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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI  

Obiective: de a familiariza studenţii cu  problema măsurării, a proiectării şi realizării unui sistem de măsură,  
(de  alegere din catalog a componentelor, de realizare a montajuuil electronic, de programare a echipamentuuil  
de calcul numeric), cu noţiuni de tehnologie (perturbaţii, diafonie, filtre)..
Cunoştinţe: Caracteristicile senzorilor şi traductoarelor, tehnologie electronică de construire a sistemului de 
măsură, filtre, condiţionare de semnale, caracteristici de frecvenţă, utilizarea microcontrolerelor, plăcilor de 
achiziţie şia plăcii dSPACE, implementarea procesării semnalelor pe sistem numeric. 
Scopuri  formative:  Crearea  deprinderilor  de  proiectare,  implementare  (hardware  şi  software),  analiză  şi  
validare a unui sistem de măsură    

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.Structura sistemelor de măsurare în sisteme automate. Definitii. Clasificări; Fluxul informaţiei într-un 
sistem automat; Semnale.Echipamente de calcul numeric în sisteme automate; Microcontroler; Placă de 
achiziţie; Hardware utilizat in achizitii de date (6 ore). 2.Senzori şi traductoare în sisteme automate. Tipuri; 
Caracteristica intrare-ieşire; Selecţia şi alegerea; Liniaritate; Erori; Exemple (4 ore). 3.Achiziţia de date. 
Conectarea elementelor de măsurare la echipamente de calcul; Compatibilitate; Elemente de tehnologie(4 ore), 4. 
Condiţionarea semnalelor; Transmisie, Filtre; Protectie la perturbaţii; Izolare; Conversia analog-numerică(8 
ore).  4. Prelucrarea semnalelor Implementarea elementelor de transfer (filtre software) pe un echipament de 
calcul numeric; Convoluţia; Problema pasului de eşantionare. Implementarea prin întreruperi; Caracteristici de 
frecvenţă(4 ore). 5. Studii de caz. Sistem de măsurare a turaţiei unui motor de curent continuu (TIRO, 
Tahogenerator); Sistem de măsurare a distanţei (optic, electromagnetic, sonic). Sistem de măsurare a 
temperaturii(2 ore). 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator)

1. Microcontrolerul 80C552 în achiziţia de semnale. Conversia analog-numerică. Pasul de eşantionare.  
2.Realizarea filtrelor numerice cu placa cu microcontroler. 3. Placa de achizitie NI-USB 6008. 4.Masurarea 
intensitatii luminoase.5  Trigger cu un sensor de proximitate inductiv 6. Masurare vitezei de rotatie cu TIRO. 7.  
Masurare vitezei de rotatie cu tahogenerator 8. Masurarea parametrilor de mediu temperatura, presiune,  



umiditate 9 Placa dSPACE in achizitia si prelucrarea de semnal. 10 Realizarea unui filtru numeric Butterworth 
cu placa dSPACE 11. Ridicarea experimentală a caracteristicilor de frecvenţă a unui element de transfer 12.  
Măsurarea sonică a distanţei. SONAR-ul. 13 S.enzorul de proximitate bazat pe efect HALL. 14. Construirea unui  
circuit de adaptare de nivel 

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator+ proiect)

1. Microcontrolerul 80C552 în achiziţia de semnale. Conversia analog-numerică. Pasul de eşantionare.  
2.Realizarea filtrelor numerice cu placa cu microcontroler. 3. Placa de achizitie NI-USB 6008. 4.Masurarea 
intensitatii luminoase.5  Trigger cu un sensor de proximitate inductiv 6. Placa dSPACE in achizitia si  
prelucrarea de semnal. 7 Realizarea unui filtru numeric cu placa dSPACE  Proiecte:1 Achizitia si arhivarea cu 
mediul LabView si placa NI-USB-6008 a parametrilor de mediu temperatura, presiune, umiditate  2.Masurarea  
vitezei de rotatie cu TIRO si construirea unui turometru in LabView. 3. Construirea unui circuit de adaptare de 
nivel cu amplificator operational

D. METODE DIDACTICE FOLOSITE 

• Curs: expunere, explicatie , demonstrqtie, exemplu
• Laborator: experiment, studiu de caz, problematizare, brainstorming, analiza comparativa
• Proiect: studiu de caz, problematizare, brainstorming, analiza comparativa

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Evaluare distribuita, scris,2 lucrari dupa 7 si 14 saptamani. Fiecare cate 2 ore, 4 subiecte, dintre care 2 subiecte  
complexe, teoretice şi 2 subiecte punctuale, dintre care1 cu caracter aplicativ. Pentru obţinerea notei 5 este  
necesară promovarea celor două subiecte complexe  cu minim 5, şi a unui subiect punctual. Nota finala este  
formata astfel: NF=((N1+N2)+NL)/3 daca toate sunt mai mari decat 5.

Examen scris. Durata 3 ore, 5 subiecte, dintre care 2 subiecte complexe, teoretice şi3 subiecte punctuale, dintre 
care 1 cu caracter aplicativ. Pentru obţinerea notei 5 este necesară promovarea celor două subiecte complexe  
cu minim 5, şi a unui subiect punctual. 
Nota la aplicatii NA este formata astfel: NA=(NL+NP)/2 unde NL este nota pe activitatea de laborator iar NP 
nota pe proiect.
Nota finala este formata astfel: NF=((N1*2)+NA)/3 daca toate sunt mai mari decat 5.

F. BIBLIOGRAFIE  
1   Ignea, A., Chivu, M., Borza, I., Măsurări electrice şi electronice în instalaţii, Ed. Orizonturi Universitare, 
Timişoara, 1998
2. Ionescu, G., Dobrescu, R. ş.a.. Traductoare pentru automatizări industriale, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985 
3. Jurca T. Stoiciu D., Instrumentatie de masurare, Editura de Vest, Timisoara 1996. 

G.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
Electrical Measurements and Instrumentation
Czech Technical University in Prague, Faculty of electrical Engineering
 http://www.fel.cvut.cz/en/education/prospectus.html 

Electrical measurement techniques  
Vienna University of Technology
http://tuwis.tuwien.ac.at/zope/_ZopeId/75014959A119ehqUY0Q/tpp/lv/sp/spfache_html?
kode=235&spsem=2003U

Measurement Techniques
Budapest University Of Technology And Economics - Electrical And Software Engineering
http://www.tanok.bme.hu/bulletin/bull0607/BME_2006_2007_Faculty%20of%20Electrical%20Engineering
%20and%20Informatics.pdf
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