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CAP.4. LUCRĂRI DE LABORATOR 

4.1. Utilizarea componentelor și funcțiilor numerice. 

LABORATOR 1 - Operații aritmetice simple 

SCOPUL APLICAȚIEI 

Construirea unui instrument virtual care să adune și să înmulțească două numere și să 

afișeze cele două rezultate. 

COMPONENTELE APLICAȚIEI 

 Controale numerice – utilizate pentru introducerea celor două numere; 

 Indicatoare numerice – utilizate pentru afișarea rezultatelor operațiilor aritmetice; 

 Funcția numerică Add – utilizată pentru efectuarea adunării numerelor; 

 Funcția numerică Multimply – utilizată pentru efectuarea înmulțirii numerelor. 

 
MOD DE LUCRU 

1. Lansez aplicația LabVIEW. 

2. În fereastra Front Panel (FP) plasez din paleta Controls două controale numerice 

cu ajutorul cărora voi genera cele două numere. Parcurg următoarele etape: 

 Clic stânga pe categoria Numeric; 

 Clic stânga pe componenta Numeric Control; 

 Plasez componenta în FP prin deplasarea cursorului mouse în poziția dorită 

apoi clic stânga pentru fixarea componentei; 

 De la tastatură introduc numele componentei ( o voi numi X) apoi clic 

stânga pe suprafața ferestrei; 

 Parcurg din nou etapele anterioare și plasez cea de-a doua componentă 

numerică pe care o voi numi Y. 

3. În fereastra Front Panel plasez din paleta Controls două indicatoare numerice cu 

ajutorul cărora voi citi rezultatele adunării și înmulțirii celor două numere. Parcurg 

următoarele etape: 

 Clic stânga pe categoria Numeric; 

 Clic stânga pe componenta Numeric Indicator; 

 Plasez componenta în FP prin deplasarea cursorului mouse în poziția dorită 

apoi clic stânga pentru fixarea indicatorului; 

 De la tastatură introduc numele indicatorului ( îl voi numi X+Y) apoi clic 

stânga pe suprafața ferestrei; 
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 Parcurg din nou etapele anterioare și plasez cel de-al doilea indicator 

numeric pe care îl voi numi X x Y. 

 
După parcurgerea acestor etape fereastra Front Panel va arăta ca în figura 4.1. a 

 

 

 

 

 

 

 

                                   a                                                                b 

Figura 4.1. Ferestrele aplicației după plasarea componentelor 

 

4. Apăs simultan tastele CTRL și E moment în care se deschide fereastra Block 

Diagram (BD) care arată ca în figura 4.1. b. Din paleta Functions plasez în 

fereastra BD funcțiile adunare (Add) și înmulțire (Multiply).  Parcurg următoarele 

etape: 

 Clic stânga pe categoria Numeric; 

 Clic stânga pe funcția Add (adunare); 

 Plasez funcția în BD prin deplasarea cursorului mouse în poziția dorită apoi 

clic stânga pentru fixarea funcției; 

 Parcurg din nou etapele anterioare pentru plasarea funcției Multiply (în 

acest caz din categoria Numeric voi selecta funcția Multiply). 

5. Conectez: 

 Componentele X și Y la intrările celor două funcții; 

 Indicatorul X+Y la ieșirea funcției Add; 

 Indicatorul X x Y la ieșirea funcției Multiply. 

Pentru a conecta între ele două terminale se apropie cursorul mouse de un terminal 

până se transformă într-un ”mosor” moment în care fac clic stânga apoi deplasez 

cursorul mouse spre celălalt terminal și procedez ca la primul terminal. 

6. Apăs simultan tastele CTRL și E pentru a reveni în fereastra Front Panel în care 

parcurg etapele: 

 Pornesc simularea prin activarea butonului   Run Continuously         ; 

 Selectez în controlul X valoarea 2 iar în controlul Y valoarea 3; 

 Pentru oprirea simulării activez butonul Stop  
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    După parcurgerea acestor etape cele două ferestre vor arăta ca în fig. 4.2 și fig. 4.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Fereastra Front Panel în timpul simulării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Fereastra Block Diagram în timpul simulării 

 

TEMĂ 

Se utilizează trei controale numerice X, Y, Z și trei indicatoare numerice A, B, C. 

Indicatorul A trebuie să afișeze rezultatul calculului  X  Y  Z. 

