
 

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 Calculatoare, Electronică şi Automatică 

Domeniul de studii Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii Electronică Aplicată 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei SISTEME ELECTRONICE DE ACŢIONARE (proiect) 

Titularul activităţilor aplicative Ș.l. dr. ing. Alexandru LAVRIC 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare P 

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) 
DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 1 Curs  Seminar  Laborator  Proiect 1 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

14 Curs  Seminar  Laborator  Proiect 14 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 

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

II d) Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 8 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 25 

Numărul de credite 1 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Proiect • laborator dotat cu 12 PC, programe software (MATLAB, Simulink), ghid de 

proiectare în format printat 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• C5. 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 

Competenţe 

transversale 
•  

 

 

 



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

Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea topologiilor si tehnicilor de comanda a invertoarelor de putere 

• Sunt prezentate direcţiile noi în modelarea convertoarelor de putere, la nivelul 

principiilor de bază, precum şi modul de implementare a lor în aplicaţiile 

industriale. 

• Sunt prezentate modelele de simulare ale invertoarelor, maşinilor electrice de 

current alternativ, principalele tehnici moderne în comanda PWM a 

invertoarelor, tendinţe în controlul vectorial direct şi indirect. 

• În cadrul orelor de laborator, studenţii sunt familiarizaţi cu modul de elaborare a 

unui model al unui convertor, a unor modele pentru sarcini de tip maşină 

asincronă, tehnici de schimbare a reperelor, verificarea unor algoritmi de 

comandă numerici şi analogici pe standuri de dezvoltare în jurul unor 

componente electronice specializate în comanda acţionărilor electrice 

(microcontrolere, procesoare vectoriale, ASIC, etc.) 

Obiective specifice • Cunoaşterea principalelor tipuri de invertoare şi aplicaţiile acestora 

• Cunoaşterea tehnicilor de comandă a invertoarelor de tip pi radiani şi PWM; 

• Modelarea motoarelor de curent alternativ; 

• Proiectarea şi dimensionarea circuitelor de comandă, protecţie şi a invertoarelor 

de puter; 

• Dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor practice în acţionări cu motoare de curent 

continuu, curent alternativ comandate după algoritmi vectoriali; 

• Explicarea comportării dispozitivelor de putere în aplicaţii de curenţi tari; 

• Interpretarea caracteristicilor electrice de catalog în vederea unei protecţiei 

componentelor şi echipamentelor de putere; 

• Interpretarea şi analiza schemelor de comandă, a părţii de forţă, a algoritmilor de 

control, a formelor de undă măsurate pe staduri de evaluare performanţe. 

 

8. Conţinuturi 

Proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Implementaţi un algoritm de comandă PWM numeric în crearea 

unei noi reţele industriale trifazate cu tensiune şi frecvenţă variabilă 

după o lege U/f = cst. 

Condiţii de proiectare: 

- intrarea va fi un sistem trifazat industrial (400/50Hz); 

- se va folosi pentru invertorul de tensiune un redresor trifazat 

necomandat cu filtru L,C la ieşire. 

- condiţiile de comandă a întrerupătoarelor vor fi cele pentru un 

invertor trifazat cu punct median. 

- legea de reglare a tensiunii şi frecvenţei la ieşire va fi 

caracterizată de 3 segmente : {(Umin,0 Hz) : (Umin, 10 Hz)}, 

(4,4 V/Hz) şi {(220V, 50 Hz) : (220V , 150 Hz)}. 

- utilizatorul are la dispoziţie un potenţiometru sau cursor 

grafic prin intermediul căruia modifică valoarea tensiunii 

prescrise proporţională cu frecvenţa (în sistem de tensinue 

unificat 0-10V). 

Proiectul se va susţine având ca formă de prezentare atât partea scrisă, 

cât şi formatul electronic (fişiere *. doc, *. m, *. mdl, pe dischetă sau 

CD). 

