
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea1 / Departamentul2   Automatică şi Calculatoare / Calculatoare 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria Siatemelor  

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatica si Informatica Aplicata / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Implementarea sistemelor de conducere automată 

2.2 Titularul activităţilor de curs   S.l.dr.ing.Dorina Popescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar S.l. dr.ing. Sorin Nanu,  asist. ing. Cezar Popescu, 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   1 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei   Opțională 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   4 din care:3.2 curs 2 3.3 laborator/proiect  2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs 28 3.6 laborator/proiect   28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual 34 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    Arhitectura Calculatoarelor, Sisteme bazate pe microcontrolere și microprocesoare 

4.2 de competenţe    Teoria sistemelor, Ingineria reglării automate 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală medie, Materiale de suport: laptop, proiector, tablă/paperboard. 

5.2 de desfăşurare a 
laboratorului/proiectului 

   Laborator cu 15 calculatoare,  Module dSpace, Medii de programare Matlab, Labview, 
tablă, echipamente cu microprocesoare și/sau microcontrolere 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale3 

 Proiectarea, implementarea, testarea echipamentelor pentru aplicaţii de automatică  

 Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automată, utilizând  
tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile. 

                                                           

1 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
2 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
3 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

Competenţe 
transversale 

 Comportarea responsabilă, pentru a asigura rezolvarea problemei 

 Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Îmbinarea cunoştinţelor dobîndite la discipline fundamentale şi din domeniu cu scopul de a-şi 
însuşi modalităţie de implementare prin echipamente cu microprocesoare a algoritmilor de 
reglare numerică precum şi a modalităţilor de soluţionare a unor probleme tehnice care pot să 
apară la implementare. 

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea de noţiuni de proiectare şi implementare a unor aplicaţii de conducere numerică a 
proceselor. 

 Proiectarea și implementarea unei aplicaţii de conducere a unui proces simplu 

 Dobândirea de abilităţi în a lua decizii în abordarea temelor de natură tehnică şi în situaţii 
tehnice dificile. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Prelucrarea unei teme de reglare automată  
1.1 Structura şi modul de acţiune în cazul reglării clasice 
1.2 Structura şi modul de acţiune în cazul reglării numerice 
1.3 Etapele prelucrării unei teme de reglare numerică. 
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Prelegere susţinută de 
proiecții video, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

2. Structura unui echipament numeric 
2.1 Schema bloc a unui microsistem: blocuri, semnale 
2.2 De la microsistem la echipamentul numeric 
2.3 Principiile conversiei numeric analogice (CNA) 
2.4 Principiile conversiei analogic numerice (CAN)  
2.5 Tipuri de convertoare analog numerice 

2.5.1 Convertor cu rampă de numărare  (Counter Ramp Converter) 
2.5.2 Convertor cu urmărire (Tracking Analog to Digital) 
2.5.3 Convertor cu aproximări succesive (Succesive Approximation 

Analog to Digital) 
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3. Alegerea sistemului tipizat de module pentru implementarea unui sistem de 

conducere numerică 

3.1 Factori de natură economică 

3.2 Factori de natură tehnică  

3.3 Cataloage de module 

 
 
2 

4. Module tipizate utilizate la implementarea sistemelor de conducere 
numerice 

4.1 Modul SBC dedicat pentru aplicaţii de măsurare şi reglare  
4.2 Blocul intrărilor analogice  
4.3 Modul de ieşiri analogice  
4.4 Module dSpace 

 
8 

5. Implementarea algoritmelor de reglare cu module tipizate 
5.1 Descompunerea aplicaţiei pe funcţiuni; 
5.2 Problematica implementării numerice  a componentelor algoritmului  
5.3 Probleme de implementare hardware  
5.4 Probleme de implementare software  

 
 
