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1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie electrică 

Ciclul de studii Masterat 

Programul de studii/calificarea Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice / Master Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei TEHNICI AVANSATE DE AUTOMATIZARE A SISTEMELOR ELECTRICE  

Titularul activităţilor de curs conf.dr.ing. Mihai Raţă 

Titularul activităţilor de seminar conf.dr.ing.Mihai Raţă 

Anul de studiu 2 Semestrul 3 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

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 4 Curs 1 Seminar  Laborator 2 Proiect 1 

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

56 Curs 14 Seminar  Laborator 28 Proiect 14 

 

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 15 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

II.d) Tutoriat  0 

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi: 0 

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 66 

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 • PC, videoproiector şi prezentări PPT, manuale, platforme online, cameră web 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar •  

Laborator • Standuri cu automate programabile, manuale şi materiale auxiliare utilizate pentru 

aplicaţii specifice, PC-uri, etc 

Proiect • Standuri cu automate programabile, PC-uri, 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

• C1. Aplicarea creative a cunoștințelor și metodelor specific domeniului 

inginerie electrice; 

• C2. Operarea cu concepte tehnice avansate din domeniul mașinilor și 

acționărilor electrice; 

• Folosirea creative a conceptelor fundamentale din electrotehnică a metodelor 

de modelare și simulare, pentru realizarea componentelor unor sisteme 

electrice de acționare sau de automatizare 
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• C4. Proiectarea şi optimizarea sistemelor complexe de acţionare sau de 

automatizare industrial; 

• C5. Coordonarea activităților de încercare și expertizare tehnică 

Competenţe transversale •  

 

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

Obiectivul general al disciplinei • Familiarizarea studenţilor cu automatizările industriale de complexitate medie și 

avansată. 

Obiective specifice • Dezvoltarea capacităţilor intelectuale de analiză, sinteză şi comparaţie în 

domeniul automatizărilor industriale realizate cu automate programabile; 

• Manifestarea gândirii critice şi creative în domeniul tehnic. 

• Dezvoltarea capacității de a înţelege şi de a prezenta cu claritate fenomenele ce 

stau la baza funcţionării automatelor programabile. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND AUTOMATIZAREA 

SISTEMELOR ELECTRICE.  

1.1. Obiective, funcţii 

1.2. Noţiuni de logică programabilă 

1.3. Avantaje, dezavantaje, tendințe de viitor 

2 
expunerea, prelegerea, 

conversaţia 

 

2. INTERFEȚE OM-MAȘINĂ (HMI) 

2.1. Tipuri constructive 

2.2. Stabilirea comunicațiilor HMI-PLC 

2.3. Tehnici de realizare a animațiilor în HMI 

2 

expunerea, prelegerea, 

conversaţia, 

demonstraţia 

 

3. STANDARDE DE COMUNICAȚIE 

3.1. Serial RS485 

3.2. PROFIBUS 

3.3. PROFINET  

3.4. CAN Open 

2 

expunerea, prelegerea, 

conversaţia, 

demonstraţia 

 

4. UTILIZAREA AUTMATELOR PROGRAMABILE (PLC) 

PENTRU CONTROLUL AXELOR DE POZIȚIONARE  

4.1. Intrări -ieșiri dedicate pentru controlul axelor de 

poziționare 

4.2. Funcții bloc dedicate pentru controlul axelor de 

poziționare 

2 

expunerea, prelegerea, 

conversaţia, 

demonstraţia 

 

5. PERIFERII DESCENTRALIZATE I/O  

5.1. Rețele master-slave 

5.2. Module I/O distribuite 

2 

expunerea, prelegerea, 

conversaţia, 

demonstraţia 

 

6. DIAGNOSTICAREA DEFECTELOR. 

6.1. Metode de monitorizare și interpretare a datelor 

6.2. Depanarea software-ului și eliminarea erorilor 

2 

expunerea, prelegerea, 

conversaţia, 

demonstraţia 

 

7. CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PLC-urilor 
7.1. Piaţa automatelor programabile 

7.2. Aspecte tehnico-economice, game de PLC-uri,  

7.3. Analiza funcţionalităţii PLC-urilor. Criterii de 

evaluare a configuraţiilor de PLC-uri 

7.4. Criterii tehnico-economice de alegere a soluţiilor de 

automatizare cu PLC 

2 

expunerea, prelegerea, 

conversaţia, 

demonstraţia 

 

Bibliografie 

• Raţă, M., Tehnici avansate de automatizare a sistemelor electrice – Note de curs, format electronic, 2020; 

• RAȚĂ M., RAȚĂ G., A Solution for Study of Positioning Control of Two Axes, International Conference and Exposition 

on Electrical and Power Engineering - EPE2016, IASI, 20-22 oct, WOS:000390706300129, pp 648-652; 

• RAȚĂ M., RAȚĂ G. Application with a XY-plotter controlled by PLC used in student laboratory works, Advanced 

Topics in Electrical Engineering (ATEE2015), 7-9 mai 2015, Bcuresti, DOI: 10.1109/ATEE.2015.7133685, pag. 117-

120; 

• V.Ghe., Gaitan, V., Popa, A.C., Tanase, Arhitectura reţelelor industriale locale,Matrix Rom, Bucureşti, ISBN 973-685-

849-9, 2004.Cota: T III 18360; 

• Sangeorzan, D., Echipamente de reglare numerica: Proiectare sistemica, Editura Militara, Bucuresti,. 290 p., ISBN 

973-32-0081-6, Cota: III T 12169, 1990 (5 ex); 

• IEEE TRANSACTIONS on Automatic Control, A Publication of the IEEE Control Systems Society / The Institute of 
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Electrical and Electronics Engineers, Founding Editor George S. Axelby, Cota: PL III 277 , Existent: 1991,Vol.36(1-12) 

÷ 2005,Vol.49(1-12); 

• IEEE CONTROL Systems Magazine, IEEE Control Systems Society, Editor Stephen Yurkovich - Piscataway: IEEE 

Control Systems Society, Cota: PL III 380 , Existent: 1995,Vol.15(1) ÷ 2004,Vol.17(1); 

• Weigmann, J., Kilian, G. Descentralization with PROFIBUS DP/DPV1, Siemens, 2003, ISBN 3-89578-218-1; 

• *** - TIA Portal V15 – Siemens, software user manual, 2018; 

• *** - GX Developer – Mitsubishi Electric, software user manual 

 

Aplicaţii (laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Norme privind securitatea, sănătatea în muncă, PSI; 

măsuri de prim ajutor în caz de electrocutare; 

familiarizarea cu aparatura din laborator. 

2 
exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia 

 

• Studiul diferitelor tipuri de interfețe om-mașină atât cu 

butoane și lămpi (PP17-I cu PROFIBUS, KP8 cu 

PROFINET, SIRIUS ACT cu PROFINET), cât și cu 

touchscreen utilizate în automatizările industriale.  

4 
exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Controlul cu automate programabile a axelor de 

poziționarea cu motoare pas cu pas 

4 exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Utilizarea automatelor programabile pentru controlul și 

monitorizarea convertoarelor de frecvență utilizând 

diferite protocoale de comunicație industrială 

(PROFIBUS și PROFINET). 

3 
exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Utilizarea automatelor programabile pentru controlul și 

monitorizarea convertoarelor de frecvență utilizând 

diferite protocoale de comunicație industrială (RS485, 

CAN Open). 

3 
exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Studiul sincronizării a doua axe de poziționare cu motoare 

brushless și asincrone.  

2 exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Utilizarea unui automat programabil pentru monitorizarea 

parametrilor electrici măsurați cu o centrală de masură 

2 exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Realizarea unei aplicații software pentru automatizarea 

unui proces industrial controlat cu două automate 

programabile în structură master-slave 

4 exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Realizarea unei pagini WEB pentru un automat 

programabil ce are înglobat WEB Server.  