Indicatorul B trebuie să afișeze rezultatul calculului  XY + XZ + YZ. 

Indicatorul C trebuie să afișeze rezultatul calculului  (X  Y  Z) / (XY + XZ + YZ). 

OBSERVAȚIE. Pentru a efectua operații aritmetice și logice elementare cu mai 

multe variabile se utilizează funcția Compound Arithmetic               ca în fig. 4.4 

 

 

 

 

 

Pentru selectarea operației aritmetice: 

 clic stânga pe caseta din dreapta 
simbolului funcției; 

 selectare Change Mode; 

 clic stânga pe operația dorită; 

 dacă se selectează Invert rezultatul 

calculului este inversul operației. 
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Figura 4.4. Utilizarea funcției Compound Arithmetic 

 

LABORATOR 2 – Studiul circuitului de curent continuu 

SCOPUL APLICAȚIEI 

Se calculează rezistența echivalentă a unei rețele de trei rezistoare, se măsoară și se 

calculează principalii parametrii electrici ai circuitului. 

COMPONENTELE APLICAȚIEI 

 Controale numerice de tip Slide – utilizate pentru simularea rezistoarelor; 

 Control numeric de tip Knob – utilizat pentru simularea sursei de alimentare; 

 Indicatoare numerice de tip Meter și Numeric Indicator– utilizate pentru 

simularea aparatelor de măsură; 

 Controlere de tip Decoration – pentru desenare în panoul frontal a schemei 

circuitului; 

 Funcții de tip Numeric – pentru efectuarea operațiilor aritmetice din cadrul 

formulelor utilizate. 

 

 

MOD DE LUCRU 

1. Lansez aplicația LabVIEW. 

2. În fereastra Front Panel (FP) plasez din paleta Controls trei controale numerice 

care vor simula cele trei rezistoare. Parcurg următoarele etape: 

 Clic stânga pe categoria Numeric; 

 Clic stânga pe componenta Horizontal Pointer Slide; 

 Plasez componenta în FP prin deplasarea cursorului mouse în poziția dorită 

apoi clic stânga pentru fixarea componentei; 

 De la tastatură introduc numele componentei ( o voi numi R1(ohmi)) apoi 

clic stânga pe suprafața ferestrei; 

 Parcurg din nou etapele anterioare și plasez celelalte două componente 

numerice pe care le voi numi R2(ohmi) și R3(ohmi). 

3. Personalizez cele 3 componente numerice astfel: 

 Activez Display-ul digital – clic stânga pe componentă  selectez din lista 

derulantă care se deschide opțiunea Visible Items  clic stânga pe Digital 

Display; 

 Reprezint datele componentelor numerice ca numere naturale - clic stânga 

pe componentă  selectez din lista derulantă care se deschide opțiunea 

Reprezentation  clic stânga pe U 32 (număr natural pe 16 bit); 
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 Modific domeniul scalei gradate - clic stânga pe componentă  selectez 

din lista derulantă care se deschide opțiunea Scale  clic stânga pe 

Properties  în Scale Range în caseta Maximum trec valoarea 1000  

clic pe butonul OK; 

4. Plasez în panoul frontal indicatoarele numerice astfel: 

 Clic stânga pe categoria Numeric; 

 Clic stânga pe componenta Meter; 

 Plasez componenta în FP prin deplasarea cursorului mouse în poziția dorită 

apoi clic stânga pentru fixarea indicatorului; 

 De la tastatură introduc numele indicatorului ( îl voi numi VOLTMETRU (V)) 

apoi clic stânga pe suprafața ferestrei; 

 Parcurg din nou aceleași etape pentru a plasa un nou indicator Meter cu 

numele MILIAMPERMETRU (mA); 

 Clic stânga pe categoria Numeric; 

 Clic stânga pe componenta Numeric Indicator; 

 Plasez componenta în FP prin deplasarea cursorului mouse în poziția dorită 

apoi clic stânga pentru fixarea indicatorului; 

 De la tastatură introduc numele indicatorului ( îl voi numi Re ) apoi clic 

stânga pe suprafața ferestrei; 

 Parcurg din nou aceleași etape pentru a plasa un nou indicator numeric cu 

numele (Pe) ; 

5. Personalizez indicatoarele Meter astfel: 

 Activez Display-ul digital – clic stânga pe componentă  selectez din lista 

derulantă care se deschide opțiunea Visible Items  clic stânga pe Digital 

Display; 

 Modific domeniul scalei gradate pentru MILIAMPERMETRU - clic stânga pe 

componentă  selectez din lista derulantă care se deschide opțiunea Scale 

 clic stânga pe Properties  în Scale Range în caseta Maximum trec 

valoarea 250   clic pe butonul OK; 

 Modific domeniul scalei gradate pentru VOLTMETRU ca mai sus dar în 

caseta Maximum trec valoarea 30. 