8 

6 Exemplu de echipament complex de conducere numerică 2 
 

Bibliografie    

1. Popescu D., ISCMP; notiţe de curs si teme de proiecte în format electronic (fişiere .pdf, revizuite periodic); UPT 
2. Hyde, J., USB Design by Example: A Practical Guide to Building I/O Devices, Intel Press 2005 
3. Williams, Rob, Computer Systems Architecture: A Networking Approach, 2-nd edition, Pearson Education Limited, 2006,  

disponibilă pe  http://books.google.ro/  
4. Intel Press Book Catalog, disponibil (necesită înregistrare) la https://noggin.intel.com/ebooklab 
5. Catalog dSpace, disponibil în laborator și pe http://www.dspace.org/  

8.Laborator/proiect Număr de ore Metode de predare 

L1. Proiectarea algoritmilor de reglare numerică,  
L2. Validarea şi simularea comportării structurii de reglare stabilită pentru 

aplicaţia aleasă (sistem de poziţionare sau reglare de viteză sau reglare 
de presiune), cu mediul MATLAB-SIMULINK şi ajustarea parametrilor 
impunând diferite cerinţe calitative (6h);  

L3. Modelarea în laborator . Studiu comparativ al soluţiilor rezultate. 

4 
4 
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Conversaţie, analiză 
comparativă, brainstorming, 
atelier. 

 
 
 
 
 
 

P1. Proiectarea schemei bloc hardware (la nivel de module şi detalii de 
interconectare, pe o magistrală dată) a unui echipament de conducere 
numerică pentru o aplicaţie concretă dată (sistem de poziţionare sau 

8 
 
 

http://books.google.ro/books?id=y1BuoXpPX3kC&pg=PA713&lpg=PA713&dq=Hyde,+J.,+USB+Design+by+Example:+A+Practical+Guide+to+Building+I/O+Devices&source=bl&ots=uh4zNdDD5Q&sig=4LNQTIw11gNefmFcWLxa2YzSUzI&hl=ro&sa=X&ei=vSqGUpD_F4LRtQb8jYDQCw&ved=0CFwQ6AEwBg#v=onepage&q=Hyde%2C%20J.%2C%20USB%20Design%20by%20Example%3A%20A%20Practical%20Guide%20to%20Building%20I%2FO%20Devices&f=false
https://noggin.intel.com/ebooklab
http://www.dspace.org/


 

reglare de viteză sau reglare de presiune) 
P2. Proiectarea structurii software (a programului principal şi a 

subprogramelor) a aplicaţiei date) 
P3. Analiza soluţiilor rezultate. 
 

 
4 
 
2 

 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

 activitatea de la laborator cu pondere de 20 % şi proiectul cu pondere de 30% în evaluarea finalăMajoritatea angajatorilor 
solicită cunoştinţe de proiectare şi programare în domeniul sistemelor dedicate, care implică elmente de comunicaţii de 
date pe standarde dedicate aplicaţiilor de conducere a proceselor. 

   

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

8 - 10 întrebări cu punctajul 
anunțat anterior, grupate în 
două categorii: cu răspunsuri la 
alegere şi cu răspunsuri 
formulate de studenţi 

Examen scris 50 % 

10.5 Laborator/proiect 

 

Realizarea cu succea a 
activităților propuse la laborator 

Orală  20 % 

Realizarea proiectului Raport scris și examinare orală  30 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

         - la examen: minim nota 5 

         - la laborator: prezenţa conform regulamentului, cu recuperarea absenţelor şi implicare la activitatea de la laborator 

         - la proiect: prezentare de proiect original, în formă scrisă, susţinută de o examinare orală. 

 

11. Compatibilitate internaţională 

Princeton University, MAE 412 Microprocessors for Measurement and Control 
Purdue University, ECET 497 - Project Design And Development, Phase II 
University of Macau, ELEC409 -Computer and Microprocessor Control Systems 

 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

15.11.2013     Sl.dr. ing. Dorina POPESCU 

 

…………………….………..... 

Sl.dr. ing. Sorin Nanu,              as.ing. Cezar POPESCU   

 

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof. dr. Ing. Ioan SILEA 

 

………………..………………….……… 

  

 


