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FIȘA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior  Universitatea Politehnica Timișoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică și Calculatoare / Automatică și Informatică Aplicată 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria Sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică și Informatică Aplicată / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Conducerea acționărilor electrice hidraulice și pneumatice 

2.2 Titularul activităților de curs   Prof.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU 

2.3 Titularul activităților de seminar   Prof.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   7 2.6 Tipul de evaluare   D 2.7 Regimul disciplinei   Opțională 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învățământ 90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 12 

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

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

Tutoriat 7 

Examinări 3 

Alte activități       

3.7 Total ore studiu individual 34 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    - 

4.2 de competențe   concepte fundamentale de teoria sistemelor, reglare automată, microcontrolere 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  Sală mică, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă. 

5.2 de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator cu 15-20 PC – Mediu de programare Active MatLab-Simulink, tablă 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale4 

 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare și analiză a proceselor, 
a tehnicilor de proiectare asistată de calculator. 

 Dezvoltarea de aplicații și implementarea algoritmilor și structurilor de conducere automata, utilizând principii 
de management de proiect, medii de programare și tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de 
semnal, automate programabile, sisteme încorporate. 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 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 şi programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă. 

 

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

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 

 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare 
pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dobândirea de noțiuni de bază, deprinderi și competențe privind realizare de sisteme de 
conducere pentru acționări electrice (E), hidraulice și pneumatice (HP). 

7.2 Obiectivele specifice  Însușiri de cunoștințe de bază, principii, tehnici de analiză și proiectare, experiență în alegere 
de elemente specifice, pentru realizare de sisteme de conducere pentru acționări E-H-P; 

 Abilitate de concepere și dezvoltare a proiectelor complexe, multidisciplinare, cu soluții de 
conducere, hardware și software; Studii de caz; 

 Deprinderi practice de modelare, simulare, testare și depanare în medii dedicate. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Număr 
de ore 

Metode de predare 

A. Conducere acționări electrice     
- Prelegeri conversaționale cu 
material didactic pe video-
proiector,  
- exemple, conversații, explicații, 
- bibliografie pe suport electronic. 
 

1. Introducere 
1.1 Cerințe,  specificații, structuri, principii 
1.2 Domenii de aplicare 

1 

2. Modele ortogonale pentru mașini electrice 
2.1. Sisteme de referință, Transformări de coordonate 
2.2. Subsistem electromagnetic, flux activ; Subsistem mecanic 
2.3. Model mașină de curent continuu 
2.4. Model mașină sincronă cu magneți permanenți, mașină de inducție 
2.5. Model invertor de tensiune 
2.6. Identificare experimentală de parametri 

6 

3. Sisteme de conducere a mașinilor electrice – principii, structuri 
3.1. Conducere mașini de  curent continuu 
3.2. Conducere vectorială în curent cu decuplare pt. mașini sincrone cu MP 
3.3. Conducere vectorială cu orientare după fluxul statoric rezultant 
3.4. Conducere vectorială directă în cuplu și flux - 2 versiuni 

6 

4. Proiectare sisteme de reglare  
4.1. Proiectare regulatoare: de curent, flux, cuplu 
4.2. Proiectare regulatoare de mișcare: în cascadă, paralel (viteză, poziție) 
4.3. Elemente de implementare pe sisteme timp real, resurse hardware, 
program principal, rutine timp real, sisteme multirate 

5 

5. Observatoare 
5.1. Observatoare de flux statoric, flux activ, cuplu electromagnetic 
5.2. Observatoare de mărimi cinematice (viteză, accelerație), cuplu de sarcină 
5.3. Sisteme cu calare pe fază (PLL) pentru a estima poziția, viteza unui vector 

