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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 

Facultatea Inginerie Electrică şi Știinţa 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 COMANDA SISTEMELOR DE ACŢIONARE ELECTRICÄ CU MAŞINI DE 

CURENT ALTERNATIV 

Titularul activităţilor de curs Ş.l. univ. dr. ing. Ciprian AFANASOV 

Titularul activităţilor de laborator Ş.l. univ. dr. ing. Ciprian AFANASOV 

Anul de studiu 1 Semestrul II Tipul de evaluare Examen 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 
DAP 

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 2 Seminar - Laborator 2 Proiect - 

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

planul de învăţământ 

56 Curs 28 Seminar - Laborator 28 Proiect - 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

II.b) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

II.d) Tutoriat   

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 • Recomandat: promovare cursuri de Maşini electrice, Convertoare statice, Acţionări electrice 

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului Laptop, videoproiector şi retroproiector, suporturi electronice pentru unitatea de curs,  

materiale pentru aplicaţii, manuale. 

 Laborator Laptop, videoproiector şi retroproiector, suporturi electronice pentru aplicaţii, standuri 

şi materiale pentru aplicaţii, referate pentru lucrări de laborator 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C2. Operarea cu concepte şi tehnici avansate din domeniul masinilor si actionarilor electrice 

C4. Proiectarea şi optimizarea sistemelor complexe de acţionare sau de automatizare industrială 

C6. Cercetare științifică în domeniul mașinilor și acționărilor electrice 

Competenţe 

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

Obiectivul general al disciplinei • însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare utilizării, verificării, 

întreţinerii şi proiectării a sistemelor de acţionare cu maşini de curent alternativ; 

Obiective specifice • dezvoltarea abilităţilor practice privind studiul comenzii metodelor moderne de 

reglare a vitezei unor maşini asincrone și sincrone, utilizând diferite programe de 

simulare și standuri de încercare, realizarea unor măsurări, analiza şi 

interpretarea rezultatelor; 

• manifestarea gândirii critice şi creative în domeniul tehnic. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

CAP.1. GENERALITĂŢI 

1.1. Avantajele utilizării motorului asincron în SAE cu 

viteze reglabile.  

1.2. Modelul matematic al motorului asincron trifazat    

1.3. Avantajele pe care le oferă o comanda numerică 

comparativ cu una analogică a unui SAE cu maşini 

asincrone 

1.4. Sisteme de reglare automată cu motoare asincrone 

2h 

Expunerea orală 

utilizând conversaţia, 

predarea prin 

descoperire precum şi 

prezentarea practică a 

unor fenomene 

specifice cu ajutorul 

standurilor din sala de 

curs 

 

CAP. 2. ESTIMATOARE UTILIZATE ÎN SAE CU 

MAŞINI ASINCRONE 

2.1 Estimatoare derivate direct din ecuaţiile maşinii 

asincrone 

2.2. Estimatoare liniare de stare 

2.3 Estimatoare optimale sau filtre Kalman 

 

4h 

 

CAP. 3. ALGORITMI DE REGLARE 

3.1. Principii de reglare a vitezei 

3.2. Comanda vectorială cu orientare după flux rotoric a 

motorului asincron 

3.3. Sisteme de reglare sensorless (fără traductor de viteză) 

4h 

 

CAP. 4. SISTEME NUMERICE DE PROCESOARE 

UTILIZATE ÎN COMANDA SAE 

4.1. DSP - Procesoare digitale de semnal. Generalităţi 

4.2. Arhitectura internă a procesoarelor de tip DSP 

4.4. Procesoare de tip PIC în comanda SAE 

4h 

 

CAP. 5. CONSIDERAŢII PRIVIND UTILIZAREA 

MOTORULUI SINCRON ÎN SAE 

5.1 Principalele diferenţe faţă de maşinile asincrone 

5.2 Motorul sincron la viteză variabilă 

1h 

 

