołów TCP
i UDP w aplikacjach typu klient-serwer.
EK5 Umiejętności Umiejętność wykorzystania środowiska LabView do akwizycji danych z urządzeń hardwarowych.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Struktura programu LabView, kontrolki, wskaźniki, stałe i typy danych. Operacje
arytmetyczne w LabView.

2

W2

Programowanie strukturalne. Programowanie sekwencji, stosowanie konstrukcji
typu pętle, instrukcje warunkowe, rejestry przesuwne. Tworzenie wektorów,
macierzy i klasterów. Operacje na wektorach. Operacje na plikach. Zapis i odczyt
danych pomiarowych.

2

W3

Zaawansowane operacje matematyczne w LabView. Obsługa języków skryptowych.

2

W4

Aplikacje sieciowe w LabView. Protokoły TCP i UDP w aplikacjach typu
klient-serwer w LabView.

2

W5

Współpraca LabView z hardwarem.

2

W6

Programowanie z wykorzystaniem właściwości klas obiektów.

2

W7

Budowa własnych kontrolek, podprogramów i złożonych aplikacji w środowisku
LabView

3

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Strona 2/8

Liczba
godzin

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Laboratoria komputerowe
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Struktura programu LabView, kontrolki, wskaźniki, stałe i typy danych. Operacje
arytmetyczne w LabView.

2

K2

Programowanie strukturalne. Programowanie sekwencji, stosowanie konstrukcji
typu pętle, instrukcje warunkowe, rejestry przesuwne. Tworzenie wektorów,
macierzy i klasterów. Operacje na wektorach. Operacje na plikach. Zapis i odczyt
danych pomiarowych.

2

K3

Zaawansowane operacje matematyczne w LabView. Obsługa języków skryptowych.

2

K4

Aplikacje sieciowe w LabView. Protokoły TCP i UDP w aplikacjach typu
klient-serwer w LabView.

2

K5

Współpraca LabView z hardwarem.

2

K6

Programowanie z wykorzystaniem właściwości klas obiektów.

2

K7

Budowa własnych kontrolek, podprogramów i złożonych aplikacji w środowisku
LabView

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia laboratoryjne
N2 Wykłady
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

1

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

14

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Zaliczenie ustne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Wykonanie wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Poprzez efekty pracy na zajęciach dydaktycznych

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak znajomość kontrolek i wskaźników wykorzystywanych w programowaniu
w środowisku LabView.
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Na ocenę 3.0

Podstawowa znajomość kontrolek i wskaźników wykorzystywanych
w programowaniu w środowisku LabView.

Na ocenę 3.5

Dobra znajomość kontrolek i wskaźników wykorzystywanych w programowaniu
w środowisku LabView.

Na ocenę 4.0

Dobra znajomość kontrolek i wskaźników wykorzystywanych w programowaniu
w środowisku LabView. Budowa estetycznego panelu aplikacji z wykorzystaniem
kontrolek i wskaźników środowiska LabView.

Na ocenę 4.5

Dobra znajomość kontrolek i wskaźników wykorzystywanych w programowaniu
w środowisku LabView. Budowa estetycznego panelu aplikacji z wykorzystaniem
kontrolek i wskaźników i elementów dekoracyjnych środowiska LabView.

Na ocenę 5.0

Dobra znajomość kontrolek i wskaźników wykorzystywanych w programowaniu
w środowisku LabView. Budowa estetycznego panelu aplikacji z wykorzystaniem
kontrolek i wskaźników i elementów dekoracyjnych środowiska LabView.
Wykorzystanie elementów środowiska LabView wykraczających poza treści
programowe.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności tworzenia modyfikacji i kontroli wektorów danych
w środowisku LabView.

Na ocenę 3.0

Podstawowe umiejętności tworzenia modyfikacji i kontroli wektorów danych
w środowisku LabView.

Na ocenę 3.5

Dobra umiejętność tworzenia modyfikacji i kontroli wektorów danych
w środowisku LabView.

Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność tworzenia modyfikacji i kontroli wektorów danych
w środowisku LabView. Realizacja przydzielonego zadania dodatkowego,
nieprezentowanego w trakcie wykładu w zakresie podstawowym.

Na ocenę 4.5

Dobra umiejętność tworzenia modyfikacji i kontroli wektorów danych
w środowisku LabView. Realizacja przydzielonego zadania dodatkowego,
nieprezentowanego w trakcie wykładu w zakresie wyczerpującym.

Na ocenę 5.0

Dobra umiejętność tworzenia modyfikacji i kontroli wektorów danych
w środowisku LabView. Realizacja 2 przydzielonych zadań dodatkowych,
nieprezentowanych w trakcie wykładu w zakresie wyczerpującym.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak umiejętność wykorzystywania zaawansowanych operacji matematyczne
w programowaniu w LabView.

