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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Obiective specifice: Cunoşterea conceptului de sistem, concept fundamental pentru domeniul ingineriei
sistemelor, şi a modului în care se manipulează acesta pentru a putea aborda probleme de modelare şi
conducere. Rezultatele învăţării: Cunoaşterea la nivelul punerii corecte a problemelor a conceptelor de sistem
şi semnal, a caracterizări semnalelor şi sistemelor în domeniul timp, operaţional şi frecvenţă, a proprietăţilor
sistemelor precum şi însuşirea unor tehnici de calcul specifice sistemelor liniare utilizabile în analiza şi sinteza
sistemelor. Disciplina contribuie la crearea competenţelor de “înţelegere şi utilizare a fundamentelor de
matematică, fizică, inginerie mecanică, inginerie electrică şi automatică” şi de “modelare şi simulare a
proceselor”.
B. SUBIECTELE CURSULUI
Cap. 1. Sisteme dinamice (preliminarii) (6 ore): Conceptul de sistem. Conceptul de semnal; Modele
matematice; Conexiuni de sisteme; Punct de funcţionare şi regimuri de funcţionare. Cap. 2. Caracterizarea
sistemelor liniare în domeniul timp şi în domeniul operaţional (8 ore): Liniaritate; Sisteme lineare în timp
continuu şi în timp discret; Matrice şi funcţii de transfer; Elemente de transfer tipizate; Discretizarea modelelor
matematice ale sistemelor în timp continuu; Aplicaţii ale matricelor şi funcţiilor de transfer. Cap. 3. Analiza
sistemelor liniar (10 ore): Obţinerea modelelor matematice ale sistemelor complexe; Realizări sistemice;
Transformări de stare; Regimul permanent constant al sistemelor lineare; Regimul permanent armonic al
sistemelor lineare (caracteristici Bode); Puncte de echilibru. Nelinearităţi şi linearizare. Cap. 4. Proprietăţile
sistemelor (4 ore): Stabilitatea sistemelor; Controlabilitatea sistemelor lineare; Observabilitatea sistemelor
lineare.
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)
Lista principalelor lucrări de laborator:
1. Introducere în mediul de programare Matlab (4 ore)
2. Semnale analogice si semnale numerice (4 ore)
3. Modelarea matematica a sistemelor fizice în timp continuu (4 ore)
4. Discretizarea sistemelor (4 ore)
5. Modelarea matematică a conexiunilor de sisteme lineare. Studiul regimurilor dinamice ale sistemelor

6.
7.

liniare (4 ore)
Utilizarea modulului dspace pentru implementarea filtrelor de ordinul II (4 ore)
Studiul sistemelor liniare în timp continuu în regim armonic (4 ore)

D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
• Curs: : expunere, prelegere, conversaţie, exemple
• Laborator: , conversaţie, explicaţie, experiment, studiu de caz, temă de casă
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Examen scris cu durata de trei ore. Prima jumatate a programei (cap. 1 şi cap. 2) se examinează şi printr-un
examen parţial (scris, cu durata de max. 2 ore). Subiectele de examen au trei parţi: teorie- partea I-a
(echivalentă examenului parţial) cu ponderea 3/10, teorie partea a II-a cu ponderea 3/10, probleme (bazate pe
ambele părţi teoretice) cu ponderea 4/10. Punctajele se cumulează. Ponderile examenului şi activităţilor pe
parcurs în nota finală sunt de 2/1..
F. BIBLIOGRAFIE (toate titlurile există în biblioteca UPT)
1. Dragomir, T.L., Elemente de teoria sistemelor, vol I, Timişoara, Ed. Politehnica, 2004.
2 Voicu, M., Introducere în automatică, Iaşi, Ed. Polirom, 2002.
3. Popescu, D ş.a., Teoria sistemelor, Aplicaţii 1 (îndrumar de laborator), Timişoara, Ed. Politehnica, 2005.
4. Dragomir, T.L., Teoria sistemelor, Aplicaţii 2 (culegere de probleme), Timişoara, Ed. Politehnica, 2005.
5. Ionescu, V., Teoria sistemelor – sisteme liniare, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1975.
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