CAP. 6. MAŞINA SINCRONĂ ÎN REGIM STAŢIONAR 

6.1 Motor sincron cu rotor bobinat şi cu poli netezi 

6.1.1 Diagrama fluxurilor şi tensiunilor 

6.1.2 Cuplul electromagnetic 

6.2 Motor sincron cu rotor bobinat şi poli aparenţi 

6.2.1 Diagrama de fluxuri şi tensiuni 

6.2.2 Expresiile cuplului electromagnetic 

       6.3 Consideraţii asupra maşinii sincrone cu magneţi 

permanenţi 

3h 

 

CAP 7. MAŞINA SINCRONĂ ALIMENTATĂ ÎN 

TENSIUNE SAU CURENT 

7.1 Reglajul cuplului maşinii alimentate în tensiune 

7.2 Reglajul cuplului maşinii alimentate în curent 

7.3 Criterii de comparaţie a modurilor de comandă 

7.4 Comanda maşinii sincrone cu poli netezi 

7.4.1 Comanda la reacţie a indusului pur transversală 

7.4.2 Comanda la factor de putere unitar 

7.4.3 Comanda prin curentul inductorului 

        7.5 Comanda maşinii sincrone cu poli aparenţi 

5h 
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CAP.8. MOTOR SINCRON AUTOPILOTAT 

ALIMENTAT PRIN ONDULOR DE CURENT CU 

COMUTAŢIE NATURALĂ 

8.1 Studiul comutaţiei. Consecinţele autocomutaţiei 

8.1.1 Comanda cu senzor de poziţie 

8.1.2 Studiul curenţilor. Unghi de comutaţie 

8.1.3 Studiul tensiunilor. Factor de putere intern 

8.1.4 Cele două moduri de comutaţie 

8.1.5 Cuplu dezvoltat la flux intern dat 

8.1.6 Funcţionarea în regim subexcitat 

8.1.6 Adaptarea în cazul maşinilor cu poli aparenţi 

8.1.7 Influenţa ondulaţiei curentului redresat 

       8.2 Pilotarea maşinii 

8.2.1 Comanda cu senzor de poziţie 

        8.2.2 Comanda fără senzor de poziţie 

5h 

 

    

Bibliografie 

1. Bimal K. Bose, Power Electronics and AC Drives, ELSEVIER, USA, 2007 

2. Kelemen, A., Imecs, M., Sisteme de reglare cu orientare dupa camp ale masinilor de curent 

alternativ, Editura Academiei, Bucuresti, 1989; 

3. Vas, P., Vector control of AC Machines, Clarendon Press, Oxford, 1990; 

4. Vas, P., Sensorless Vector and Direct Torque Control, Clarendon Press, Oxford, 1998; 

5. Muşuroi Sorin, Popovici Dorin, Actionari electrice cu servomotoare, Editura Politehnica, Timisoara, 

2006, 

6. Yamamura, S., Spiral vector Theory of AC Circuits and Machines, Clarendon Press, Oxford, 1992; 

7. Diaconescu, M.P., Raţă, M., Complemente de acţionări electrice cu maşini asincrone, Casa de 

Editura Venus, Iaşi, 2005; 

8. Birou Iulian, Actionari electrice; Sisteme de reglare si control. Editura Mediamira, 2003 

9. Manoliu, V., Motorul sincron autopilotat, Editura ICPE, Bucureşti, 1999, ISBN 973-8067-01-4 

10. Bonal, J., Séguier, G., Entraînements électriques a vitesse variable, Vol. II, 1998, ISBN 2-7430-

0185-2, 

11. Buhler,H., Réglage de systèmes d’électronique de puissance, Vol I, II, 1988, ISBN 2-88074-342-7 

12. Mandici, L., Comanda motorului sincron - note de curs, Site USV FIESC  – format electronic 

13. Ilaş, C., Bostan, V., Algoritmi de reglare vectorială fără senzori mecanici pentru maşini asincrone, 

Editura Matrix Rom, 2006, ISBN 973-755-104-4; 

14. Ilaş, C., Bostan, V., Utilizarea procesoarelor DSP în comanda numerică a motoarelor asincrone, 

Editura Matrix Rom, 2006, ISBN 973-685-313-333; 

15. Dumitru, L., Iordache, M., Simularea numerică a circuitelor analogice cu programul PSPICE, 

Editura Matrix Rom, 2006, ISBN 973-755-054-4; 