4 exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

Aplicaţii (proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Alegerea unei temei: 

•  a. Proiectarea sistemului de gestionare a resurselor 

de apă pentru un mare consumator;  

• b. Proiectarea automatizării unui proces industrial ce 

conține cel puțin o unei axă de poziționare;  

• c. Controlul unui lift cu PLC; 

• c. Temă la propunerea studentului. 

1 

exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia 

 

• Studiul sistemului, identificarea şi descrierea funcţiilor 

sistemului de comandă. Realizarea caietului de sarcini cu 

cerințele impuse în cadrul proiectului. Stabilirea 

configuraţiei minimale pentru implementarea aplicaţiei.  

1 
exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Realizarea în ePLAN a schemei electrice a proiectului. 1 exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Stabilirea tabelelor de alocare a variabilelor şi a 

algoritmului de control. 

1 exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

• Dezvoltarea programului aplicaţie 

- Realizarea configurației hardware  

- Realizarea aplicației software pentru PLC 

- Realizarea interfeței utilizator pentru HMI 

 

1 

4 

3 

exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 
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• Validarea  programului prin testare în regim de simulare 

și/sau pe standul experimental. 

2 exerciţiul, conversaţia, 

demonstraţia, experimentul,  

lucrări practice 

 

Bibliografie 

• Raţă, M., Tehnici avansate de automatizare a sistemelor electrice – fascicole pentru lucrări de laborator, format 

electronic, 2020; 

• RAȚĂ M., RAȚĂ G., A Solution for Study of Positioning Control of Two Axes, International Conference and 

Exposition on Electrical and Power Engineering - EPE2016, IASI, 20-22 oct, WOS:000390706300129, pp 648-652; 

• RAȚĂ M., RAȚĂ G. Application with a XY-plotter controlled by PLC used in student laboratory works, Advanced 

Topics in Electrical Engineering (ATEE2015), 7-9 mai 2015, Bcuresti, DOI: 10.1109/ATEE.2015.7133685, pag. 

117-120; 

• *** - TIA Portal V15 – Siemens, software, user manual, 2018; 

• *** - GX Developer – Mitsubishi Electric, software user manual; 

• *** - Easy CoDeSYS – Eaton software user manual; 

• *** - Cataloage tehnice de la diferiți producători. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

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

studiu Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice de la alte universităţi din ţară şi străinătate. 

• În scopul alinierii disciplinei, la cerintele si asteptarile comunitatii epistemice, ale asociatiilor profesionale si ale 

angajatorilor din domeniul aferent programului de studiu, se organizează întâlniri periodice cu reprezentanții 

acestora. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Gadul de cunoaștere și înțelegere a  mediului de 

programare TIA Portal 

Nota acordată la examinarea finală 

Evaluare sumativă – evaluare 

orală 

50 

Laborator 

Gradul de implicare în activitățile practice, 

Gradul de realizare a lucrărilor de laborator 

Gradul de participare la dialog 

evaluare continuă (prin 

metode orale şi probe 

practice) 

30 

Proiect  
Intocmirea caietului de sarcini 

Gradul de complexitate al proiectului întocmit 

evaluare continuă (prin 

metode orale şi probe 

practice) 

20 

Standard minim de performanţă 

• Dobândirea de noțiuni minime cu privire la automatele programabile; 

• cunoaşterea și înțelegerea problemelor din domeniu automatizărilor industriale; 

• capacitatea de a realiza programe software pentru PLC-uri; 

 

„Cu aprobarea cadrului didactic titular al disciplinei, studenții pot echivala parțial activități aplicative la care au 

absentat, prin susținerea unor teste, a unor referate sau a unor proiecte prin care dovedesc dobândirea abilităților, 

competențelor şi cunoştinţelor aferente.”   

 

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 academic Semnătura decanului 

1.10.2020 

 

 

 
 