6. Plasez în panoul frontal controlul numeric de tip Knob (sursă alimentare) astfel: 

 Clic stânga pe categoria Numeric; 

 Clic stânga pe componenta Knob; 
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 Plasez componenta în FP prin deplasarea cursorului mouse în poziția dorită 

apoi clic stânga pentru fixarea indicatorului; 

 De la tastatură introduc numele indicatorului ( îl voi numi E (V)) apoi clic 

stânga pe suprafața ferestrei; 

7. Personalizez controlul numeric Knob astfel: 

 Activez Display-ul digital; 

 Reprezint datele controlorului numeric ca numere naturale; 

 Modific domeniul scalei gradate de reglare (0 – 24); 

8. În panoul frontal unde sunt plasate toate componentele desenez schema montajului 

(simulez conectarea componentelor între ele cu conductoare) utilizând 

instrumentele de desen din Controls  Decorations. 

După parcurgerea acestor etape panoul frontal arată ca în figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Fereastra Front Panel a aplicației după plasarea componentelor 
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9. Înainte de a deschide fereastra Block Diagram trebuie să stabilesc formulele de 

calcul a mărimilor electrice care vor fi afișate de indicatoarele numerice: 

 Rezistența echivalentă:         
     

     
  (4.1); 

 Curentul electric:        
    

     
       (4.2) ; 

 Tensiunea electrică:            
     

    
  (4.3) ; 

 Puterea electrică:         
     

    
  (4.4). 

10.  Apăs simultan tastele CTRL și E moment în care se deschide fereastra Block 

Diagram (BD).  Parcurg următoarele etape: 

 Grupez în partea stângă a ferestrei unul sub altul controlerele numerice E, 

R1, R2, R3; 

 Plasez în dreapta acestor controlere funcțiile numerice Multiply, Add, 

Divide, Add și indicatorul numeric Re; 

 Conectez între ele controloarele numerice R1, R2, R3, funcțiile plasate și 

indicatorul numeric Re astfel încât să respect algoritmul formulei (4.1.); 

 Plasez în dreapta indicatorului numeric Re funcțiile Divide, Multiply, 

constanta numerică 1000, indicatorul numeric MILIAMPERMETRU; 

 Conectez între ele componentele plasate anterior astfel să respect algoritmul 

formulei (4.2); 

 Plasez sub indicatorul numeric MILIAMPERMETRU funcțiile Divide, 

Multiply, constanta numerică 1000, indicatorul numeric VOLTMETRU; 

 Conectez între ele componentele plasate anterior astfel să respect algoritmul 

formulei (4.3); 

 Plasez deasupra indicatorului numeric VOLTMETRU funcția Multiply, 

indicatorul numeric Pe și le conectez astfel încât să respect formula (4.4). 

11.  Apăs simultan tastele CTRL și E pentru a reveni în fereastra Front Panel în care 

parcurg etapele: 

 Pornesc simularea prin activarea butonului   Run Continuously         ; 

 Selectez în controalele R1, R2, R3 diverse valori și urmăresc dacă 

indicatoarele numerice afișează valorile corecte; 

 Pentru oprirea simulării activez butonul Stop         . 

După parcurgerea acestor etape ferestrele aplicației arată ca în fig. 4.6 și fig. 4.7. 
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Figura 4.6 Fereastra Block Diagram în timpul simulării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Fereastra Front Panel în timpul simulării 
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În cele ce urmează voi prezenta modul de realizare a diagramei aplicației utilizând un 

Nod de formule (Formula Node) prezentată la punctul 3.3. e. 

