
FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Calculatoare, Electronică şi Automatică 

Domeniul de studii Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii  Automatică și Informatică Aplicată 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei SISTEME DE CONDUCERE A PROCESELOR TEHNOLOGICE 

Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Călin CIUFUDEAN 

Titularul activităţilor aplicative Conf. dr. ing. Călin CIUFUDEAN 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 5 Curs 3 Seminar  Laborator 2 Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

70 Curs 42 Seminar  Laborator 28 Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 

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

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 52 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Tabla, videoproiector, ecran, retroproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator • 14 Standuri experimentale modelare-simulare sisteme comandate cu dispozitive in 

logica cablata si programata (Mc, PLC) 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C4. Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente  

de uz general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi  

informatică aplicată. 

C4.1. Definirea cu ajutorul principiilor de funcţionare şi proiectare, a cerinţelor standardelor 

aplicabile  şi a metodelor de implementare, testare, mentenanţă şi exploatare a echipamentelor 

folosite în aplicaţiile de automatică şi informatică aplicată. 

C4.2. Explicarea şi interpretarea metodelor de proiectare, implementare, testare, utilizare şi 

mentenanţă a echipamentelor de uz general şi dedicat, folosite pentru aplicaţii de conducere 

automată şi de informatică aplicată. 

C4.3. Rezolvarea de proble-me practice de monitorizare si conducere automată şi de probleme 



 

de informatică aplicată prin utilizarea şi adaptarea de echipamente (numerice şi analogice) şi 

prin folosirea de tehnologii informatice. 

Competenţe 

transversale 

 

 

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea echipamentelor ce realizează supervizarea şi conducerea sistemelor 

automate de producţie; cunoaşterea tipurilor reprezentative de sisteme de reglare 

automată, regimurile de funcţionare şi performanţele acestora; familiarizarea cu 

metodele de reglare a regulatoarelor automate, studiul elementelor componente 

ale sistemelor de automatizări 

Obiective specifice • Formarea deprinderilor necesare înţelegerii mecaniosmelor de modelare, 

simulare si analiza a sistemelor de automatizari industriale.    

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Cap.1. Introducere în teoria sistemelor de control a proceselor 

tehnologice (SCPT). 

Structura, regimurile de funcţionare a SCPT. Transformari echivalente 

în schemele funcţionale. Rejecţia perturbaţiilor în SCPT. Tipuri de erori 

întâlnite în funcţionarea SCPT.  

3 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.2. Traductoare utilizate în SCPT. 

Clasificare. Elemente sensibile la presiuni. Elemente sensibile la debite 

de fluide. Elemente sensibile la debite de temperatură. Elemente 

sensibile la temperatură. Traductoare numerice incrementale. 

Traductoare în frecvenţă şi în timp. Convertoare numeric – analogice 

(CNA): parametri, caracteristici. Convertoare analog – numerice 

(CAN): parametri, caracteristici. CAN cu integrare cu pantă dublă. 

CAN cu circuit de reacţie conţinând un CAN. Elemente adaptoare 

pneumatice. Elemente adaptoare hidraulice. Elemente adaptoare 

electromagnetice. 

7 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.3. Regulatoare utilizate în SCPT. 

Clasificare. Regulatoare pneumatice. Regulatoare hidraulice. 

Regulatoare electrice. Regulatoare electronice. Regulatoare 

multipoziţionale. Relee electromagnetice: principiu de funcţionare, 

tipuri constructive, scheme tipice de utilizare. Relee electronice. Relee 

electronice de tensiune. Relee electronice de timp. Relee electronice de 

temperatură. Relee magnetice. 

6 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.4. Elemente de execuţie. 

Clasificare. Elemente de acţionare electrice. Servomotoare de curent 

continuu: structură, scheme tipice de utilizare. Servomotoare de curent 

alternativ: structură, scheme tipice de utilizare. Servomotoare sincrone 

de tip pas cu pas: structură, scheme tipice de utilizare. Elemente de 

acţionare cu membrană: structură, scheme tipice de utilizare. Elemente 

de acţionare cu piston: structură, scheme tipice de utilizare. Elemente 

de acţionare hidraulice: structură, scheme tipice de utilizare. Organe de 

reglare: structură, scheme  tipice de utilizare. 

