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Cursul 2 

Instrumente virtuale 

 

Termenul de Instrument Virtual (VI) este legat de utilizarea calculatorului în 

instrumentaţie. Instrumentul virtual reprezintă un modul de program realizat sub formă 

grafică care arată şi acţionează ca o componentă hardware, un aparat digital, un 

instrument fizic ce se află în afara calculatorului. Practic, instrumentul virtual este o 

interfaţă de software şi/sau hardware ce se adaugă calculatorului astfel ca utilizatorul 

să poată interacţiona cu acesta de parcă ar fi aparatul tradiţional de măsurare.  

Ceea ce este comun tuturor instrumentelor virtuale este panela grafică sau 

panoul frontal prezentată de monitorul calculatorului şi care este singurul mijloc de 

operare al sistemului. Panoul frontal (cu butoane, comutatoare, întrerupătoare, 

inscripţii şi cadrane de instrumente) înfăţişează intrările, ieşirile şi constituie interfaţa 

uzuală, pentru operaţii interactive. În spatele panoului, este o diagramă -bloc, care 

constituie programul executabil, şi care este realizat sub forma unei diagrame de 

fluxuri de date (asemănătoare unei organigrame sau scheme bloc) cu simboluri şi 

legături între simboluri. 

La un aparat de măsurare tradiţional, cele trei funcţii distincte ale acestuia 

(preluarea datelor, prelucrarea acestora şi afişarea rezultatelor) sunt înglobate în 

cutia aparatului. Comunicaţia prin intenfaţa GPIB frânează viteza de operare a 

sistemului, deoarece datele trec printr-o conversie binar/ASCII sau invers şi 

comenzile transmise aparatului trebuie să fie tot timpul interpretate de către 

microprocesorul acestuia. 

Folosind un VI culegerea de date, funcţie specifică aparatului tradiţional, poate 

fi executată în calculator prin introducerea unei plăci suplimentare de achiziţie, iar 

funcţia de prelucrare a datelor este complet preluată de calculator. Apare posibilitatea 

ca funcţionalitatea VI-ului să fie definită de către utilizator, prin folosirea librăriilor 

dintr-un set comun, combinate în mod specific de către utilizator. Instrumentul virtual 

foloseşte procesorul standard al calculatorului, care nu este fabricat special şi nu este 

dedicat complet aplicaţiei de măsurare, spre deosebire de procesorul instrumentului 

tradiţional, complet dedicat funcţiilor instrumentului, întreruperile într -un calculator au 

priorităţi şi sunt depozitate într-un şir de aşteptare. Rezolvarea lor poate lua timp, 

încât o placă de achiziţie poate ajunge doar la l MHz şi nu la 10 GHz, ca la 

instrumentele fizice. În plus, un instrument fizic are componente de timing precise, 

dedicate complet operaţiilor executate, pe când instrumentul  virtual trebuie să 

folosească timingul calculatorului. Acest lucru poate fi valabil la achiziţii de semnale 

lente, însă, în general, plăcile de achiziţie trebuie să asigure timingul, lucru posibil 

prin dotarea cu cipuri de counter/timer ce utilizează frecvenţe interne până la 10 MHz.  

Instrumentul virtual, poate fi  asamblat pe următoarele platforme hardware:  

- instrumente   tradiţionale   cuplate   la   un   calculator   şi controlate 

printr-un protocol de comunicare ASCII (Message- Based); 
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- plăci de achiziţie ce se introduc în calculator şi sunt controlate direct 

prin acces hardware la adrese de memorie, adică comunicare binară (Register -

Based). 

O nouă tehnologie, cea VXI (VMEbus Extensions for Instrumentation), combină 

cele două platforme într-un singur instrument virtual. Singura cale pentru controlul 

aparatelor şi realizarea măsurărilor este realizarea unui instrument virtual lucrând sub 

controlerul sistemului. Sistemul VXI se realizează din module de achiziţie montate în 

rack, controlul întregului echipament fiind asigurat de placa  montată în slotul zero. 

O componentă majoră a instrumentului virtual este software-ul specializat. Cu 

ajutorul său instrumentul virtual asigură o interfaţă om-maşină uşor de folosit, 

conlucrează cu echipamentul hard, realizează prelucrarea matematică a da telor, 

prezintă şi stochează rezultatul - practic coordonează resursele disponibile spre 

implementarea funcţiilor impuse instrumentului virtual.  

Funcţia principală - comunicarea cu elementele hardware instalate - nu este o 

problemă uşoară, nu oricine poate programa eficient dispozitive cu zeci de regiştrii 

sau implementa anumite protocoale de comunicaţie. Un software de instrumentaţie 

bun posedă o serie de biblioteci specifice care scutesc utilizatorul de acesta muncă, 

în cazuri particulare, fac posibilă accesarea unor drivere preinstalate, livrate odată cu 

echipamentul. Apelând aceste funcţii din limbaje de nivel înalt, se ocolesc detalii 

tehnice complexe şi transferul de date rezultat este sigur, corect şi suficient de rapid.  

În general, programele livrate cu sistemele de achiziţie permit realizarea unor 

dispozitive mai simple; programe (rutine) specializate permit implementarea unor 

funcţii mult mai puternice, inclusiv cele de control procese, în momentul schimbării 

aplicaţiei se schimbă şi specificaţiile impuse, se cer alte categorii de măsurători, alte 

analize, cu specificul diferit. Se analizează semnalele şi - după un studiu de 

fezabilitate - urmează reconfigurarea hard-ului, care constă în recablarea diferitor 

blocuri, fixarea anumitor reglaje şi - cel mai important - se elaborează un nou software 

de aplicaţie, care să controleze echipamentul fizic existent (dar reconfigurat). 

Investiţia în echipament nu se pierde, iar noile cerinţe impuse se pot satisface prin 

instrumentul virtual nou conceput, folosind acelaşi suport material. 

Tehnologia programării orientată pe obiect, OOP, permite asamblarea a tot 

ceea ce utilizatorul necesită pentru a proiecta instrumente virtuale într -un mediu de 

dezvoltare integrat, prietenos cu utilizatorul. Asistăm actualmente la o revoluţie 

industrială, prin care instrumentele virtuale devin o tehnologie dominantă. Există deja 

mai multe medii de dezvoltare care sunt recunoscute drept standarde industriale 

pentru proiectarea de instrumente virtuale. De asemenea, versiunile avansate ale mai 

multor sisteme de operare prezintă caracteristici de arhitectură orientată pe obiect şi 

sisteme de fişiere în care toate aplicaţiile modulare comunică între ele utilizând OLE, 

object linking and embedding.  

Tehnologia instrumentelor virtuale le permite utilizatorilor să-şi construiască 

propriile instrumente de măsurare, special dedicate anumitor aplicaţii, în plus faţă de 

echipamentele furnizate de producătorii tradiţionali.  

 


