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Cursul 5 

 

Mediul LabVIEW de programare 

 

LabView este o aplicaţie pentru dezvoltarea de programe care se 

deosebeşte de alte aplicaţii de acest fel printr-un aspect foarte important. În 

timp ce alte medii de programare folosesc limbaje text pentru a crea linii de 

cod, LabView foloseşte un limbaj de programare grafic pentru a crea programe 

sub forma de diagrame bloc. 

Programele LabView se numesc instrumente virtuale (VI-uri) pentru că 

infăţişarea şi funcţionarea lor imită instrumentele reale. Ele sunt analoge 

funcţiilor din limbajele de programare convenţionale.  

Pachetul soft LabVIEW prezintă caracteristici de programare grafică, 

precum şi instrumente virtuale ce se execută la viteze comparabile cu cele ale 

programelor compilate în C. Un instrument virtual constă pur şi simplu dintr-un 

modul soft, asamblat grafic astfel încât să prezinte aspectul şi comportarea 

unui instrument de măsurare real. 

Panoul frontal (”Front Panel”) - serveşte drept interfaţă interactivă pentru 

toate intrările şi ieşirile. Schema bloc (“Bloc diagram”) este cea care determină 

funcţionalitatea VI-ului. Interconectând blocurile funcţionale executabile, 

utilizatorul desenează o nouă schemă, efectuând astfel programarea într -un 

limbaj grafic. În LabVIEW, operaţia de cablare a blocurilor se  numeşte wiring. 

      Datorită simplităţii conceptuale a lui LabVIEW, utilizatorii pot să se 

concentreze asupra conceptelor de bază ale aplicaţiei, fără a pierde timp cu 

învaţarea unei programări de tip clasic sau cu înregistrarea manuală a datelor. 

Practica a dovedit că programarea grafică, orientată pe obiecte, specifică lui 

LabVIEW, este nu numai simplu de utilizat, ci şi performantă în acţiune.  

Proiectarea unui VI constă din aranjarea componentelor interfeţei cu 

utilizatorul din fereastra panelei şi din cablarea corespunzătoare a blocurilor 

funcţionale din fereastra cu schema-bloc. LabVIEW include un set bine gândit 

de elemente pentru interfaţa cu utilizatorul, ce constă din toate elementele care 

pot fi necesare pentru realizarea unui panou frontal de instrument de măsurare. 

Elementele pot fi întrerupătoare, comutatoare, programatoare numerice, 

butoane, mânere, potenţiometrii, elemente decorative, indicatoare şi unelte 

grafice. Fiecare din aceste elemente de pe panoul frontal are un duplicat 

funcţional (terminal) care apare în fereastra cu schema. De exemplu, un 

întrerupător are un icon Adevarat/ Fals cu o ieşire logică, care poate fi 0 sau 1 

în funcţie de poziţia întrerupătorului. 
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Schema bloc descrie complet instrumentul virtual (calculele efectuate, 

fluxurile de date şi de control) prin intermediul unei diagrame grafice de 

cablare. Fiecare VI este identificat printr-o “icoană” ce are un conector cu 

terminale pentru intrare şi ieşire. Un sistem complet poate consta dintr -un VI 

principal şi mai multe VI-uri secundare (sub-VI), care şi ele, la rândul lor, pot fi 

compuse din mai multe subansambluri VI. Această abordare ierarhică, 

împreună cu amplele biblioteci de VI-uri pentru diferite domenii, furnizate de 

National Instruments, uşurează mult realizarea apl icaţiei dorite. Un program se 

realizează ca o sumă de VI-uri, structurate ca un program principal care 

apelează mai multe module independente. Fiecare modul VI se poate executa 

şi testa separat. Cu aceste caracteristici, LabView promovează şi aderă la 

conceptul de programare modulară. 

      LabVIEW foloseşte în programare o abordare de tip flux de date (data 

flow). Utilizatorul poate accesa sute de obiecte de programare, existente în 

biblioteci, pentru a efectua operaţii aritmetice, trigonometrice, de comparaţie, 

de intrare/ ieşire fişiere, manipulări de variabile de tip array, precum şi de 

analiză a semnalelor.  

      Pentru a asigura controlul buclelor de program şi succesiunea în timp a 

execuţiei rutinelor, LabVIEW oferă cinci structuri de control (bucle For şi While, 

Case, Sequence şi Equation Node). Buclele de execuţie For şi While, relativ 

clasice, prezintă facilitatea de auto-indexare pentru datele care sosesc sau 

care pleacă din buclă. De aceea, la realizarea unui vector de date cu astfel de 

bucle, nu mai este necesară o indexare suplimentară. 

Cablarea (interconectarea) obiectelor se face cu o unealtă a cărei icoană 

reprezintă un mosor cu fir. Firele de legătura au diferite texturi şi culori, în 

funcţie de tipul datelor pe care le conduce. Astfel, o variabilă scalară de tip 

întreg este reprezentată printr-o linie albastră subţire, în timp ce variabilele 

vector sunt reprezentate prin linii mai groase. Lăţimea liniei este proporţională 

cu dimensiunile vectorului.  

