
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică şi Calculatoare 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria Sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică şi informatică aplicată / inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Sisteme de conducere fuzzy 

2.2 Titularul activităţilor de curs   Asist.dr.ing. Claudia-Adina Dragoş 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Prof.dr.ing. Radu-Emil Precup 

2.4 Anul de studiu  IV  2.5 Semestrul  8  2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei   Opţională 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână   3 din care:3.2 curs   2 3.3 seminar/laborator   1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   90 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator  14  

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   12 

Tutoriat   7 

Examinări   3 

Alte activităţi     

3.7 Total ore studiu individual   48 

3.8 Total ore pe semestru   100 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Cunoştinţe de reglare automată 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator cu 8-10 calculatoare – Mediu Matlab & Simulink, sisteme de conducere 
automată numerică a unor echipamente de laborator cu software de implementare a 
algoritmilor de conducere şi de dezvoltare a structurilor şi algoritmilor de conducere 
aferent, tablă 

 

 

                                                           

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; 



 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

     Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor 

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

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

Competente 
transversale 

     Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si atribuirea de 
sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

     Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însuşirea metodologiei de dezvoltare a sistemelor de conducere fuzzy pentru diverse aplicaţii. 

7.2 Obiectivele specifice  Însuşirea bazelor mulţimilor fuzzy şi logicii fuzzy.  

 Câştigarea experienţei în utilizarea mediilor comerciale dedicate dezvoltării asistate de 
calculator a sistemelor de conducere fuzzy.  

 Cunoaşterea aspectelor practice şi câştigarea experienţei în dezvoltarea, acordarea şi aplicarea 
sistemelor de inferenţă fuzzy şi regulatoarelor fuzzy şi de implementare a acestora.  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

1. Elemente de teoria mulţimilor vagi (fuzzy) 
1.1 Definiţii;  
1.2 Operatori şi modificatori asociaţi mulţimilor fuzzy;  
1.3 Aplicaţii 

4    
- Prelegere asistată de 

retroproiector,  
- expunere,  
- conversaţie,  
- demonstraţie,  
- exemplu 
   
   
   
   
   
   
   
   

2. Tratarea informaţiei vagi  
2.1. Fuzzificarea informaţiei ferme. Variabile lingvistice, termeni 

lingvistici;  
2.2. Inferenţe fuzzy. Baze de reguli;  
2.3. Defuzzificarea informaţiei vagi;  
2.4. Exemple operative de calcul 

6 

3. Structura de bază şi analiza regulatoarelor fuzzy (RG-F) 
3.1 Structuri de sisteme de conducere fuzzy şi de RG-F; 
3.2 Tratarea informaţiei de intrare în RG-F;  
3.3 Baze de reguli. Mecanisme de inferenţă;  
3.4 Metode de defuzzificare. Relaţii de calcul pentru situaţii 

8 

                                                           

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


 

particulare frecvent întâlnite în practică;  
3.5 Măsuri prin care se pot modifica alurile caracteristicilor 

statice ale RG-F 

   
   
   
   

   

4. Regulatoare fuzzy tipizate şi regulatoare fuzzy speciale  
4.1 Regulatoare fuzzy fără dinamică;  
4.2 Regulatoare fuzzy cu dinamică;  
4.3 Regulatorul fuzzy de tip Takagi şi Sugeno;  
4.4 Regulatoare fuzzy cu comportare cvasi-PI;  
4.5 Regulatoare convenţionale cu adaptare fuzzy a parametrilor 

6 

5. Structuri de reglare cu regulatoare fuzzy. Aspecte de 
proiectare 
5.1 Aspecte privind dezvoltarea regulatoarelor fuzzy; 
5.2 Aspecte speciale privind sistemele de reglare automată cu 
regulatoare fuzzy;  
5.3 Aplicaţii ale conducerii fuzzy 

4 

Bibliografie     
1. St. Preitl, R.-E. Precup, Introducere în conducerea FUZZY a proceselor; Editura Tehnică; Bucureşti, 1997. 
2. R.-E. Precup, Fuzzy Controllers; Editura Orizonturi Universitare; Timişoara, 1999. 

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

  1. Dezvoltarea asistată de calculator a sistemelor de conducere 
fuzzy utilizând mediul Matlab & Simulink; implementarea 
funcţiilor Matlab utilizate pentru definirea funcţiilor de 
apartenenţă; implementarea funcţiilor utilizate pentru 
fuzzificarea informaţiei ferme; programare 

4    
- Algoritmizare 
- experiment,  
- explicaţie,  
- exemplu,  
- analiză comparativă,  
- simulare,  
- studiu de caz,  
- problematizare,  
- utilizarea de software 

dedicat 
   
   
   
   
   
   
   

  2. Implementarea funcţiilor utilizate pentru definirea bazei de reguli; 
funcţia utilizată pentru operaţia de defuzzificare; implementarea 
funcţiilor referitoare la variabilele şi fişierele de tip fis; funcţia 
utilizată pentru vizualizarea caracteristicilor statice ale 
regulatoarelor fuzzy (RG-F); programare 

4 

3. Simularea comportării sistemelor de reglare automată cu RG-F 
utilizând mediul Simulink; studiul efectului modificării 
parametrilor din modulul de fuzzificare al RG-F asupra 
caracteristicilor statice ale RG-F 

2 

  4. Dezvoltarea unor RG-F tipizate pentru clase de procese de tip 
benchmark; programare 

4 

Bibliografie     
3. St. Preitl, R.-E. Precup, Regulatoare pentru servosisteme. Metode de proiectare; Editura Orizonturi Universitare; Timişoara, 
2007. 
4. St. Preitl, R.-E. Precup, Tehnici de proiectare a structurilor de reglare automată. Aplicaţii; Editura Orizonturi Universitare, 
Timişoara, 2008. 

 

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

 Cunoştinţele de logică fuzzy sunt importante pentru multe firme din domeniu 

 Majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului solicită atât cunoştinţe de automatică în general 
cât şi cunoaşterea algoritmilor de conducere avansată 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 

Rezolvarea a două subiecte 

teoretice de complexitate mică-

medie 

  Examen scris   66 % 

  Două subiecte teoretice şi două subiecte 
aplicative 

   

10.5 Seminar /laborator   Studenţii organizaţi în echipe de câte trei   34 % 



 

Rezolvarea problemelor 

corespunzătore lucrărilor de 

laborator 

rezolvă teme de studiu individual şi sunt 
testaţi de două ori pe parcursul 
semestrului. 

      

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

 Promovarea evaluării şi activităţii de laborator cu nota minim 5 

 Stăpânirea lucrului cu Fuzzy Logic toolbox din cadrul Matlab 

 Proiectarea unor regulatoare fuzzy pentru procese de tip benchmark 

 

11. Compatibilitate internaţională 

 Purdue University (West Lafayette, IN, SUA), http://www.purdue.edu/ 

 Technical University of Denmark (Lyngby, Danemarca), http://www.dtu.dk/english 

 Tokyo Institute of Technology (Tokyo, Japonia), http://www.titech.ac.jp/english/ 
 

 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

 7.02.2014  Asist.dr.ing. Claudia-Adina DRAGOŞ 

 

…………………….………..... 

                            Prof.dr.ing. Radu-Emil PRECUP 

 

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

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

   Prof. dr. Ing. Ioan SILEA 

 

………………..………………….……… 

 

 

 

http://www.purdue.edu/
http://www.dtu.dk/english
http://www.titech.ac.jp/english/

