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Abstract: The aim of this paper is to describe graph generation from labVIEW using DIADEM. 

The program is divided into two parts, one in LabVIEW and the second as a script in VBS. The re-

sulting solution can create and parameterize the graph purely from the LabVIEW environment wit-

hout the need to running the script directly. Saved charts can be in vector or bitmap format. 
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1 ÚVOD 

Vývojové prostředí LabVIEW, které vytváří společnost National Instruments, je vhodné pro měření 

a analýzu dat, nebo pro řízení a vizualizaci technologických procesů. V oblasti analýzy dat je důle-

žité grafické zpracování naměřených dat, protože právě z tvaru průběhu jsme schopni zhodnotit vý-

sledek. LabVIEW ale nenabízí nejlepší možnost ukládání generovaných grafů a proto se v této prá-

ci zabývám možností využití programu DIAdem, který je vytvořen od stejné společnosti, pro gene-

rování a nastavení ideálních grafů přímo z prostředí LabVIEW. 

2 LABVIEW A EXPORT GRAFŮ 

2.1 LABVIEW A VIRTUÁLNÍ INSTRUMENTACE 

LabVIEW je vývojové prostředí od firmy National Instruments, které se zařazuje do grafických 

programovacích jazyků. Díky grafické formě umožnuje rychlejší tvorbu programu a snadnější im-

plementování paralelních aplikací pro vícejádrová zařízení. [1,4] Soubory LabVIEW nesou příponu 

VI, která je zároveň zkratkou virtuální instrumentace. Proto lze ke každému souboru s tímto ozna-

čením přistoupit jako k virtuálnímu přístroji.  

2.2 GRAFY V LABVIEW 

LabVIEW nabízí několik základních vzhledů svých funkcí v knihovně controls, kam spadají také 

grafy. Tyto motivy jsou navrženy pro přehledný a příjemný vzhled ve vývojovém prostředí a ne-

mění funkčnost aplikace. [1,4] Všechny grafy se dají dále upravit v okně vlastností. Chyba! Nena-

lezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ukazuje grafy z prostředí LabVIEW s 

úpravou tak, aby co nejvíce vyhovovaly základním typografickým zvyklostem. [5]  
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Obrázek 1: Ukázka grafů z LabVIEW 

 

Tyto grafy jsou dostačující pro zobrazení a vyhodnocení v samotném vývojovém prostředí. Pokud 

by ale měly být použity v pracích, nemusely by vyhovovat. Dalším problémem je, že tyto grafy by-

ly uloženy prostřednictvím snímku obrazovky. Obrázek 2 ukazuje jak grafy vypadají pokud se je 

pokusíme exportovat přímo z vývojového prostředí.  

  

Obrázek 2: grafy exportovane z LabVIEW 

 

Jak lze vidět z grafů na obrázku 2 tak přesto že LabVIEW originál byl přehledný (obrázek 1 vpra-

vo) graf tak jeho export dopadl jako nepřehledný (obrázek 2 vpravo). Omezení taktových to grafů 

spočívá v malé parametrizaci ve vývojovém prostředí a změně vzhledu grafu při exportu. Například 

tloušťka mřížky neodpovídá předloze.  

2.3 DIADEM 

DIAdem je program, který je vytvořený pro zpracování dat a jeho výhodou je optimalizace pro vel-

ké množství dat. [2] Zpracování dat je možné provádět buď manuálně a nebo pomocí scriptu. 

Script je psán v jazyce VBS (visual basic script). [3,4]Výhodou těchto scriptů je ušetření práce u 

zpracování které je opakující se pro různá data. Další výhodnou jejich využití je možnost úplné au-

tomatizace.  

2.4 MÉ ŘEŠENÍ  

V mojí práci vytvářím LabVIEW aplikaci, do které uživatel pošle referenci na graf, který chce ex-

portovat s pokud chce, tak i klastr parametrů které chce nastavit. Pokud se rozhodne klastr neposlat 
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pak bude graf nastaven dle nastavení LabVIEW. Program poté vytvoří TDMS (Technical Data 

Management Systém) soubor, do kterého jsou nahrány data průběhů grafu, následně pošle veškeré 

parametry, které má graf obsahovat a závěrem se zavolá VBS script, který graf vytvoří a uloží. Po 

vygenerování grafu aplikace smaže vytvořený TDMS soubor. Obrázek 3 ukazuje graf získaný 

mým řešením. Uživatel pracuje pouze s LabVIEW a do kontaktu s DIAdemem se dostane pouze při 

jeho instalaci. Z pohledu uživatele tedy jen spustí program a ve složce na to určené se objeví vý-

sledný exportovaný graf, spuštění a vygenerování grafu proběhne čistě na pozadí bez grafického 

spuštění. Mezi hlavní parametry, které lze upravit, je nastavení os (barva, tloušťka, rozlišení, umís-

tění) , nastavení mřížky, popisků, křivek a legendy.   

 

  

 

 

Obrázek 3: grafy exporotované mou aplikací 

3 ZÁVĚR 

Výsledná aplikace exportuje grafy z LabVIEW do vzhledu a formátu, který si uživatel sám určí a je 

schopen ho měnit pomocí parametrů. Exortovat lze do vektorových a bitmapových formátů. Vzhle-

dem k vlastnosti DIAdemu je možné parametrizovat každý objekt grafu zvlášť a tím dosáhnout 

úplné volnosti v nastavení.  
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