Parcurg următoarele etape: 

1. Plasez în Block Diagram un nod de formule astfel: 

 În paleta Function fac clic stânga pe categoria Structures; 

 În categoria Structures fac clic stânga pe Formula Node; 

 Plasez componenta în fereastra Diagram Block funcția Formula Node prin 

deplasarea cursorului mouse în poziția dorită apoi clic stânga pentru fixare; 

 Măresc suprafața cadrului funcției (plasez cursorul mouse în colțul din 

dreapta jos a cadrului până se transformă într-o săgeată cu două vârfuri apoi 

fac clic stânga și deplasez mouse ținând butonul  stâng apăsat; 

2. În stânga cadrului funcției plasez controlerele numerice (E, R1, R2, R3) iar în 

dreapta cadrului plasez indicatorii numerici (Re, Pe, MILIAMPERMETRU, 

VOLTMETRU); 

3. Adaug intrările și ieșirile la nodul de formule astfel: 

 Clic stânga pe marginea din stânga cadrului; 

 Din lista derulantă care se deschide clic stânga pe Add Input; 

 De la tastatură scriu numele intrării (numele intrărilor trebuie să fie identice 

cu numele cu numele variabilelor de intrare utilizate în formule); 

 Clic stânga pe marginea din dreapta cadrului;  

 Din lista derulantă care se deschide clic stânga pe Add Output; 

 De  la tastatură scriu numele ieșirii (numele ieșirilor trebuie să fie identice cu 

numele variabilelor de ieșire utilizate în formule); 

4. Conectez controalele numerice la intrările nodului de formule (fiecare controler la 

intrarea care îi corespunde conform formulelor); 

5. Conectez indicatoarele numerice la ieșirile nodului de formule (fiecare indicator la 

ieșirea care îi corespunde conform formulelor); 

6. Scriu formulele în interiorul cadrului respectând următoarea sintaxă: 

Re=R1+(R2*R3)/(R2+R3); 

I=(E/Re)*1000; 

U=Re*(I/1000); 

Pe=U*(I/1000); 

După parcurgerea etapelor prezentate fereastra Diagram Block arată ca în figura 4.8. 
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Figura 4.8 Fereastra Block Diagram în care s-a utilizat funcția Formula Node 

 

TEMĂ 

Să se realizeze cu două rezistoare un divizor de tensiune similar cu lucrarea de laborator 

prezentată anterior. Se utilizează următoarele componente: 

 Controlere de intrare: E (sursa de tensiune), R1 (rezistor), R2 (rezistor); 

 Indicatoare numerice: Ui (tensiunea de intrare), Ue (tensiunea de ieșire), I 

(curentul prin divizor); 

OBSERVAȚIE. În figura 4.9 este prezentată schema și formula divizorului de tensiune. 

 

 

 

   
  

     
          

 

 

 

 Figura 4.9.  Divizorul de tensiune 
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4.2. Utilizarea componentelor și funcțiilor booleene. 

LABORATOR 3 - Operații cu porți logice elementare 

SCOPUL APLICAȚIEI 

Simularea funcționării porților logice elementare. 

COMPONENTELE APLICAȚIEI 

 Controale booleene (Vertical Toggle Switch)– utilizate pentru simularea 

comutatoarelor de nivel logic;  

 Indicatoare booleene ( Square LED)– utilizate pentru semnalizarea optică a stării 

logice; 

 Indicatoare numerice (Numeric Indicator) – utilizate pentru afișarea nivelului 

logic (0 sau 1); 

 Controlere de tip Decoration – pentru desenare în panoul frontal; 

 Imagini cu simbolurile porților logice – pentru plasarea lor în schemele din 

panoul frontal; 

 Funcții de tip boolean – porți logice elementare (And, Or, Not And, Not Or, 

Exclusive Or, Not Exclusive Or, Not); 

 Convertoare booleene (Boolean To (0,1)) – care convertesc starea logică de la 

ieșirea controlerului boolean în număr (0, sau 1) pentru a putea fi afișat de un 

indicator numeric; 

 

MOD DE LUCRU 

1. Lansez aplicația LabVIEW. 

2. În fereastra Front Panel (FP) din paleta Controls deschid secțiunea Decoration 

de unde selectez și plasez în fereastră elementul Vertical Smooth Box pe care îl 

redimensionez. Acest element decorativ îl utilizez pentru a plasa pe el elementele 

unei porți logice (este doar pentru decor, nu influențează funcționarea aplicației).  