16. Andronescu, Gh., Comenzi numerice în acţionări electrice, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2005, 

ISBN 973-755-054-4; 

17. Simion. Al.,Maşini electrice,Vol. III,Maşina asincronă,ISBN 978-606-13-0988-7, Ed. Gh Asachi, 

Iaşi, 2012, 

18. Kisch, D.O., Reglarea vectorială a maşinilor de curent alternativ, Editura ICPE, Bucureşti, 

1997, ISBN 973-97863-6-7; 

19. Afanasov Ciprian, Comanda SAE cu maşini asincrone – fascicole pentru lucrări de laborator 

20. Afanasov Ciprian, Comanda SAE cu maşini sincrone – fascicole pentru lucrări de laborator 
 

Aplicaţii (laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Norme de protecţia muncii. 

2. Mediul de simulare MATLAB-

SIMULINK; blocuri specifice 

sistemelor de acționare electrică. 

3. Modelarea unui motor asincron în 

mediul de simulare MATLAB-

SIMULINK. 

4. Simularea unei comenzi vectoriale 

directe orientată după fluxul rotoric a 

unui SAE cu motor asincron. 

2h 

2h 

 

 

2h 

 

 

2h 

 

 

• Identificarea componentelor standurilor, 

stabilirea caracteristicilor tehnice nominale ale 

maşinilor electrice încercate şi alegerea 

echipamentelor de măsură; 

• Precizarea cerinţelor lucrării şi a 

succesiunii încercărilor experimentale; 

• Efectuarea de incercări experimentale şi 

înregistrarea rezultatelor obţinute prin 

măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice de 

pe stand; 
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5. Analiza performanţelor unui SAE cu 

motor asincron comandat prin 

intermediul comunicației USS. 

6. Analiza performanţelor unui SAE cu 

motor asincron comandat cu un 

procesor de tip DSP. 

7. Reglarea indirecta a poziţiei unui motor 

asincron prin intermediul unui invertor 

comandat cu procesor DSP 

8. Studiul comenzii în buclă închisă a 

motorului pas cu pas cu driver integrat 

9. Studiul comenzii la excitaţie variabilă a 

motorului sincron.                 

10. Studiul comenzii la frecvenţă variabilă 

a motorului sincron autopilotat.   

11. Studiul comenzii la frecvenţă variabilă 

a servomotorului sincron. 

12. Studiul optimizării graficelor de 

mişcare utzilizând comanda numerică 

IDM640 servodrive a unui SAE cu 

servomotor brushless DC. 

2h 

 

 

2h 

 

 

2h 

 

 

2h 

 

3h 

 

3h 

 

3h 

 

3h 

 

• Prelucrarea datelor obţinute în scopul 

identificării pe cale grafică a caracteristicilor 

de funcţionare ale masinilor electrice 

incercate; 

•  Comentarea rezultatelor experimentale 

obţinute pe cale experimentală. 

Bibliografie 

Afanasov Ciprian, Comanda SAE cu maşini asincrone – fascicole pentru lucrări de laborator. 

Afanasov Ciprian, Comanda SAE cu maşini sincrone – fascicole pentru lucrări de laborator 

 

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 Sisteme electrice de la alte universităţi din ţară şi străinătate. 

o Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, domeniul Inginerie Electrică, 

Program master Sisteme de Monitorizare şi Control, disciplina Tehnici avansate de control numeric; 

• Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Inginerie Electrica, Specializarea de masterat: 

Electrotehnică şi electronică de putere, disciplina: Acţionări electrice avansate; 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

• Nota acordată participarea activă în 

timpul cursurilor 

• Nota acordată la examinarea finală 

• evaluare prin teste periodice  

 

• evaluare prin probă finală orală şi 

probe scrise la examenele parţiale 

10 

 

 

40 

Laborator  

• Media notelor acordate la  lucrări 

practice 

• Nota acordată la elaborarea 

referatelor de laborator 

• evaluare continuă (prin metode orale 

şi probe practice) 

 

• evaluare sumativă 

40 

 

 

10 

Standard minim de performanţă 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 

- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 

- capacitatea de a realiza un montaj practic şi a efectua măsurări  

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

25.09.2020 
  

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020  

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020  

 


