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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie electrică 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii/calificarea Sisteme electrice / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei TEHNICI DE PROGRAMARE 

Titularul activităţilor de curs prof. dr. ing. Laurenţiu-Dan Milici 

Titularul activităţilor de seminar dr. ing. Mihaela PAVĂL 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 5 Curs 2 Seminar 1 Laborator 2 Proiect 0 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

70 Curs 28 Seminar 14 Laborator 28 Proiect 0 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: pregătire pentru evaluări 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 52 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare  

• Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date 

Competenţe • Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si 

comunicatiilor 

• Conceperea si coordonarea de experimente si incercari 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului • PC, videoproiector, exemple de aplicaţii software în LabVIEW, set de manuale 

LabVIEW 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator, 

Seminar 
• Reţea de computere PC cu 12 posturi de lucru și software LabVIEW 

• referate de laborator, exemple de aplicaţii software de modelare şi simulare, 

• videoproiector,  

• publicaţii de specialitate, manuale LabVIEW, plăci de achiziţie, senzori. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale • C5. Conceperea si coordonarea de experimente si incercari 

Competenţe transversale  



 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Disciplina îşi propune familiarizarea studenţilor cu tehnica de programare specifică 

instrumentaţiei virtuale şi cu elemente de programare în limbaj grafic, dezvoltarea 

unor deprinderi de programare, înţelegere a aplicaţiilor specifice instrumentaţiei 

virtuale, de interconectare a tehnicii de calcul cu mediul industrial sau din 

laborator. 

Obiective specifice • Însuşirea principalelor noţiuni legate de tehnologiile informatice moderne de 

achiziţie şi procesare a informaţiei folosind sisteme numerice de calcul 

• Formarea de capacităţi necesare pentru realizarea şi implementarea 

instrumentelor virtuale în domeniul tehnic şi managerial 

• Familiarizarea cu facilităţile tehnicilor de programare în domeniul ingineriei 

electrice 

• Însuşirea cunoştinţelor necesare înţelegerii principiilor de bază ale 

instrumentaţiei virtuale şi a modului de interconectare a computerului cu plăci de 

achiziţie şi instrumente de laborator prin intermediul software-ului 

• Formarea de capacităţi necasare modelării sistemelor electrice, prin integrarea 

funcţională a componentelor în medii de programare grafică 

• Însuşirea tehnicilor de bază utilizate în sisteme de măsurare bazate pe achiziţia 

de date, cu aplicarea acestor principii la dezvoltarea de instrumente virtuale 

utilizând limbajul de programare grafică LabView 

• Formarea deprinderilor practice necesare utilizării unui mediu de lucru destinat 

instrumentaţiei virtuale (laborator) 

• Formarea deprinderilor practice necesare conceperii şi realizării unor aplicaţii în 

LabVIEW destinate domeniului electric (laborator) 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în tehnicile de programare inginerești 

1.1. Introducere 

1.2. Evoluţia limbajelor de programare 

2 

expunerea, 

prelegerea, 

problematizarea, 

conversaţia, 

demonstraţia 

 

2. Caracteristicile sistemelor de instrumentaţie virtuală 

2.1. Structura sistemelor de măsurat 

2.2. Măsurare reală, măsurare virtuală 

2.3. Trăsături ale sistemelor virtuale de măsurat 

2 

 

3. Infrastructura sistemelor de instrumentaţie virtual 

3.1. Module pentru achiziţia şi procesarea datelor 

3.2. Resurse software în instrumentaţia virtuală 

2 

 

4. Elemente de programare grafică 

4.1. Noţiuni de bază 

4.1.1. Instrument virtual 

4.1.2. Descriere sumară 

• Fereastra panoului cu instrumente 

(Panel) 

• Fereastra program propriu-zis 

(Diagram) 

4.1.3. Programarea modulară în LabView 

4.2. Elemente caracteristice 

4.2.1. Instalarea programului LabView 

4.2.2. Ferestrele de lucru în LabView 

4.2.3. Instrumente de lucru (Tools) 

• Indicatorul de poziţionare 

• Indicatorul de scriere 

• Indicatorul de cablare 

• Indicatorul de colorare 

4.3. Instrumente virtuale în LabView 

4.3.1. Structurile de programare 

• Structura de tratare secvenţială 

• Structura de tratare opţională 

• Structura de tratare repetitivă „For 

12 

 