14 expunere consideraţii 

teoretice şi practice, 

clarificare 

conceptuală, activităţi 

pe grupe de lucru,  

etape de proiectare, 

interpretare date şi 

soluţie aleasă, 

îndrumare pe etapă, 

concluzii şi analiză 

SWOT. 
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Chapter 13 in Numerical Analysis-Theory and Application, InTech, Croatia, 2011, ISBN 978-953-307-389-7, pp. 281-

301, 2011; 

[8] C. Filote, A. Graur, „Sisteme de comandă şi reglare ale maşinilor electrice. Maşina asincronă”, vol. I, Editura 

Universităţii din Suceava, ISBN 973+98389-8-7, 182 pag., 1998. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul cursului şi al laboratorului sunt în concordanţă cu conţinutul disciplinelor similare de la 

programele de studiu Electronica Aplicata de la alte universităţi din ţară şi străinătate. 

o Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi 

o Universitatea Politehnica Bucuresti 

o Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

o University of Minnesota, USA 

o Technische Universitat Darmstadt, Germany 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Proiect 

 

Implementarea proiectului pe etape 

evaluare sumativă  

Etapa  1  

Etapa  2 

 

50% 

50% 

Standarde de performanţă 

Standarde minime pentru nota 5: 

Nota pe parcurs minim 5 (note etape minim 5) 

Nota finala proiect minim 5:  

- la susţinere orală studentul trebuie identificate corect blocurile componente din schemele convertoarelor de 

putere (3 pct.); 

- prezenţa la etape proiect (2 pct.): 

../Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/PROF/2013/C.%20Filote%20and%20C.%20Ciufudean,%20Robust-Adaptive%20Flux%20Observers%20in%20Speed%20Vector%20Control%20of%20Induction%20Motor%20Drives,%20Chapter%2013,%20pp.%20281-301
../Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/PROF/2013/C.%20Filote%20and%20C.%20Ciufudean,%20Robust-Adaptive%20Flux%20Observers%20in%20Speed%20Vector%20Control%20of%20Induction%20Motor%20Drives,%20Chapter%2013,%20pp.%20281-301
../Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/PROF/2013/C.%20Filote%20and%20C.%20Ciufudean,%20Robust-Adaptive%20Flux%20Observers%20in%20Speed%20Vector%20Control%20of%20Induction%20Motor%20Drives,%20Chapter%2013,%20pp.%20281-301
../Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/PROF/2013/C.%20Filote%20and%20C.%20Ciufudean,%20Robust-Adaptive%20Flux%20Observers%20in%20Speed%20Vector%20Control%20of%20Induction%20Motor%20Drives,%20Chapter%2013,%20pp.%20281-301
../Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/PROF/2013/C.%20Filote%20and%20C.%20Ciufudean,%20Robust-Adaptive%20Flux%20Observers%20in%20Speed%20Vector%20Control%20of%20Induction%20Motor%20Drives,%20Chapter%2013,%20pp.%20281-301
../Desktop/AppData/Local/Microsoft/Windows/PROF/2013/C.%20Filote%20and%20C.%20Ciufudean,%20Robust-Adaptive%20Flux%20Observers%20in%20Speed%20Vector%20Control%20of%20Induction%20Motor%20Drives,%20Chapter%2013,%20pp.%20281-301


Standarde minime pentru nota 10: 

Nota pe parcurs peste 9 (media etape proiect peste 9). 

Nota finala colocviu peste 9:  

- la susţinere orală studentul trebuie identificate corect blocurile componente din schemele convertoarelor de 

putere (3 pct.); 

- la susţinere orală studentul trebuie să cunoască funcţionarea blocurilor componente (2 pct.); 

- la susţinerea orală studentul va demonstra că ştie să proiecteze elementele blocurilor componente (3 pct.); 

- prezenţa la etape proiect (2 pct.). 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în consiliul facultăţii Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


