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SYLLABUS 
I. Date generale 
Codul disciplinei Denumirea disciplinei 
UTI.EH.SE.306.1.DID.DO Tehnica reglarii automate 
Titular de disciplină Conf. dr. ing. Mihaela Doina Zamfir 

 
Semestrul Structura Forma de evaluare Număr de credite 

5 2C+1L Colocviu 3 
 
II. Obiectivele disciplinei 
Disciplina prezinta studentillor cele mai importante probleme din domeniul Tehnicii reglarii 
automate a proceselor insotite de elemente de reglaj si automatizare cu aplicatii in reglarea 
actionarilor electrice.  

 
III. Conţinutul cursului 
-analiza calitatii sistemelor automate in domeniul timp si domeniul frecventa 
-corectia sistemelor automate 
- utilizarea regulatoarelor tipice liniare continue si discrete 
- metode de proiectare a sistemelor de reglare automate 
-constructia, functionarea si proiectarea elementelor de reglare  
-reglarea optimala a actionarilor electrice  
-echipamente de automatizare unificate 

 
IV. Conţinutul aplicaţiilor 
Utilizarea programului MATLAB/SIMULINK in reglarea S.A. monovariabile si 
multivariabile, corectia regimurilor tranzitorii si stationare, metode de decuplare ale 
sistemelor multivariabile cu utilizarea programului MATLAB/ SIMULINK, metode de 
acordare regulatoare,sisteme de reglare conventionale  pentru configuratii mecanice tipice, 
sisteme de urmarire cu motor de c.c.-simulare, analiza si acordare regulator. 

 
V. Bibliografie selectivă 
1.Mircea Nemescu, Tehnica reglarii automate, Editura Politehnium, Iasi, 2005 
2. Mihail Voicu, Introducere in automatica, Polirom, 2002 
3. Radu Olaru, Mihaela Doina Zamfir, curs "Teoria sistemelor si automatizari", Rotaprint, 
Universitatea tehnica "Gh.Asachi Iasi", 1995. 
4. PC-Matlab, User’s guide Mathworks, 1991 
5.  PC-Matlab, Control Toolbox,  Mathworks, 1991 
 

 
VI. Procedura de evaluare 
1. Evaluarea finală – examen scris, pondere de 50 % în nota finală. 
Sarcini - Test de cunoştinţe cu dezvoltare tematică, demonstraţie, probleme.    
2. Evaluare continuă – activitatea la laborator – pondere de 50 % în nota finală. 

 
Decembrie 2009       Titular disciplină, 
              Conf. Dr. Ing. Mihaela Doina Zamfir 
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