
 

 

 

Workshop: Cele mai noi tehnologii pentru 
cercetare și educație 

 

 

Echipamentele produse de National Instruments au accelerat cercetarea și procesul educațional oferind 
profesorilor și cercetătorilor o platformă comună pentru efectuarea aplicațiilor de măsurare, control și 
dezvoltare rapidă de prototipuri. Această abordare tehnică, denumită Dezvoltare Grafică de Sisteme, este 
utilizată în multiple domenii,  de la electronică și sisteme auto integrate, comunicații wireless și măsurători 
RF, până la aplicații de fizică nucleară. 
 
În luna februarie 2015, vom organiza un workshop dedicat celor implicați în dezvoltarea de proiecte de 
cercetare și în mediul educațional. 
 
Participanții vor dobândi experiență practică în utilizare unor renumite platforme utilizate în multiple domenii 
de cercetare. 
 
 
Beneficiarii  acestui  eveniment: 
 

 Cercetătorii care lucrează pe proiecte care necesită: 
o Integrare a diverselor măsurători într-o platformă unică (analiză a tensiunii, curentului, 

monitorizare a spectrului, implementare de protocoale industriale etc.); 
o Platformă comună pentru simulare și creare de prototipuri; 
o Sincronizare și triggering avansat; 
o Integrare a codului din surse diferite (fișiere .m, .DLLs,.NET, VHDL IP); 
o Firmware deschis care permite implementarea oricărui DSP personalizat. 

 Profesorii universitari care sunt în căutare de: 
o Modalități eficiente de pregătire a studenților pentru viitoarele cariere în domeniul 

științelor aplicate; 
o Materiale de curs gata de utilizare pentru cursuri și workshop-uri; 
o Platformă educațională completă; 
o Soluții software educaționale precum Multisim, LabVIEW, Microwave Office; 
o Modalități de certificare a studenților. 

 Toți cei  interesați de platformele utilizate în cercetare și industrie pentru aplicații 

personalizate de măsurare și control. 

 
 

Workshop pe tema: Cele mai noi tehnologii pentru cercetare 
și educație 

 
Timișoara | 6 februarie 

http://see.ni.com/events?espuid=CNATL000001864539&cid=Direct_Marketing---em86626&elq=dc50e5d88a5e4e3eac8a8389c393b70a&elqCampaignId=


Electro Sala A106 
Prezentatori Sala 

A106 Instituția Sala A116 

10:00 - 11:00 

Abordarea NI pentru 
rezolvarea celor mai mari  
provocări din domeniul 

cercetării 

Dpl. ing. Vlad Zileriu National Instruments 

 

11:00 - 11:30 Pauză de cafea 

11:30 - 12:30 

Platforme National 
Instruments pentru educație 

Dpl. ing. Vlad Zileriu National Instruments 
Workshop 

tehnic 

12:30 - 13:00 Pauză de cafea 

13:00 - 13:20 

Development of hardware in 
the  loop wind 

turbine  emulators using Ni 
CRIO 

Prof. dr. ing. 
Muntean Nicolae                  

Ș. l. dr. ing Ciprian 
Sorondaru 

Asist. dr. ing. Marcel 
Topor 

Universitatea 
Politehnica Timișoara 

Workshop 
tehnic 

13:20 - 13:40 
Proiecte studențești 

implementate cu ajutorul 
LabVIEW 

Ș. l. dr. ing. Ionel 
Raul 

Universitatea 
Politehnica Timișoara 

Workshop 
tehnic 

13:40 - 14:00 Analiza calității energiei 
electrice utilizând LabVIEW 

Asist. dr. ing. Băloi 
Alexandru 

Universitatea 
Politehnica Timișoara 

Workshop 
tehnic 

14:00 - 14:10 Pauză de cafea 

14:10 - 15:10 
Platforme National 

Instruments pentru cercetare 
Dpl. ing. Stremțan 

Mircea 
National Instruments 

Workshop 
tehnic 

15:10 - 15:40 Senzoristică și soluții de 
inspecție vizuală ultrarapidă 

Dr. ing. Dragoș 
Muntean 

Spectromas 
Workshop 

tehnic 

 