Na ocenę 3.0

Podstawowa umiejętność wykorzystywania zaawansowanych operacji
matematyczne w programowaniu w LabView.

Na ocenę 3.5

Dobra umiejętność wykorzystywania zaawansowanych operacji matematyczne
w programowaniu w LabView.
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Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność wykorzystywania zaawansowanych operacji matematyczne
w programowaniu w LabView. Umiejętność programowania za pomocą języka
skryptowego.

Na ocenę 4.5

Dobra umiejętność wykorzystywania zaawansowanych operacji matematyczne
w programowaniu w LabView. Umiejętność programowania za pomocą języka
skryptowego LabView i języka Matlaba.

Na ocenę 5.0

Dobra umiejętność wykorzystywania zaawansowanych operacji matematyczne
w programowaniu w LabView. Umiejętność programowania za pomocą języka
skryptowego LabView i języka Matlaba. Realizacja przydzielonego zadania
dodatkowego, nieprezentowanego w trakcie wykładu w zakresie wyczerpującym.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności budowy aplikacji sieciowych w środowisku LabView, obsługa
protokołów TCP i UDP w aplikacjach typu klient-serwer.

Na ocenę 3.0

Podstawowe umiejętności budowy aplikacji sieciowych w środowisku LabView,
obsługa protokołów TCP i UDP w aplikacjach typu klient-serwer.

Na ocenę 3.5

Dobra umiejętność budowy aplikacji sieciowych w środowisku LabView, obsługa
protokołów TCP i UDP w aplikacjach typu klient-serwer.

Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność budowy aplikacji sieciowych w środowisku LabView, obsługa
protokołów TCP i UDP w aplikacjach typu klient-serwer. Realizacja
przydzielonego zadania dodatkowego, nieprezentowanego w trakcie wykładu
w zakresie podstawowym

Na ocenę 4.5

Dobra umiejętność budowy aplikacji sieciowych w środowisku LabView, obsługa
protokołów TCP i UDP w aplikacjach typu klient-serwer. Realizacja
przydzielonego zadania dodatkowego, nieprezentowanego w trakcie wykładu
w zakresie wyczerpującym.

Na ocenę 5.0

Dobra umiejętność budowy aplikacji sieciowych w środowisku LabView, obsługa
protokołów TCP i UDP w aplikacjach typu klient-serwer. Realizacja
2 przydzielonych zadań dodatkowych, nieprezentowanych w trakcie wykładu
w zakresie wyczerpującym.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności wykorzystania środowiska LabView do akwizycji danych
z urządzeń hardwarowych.

Na ocenę 3.0

Podstawowa umiejętność wykorzystania środowiska LabView do akwizycji
danych z urządzeń hardwarowych.

Na ocenę 3.5

Dobra umiejętność wykorzystania środowiska LabView do akwizycji danych
z urządzeń hardwarowych.

Na ocenę 4.0

Dobra umiejętność wykorzystania środowiska LabView do akwizycji danych
z urządzeń hardwarowych. Realizacja przydzielonego zadania dodatkowego,
nieprezentowanego w trakcie wykładu w zakresie podstawowym.
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Na ocenę 4.5

Dobra umiejętność wykorzystania środowiska LabView do akwizycji danych
z urządzeń hardwarowych. Realizacja przydzielonego zadania dodatkowego,
nieprezentowanego w trakcie wykładu w zakresie wyczerpującym.

Na ocenę 5.0

Dobra umiejętność wykorzystania środowiska LabView do akwizycji danych
z urządzeń hardwarowych. Realizacja 2 przydzielonych zadań dodatkowych,
nieprezentowanych w trakcie wykładu w zakresie wyczerpującym.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W01 K_W02
K_U14

Cel 1

W1

N1 N2 N3 N4

F1 F2

EK2

K_W01 K_U14
K_U15

Cel 1

W1 W2

N1 N2 N3 N4

F1 F2

EK3

K_U14 K_U15

Cel 2

W1 W3

N1 N2 N3 N4

F1 F2

EK4

K_U14 K_U15

Cel 2

W1 W2 W4

N1 N2 N3 N4

F1 F2

EK5

K_U14 K_U15
K_U16

Cel 3

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7

N1 N2 N3 N4

F1 F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Tłaczała Wiesław — Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Warszawa, 2002,
WNT
[2 ] Winiecki Wiesław, Nowak Jacek, Stanik Sławomir — Graficzne zintegrowane środowiska programowe
do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych, Warszawa, 2001, MIKOM

Literatura uzupełniająca
[1 ] Stadler Adam Witold — Systemy akwizycji i przesyłania danych, Rzeszów, 2002, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Krzysztof Gądek (kontakt: chris@nexus.elektron.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Krzysztof Gądek (kontakt: chris@nexus.elektron.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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