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Cursul 6 

 

Achiziţia de date în mediul LabVIEW 

 

 Pentru controlul plăcilor de achiziţii de date sunt necesare programe 

specializate. În LabVIEW, acest lucru se realizează cu ajutorul unor 

instrumente virtuale obţinute din lista de comenzi DAQ prin care se controlează 

funcţiile de intrare/ieşire analogice sau numerice. Un instrument virtual este un 

modul de program realizat sub formă grafică pentru a se apropia cât mai mult 

de un instrument fizic. 

Achiziţia de date analogice poate fi programată plecând de la  funcţiile de 

bază disponibile în comanda Analog Input din sublista DAQ a listei 

Functions. La realizarea unor aplicaţii cu unele din aceste funcţii, trebuie 

respectat un principiu de bază şi anume o aranjare secvenţială a acestor funcţii 

în vederea unei executări coerente a programului: de exemplu configurarea 

plăcii se realizează înaintea citirii datelor. Programarea acestei aranjări 

secvenţiale de funcţii se realizează printr-o înlănţuire de conexiuni numite Task 

ID [in/out]. 

 

 În fig. 5.2 este prezentată înlănţuirea logică a funcţiilor de achiziţii de 

date prin conexiuni Task ID şi error.  

 

 

Se observă prezenţa conexiunilor error [in/out] referitoare la erorile de 

executare apărute în diferite etape. În unele cazuri (funcţii complete) nu sunt 

necesare aceste conexiuni.  

Figura 5.2 Înlănţuirea logică a funcţiilor de achiziţii de date                  
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 Funcţiile disponibile în controlul plăcilor de achiziţii sunt în număr de 

şase: 

 funcţii elementare (de bază): 

   - configurarea plăcii: AI Config.vi; 

   - lansarea achiziţiei: AI Start.vi; 

   - citirea datelor analogice: AI Read.vi; 

   - ştergerea datelor citite: AI Clear.vi. 

 funcţii complete: 

   - achiziţii complete: AI Waveform Scan.vi; 

- achiziţii continue complete: AI Continuous Scan.vi. 

 Aceste funcţii au numeroşi parametri care permit realizarea unor aplicaţii 

precise. Dar, în multe cazuri, aceşti parametri au valori corespunzând unei 

utilizări clasice ale funcţiei. În descrierea funcţiei sunt prezentaţi doar 

parametrii importanţi, ceilalţi fiind consideraţi în lipsa unor precizări (default) ca 

având valorile utilizărilor clasice. 

 Prin utilizarea primelor patru instrumente se poate realiza achiziţia unei 

date analogice sau a unei succesiuni de date analogice. În acest caz 

instrumentele trebuie să fie utilizate după secvenţa din fig 5.3. 

 

 

Figura 5.3 Secvenţă a instrumentelor virtuale ce permit achiziţia de date 

analogice 

 Această secvenţă se traduce în limbaj LabVIEW printr -un program 

reprezentat într-o fereastră-diagramă, care într-o manieră completă este 

reprezentată prin instrumentul virtual AI Waveforme Scan.vi ( fig. 5.4 ). 

 Programul prezentat mai sus permite achiziţionarea unui ansamblu de 

valori analogice după care programul se opreşte. Dacă se urmăreşte o achiziţie 

conntinuă de date este necesar să se introducă un instrument virtual de 

repetare. Memoria tampon poate fi exploatată în două variante: fie prin 

ştergerea ei la fiecare secvenţă şi apoi reînregistrarea ei plecând de la primul 

element de memorare, fie printr-o memorare într-o manieră ciclică. 
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 Achiziţia continuă se poate realiza prin: 

  - utilizarea unui circuit repetitiv format din instrument de bază sau 

cu un instrument virtual complet AI.Waveform Scan.vi; 

  - utilizarea unui circuit repetitiv cu o memorie ciclică format din 

instrumentele de bază sau cu un instrument virtual complet AI.Continuous 

Scan.vi . 

Ieşirea semnalelor analogice, restituirea datelor, ca şi în cazul achiziţiei 

de date, poate fi programată plecând de la funcţi ile de bază disponibile prin 

comanda Analog Output din lista Functions şi sublista DAQ. Funcţiile trebuie 

să fie alese într-o anumită ordine. Programarea funcţiilor în ordinea necesară 

se realizează prin conexiunile Task ID [in/out]. Pentru fiecare funcţie sunt 

prevăzute erori de executare; conexiunile 

erorilor sunt semnalate prin error [in/out]. 

Unele funcţii complete nu au nevoie de 

conexiuni de erori. 