       De multe ori, utilizarea unui limbaj de programare grafic, precum cel 

folosit în LabVIEW, este factorul cel mai important în implementarea unui 

sistem de culegere, analiză şi prezentare a datelor cu un cost redus. 

Programarea grafică se realizează considerabil mai rapid decât aplicaţiile care 

nu folosesc acest mod de lucru, astfel că durata necesară proiectării şi 

verificării unei aplicaţii este redusă, la fel şi costurile aferente.  

Chiar pentru utilizatorii care nu au o experienţă anterioară  în domeniul 

programării grafice,  simplitatea  limbajului grafic G permite obţinerea  rapidă  

de  rezultate. Modul  de interfaţare cu plăcile de achiziţie şi dispozitivele de 

intrare / ieşire este simplu, astfel că se pot obţine rapid rezultate. Folosirea lui 
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LabVIEW s-a dovedit a fi o soluţie mult mai  rapidă şi sigură decât utilizarea 

unei programări structurate, indiferent de limbajul clasic folosit.  

     În Windows grupul de ferestre LabView conţine patru icoane. Icoana 

programului LabView porneşte operarea programului LabView, icoanele 

WIBConf  şi WDAQConf  iniţiază  programele de configuraţie pentru placa de 

achiziţie GPIB şi, respectiv, de achiziţie a datelor.  

    LabView foloseşte mai multe fişiere şi directoare de pe hard -disk pentru 

a stoca informaţiile necesare creării VI-urilor. Aceste fişiere şi directoare 

cuprind: 

- Directorul vi.lib. Acest director conţine bibliotecile de VI-uri, ca de pildă VI-urile 

de achiziţie de date şi analiză. 

- Directorul EXAMPLES. Acest director conţine multe exemple de VI-uri ce 

demonstrează funcţionalitatea programelor LabView. 

- Directorul cintools. Acest director conţine fişiere pentru legarea rutinelor C 

externe la LabView. 

- Biblioteca BASCLASS.LLB. Acest fişier conţine o colecţie de instrumente 

virtuale.  

 

 

Lansarea în execuţie a programului LabVIEW se face cu un click  dublu asupra 

icoanei de pe desktop sau asupra icoanei ataşate programului din grupul 

corespunzător din StartMenu/Programs din Windows ‘95/98/NT. La pornire apare un 

panou frontal gol cu diagrama-bloc corespunzătoare, pe care le putem utiliza pentru a 

crea o aplicaţie nouă. Atât fereastra panoului frontal cât şi cea a diagramei -bloc are 

trei tipuri de meniu: meniu principal Pull-Down Menu, meniu particular Pop-Up Menu 

şi meniu de butoane de comandă Palette. 

● Meniul principal conţine opţiuni şi comenzi comune pentru majoritatea 

aplicaţiilor Windows cum sunt : 

- New din meniul File - deschiderea unui VI nou 

- Open (File) – deschiderea unui VI existent 

- Close (File) –închiderea unui VI 

- Save (File) -salvarea VI-ului 

- Copy (Edit) - copierea în Clipboard a unui obiect 

- Paste (Edit) - inserarea obiectului din Clipboard în fereastră, etc.  

Caracteristic mediului de programare LabVIEW este meniul Controls din 

fereastra panoului frontal care conţine elementele de control şi indicatoarele 

utilizabile în panourile frontale. În fereastra de diagramă -bloc meniul Controls 

este înlocuit cu meniul Functions care conţine instrucţiunile, funcţiile 

matematice şi procedurile (subVI-urile) predefinite în limbajul LabVIEW. 
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● Meniul particular se poate activa poziţionând cursorul pe un element din 

panoul frontal sau din diagrama bloc şi apăsând butonul drept al mouse -ului. 

Conţinutul meniului particular apărut depinde de obiectul asupra căruia a fost 

poziţionat cursorul şi conţine opţiuni referitoare la acesta.  Dacă cursorul nu a fost 

poziţionat pe nici un obiect, meniul particular va fi de fapt meniul Controls în panoul 

frontal, respectiv Functions în diagrama -bloc. 

● Meniul de butoane conţine butoane de comenzi şi de indicare a stării VI-ului. 

Un VI poate fi operat în două moduri: mod de editare şi mod de execuţie. Meniul de 

butoane se schimbă în funcţie de modul de operare al VI-ului. 

Modul de editare se foloseşte pentru crearea şi modificarea VI-urilor, pentru 

poziţionarea şi determinarea dimensiunii obiectelor din panou, introducerea datelor 

etc. Instrumentele utilizate pentru editarea VI-urilor pot fi selectate din fereastra de 

instrumente (Tools). Fereastra Tools poate fi activată făcând clic pe Show Tools 

Palette din meniul Windows. Modul de execuţie se foloseşte pentru rularea şi 

depanarea programelor. 