3. În fereastra FP din paleta Controls secțiunea Boolean plasez două comutatoare 

Vertical Toggle Switch în stânga elementului decorativ plasat anterior; 

4. Modific numele comutatoarelor plasate în A și B. Aceste comutatoare în funcție de 

poziția lor (On sau Off) vor stabili nivelele logic de la intrările unei porți logice 

elementare (0 sau 1); 

5. Din paleta Controls secțiunea Numeric plasez în dreapta comutatoarelor câte un 

indicator numeric Numeric Indicator. Aceste indicatoare vor indica nivelul logic de 

la intrările porții prin afișarea numărului 0 sau 1; 
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6. Din paleta Controls secțiunea Boolean plasez în dreapta indicatoarelor numerice 

câte un LED dreptunghiular Square LED. Aceste LED-uri vor indica nivelul logic de 

la intrările porții - aprins (nivel logic 1) sau stins (Nivel logic 0);  

7. Plasez imaginea cu simbolul porții logice AND astfel: 

 Clic stânga pe meniul Edit; 

 Din lista derulantă care se deschide clic stânga pe Import picture to 

Clipboard; 

 În fereastra care se deschide localizez imaginea, o selectez (clic stânga pe 

imagine) apoi clic pe butonul OK; 

 Revin în fereastra Front Panel și ”lipesc” imaginea prin apăsarea simultană 

a tastelor CTRL + V; 

 Deplasez imaginea în dreapta componentelor care deja le-am plasat; 

8. Din paleta Controls secțiunea Numeric plasez în dreapta imaginii (la ieșirea porții) 

un indicator numeric Numeric Indicator. Acest indicator va indica nivelul logic de la 

ieșirea porții prin afișarea numărului 0 sau 1; 

9. Din paleta Controls secțiunea Boolean plasez în dreapta indicatorului numeric un 

LED dreptunghiular Square LED. Acest LED va indica nivelul logic de la ieșirea 

porții - aprins (nivel logic 1) sau stins (Nivel logic 0);  

10.  Din paleta Controls deschid secțiunea Decoration de unde selectez și plasez în 

fereastră elementul Trick Line cu care reprezint legăturile dintre elementele 

aplicației (sunt niște linii care se pot dimensiona și plasa între componente). 

11.  Din paleta Controls deschid secțiunea Decoration de unde selectez și plasez în 

fereastră elementul Label cu care scriu etichetele ce apar în fereastră (0, 1, 

POARTA –AND (SI)). Pentru personalizarea textului din interiorul etichetei utilizez 

meniul Text Settings 

După parcurgerea acestor etape fereastra FP arată ca în figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Fereastra Front Panel după parcurgerea etapelor 1-11 
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12. Trec în fereastra Diagram Block prin apăsarea simultană a tastelor CTRL + E; 

13. Din paleta Function deschid secțiunea Boolean de unde plasez în fereastră poarta 

logică And și trei convertoare booleene Boolean To (0,1).  

14.  Conectez între ele componentele din această fereastră cum apar în figura 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Fereastra Block Diagram după parcurgerea etapelor 1-14 

 

 OBSERVAȚIE. În toate aplicațiile cu elemente logice realizate în LabVIEW, între o 

componentă logică și o componentă numerică se plasează un convertor (în cazul de față 

între comutatorul logic și indicatorul numeric s-a plasat convertorul Boolean To (0,1) ). 

15. Trec în fereastra Front Panel prin apăsarea simultană a tastelor CTRL + E; 

16. Selectez tot grupul de componente din fereastră, o copiez în memorie (apăs 

simultan tastele CTRL + C) apoi o ”lipesc” în fereastră (apăs simultan tastele CTRL 

+ V); 

17.  Deplasez grupul lipit în dreapta grupului existent; 

18.  Șterg simbolul porții logice iar în locul ei lipesc simbolul porții logice OR (procedez 

ca la punctul 7);  

19.  Trec în fereastra Diagram Block prin apăsarea simultană a tastelor CTRL + E; 

20.  Din paleta Function deschid secțiunea Boolean de unde plasez în fereastră 

poarta logică OR și trei convertoare booleene Boolean To (0,1);  

21. Conectez între ele componentele din fereastră ca la punctul14; 

22.  Repet operațiile de la punctele 15 – 21 cu celelalte cinci porți logice; 

23.  De fiecare dată în fereastra Front Panel modific imaginea porții iar în fereastra 

Block Diagram modific funcția porții; 

 

După parcurgerea acestor etape ferestrele aplicației arată ca în fig. 4.11 și fig. 4.12. 
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 Figura 4.11 Fereastra Front Panel a aplicației în timpul simulării 
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Figura 4.12 Fereastra Diagram Block a aplicației în timpul simulării 

 

TEMĂ 

Realizați aplicația care simulează funcționare schemei logice din figura 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Schemă logică cu porți logice elementare 
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LABORATOR 4 – Conversia numerelor din baza zece în alte baze de numerație 

SCOPUL APLICAȚIEI 

Simularea conversiei unui număr zecimal  în binar și hexazecimal. 