4 

B. Acționări hidraulice și pneumatice  

1. Elemente de mecanica fluidelor 

1.1. Cerințe, specificații, domenii de aplicare 

1.2. Curgere fluide, conducte, modele matematice 

2 

2. Echipamente hidraulice  

2.1. Distribuitoare, drosele, servo-valve electro-hidraulice, regulatoare de debit; 

2.2. Mașini hidraulice și pneumatice: pompe, compresoare, motoare rotative, 
oscilante și liniare 

2 

3. Echipamente pneumatice 

3.1. Traductoare, amplificatoare,  

3.2. Regulatoare, sisteme logice și analogice 

2 

 
Bibliografie 
1) S.-K. Sul, Control of Electric Machine Drive Systems, Wiley-IEEE Press, 2011. 
2) I. Boldea, S. A. Nasar, Electric Drives, 2nd Ed., CRC Press, 2006. 
3) W. Leonhard, Control of Electrical Drives, 3rd Ed., Springer, 2012. 
4) H.A. Toliyat, S.G. Campbell, DSP-Based Electromechanical Motion Control, CRC Press, 2005. 
5) G.-D. Andreescu, Estimatoare în sisteme de conducere a acționărilor electrice, Orizonturi Universitare, Timișoara, 1999. 
6) A. Sabanovic, K. Ohnishi, Motion Control Systems, Wiley, 2011. 
7) R.B. Walters, Hydraulic and Electro-Hydraulic Control Systems, 2nd Ed., Kluwer Academic, 2000. 
 

8.2 Seminar/laborator Nr. ore Metode de predare 

1) Conducere mașini de curent de continuu cu reglare în cascadă 4 - Studii de caz, 
- Expunere temă, discuții, 2) Conducere vectorială în curent cu model invertor de tensiune pt. MSMP 6 
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3) Conducere vectorială cu orientare după câmp (flux statoric rezultant) pt. MSMP 4 întrebări,  
- Platforma Matlab-Simulink, 
- Simulări și testări,  
- Rapoarte 

4) Conducere vectorială directă în cuplu și flux pt. mașini de inducție și MSMP 6 

5) Conducere acționare hidraulică cu servovalvă 6 

6) Recuperări 2 

 
Bibliografie 
1) G.-D. Andreescu, Estimatoare în sisteme de conducere a acționărilor electrice, Ed. Orizonturi Universitare Timișoara, 1999. 
2) S.-K. Sul, Control of Electric Machine Drive Systems, Wiley-IEEE Press, 2011. 

 

9. Corelarea conținutului disciplinei cu cerințele specialiștilor din domeniu și cu așteptările angajatorilor reprezentativi  

 Conținutul disciplinei corespunde cu cerințe din domeniul conducerii acționărilor electrice cerute specialiștilor în domeniu. 

 Cererea pe piața muncii privind sisteme de conducere a acționărilor electrice, hidraulice și pneumatice cuprinde domenii 
vaste: aplicații de implementare industrială, roboți industriali, servosisteme, service, proiectare, cercetare inclusiv doctorat.  

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Răspuns subiecte  Examinare orală – 2 subiecte din curs, cu consultare a 
orice documentație disponibilă, 15 min 

50 % 

Prezență Evidența prezenței 10 % 

 

10.5 Seminar 
/laborator 

Realizare lucrări de laborator Evaluare activitate la laborator, răspunsuri la întrebări 20 % 

Rapoarte aferente lucrărilor de 
laborator 

Evaluare Rapoarte lucrări laborator 15 % 

Teme de casă Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la întrebări 5 % 

10.6 Standard minim de performanță (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

 La examenul oral - realizarea unui punctaj de 50%.  

 La laborator - realizarea unui punctaj de 50%. 

 

11. Compatibilitate internațională 

1. University of Wisconsin-Madison, USA: ECE 711 - Dynamics and Control of AC Drives, 
http://epdweb.engr.wisc.edu/Credit_Courses_at_a_Distance/Electrical_and_Computer_Engineering/ECE711.lasso  

2. Purdue University, USA: ECE 42300 - Electromechanical Motion Control, 
https://engineering.purdue.edu/ECE/Academics/Undergraduates/UGO/CourseInfo/courseInfo?courseid=49&show=true&type=undergrad  

3. Texas A&M University, USA: ECEN 442 DSP Based Electromechanical Motion Control, 
https://howdy.tamu.edu/Inside/HR2504/PDFs/SYL_201411_10936.pdf  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

10.03.2014   Prof.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU 

 

…………………….………..... 

Prof.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU 

 

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

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 Prof.dr.ing. Ioan SILEA 

 

………………..………………….……… 

 

http://epdweb.engr.wisc.edu/Credit_Courses_at_a_Distance/Electrical_and_Computer_Engineering/ECE711.lasso
https://engineering.purdue.edu/ECE/Academics/Undergraduates/UGO/CourseInfo/courseInfo?courseid=49&show=true&type=undergrad
https://howdy.tamu.edu/Inside/HR2504/PDFs/SYL_201411_10936.pdf