    Atât fereastra panoului frontal cât şi fereastra diagramei conţin o paletă 

de butoane de comandă şi indicatori de stare care pot fi folosiţi pentru controlul 

VI-ului. Una din cele două palete accesibile depinde de modul de operare 

(rulare sau editare). 

 

Tabelul 5.1 Lista de comenzi Controls 

Tip Controls Descriere 

Numeric Simboluri grafice pentru aparate de intrare şi de ieşire 

numerice. 

Boolean  Simboluri grafice pentru dispozitive de intrare şi de ieşire de 

tip boolean. 

 

Figura 5.1   

Caseta cu controale şi 

indicatoare ale ferestrei 

Panel şi caseta cu funcţii din 

Block Diagram 
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String Simboluri grafice pentru obiecte de intrare şi de ieşire de tip 

şir de caractere. 

Array&Clus

ter 

Simboluri grafice de tip vectorial sau matricial (Array) sau 

grupuri de mai multe tipuri de variabile (Cluster). 

Graph Simboluri grafice de tip y=f(t), înregistrator temporal (banda 

de hărtie) sau tip osciloscop. 

Path&RefNu

m 

Simboluri grafice utilizate pentru definirea căilor de acces 

sau a unor mijloace specifice. 

Decoration Desene pentru estetica ferestrei panou . 

Control Obiecte neprecizate pentru fereastra panou.  

Picture Simbol grafic de poziţionare a unui desen. 

 

Lista de comenzi Controls (tabelul 5.1) permite accesul la instrumentele 

şi accesoriile virtuale ale panoului frontal.  

Lista de comenzi Functions (tabelul 5.2) permite accesul la structurile 

de calcul necesare ferestrei diagramă. Prin ansamblul de structuri algoritmice, 

de calcul şi a funcţiilor de intrare/ieşire, lista de comenzi Functions permite 

utilizarea unor instrumente virtuale existente sau crearea unor instrumente 

virtuale noi. Alegerea structurilor care se plasează în fereastra-diagrama se 

face cu ajutorul listei de comenzi din tabelul de mai jos, cu care se ajunge la 

ferestrele cu simboluri grafice. 

 

Tabelul 5.2  Lista de comenzi Functions 

Functions Descriere 

Struct&Const

ants 

Simboluri grafice de structuri algoritmice şi de constante 

Arithmetic Simboluri grafice de funcţii aritmetice 

Trig&Log Simboluri grafice de funcţii trigonometrice şi logaritmice  

Comparison Simboluri grafice de funcţii de comparaţie 
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Convertion Transformarea variabilelor în diferite t ipuri disponibile 

String Simboluri grafice de funcţii tip şir de caractere  

Array&Cluster Simboluri grafice pentru operatori vectoriali sau matriciali sau 

şiruri de mai multe tipuri de variabile 

File I/O Simboluri grafice pentru controlul intrări /ieşiri a fişierelor 

Dialog&Date/T

ime 

Simboluri grafice pentru controlul ferestrelor de dialog şi timp  

Miscellaneous Simboluri grafice pentru diferite funcţii: scriere şi citire în 

memorie 

VI… Accesul la fişierele VI de pe disc 

Analysis Simboluri grafice pentru instrumente virtuale cu semnale 

numerice: 

     Signal Generation (generare) 

     Signal Processing (procesare) 

     Filters (filtrare) 

     Windows (fereastra temporală) 

     Statistics (funcţii statistice) 

     Regression (regresii) 

     Linear Algebra (algebră liniară) 

     Array&Numeric (funcţii matrice) 

     Statistical (funcţii statistice) 

 DAQ Simboluri grafice pentru achiziţii sau ieşiri de date  

     Analog Input (achiziţie analogă) 

     Analog Output (restituire analogă) 

     Counter/Timer (numerator/temporizator) 

     Digital Input & Output (intrare/ieşire digitală) 

     Calibration & Config (calibrare şi configurare) 
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     Advanced (funcţii complexe) 

GPIB Simboluri pentru controlul comunicaţiei GPIB 

     488.2 (Comunicaţii pe interfeţe IEEE 488.2) 

     Traditional GPIB     (Norma IEEE 488.1) 

Tutorial Simboluri de instrumente virtuale create ca exemplu 

Serial Simboluri pentru controlul comunicaţiei seriale de tip RS232  

 

Principalele tipurile de variabile utilizate în LabVIEW sunt : 

 variabile numerice - reprezentarea variabilei numerice (double, 

single, integer, etc.) se poate selecta cu comanda Reprezentation din meniul 

particular corespunzător. 

●  (boolean) 

 şir de caractere (string) 

 variabile tablou (array) - este un tip compus format dintr-un număr 

de elemente, fiecare având acelaşi tip (numeric, logic, şir de caractere, articol, 

etc.). Putem avea tablouri mono sau   multidimensionale. 

 articole (clusters) - sunt tipuri compuse de variabile formate dintr-un 

număr de componente numite câmpuri. Spre deosebire de tablouri, câmpurile pot 

fi de tipuri diferite. Instrucţiunile, funcţiile şi procedurile limbajului „G” se găsesc în 

meniul Functions. 

 

 