10 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.5. Procese automatizate convenţionale. 

Scheme tipice de reglare în automatizările convenţionale. Scheme de 

reglare monobuclă. Scheme de reglare automată cu mărime reglată 

auxiliară. Scheme de reglare cu măsurarea mărimii de perturbaţie. 

Scheme de reglare cu mărime de execuţie auxiliară. Scheme de reglare 

cu mai mulţi parametri independenţi. Scheme de reglare a proceselor 

rapide. Reglarea turaţiei unui motor de curent continuu cu redresor 

reglabil unidirecţional. Reglarea turaţiei unui motor de curent continuu 

cu redresor reglabil bidirecţional. Reglarea turaţiei unui motor de curent 

continuu sub şi peste valoarea de bază.   

10 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 

 

Cap.6. Sisteme de reglare automată ADEX. 

Clasificare. Structura regulatoarelor ADEX. Metode de interfaţare a 

regulatoarelor ADEX. Regulatoare ADEX pentru comanda sistemelor 

lente si rapide.  

6 Expunere, 

demonstatie teoretica 

si practica 
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Laborator Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

L1.   Securitatea si sanatatea in munca. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L2. Simboluri şi reprezentări specifice schemelor de automatizări 

convenţionale 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L3. Analiza şi modelarea sistemului de reglare automat-redresor 

trifazat cu tiristoare 380Vca/176Vcc 

 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L4. Analiza şi modelarea SRA-redresor trifazat cu amplificatoare 

magnetice 380Vca/176Vcc 

 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L5. Analiza şi modelarea SRA- redresor trifazat cu IGBT 

380Vca/176Vcc 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L6. Analiza şi modelarea SRA- redresor monofazat 220Vca/12Vcc 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L7. Analiza şi modelarea SRA/ invertor monofazat 

176Vcc/220Vca 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L8. Aplicaţii ale releelor electromagnetice neutrale şi combinate 

de tensiune continuă 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L9. Aplicaţii ale releelor electromagnetice neutrale şi combinate 

de tensiune alternativă 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L10. Aplicaţii ale releelor electromagnetice speciale (relee de 

cod, relee cu mercur, relee Reed) 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L11. Structuri logice combinaţionale pentru comanda motoarelor 

pas cu pas 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L12. Analiza şi modelarea SRA- sistem de sortare automată a 

unor piese după formă şi culoare 

2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L13. Analiza şi modelarea unui sistem pneumatic 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

L14. Analiza şi modelarea unui sistem hidraulic. 2 Expunere, demonstatie 

teoretica si practica 

 

Bibliografie 
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[4] J.M. Sanchez, J. Rodellar, ADEX Optimized Adaptive Controllers and Systems, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-
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2014. 

Bibliografie minimală 

[1] P. Constantin, ş.a., Electronică industrială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 

[2] I. Dumitrache, Automatizări electronice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993  

[3] A. Varga, V. Sima, Ingineria asistată de calculator a sistemelor automate, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Continutul fisei disciplinei este compatibil disciplinei Sisteme de conducere a proceselor industriale de la 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare, U.P. Bucuresti si  cu disciplina  Industrial Control Systems, Simon 

Fraser University, Surrey, Canada 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Standard minim nota 5: 

-capacitatea de a utiliza si de a recunoaste 

terminologia de specialitate şi a structurilor de 

bază pentru obiective specifice; 

-capacitatea de a comunica corect şi coerent pe 

teme de specialitate; 

Standard minim nota 10: 

-capacitatea de a sintetiza terminologia de 

specialitate şi a structurilor de nivel profesional 

pentru obiective specifice. 

Evaluare scrisa si orala 60% 

Laborator  

Standard minim nota 5: 

-capacitatea de rezolvare a unor probleme în 

care sunt implicate formalismele de analiza 

studiate la curs. 

Standard minim nota 10: 

capacitatea de a sintetiza terminologia de 

specialitate şi a structurilor de nivel profesional 

pentru obiective specifice. 

Evaluare scrisa si orala 40% 

Standard minim de performanţă 

• capacitatea de a comunica corect şi coerent pe teme de specialitate; 

• capacitatea de a utiliza si de a recunoaste terminologia de specialitate şi a structurilor de bază pentru obiective 

specifice. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

23.09.2020   

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în consiliul facultăţii Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