  

 

 

 

 

Figura 5.5  
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Figura 5.4 Program de achiziţie a unui ansamblu de date analogice 

utilizând un instrument virtual AI Waveform.vi 

Ştergerea datelor analogice  
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Lansarea restituţiei 
  ( AO Start.vi ) 

Aşteptarea sfârşitului restituţiei 
          ( AO Wait.vi ) 
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Secvenţa de instrumente virtuale de bază care permit realizarea 

restituţiei date analogice 

 

 

 

 

 

 

Funcţiile de restituire a datelor analogice sunt în număr de 8 (cinci funcţii 

de bază şi trei funcţii complete): 

 funcţii elementare de bază: 

  - configurarea plăcii: AO Config.vi; 

- scrierea unei date analogice: AO Write.vi; 

- lansarea unei restituiri (ieşiri):  AO Start.vi; 

  - aşteptarea terminării unei restituiri (ieşiri):  AO Wait.vi; 

- ştergerea valorii citite: AO Clear.vi. 

 funcţii complete: 

- restituirea analogică nesincronizată: AO Write One Update.vi; 

 - restituirea completă: Al Waveform Gen.vi; 

 - restituirea continuă completă: Al Continuous Gen.vi. 

 Utilizarea primelor cinci instrumente virtuale de bază permite realiza -rea 

restituirii de date analogice sau a unei succesiuni de date analogice. În acest 

caz, instrumentele virtuale se pot utiliza în ordinea din fig. 5.5.  

Această secvenţă se traduce în limbaj LabVIEW printr-un program 

reprezentat într-o fereastră-diagramă, care într-o manieră completă este 

reprezentată prin instrumentul virtual AO Waveforme Gen.vi. 

Controlul transmisiei seriale RS-232 

    Comunicaţia serială este un mijloc popular de a transmite date între un 

calculator şi un periferic ( imprimantă, ploter sau alt instrument programabil ). 

În comunicaţia serială se transmit date bit cu bit, pe o singură linie de 

comunicaţie. Această metodă este folosită când se transmit date la rate mici de 

transfer sau la distanţe mari. 

    Comunicaţia serială este populară pentru că majoritatea calculatoarelor 

au unul sau două porturi seriale. Un neajuns al comunicaţiei seriale este că un 

port serial poate comunica cu un singur periferic. Pentru a conecta mai multe 
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periferice trebuie folosită o placă cu mai multe porturi seriale sau un 

multiplexor. 

    Instrumentele de programare necesare controlului comunicaţiei seriale 

sunt disponibile în mediul LabView sub forma a 5 instrumente virtuale aflate în 

sublista Serial a listei Functions, după cum urmează: 

 Serial Port Init.vi – iniţializarea comunicaţiei; 

 Byte at Serial Port.vi – numărul de octeţi transferat; 

 Serial Port Read.vi – citirea portului serial; 

 Serial Port Write.vi – scrierea portului serial; 

 Serial Port Break.vi – oprirea comunicaţiei seriale 

Controlul transmisiei paralele 

 Elementele de programare necesare controlului unei comunicaţii  paralele 

sunt disponibile în sublista GPIB al listei Functions sub forma celor două 

standarde IEEE 488. 

Magistrala GPIB permite interconectarea unui ansamblu complex de 

elemente de măsurare cum ar fi: 

 Sisteme informatice pentru controlul magistralei, 

configurarea aparatelor, colectarea datelor de măsurare şi 

preluarea şi afişarea lor; 

 Aparate de măsurare programabile sau configurabile: 

voltmetre, osciloscoape, generatoare; 

 Periferice: imprimante, plottere, etc. 

National Instruments fabrică multe produse pentru controlul 

instrumentelor cu GPIB. Cea mai directă metodă este instalarea unei plăci 

GPIB în calculator şi conectarea acesteia cu instrumentul prin intermediul unui 

cablu GPIB. 

    În cazul în care calculatorul nu are un slot I/O liber, LabView poate 

controla instrumente GPIB prin portul serial, prin portul SCSI sau prin ethernet.  

Portul VXI 

    Portul VXI este o platformă cu dezvoltare rapidă în domeniul interfeţelor 

cu instrumente. VXI foloseşte structuri cu maxim treisprezece sloturi de 

extensie pentru instrumente modulare pe plăci tip plug-in.  

Driver-e pentru instrumente 

   Driver-ele pentru instrumente sunt programe care controlează un anumit 

instrument. LabView este potrivit pentru pentru crearea de astfel de programe. 

Panoul frontal al unui VI poate simula operarea unui instrument. Diagrama bloc 

poate trimite comenzile necesare către instrument.  
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    Mai important decât faptul că se poate crea un software pentru controlul 

unui instrument este faptul că aceste VI-uri pot fi folosite ca subVI-uri pentru a 

crea programe pentru controlul unui întreg sistem.  

    LabView are o bibliotecă de peste 300 de astfel de driver-e pentru 

instrumente GPIB, seriale, CAMAC şi VXI. 

 Avantajele LabView expuse anterior au reprezentat argumentele pentru 

utilizarea acestui mediu de programare în abordarea problemelor de analiză şi 

sinteză a sistemelor multisenzoriale care vor fi tratate în paragrafele şi 

capitolele următoare.  

 

 

 


