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CAP.1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 

 LabVIEW este un mediu de programare grafic care utilizează pictograme în loc de 

linii de text pentru a crea aplicații. 

LabVIEW este cel mai răspândit și evoluat mediu de programare grafică,  dezvoltat 

de firma National Instruments, prima variantă a programului apărând în anul 1986. 

Mediul de programare grafic (limbajul G) se bazează pe existența unor biblioteci de 

funcții definite care prin asamblare grafică realizează în mod intuitiv un program. Mediile 

de programare grafică înlătură necesitatea cunoaşterii unui limbaj de programare. În locul 

descrierii algoritmului de calcul sub forma unui set de instrucţiuni în format text, într-un 

mediu de programare grafică algoritmul este descris desenându-l sub forma unei scheme 

logice (scheme bloc). Modul în care algoritmul este descris este astfel mai intuitiv, iar 

programul poate fi înțeles mult mai uşor în special de către începători.  

Deşi LabVIEW este un instrument foarte puternic de simulare, acesta este cel mai 

adesea folosite pentru achiziția, analiza și prezentarea datelor de la diferite surse externe, 

conținând în librăria sa, multe instrumente virtuale special dedicate acestui scop. 

Aplicațiile (programele) realizate în mediul LabVIEW poartă denumirea de 

instrumente virtuale (prescurtat VI) care imită aparatele și instrumentele fizice. Un 

instrument virtual utilizat pentru construcția altui instrument virtual se numește 

subinstrument virtual (prescurtat sub VI). 

Pentru lansarea aplicației LabVIEW se urmează calea: 

Start    All Programms    National Instruments    LabVIEW   LabVIEW 

În fereastra care se deschide în meniul File se activează una din opțiunile: 

 New VI – se deschide o aplicație nouă (opțiunea utilizată cel mai frecvent); 

 New – se deschide o fereastră care conține mai multe tipuri de șabloane de 

instrumente virtuale predefinite care pot fi modificate și adaptate; 

 Open – se deschide o aplicație care deja a fost creată și salvată anterior; 

 Create Project – se deschide o fereastră unde se poate selecta crearea unui 

anumit tip de proiect.  
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La lansarea aplicației LabVIEW se deschid două ferestre de lucru: 

 PANOUL (Front Panel - FP) – este interfața grafică cu utilizatorul care 

conține instrumente virtuale prin intermediul cărora se simulează 

funcționarea instrumentelor reale. 

Această fereastră conține: 

 elemente de control prin intermediul cărora se transmit date de 

intrare către program; 

 

 elemente indicatoare prin intermediul cărora se afișează datele de 

ieșire; 

În fereastra Front Panel  se plasează toate aparatele, dispozitivele cu care 

lucrează aplicația. 

 DIAGRAMA (Block Diagram - BD) –este fereastra care conține codul sursă 

al  aplicației virtuale. Această fereastră conține: 

 Terminale – care reprezintă corespondentele obiectelor din fereastra 

FP în fereastra BD și sunt figurate prin simboluri sugestive; 

 

 Noduri – care au intrări și ieșiri și sunt echivalente cu instrucțiunile, 

funcțiile și rutinele din limbajele de programare. Aceste noduri se află 

în caseta de funcții (Functions) a ferestrei DB. Ele nu au 

corespondent și nu apar în fereastra FP; 

 

 Fire de legătură – permit circulația datelor de pe DB. Fiecare fir are o 

singură sursă de date dar un număr nelimitat de receptori. Acestea nu 

apar în fereastra FP; 

 

 Structurile – sunt echivalente cu instrucțiunile de ciclare și 

condiționare din limbajele de programare. Acestea se află în caseta 

de funcții  Functions în secțiunea Structures. 

 

COMUTAREA DE LA O FEREASTRĂ LA ALTA SE FACE CU:  CTRL+E 

 Elementele de control și elementele indicatoare  se află în fereastra Controls 

(fig.1 a) care se deschide în fereastra Front Panel.  

Pentru deschiderea ferestrei Controls se face clic dreapta in interiorul ferestrei 

Front Panel sau se activează Controls Palette din meniul View. 

 

 Funcțiile, procedurile sau structurile specifice de programare se află în 

fereastra Functions (fig.1 b) care se deschide în fereastra Block Diagram. 

 Pentru deschiderea ferestrei Functions se face clic dreapta in interiorul ferestrei 

Block Diagram sau se activează Functions Palette din meniul View. 
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Figura 1. Paletele de controale și funcții din LabVIEW 

 

 

 

Pentru plasarea unui element sau funcție în fereastra Front Panel sau în fereastra Block 

Diagram se procedează astfel: 

 Se deschide paleta din care face parte (Controls sau Functions); 

 Se deschide categoria din care face parte (clic stânga pe categorie); 

 Se selectează elementul sau funcția dorită (clic stânga pe element sau funcție); 

 Se deplasează mouse în locul în care se dorește poziționarea apoi se face clic 

stânga. 
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LabVIEW mai dispune de o paletă de unelte – Tools (fig. 2)  care este specifică 

ambelor ferestre și conține instrumente de creare, editare, trasare, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Paleta de unelte din LabVIEW 

 

 a1 - instrument de operare – permite manipularea controalelor şi indicatoarelor pe 

panoul frontal; 

 a2 - instrument de editare – permite selectarea, deplasarea sau redimensionarea 

obiectelor; 

 a3 - instrument de etichetare – permite introducerea textului de la tastatură; 

 

 b1 - – instrument de interconectare - se foloseşte în diagrama bloc, pentru a realiza 

legăturile între noduri (elementele de execuţie) în  conformitate cu schema logică 

de lucru. Firele definesc fluxul datelor; 

 b2 - instrument pentru afişarea meniului aparent - permite deschiderea casetei 

meniu a obiectului vizat din panoul frontal prin butonul stâng al mouse; 

 b3 -  instrument de defilare - permite defilarea conţinutului ecranului, fără a se 

utiliza barele de defilare ale ferestrei de lucru; 

 

 c1 - instrument de depanare - permite întreruperea execuţiei programului. Se 

foloseşte la depanarea programului; 

 c2 - instrument sondă (probă) - permite vizualizarea valorii transmise pe un fir de 

legătură în faza de execuţie a programului. Se utilizează în general în faza de 

depanare a programului; 

 c3 - instrument pentru culoare - permite preluarea culorii obiectului asupra căruia se 

execută “clic” cu butonul stânga al mouse; 


