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Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare
proiectării, testării şi exploatării echipamentelor de conducere automată a
instalaţiilor şi serviciilor aferente locuinţelor şi clădirilor.
Cunoştinţele se referă la:
- Bazele teoriei sistemelor de reglare automată,
- Proiectarea sistemelor de reglare automată pentru instalaţii termice,
hidraulice şi electrice. Dimensionarea robinetelor de reglare,
servomotoarelor şi acordarea regulatoarlor PID
Deprinderile se referă la analiza şi testarea experimentală, abordarea
sistemică, analiza prin simulare şi proiectarea asistată de calculator a
sistemelor de reglare automată
Curs :
1. Sisteme de reglare automată. Bucla de reglare tipică pentru automatizarea
instalaţiilor. Feedback. Feedforward – 2 ore.
2. Sistemul de conducere automată a unei centrale termice. Schema
tehnologică cu aparatura de automatizare. Schema bloc – 2 ore.
3. Sistemul de conducere automată a unei centrale termice. Automatul.
Regulatoarele. Traductoarele. Robinetul de reglare. Servomotorul – 2 ore.
4. Metoda de proiectare a automatelor implementate cu automate programabile
logice sau cu contacte şi relee. Exemplu : Automatul pentru oprirea unui
motor după o rotaţie – 2 ore.
5. Reţeaua Petri pentru automatul unei staţii de betoane. Analiza performanţelor
automatului. Paralelismul general şi paralelismul tip bandă rulantă .
Proiectarea automatului pentru o staţie de betoane. Implementarea cu APL
sau cu contacte şi relee 2 ore.
6. Semnale. Analiza, sinteza şi filtrarea. Impulsul Dirac şi răspunsul pondere.
Treapta unitară şi răspunsul indicial. Semnalul sinusoidal şi răspunsul la
semnal sinusoidal. Diagramele Bode – 2 ore.
7. Semnale periodice şi semnale impuls. Transformările Fourier şi Laplace.
Funcţia de transfer. Transformările schemelor bloc – 2 ore.
8. Identificarea proceselor din instalaţiile pentru locuinţe şi clădiri. Diferite
metode. Exemple de procese termice hidraulice şi electrice 2 ore.
9. Analiza sistemelor automate în domeniul timp. Performanţe – 2 ore.
10. Analiza sistemelor în domeniul frecvenţă. Stabilitatea. Robusteţea.
Performanţe – 2 ore.
11. Traductoare de temperatură, presiune, nivel şi umiditate 2 ore.
12. Regulatoare tripoziţionale (3P). Poziţionerul. Regulatoare PID. Regulatoare
cu impulsuri modulate în durată – 2 ore.
13. Proiectarea asistată de calculator a sistemului automat pentru reglarea

temperaturii centralei termice. Metoda locului radacinilor. Dimensionarea
robinetului de reglare prin amestec, a servomotorului şi acordarea
regulatorului PI – 2 ore.
14. Simularea sistemului automat pentru reglarea temperaturii centralei termice.
Calculul performanţelor sistemului automat – 2 ore.
Laborator:
1. Traductorul de temperatură – 2 ore.
2. Automatul pentru oprirea unui motor după o rotaţie implementat cu automatul
programabil logic Moeller PS 3 – 2 ore.
3. Automatul programabil logic Moeller Easy Relay 400 – 2 ore.
4. Mediul de dezvoltare a aplicaţiilor cu automate implementate cu AP Moeller
Easy Relay – 2 ore
5. Analiza în domeniul timp a sistemelor de ordinul unu. Performanţe – 2 ore.
6. Analiza în domeniu frecvenţă a sistemelor de ordinul unu. Performanţe – 2
ore.
7. Analiza în domeniul timp a sistemelor de ordinul doi. Performanţe – 2 ore.
8. Analiza în domeniul frecvenţă a sistemelor de ordinul doi. Performanţe.
9. Identificarea experimentală a unui sistem termic – 2 ore.
10. Activităţi legate de tema de casă. Dimensionarea asistată de calculator a
robinetului de reglare şi servomotirului – 2 ore.
11. Activităţi legate de tema de casă. Identificarea asistată de calculator a
procesului. Proiectarea asistată de calculator a regulatorului prin metoda
locului rădăcinilor. Simularea sistemului automat pentru reglarea temperaturii
unei centrale termice – 2 ore.
12. Analiza experimentală a funcţionării unei centrale termice automatizate – 2
ore.
13. Refacerea lucrărilor – 2 ore.
14. Susţinerea lucrărilor 2 ore.
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea în notare exprimată în
procente
50%
25%

1. răspunsurile la examen – colocviu (examinare finală)
2. susţinerea lucrărilor practice de laborator
3. susţinerea finală a proiectelor
4. testarea periodică prin lucrări de control
5. testarea continuă pe parcursul semestrului
6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte ……
25%
7. alte activităţi (de precizat)……………………….
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/C/V, ( de exemplu: lucrare scrisă ( inclusiv tipul descriptivă, test grilă, rezolvare probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual sau în grup,
susţinere de lucrări, proiect (proiectele cu notă distinctă se încadrează la PR) etc.
Examen oral cu două subiecte. Un subiect referitor la cunoştiinţele prezentate la curs şi o aplicaţie numerică
a acestor cunoştinţe. Notele pentru aceste două subiecte au o pondere egală, de 25%.

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului
(fiecare rând se completeatză după caz)
1. studiul notiţelor de curs
2. studiul suporturilor de curs - manuale, cărţi
etc.
3. studiul bibliografiei minimale recomandate
4. activităţile specifice de pregătire pentru
seminar, proiect, laborator etc.
5. întocmirea de teme, referate, eseuri etc.
6. pregătirea pentru lucrări de verificare
7. pregătirea pentru prezentări orale

10
10
10
10

8. pregătirea pentru examinarea finală
9. participarea la consultaţii

15

10. documentarea în teren
11. documentarea suplimentară în
bibliotecă
12. documentarea prin reţeaua Internet
1
13. alte activităţi ….
14. ……….
TOTAL ore studiu individual pe semestru = 56
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