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Cursul 1 

Drivere şi pachete de programe  

 Sistemele de măsurare moderne care utilizează plăci de achiziţie sunt sisteme 

cu structură hardware informatizată care prezintă maximă flexibilitate şi eficienţă. În 

funcţie de această structură, firmele producătoare oferă în primul rând un soft specific 

de sistem numit şi driver, şi, în al doilea rând, pachete de programe puternice pentru 

scrierea aplicaţiilor specifice. Aceste pachete de programe au un caracter general, 

putând fi utilizate de majoritatea sistemelor de măsurare şi achiziţii de date.  

Driver-ul constituie programul de bază care comandă direct registrele 

sistemului de achiziţie, gestionează operaţiile şi integrează sistemul cu resursele 

calculatorului (de ex. sistemul de întreruperi, accesul direct la memorie şi memoria 

însăşi). El face ca pentru utilizator să fie transparente operaţiile complicate, de nivel 

inferior, necesare pentru controlul şi comanda părţii hardware, oferind acestuia o 

interfaţă prietenoasă, uşor de înţeles şi de utilizat . 

Driver-ul asociat cu programul de aplicaţie pot transforma sistemul de achiziţie 

de date, conectat la PC, într-un sistem de măsurare performant, ce va realiza 

achiziţia, prelucrarea şi prezentarea datelor obţinute din măsurări, precum şi 

avertizări, reglaje şi comenzi, necesare în procesele tehnologice automatizate.  

La alegerea driverului trebuie avute în vedere mai multe aspecte legate de 

funcţiile pentru I/O disponibile, de sistemul de operare utilizat (DOS, Windows 3x, 

Windows 95, etc.), de limbajul de programare folosit care poate apela respectivul 

driver (Visual Basic, LabVIEW, Test Point, etc.). De asemenea este important de ştiut 

modul în care driverul limitează rata de achiziţie şi viteza de transfer a datelor precum 

şi compatibilitatea dintre partea hardware şi cea software ştiut fiind că acestea pot fi 

produse de companii diferite. De obicei, soluţia cea mai bună o oferă compania care 

dezvoltă simultan produsele hardware şi software.  

Pachetele de programe vin cu programele de aplicaţii care oferă suplimentar 

capacităţi de analiză şi prezentare şi integrează în sistem cartelele de comunicaţii, 

bazate pe anumite standarde, cum ar fi: GPIB, RS-232, VXI, etc., ce permit realizarea 

sistemelor distribuite de măsurare.  

Printre cele mai utilizate pachete de programe amintim: 

 LabVIEW – produs al firmei National Instruments - pachet de programe 

de instrumentaţie virtuală, utilizat pentru achiziţia şi prelucrarea datelor, 

care este bazat pe limbajul grafic G, prin utilizarea instrumentelor 

virtuale; 

 LabWindows/CVI – produs al firmei National Instruments - pachet de 

programe, utilizat pentru dezvoltarea programelor stiinţifice, care este 

bazat pe limbajul  C; 

 Virtual Bench – produs al firmei National Instruments - pachet de 

programe de instrumentaţie virtuală, utilizat pentru achiziţia, analiza şi 
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prelucrarea datelor, care foloseşte plăci de achiziţie dedicate introduse 

în calculator de tip osciloscop, multimetru, generator de funcţii, etc;  

 Test Point – produs al firmei Capital Equipement - pachet de programe 

bazat pe meniuri şi instrumentaţie virtuală;  

 HP-VEE – produs al firmei Hewlett Packard - pachet de programe 

destinat achiziţiei şi prelucrării datelor din sistemele de măsurare, 

formate din instrumente cuplate la bus-ul HPIB; 

 Labtech Notebook – produs al firmei Analog Devices - program pentru 

achiziţia, controlul şi analiza datelor de uz general în laboratoare;  

 Asyst – limbaj de programare de mare putere pentru achiziţia şi analiza 

datelor; 

 Mesure – program pentru achiziţia datelor în timp real care lucrează 

direct în Windows Excel; 

 MATLAB – program care oferă multe posibilităţi matematice şi grafice 

pentru prelucrarea şi afişarea datelor achiziţionate.  

În alegerea pachetului software specific sistemului de măsurare trebuie să se 

ţină cont de următoarele aspecte:  

- tipul calculatorului folosit; 

- compatibilitatea softwarelui cu interfeţele şi structurile hardware 

ale sistemului de măsurare; 

- modul de achiziţie al datelor (ex.: on line, în timp real);  

- tipul de funcţii necesare prelucrării primare (filtrare, calibrare, 

liniarizare de caracteristici, scalare, compresia datelor, etc.);  

- tipul de funcţii şi biblioteci utilizate în prelucrarea finală (analiza 

în timp, analiza în frecvenţă, statistică, aproximări, etc.);  

- modul de prezentare şi stocare a datelor.  

 