Loop” 

• Structura de control repetitiv „While 

Loop” 

4.3.2. Codificarea şi cablarea datelor 

• Codificarea valorilor numerice 

• Cablarea datelor 

4.3.3. Structura „formulelor de calcul” 

4.3.4. Lista de comenzi Controls 

4.3.5. Lista de comenzi Functions 

4.4. Instrumente sau comenzi de lucru 

4.4.1. Listele de comenzi File, Edit, 

Operate şi Windows 

4.4.2. Imprimarea documentelor LabView 

4.4.3. Instrumente de lucru în faza de 

executare 

4.5. Crearea unui instrument virtual 

4.5.1. Descrierea şi încapsularea 

instrumentului virtual 

4.5.2. Crearea simbolului grafic al unui 

instrument virtual 

4.5.3. Stabilirea poziţiei conectorilor unui 

instrument virtual 

4.5.4. Utilizarea instrumentului virtual 

4.6. Programarea avansată 

4.6.1. Personalizarea interfeţei cu 

utilizatorul 

• Obiectele etichetabile ale interfeţei 

cu utilizatorul 

• Exemplu de etichetare prin desenare 

4.6.2. Variabile multidimensionale 

4.6.3. Mulţimi de variabile 

4.6.4. Acţionarea butoanelor virtuale 

4.6.5. Înlănţuirea (concatenarea) unor 

module LabView 

5. Aplicaţii la prelucrarea semnalelor  

5.1. Introducere 

5.2. Sinteza semnalelor 

5.2.1. Scopul şi bazele teoretice 

5.2.2. Realizarea unui instrument virtual 

• Definirea instrumentului virtual 

• Realizarea instrumentului virtual 

5.2.3. Sinteza semnalelor periodice 

• Realizarea unui program simplu 

• Studiul şi sinteza semnalelor 

periodice 

• Realizarea unui program complet de 

sinteză 

5.3. Analiza în frecvenţă şi fereastra temporală 

5.3.1. Elemente teoretice 

5.3.2. Analiza în frecvenţă a unui semnal 

sinusoidal 

• Program simplificat de analiză 

spectrală a unui semnal 

sinusoidal 

• Program complet de analiză spectrală 

a unui semnal sinusoidal 

5.3.3. Studiul ferestrei temporale 

• Program de analiză spectrală realizat 

cu ajutorul unei ferestre 

temporale 

5.4. Realizarea filtrelor numerice 

5.4.1. Elemente teoretice 

6 

 



• Analiza spectrală cu ferestre 

temporale diferite 

• Transformarea lui Euler sau 

aproximarea prin derivaţie 

5.4.2. Reprezentarea răspunsului teoretic al 

filtrului 

• Metoda utilizată pentru calculul 

răspunsului la impuls 

• Realizarea programului 

5.4.3. Filtrul prin derivare 

• Calcularea filtrului numeric 

• Realizarea programului 

5.4.4. Filtre aproximate prin integrare 

• Calcularea filtrului numeric 

• Realizarea programului 

6. Achiziţii de date  

6.1. Noţiuni introductive 

6.1.1. Introducere şi principii de bază 

• Introducere 

• Principii de bază 

6.1.2. Descrierea plăcii de achiziţii de date 

utilizate în LabView 

6.1.3. Instrumentele virtuale pentru 

controlul plăcilor de achiziţii 

• Funcţiile de bază pentru gestionarea 

intrărilor analogice 

• Ieşirea semnalelor analogice 

6.1.4. Exemplu de înregistrare automată a 

datelor într-un fişier text în cursul 

unui proces de măsurare 

• Rularea programului 

• Citirea datelor din fişier 

6.2. Controlul transmisiei seriale RS 232 

6.2.1. Principii de bază 

6.2.2. Instrumente virtuale de control a 

transmisiei seriale 

6.2.3. Aplicaţie: comunicarea cu un 

instrument de măsură 

• Înregistrarea datelor pe disc 

• Realizarea transmisiei seriale 

6.3. Controlul transmisiei paralele 

6.3.1. Principii de bază 

6.3.2. Instrumente virtuale ale controlului 

transmisiei paralele 

6.3.3. Aplicaţie: comunicarea cu un 

instrument de măsură 

6.3.4. Realizarea aplicaţiei de comunicaţie 

GPIB 

4 

 