COMPONENTELE APLICAȚIEI 

 Controler numeric (Numeric Control) – utilizat pentru generarea numărului 

zecimal;  

 Indicatoare numerice (Numeric Indicator) – utilizat pentru afișarea nivelului logic 

(0 sau 1) a biților numărului binar; 

 Indicatoare booleene ( Round LED)– utilizate pentru semnalizarea optică a stării 

logice a biților numărului binar; 

 Indicator de tip String Indicator – utilizat pentru afișarea numărului hexazecimal; 

 Controlere de tip Cluster – utilizate pentru plasarea indicatoarelor numerice și a 

led-urilor; 

 Controlere de tip Decoration – utilizate pentru desenare în panoul frontal; 

 Funcția Number To Boolean Array – utilizată pentru conversia numărul zecimal 

generat în tablou logic; 

 Funcția Boolean To (0,1) – utilizată pentru conversia stărilor logice a tabloului logic 

în număr (0, sau 1) pentru a putea fi afișat de un indicator numeric; 

 Funcții de tip Array To Cluster – utilizate pentru conversia unui tablou logic într-

un cluster;  

 Funcția  Number To Hexadecimal String – utilizată pentru conversia unui număr 

într-un șir de caractere care conține reprezentarea hexazecimală a numărului; 

 

MOD DE LUCRU 

1. Lansez aplicația LabVIEW; 

2. În fereastra Front Panel (FP) din paleta Controls secțiunea Numeric plasez un 

controler numeric Numeric Control. 

3. Redenumesc eticheta componentei în NUMĂR ZECIMAL; 

4. Din paleta Controls secțiunea Array, Matrix & Cluster plasez controlerul Cluster; 

5. Redenumesc eticheta componentei în NUMĂR BINAR; 

6. Din paleta Controls secțiunea Numeric plasez în cluster de la dreapta la stânga 9 

indicatoare numerice Numeric Indicator; 

7. Redenumesc eticheta primului indicator din dreapta în LSB, a primului indicator din 

stânga în MSB, iar etichetele celorlalte indicatoare le dezactivez;  

8. Din paleta Controls secțiunea Array, Matrix & Cluster plasez sub controlerul 

Cluster un nou controler Cluster  la care îi dezactivez eticheta; 

9. Din paleta Controls secțiunea Boolean plasez în cluster de la dreapta la stânga 9 

LED-uri Round LED  care le redenumesc cu 0, 1, 2, …..8; 
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10. Din paleta Controls secțiunea String &Path plasez sub cluster indicatorul 

alfanumeric String Indicator; 

11.  Redenumesc eticheta indicatorului din în NUMĂR HEXAZECIMAL; 

12.  Din paleta Controls deschid secțiunea Decoration de unde selectez și plasez în 

fereastră elementele Trick Line și Thin LineWith Arrow cu care reprezint 

legăturile dintre elementele aplicației; 

13. Trec în fereastra Diagram Block prin apăsarea simultană a tastelor CTRL + E; 

14. Din paleta Function deschid secțiunea Numeric din care deschid subsecțiunea 

Conversion de unde plasez în fereastră în dreapta simbolului NUMĂR ZECIMAL 

funcția Number To Boolean Array (care convertește numărul zecimal într-un 

tablou logic); 

15. Din paleta Function deschid secțiunea Numeric din care deschid subsecțiunea 

Conversion de unde plasez în fereastră în dreapta funcției Number To Boolean 

Array funcția Boolean To (0,1) (care convertește stările logice ale tabloului logic 

într-un număr 0 sau 1); 

16. Din paleta Function deschid secțiunea Cluster, Class, & Variant de unde plasez 

în stânga fiecărui cluster o funcție Array To Cluster (care convertește tabloul logic 

în cluster); 

17. Din paleta Function deschid secțiunea String din care deschid subsecțiunea 

Number/String Conversion de unde plasez în stânga simbolului NUMĂR 

HEXAZECIMAL funcția Number To Hexadecimal String (care convertește 

numărul zecimal în număr hexazecimal); 

