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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Să ofere o viziune de ansamblu asupra modului  în care se aplică cunoştinţe de la discipline din domeniul  
ingineriei sistemelor, pe partea de automatică, echipamente şi programe în cazul unei aplicaţii de conducere  
larg  răspîndită  în  practică.  -Consolidarea  cunoştinţelor  studenţilor  din  domeniul  ingineriei  sistemelor  de  
conducere automatată printr-un exemplu de proiectare sincretică, care înglobează cunoştinţe din domeniu. -Să  
dezvolte  competenţele  de  specialitate  pentru  proiectarea,  implementarea,  testarea,  utilizarea  şi  mentenanţa  
echipamentelor  numerice  şi  analogice de uz general  şi  dedicat,  prin  aplicaţie  la sistemele  de conducere  a  
acţionărilor electrice. -Să dezvolte competenţele de specialitate pentru proiectarea echipamentelor analogice şi  
de interfaţare, prin aplicaţie la sistemele de conducere a acţionărilor electrice. -Dezvoltarea competenţelor de  
specialitate de modelare, simulare, identificare şi analiza proceselor,  cu aplicaţie în acţionări elertcice.  -Să 
ofere cunoştinţe de specialitate privind proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii de sisteme automate de conducere  
în timp real, utilizând diverse medii tehnologii şi platforme de programare, cu aplicaţie în cazul tehnologiei  
sistemelor  numerice  de  conducere  a  acţionărilor  electrice,  a  procesoarelor  numerice,  a  convertoarelor  
electronice de putere şi a pachetelor de programe dedicate acţionărilor electrice.

B. SUBIECTELE CURSULUI
1. Introducere 1.1. Structura generală a sistemelor de conducere a acţionărilor electrice 1.2. Moduri de operare  
într-o acţionare electrică 1.3. Criterii de performanţă (1 oră) 2. Caracteristici ale motoarelor de curent continuu 
2.1.  Caracteristici  de  operare  2.2.  Modelul  matematic  2.3.  Modul  de  alegere  al  motorului  (1  oră)  3.  
Caracteristici ale convertoarelor electronice de putere 3.1. Structura convertorului 3.2. Sarcina convertorului  
3.3. Modul de alegere a convertorului (1 oră) 4. Caracteristici ale traductoarelor de curent şi turaţie (1 oră) 5.  
Structura  sistemului  de  reglare  a  turaţiei  unei  acţionări  electrice  5.1.  Structura  de  principiu  5.2.  Sinteza  
regulatoarelor. 5.3. Implemetarea numerică a regulatoarelor (4 ore) 6. Alegerea echipamentului numeric 6.1.  
Selectare procesorului 6.2. Caracteristicile sistemului 6.3. Proiectare hardware 6.4. Proiectare software 6.5.  
Exemplu de sistem numeric de conducere a unei acţionări electrice bazat pe procesor de semnal numeric 6.6.  
Exemplu de interfaţă grafică cu utilizatorul pentru conducerea acţionărilor electrice. (6 ore)

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (proiect)
1.  Alegerea  motorului  electric  1.1.  Determinarea  caracteristicilor  mecanice  ale  maşinii  de  lucru  1.2.  
Determinarea modelului matematic al motorului (2 ore) 2. Alegerea structurii de reglare (1 oră) 3. Alegerea  
convertorului  electronic de putere.  Determinarea modelui  matematic  (1  oră)  4.  Alegerea  traductoarelor  de  



curent şi turaţie. Determinarera modelelor matematice (1 oră) 5. Sinteza regulatoarelor numerice de curent şi  
de turaţie (1 oră) 6. Modelarea şi simularea sistemului de conducere a actionarii electrice cu programul Matlab  
Simulink. (8 ore) 7. Dezvoltarea unui sistem numeric de conducere bazat pe procesor TMS320LF2407. (8 ore)  
8. Dezvoltarea de programe pentru sistemul de conducere bazat pe procesor de semnal numeric cu mediul de  
programare Texas Instruments DMC Developer Pro. (10 ore) 9. Verificarea proiectului (2 ore).

D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
• Curs. În cadru cursului sel face o expunere a principalelor subiecte ale proiectului, expunând pe larg  

conţinutul acestora, explicând noţiunile care au un caracter complex şi dăndu-se exemple de aplicare  
pratică a noţiunilor prezentate.

• Proiect. În cadrul proiectului se tratează un studiu de caz, pe o aplicaţie de proiectare unitară a unui  
sisteme de conducere a unei acţionări electrice, realizându-se modelări şi simulări, documentaţia  
echipamentului de conducere bazat pe procesor de semnal numeric şi a programelor aferente.

E. PROCEDURA DE EVALUARE
Cunoştinţele dobândite în cadrul disciplinei se evaluează în cadrul unei examinări  distribuite, împărţite pe  
două părţi, cu două prezentări la fiecare dintre părţi. Modul de examinare este scris, cu durata de 2 ore la  
fiecare prezentare. Subiectele de examen sunt sub formă teoretică în număr de 3 şi sub formă aplicativă în  
număr de 3. Evaluarea cunoştinţelor dobândite în cadrul proiectului, prin verificarea proiectului realizat practic  
se face oral. Ponderea examinării distribuite este de 40 %, iar a evaluării activitătii pe parcurs la proiect este de  
60 % din nota finală.
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