Bibliografie 

• Fosalau C., Introducere in instrumentatia virtuala, Editura Cermi, Iasi, 2010 

• Bogdan M. – Instrumentaţie de măsurare – Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2001 

• Cottet F., Ciobanu O. – Bazele programării în LabView – Editura MatrixRom, Bucureşti, 1998 

• Toma L.  – Sisteme de achiziţie şi prelucrare numerică a semnalelor – Editura de Vest, Timişoara 1996 

• Beyon J. – LabVIEW Programming, Data Acquisition and Analysis – Prentice Hall, 2010 

• Wells L. – The LabVIEW Student Edition Users Guide – Editura Prentice Hall Inc, New Jersey, 2005 

• Maier V., Maier C. D. – LabVIEW în calitatea energiei electrice – Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2000 

• Milici D. – Utilizarea calculatoarelor în inginerie, Editura Universităţii Suceava, 2004; 

• http://www.ni.com/manuals 

Bibliografie minimală 

• Fosalau C., Introducere in instrumentatia virtuala, Editura Cermi, Iasi, 2010 

• Cottet F., Ciobanu O. – Bazele programării în LabView – Editura MatrixRom, Bucureşti, 1998 



• Toma L.  – Sisteme de achiziţie şi prelucrare numerică a semnalelor – Editura de Vest, Timişoara 1996 

• Beyon J. – LabVIEW Programming, Data Acquisition and Analysis – Prentice Hall, 2010 

• Wells L. – The LabVIEW Student Edition Users Guide – Editura Prentice Hall Inc, New Jersey, 2005 

• Maier V., Maier C. D. – LabVIEW în calitatea energiei electrice – Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2000 

• http://www.ni.com/manuals 

 

Aplicaţii (laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Şedinţă de protecţia muncii, organizarea activităţii şi 

familiarizarea cu mediul de programare 
2 

exerciţiul, 

conversaţia, 

demonstraţia, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

lucrări practice 

 

• Utilizarea mediului LabView în simularea unor circuite 

electrice şi electronice utilizând bucle iterative şi 

decizionale (surse de semnal, rezistenţe neliniare, 

convertoare analog/numerice) 

4 

 

• Utilizarea mediului LabView în realizarea unor 

instrumente virtuale de tip osciloscop şi generator de 

semnal 

2 

 

• Multimetru virtual cu posibilitatea salvării datelor 

măsurate în diferite formate 
2 

 

• Aplicaţie LabView: procesarea semnalele provenite de la 

placa de sunet a unui calculator (transformată Fourier, 

detectarea peek-urilor, calculul perioadei unui semnal) 

4 

 

• Aplicaţii de tip industrial: preluarea semnalelor de la 

senzori cu caracteristică neliniară, filtrarea acestor 

semnale şi afişarea cu precizie crescută a rezultatului 

6 

 

• Numărătoare de evenimente realizate în LabView 2  

• Alicaţii referitoare la transmisia datelor folosind interfaţă 

grafică 
4 

 

• Sedinţă de verificări 2  

 

Aplicaţii (seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Alegerea unor sisteme de achiziţii în funcţie de 

particularităţile mărimilor măsurate 
2 

exerciţiul, 

conversaţia, 

demonstraţia, 

dezbaterea, 

problematizarea 

 

• Configurarea parametrilor sistemului de achiziţii – studiu 

de caz 
2  

• Studiul unor variante de subrutine destinate achiziţiei 

datelor 
2  

• Realizarea unor simulatoare destinate generării datelor 2  

• Moduri de prezentare a datelor în instrumentaţia virtuală 2  

• Structurarea unor subrutine standard pentru citirea 

automată a datelor 
2  

• Studiul unor aplicaţii complexe de masurare şi 

diagnosticare 
2  

 

