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Cursul 3 

 

 

Mediul de programare LabWindows 

 

LabWindows combină un limbaj de programare ştiinţific cu un mediu de 

dezvoltare performant, care simplifică procesul de elaborare al software -ului specific 

instrumentaţiei virtuale. LabWindows/CVI (C for Virtual Instrumentation) este destinat 

platformelor Windows la PC-uri şi X-Windows Systems de pe staţiile Sun SPARC. 

Mediul de programare vizuală permite integrarea uşoară a componentelor hard şi soft 

în instrumentul virtual dorit. Domeniile vizate sunt: achiziţia de date, monitorizare şi 

control procese, testări echipamente şi măsurători de înaltă calitate. Bibliotecile 

aferente oferă servicii complexe pentru controlul intrumentelor GPIB, VXI, RS -232, 

SCXI, funcţii pentru achiziţie, prelucrare, calcul statistic/ ştiinţific, vizualizare şi 

stocare date. 

Acest mediu de programare are posibilitatea de control absolut a funcţiilor 

specifice elementelor de control din interfaţa utilizator. Deosebita flexibilitate a 

limbajului C permite folosirea diferitelor artificii de programare în cadrul aplicaţiei. 

Utilizatorul are la dispoziţie peste 450 de drivere pentru diferite periferice VXI, DAQ, 

RS-232 şi GPIB, care asigură o modalitate elegantă şi sigură de p rogramare a 

dispozitivelor, nefiind necesar lucrul la nivel de registru cu diferite echipamente 

deosebit de complexe, în acest mediu lucrul este deosebit de simplu. Un instrument 

virtual se poate crea după următorul şablon: în câteva minute se construieşte  interfaţa 

utilizator, prin plasarea elementelor de control necesare (selectate din meniu), în 

fişierul sursă C se completează funcţiile call-back asignate (funcţiile-sistem necesare 

sunt automat introduse de mediu în programul-sursă al aplicaţiei), se def inesc 

variabilele etc. O noutate absolută o reprezintă existenţa aşa-numitei “Function 

panels”, care este o reprezentare grafică a funcţiilor specifice LabWindows/CVI. Ele 

vizualizează funcţia respectivă şi parametrii care trebuie editaţi interactiv de căt re 

programator. Mediul integrat mai cuprinde un compilator optimizat, un linkeditor şi un 

debugger performant. Serviciile   oferite   sunt   cuprinse   în   toolkit -uri    (biblioteci) 

specializate. Biblioteca de analize complexe este foarte bogată, cu funcţii de: control 

circuite DSP, generare de forme de undă, elemente de statistică, transformate 

Fourier, integrare-diferenţiere, convoluţie, corelaţie, filtre (FIR, ITR), generare zgomot 

alb, operaţii matriceale, calcul statistic etc. 
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Mediul de programare Test Point 

 

Test Point este un software modern, care oferă un mediu de programare pentru 

achziţia de date şi instrumente IEEE-488, plăci de achiziţie de date de la instrumente 

şi dispozitive RS-232/488. Test Point conţine obiecte care integrează ce le mai 

cunoscute formule matematice, funcţii grafice, metode de analiză a semnalelor şi 

generare de rapoarte, fiind o alternativă la dezvoltarea plăcilor de achiziţii de date şi a 

limbajelor de programare clasice.  

Mediul de dezvoltare Test Point conţine obiecte predefinite în fereastra Stock. 

În această fereastră urmează să se dezvolte aplicaţia, în ea găsind obiectele cu 

setările necesare aplicaţiei curente şi lista de acţiuni a obiectelor folosite. Ea va fi 

executată de obiect în momentul în care va apărea un eveniment testat de acesta. 

Acest mediu lucrează cu instrumente IEEE 488, dispozitive RS- 232 şi 485 şi 

plăci de achiziţie, suportând mai multe canale de la surse analogice şi digitale şi 

având în componenţă peste 100 de drivere pentru instrumentele cele mai folosite. 

Folosirea instrumentelor cu interfaţă RS-232 se face prin driverul Windows standard 

pentru COM. Suportă maxim 4 plăci GPIB pe sistem şi maxim 14 instrumente pe 

placă, permiţând o rată de transfer de maxim1,5 Mbytes/s.  

Detaliile referitoare la tipurile de date, sintaxa folosită şi erorile din timpul 

aplicaţiilor sunt tratate automat. De asemenea sunt prezente o mulţime de facilităţi 

cum ar fi: bucle de program, valori de intrare variabile în timpul aplicaţiei, multitasking 

cooperativ, depanare programe prin rulare pas cu pas, tipărire aplicaţie. Dintre 

funcţiile de analiză matematică prezente la acest program amintim: tipuri de date şi 

structuri, operaţii matematice generale, funcţii trgonometrice, logice şi statistice, 

funcţii de interpolare, operaţii cu şiruri, cu matrici, funcţii de filtrare, de analiză in timp 

şi în frecvenţă. 

Test Point este utilizat într-o multitudine de aplicaţii, cum ar fi: controlul 

sistemelor de măsurare, conducerea şi automatizarea proceselor, controlul calităţii  şi 

automatizarea activităţilor industriale, în cercetare şi laboratoare.  
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Limbajul de programare HP VEE 

 

 HP VEE este un limbaj de programare vizual pentru dezvoltarea programelor 

de aplicaţii destinate instrumentelor şi achiziţiei de date. Cu aju torul acestui limbaj 

grafic, se poate crea un program, legând împreună mai multe obiecte funcţionale care 

formează o diagramă bloc. Funcţiile disponibile acestui limbaj de programare permit 

utilizarea lui ca o unealtă universală pentru realizarea aplicaţii lor din domeniul 

măsurătorilor şi al controlului automat al proceselor.  

Cu ajutorul HP VEE se pot realiza: 

 Achiziţii de date de la instrumente conectate la calculator sau de la 

cartelele de achiziţii de tip plug-in; 

 Controlul şi comanda echipamentelor prin diferite tipuri de interfeţe de 

comunicaţie (seriale, HPIB, GPIB, VXI); 

 Prezentarea datelor utilizând diferite tipuri de ecrane, afişaje 

alfanumerice sau cadrane de instrumente; 

 Încărcarea şi utilizarea ActivX Control pentru a ajuta la mai buna 

funcţionare; 

 Comunicarea cu alte programe din Windows utilizând ActivX 

Automation; 

 Salvarea programelor şi a datelor utilizând diferite formate binar, ASCII, 

sau sub formă de tabele; 

 Procesarea datelor sub formă de şir, matrici, biţi, înregistrări, etc.;  

 Calcule matematice, analize şi simulări; 

 Bucle de program; 

 Control şi reglaj pentru a simula date, măsurări şi calculul unor variabile 

de ieşire, etc.; 

 Crearea de programe structurate şi interfeţe de utilizator;  

 Acces la orice pachet HP VEE prin web-ul HP. 

HP VEE este operabil fie cu tastatura, fie cu mouse-ul cu care se acţionează 

butoanele de pe bara de unelte. Modul de lucru în HP VEE este foarte uşor, 

asemănător multor aplicaţii din Windows cu meniuri şi ferestre. Se pot introduce 

diferite potenţiometre sau butoane, liniare sau circulare pentru controlul diferitelor 

mărimi. În acest fel se pot crea instrumente virtuale numite Panel User.  

Un program de simulare realizat poate fi utilizat mai departe ca un singur 

obiect în programe mai complexe, acţionând ca o subrutină a acestora.    

 