18. Conectez între ele componentele din fereastră ca în figura 4.14; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Fereastra Diagram Block a aplicației 
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19.  Apăs simultan tastele CTRL și E pentru a reveni în fereastra Front Panel în care 

parcurg etapele: 

 Pornesc simularea prin activarea butonului   Run Continuously ; 

 Selectez în controlerul NUMĂR ZECIMAL diverse valori și urmăresc dacă 

indicatoarele NUMĂR BINAR și NUMĂR HEXAZECIMAL afișează valorile 

corecte; 

 Pentru oprirea simulării activez butonul Stop . 

În timpul simulării fereastra Front Panel arată ca în figura 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Fereastra Front Panel a aplicației 

 

TEMĂ 

Realizați o aplicație care să simuleze: 

 conversia unui număr octal în număr zecimal; 

 conversia unui număr hexazecimal în număr zecimal; 

 conversia unui număr binar pe 8 biți în număr zecimal. 

OBSERVAȚIE. Pentru conversia numărului binar în număr zecimal: 

 în Front Panel se utilizează controlerul Array în care se plasează 8 LED-uri 

care vor reprezenta biții numărului 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20; 

 în Block Diagram se utilizează funcțiile: Reverse 1D Array și Boolean 

Array To Number. 
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4.2. Utilizarea componentelor și funcțiilor grafice. 

LABORATOR 5 – Reprezentarea grafică a funcției sinus 

SCOPUL APLICAȚIEI 

Simularea graficului funcţiei sinus utilizând generatorul de funcții. 

COMPONENTELE APLICAȚIEI 

 Controler numeric (Numeric Control) – cu ajutorul căruia se stabilește frecvența 

formei de undă;  

 Controler numeric (Numeric Control) – cu ajutorul căruia se stabilește 

amplitudinea formei de undă;  

 Indicator grafic de tipul Waveform Graph – utilizat pentru afișarea formei de 

undă a graficului fucției; 

 Funcția Sine Waveform – utilizată pentru generarea unei forme de undă 

sinusoidale; 

MOD DE LUCRU 

1. Lansez aplicația LabVIEW; 

2. În fereastra Front Panel (FP) din paleta Controls secțiunea Numeric plasez un 

controler numeric Numeric Control. 

3. Redenumesc eticheta componentei în Frecvență; 

4. În fereastra Front Panel (FP) din paleta Controls secțiunea Numeric plasez un 

controler numeric Numeric Control. 

5. Redenumesc eticheta componentei în Amplitudine; 

6. În fereastra Front Panel (FP) din paleta Controls secțiunea Graph plasez 

indicatorul Waveform Graph; 

7. Modific maximul scalei axei Time de la 100 la 0,05 astfel: clic dreapta pe indicator – 

selectez X Scale – clic stânga pe Formatting – în caseta Digits selectez valoarea 

2 – selectez  Scales (din meniul de sus a ferestrei)- debifez Autoscale – scriu în 

caseta Maximum valoarea 0,05 – clic pe OK; 

8. Trec în fereastra Diagram Block prin apăsarea simultană a tastelor CTRL + E; 

9. În fereastra Disgram Block din paleta Function deschid secțiunea Signal 

Processing din care deschid subsecțiunea Waveform Generation de unde plasez 

funcția Sine Waveform; 

10. Conectez controlerul Frecvență la intrarea frequency  a funcției Sine Waveform; 

11.  Conectez controlerul Amplitudine la intrarea amplitude a funcției; 

12.  Conectez indicatorul Waveform Graph la ieșirea signal out  a funcției; 
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13. Apăs simultan tastele CTRL și E pentru a reveni în fereastra Front Panel în care 

parcurg etapele: 

 Pornesc simularea prin activarea butonului   Run Continuously ; 

 Selectez în controlerele Frecvență și Amplitudine diverse valori și urmăresc 

forma graficului pe indicatorul grafic; 

 Pentru oprirea simulării activez butonul Stop . 

 

În timpul simulării cele două ferestre vor arăta ca in figura 4.16 și figura 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Fereastra Front Panel a aplicației 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Fereastra Block Diagram a aplicației 

 

TEMĂ 

Realizați o aplicație care să simuleze graficul funcției sinus utilizând în locul generatorului 

de funcții structura Formula Node. 

 

 

 

 