Bibliografie 

• Fosalau C., Introducere in instrumentatia virtuala, Editura Cermi, Iasi, 2010 

• Bogdan M. – Instrumentaţie de măsurare – Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2001 

• Cottet F., Ciobanu O. – Bazele programării în LabView – Editura MatrixRom, Bucureşti, 1998 

• Toma L.  – Sisteme de achiziţie şi prelucrare numerică a semnalelor – Editura de Vest, Timişoara 1996 

• Beyon J. – LabVIEW Programming, Data Acquisition and Analysis – Prentice Hall, 2010 

• Wells L. – The LabVIEW Student Edition Users Guide – Editura Prentice Hall Inc, New Jersey, 2005 

• Maier V., Maier C. D. – LabVIEW în calitatea energiei electrice – Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2000 

• Milici D. – Utilizarea calculatoarelor în inginerie, Editura Universităţii Suceava, 2004; 

• http://www.ni.com/manuals 

Bibliografie minimală 

• Fosalau C., Introducere in instrumentatia virtuala, Editura Cermi, Iasi, 2010 

• Cottet F., Ciobanu O. – Bazele programării în LabView – Editura MatrixRom, Bucureşti, 1998 

• Toma L.  – Sisteme de achiziţie şi prelucrare numerică a semnalelor – Editura de Vest, Timişoara 1996 

• Beyon J. – LabVIEW Programming, Data Acquisition and Analysis – Prentice Hall, 2010 

• Wells L. – The LabVIEW Student Edition Users Guide – Editura Prentice Hall Inc, New Jersey, 2005 



• Maier V., Maier C. D. – LabVIEW în calitatea energiei electrice – Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2000 

• http://www.ni.com/manuals 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului şi al laboratorului se regăseşte în curricula disciplinelor similare din centrele universitare de 

prestigiu din ţară şi este în concordanţă cu insuşirea noilor concepte de implementare a Tehnologiei informaţiei şi a 

sistemelor virtuale de masurare în toate sectoarele de activitate. Acelaşi conţinut se regăseşte şi în curricula 

programelor de studiu de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca şi de la 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.  

Compatibilitatea internaţională: Data aquisition and virtual instrumentation – University of Colorado, University of 

Denver, Technical University of Vienn. 

Studiul instrumentatiei virtuale se sincronizează cu solicitările angajatorilor şi cu statisticile rezultate în urma studiilor 

făcute de asociaţiile profesionale, asigurând absolventului setul de cunoştinţe şi deprinderi în vederea continuării 

pregătirii profesionale. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală [%] 

Curs 

Cunoștințe generale cu privire la 

programarea instrumentelor virtuale 
evaluare continuă 10 

Cunoașterea principalelor structuri și 

funții ale mediului de programare grafic 

Cunoașterea noțiunilor referitoare la 

achiziția, procesarea și afișarea datelor 

Evaluare prin probă finală orală şi 

probe scrise la examenele parţiale 
50 

Laborator  

Abilități de programare într-un mediu de 

programare grafic 

evaluare continuă (prin metode orale 

şi probe practice) 
10 

Cunoașterea principalelor avantaje ale 

utilizării unui echipament configurabil 

software 

evaluare sumativă (prin metode 

orale din tematica studiată în timpul 

semestrului). 

20 

 

Seminar Cunoașterea modului de alegere și 

configurare a unui echipament 

programabil de proces 

evaluare continuă (prin metode orale 

şi probe aplicative) 10 

Standard minim de performanţă 

Elaborarea şi implementarea unui instrument virtual specific domeniului ingineriei electrice folosind pachete de 

programe şi baze de date specifice: 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii referitoare la instrumentaţia virtuală; 

- cunoaşterea principiului funcţional şi a principalelor structuri, funcţii şi ferestre în LabVIEW; 

- cunoaşterea modului de rulare a aplicaţiilor în LabVIEW; 

- însuşirea principalelor noţiuni referitoare la achiziţia, procesarea şi afişarea datelor; 

- cunoştinţe generale cu privire la tendinţele actuale în domeniul instrumentaţiei virtuale. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

24.09.2020 

 

 
 

 

 
 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 

 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020 

 

 

 

 
 

 


