
24 januari, 2020

Labview in het tweede jaar Ba Fysica aan de UAntwerpen
Nick Schryvers

Titularis Experimentele Fysica I & II

Opleiding Fysica

Universiteit Antwerpen

nick.schryvers@uantwerpen.be

mailto:Nick.schryvers@uantwerpen.be


Context

• Opleiding Fysica
• ca. 40 studenten in Ba1
• ca. 20-25 studenten in Ba2 (en verder)

• Vakken met focus op experimentele vaardigheden
• Ba1: Experimentele Fysica I, 6 sp, jaarvak, 12 experimenten

• mechanica, thermodynamica, optica, resonantie, …
• Ba2: Experimentele Fysica II, 6 sp, jaarvak, 10 experimenten + Labview

• elektriciteit, elektromagnetische, moderne fysica, vaste stof, …
• Ba3: Project

• keuze tussen verschillende projecten 
• In onderzoekslabo’s (bv, laser optica, EPR, SEM, …)

• Ba3: Experimentele technieken
• lasers, vacuüm, spectroscopie, …
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Ba2: Experimentele Fysica II

• 6 sp, jaarvak, 10 experimenten + Labview
• Semester 1: 6 weken labo (3u/wk) + mondelinge presentatie
• Semester 2: 6 weken labo (3u/wk) + poster presentatie (voor paasvakantie)
• Semester 2: 5 weken Labview (3u/wk) (na paasvakantie)

• inleiding
• 3 weken opbouw
• presentatie

3



Labview
• Doelen: 

• zelf een LV programma schrijven waarmee een experiment wordt aangestuurd, uitgelezen en 
de data verwerkt

• leren werken met object- of icoon-gebaseerde software
• noties opdoen van datasnelheid en geheugengebruik
• schrijven van een projectvoorstel en het resultaat hieraan aftoetsen
• interactie tussen soft- & hardware is essentieel, niet de complexiteit of volledigheid van het 

experiment

• Vereiste voorkennis
• noties programmeren (types veranderlijken (geheel, reëel, …), structuren (for, while, if, …), …)
• Experimentele en Algemene Fysica I & II

• Middelen 
• studenten kiezen zelf een experiment uit het bestaande gamma
• LV 2017 SP1 (development package)
• dedicated hardware interfaces en VIs
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Gang van zaken
• De studenten werken in groepjes van 2
• Geheel is gespreid over 5 weken, 1 sessie (3u) per week
• Introductie van LV in één sessie (3u)

• door titularis, met begeleiding 2-3 assistenten
• hier bouwen ze hun eerste LV programma (enkel software, simulatie)

• Dan kiezen ze een experiment en schrijven een abstract (max 1 A4) van de 
doelstellingen van hun project
• deadline midden eerste week

• Experimenten worden toegewezen, doelstellingen eventueel aangepast
• gedwongen harmonische beweging, resonantiebuis, myografie, RLC-keten, diode, 

thermokoppel, …
• (door beperking aantal interfaces, detectoren, voedingen, …, moet er voldoende 

variatie in onderwerpen zijn)
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Gang van zaken
• Programma’s worden geschreven in de volgende 3 weken
• Elk groepje maakt een verslag van het finale resultaat (min 2p, inclusief 

enkele screendumps)
• er wordt vergeleken met de originele doelstellingen
• deadline voor de presentatie in laatste week

• Tijdens laatste week worden de projecten getoond aan de begeleiders
• ± 15 min per project

• Evaluatie op basis van
• Volledigheid t.o.v. projectvoorstel
• Originaliteit 
• Complexiteit
• Medewerking
• Verslag
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Labview introductie • Simulatie van een thermometer met alarm en stop
• basisconcepten object-gebaseerd programmeren

• front panel – block diagram
• methode bekabeling
• input & output
• kleurcodes variabelen
• volgorde operaties
• …

• eenvoudige instructies en structuren
• random input
• loops (while)
• …
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Front PanelBlock Diagram



Labview introductie • Functiefit procedure op gesimuleerde curve
• soorten grafieken
• complexere structuren (array, cluster, …)
• bundle, build, …
• fitprocedures
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Labview introductie

• Shift register
• om curves punt per punt te 

tekenen met Waveform Graph
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Labview introductie

• Express Vis
• handig & snel
• minder vrijheden
• dynamic data (& convert)
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Labview introductie

• ADC – DAC: eigen Vis
• in- en output gedefinieerd t.o.v. computer

11
4 input kanalen



Help functies



Voorbeeld: resonantiebuis
• Microfoon op vaste positie
• Luidspreker aangestuurd met discreet “lineair” (stappen van 10 Hz) toenemende frequentie, constante amplitude
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(klassiek: iteratie tussen frequentie 
en positie)



Voorbeeld: 
resonantiebuis
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Sample rate: 10.000 Hz

amplitude/frequentie grafiek 
punt per punt opgebouwd

vorm ingestuurde functie

output naar luidspreker

input microfoongeen automatische verwerking !



Voorbeeld: 
resonantiebuis 2

15

sample rate: variabel

bepaling 
piek

bepaling 
piek



Voorbeeld: 
RLC-keten
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bepaling 
maximum

grafiek 

meting spanning in en uit

signaal

fit



Voorbeeld: gedwongen harmonische beweging

eigenfrequentie

tijd om tot nieuwe frequentie te komen

wrijvingloze bank met wagentjes 
& Pasco afstandsdetector



Conclusies

• Scherpe leercurve
• Active sessies
• Veel verschil in aanpak, efficiëntie, resultaten, …
• Soms nood tot inperking ingewikkelde ideeën
• Oorspronkelijke plannen regelmatig niet gehaald
• Constante begeleiding nodig (min. 2 assistenten + technisch personeel)
• Unieke ervaring
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