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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Obiectivele specifice ale disciplinei: insusirea cunostintelor de baza din domeniul structurilor si algoritmilor de
reglare automata. Dobandirea unor abilitati in alegerea structurii de reglare (puncte de vedere si solutii), in
calculul algoritmilor de reglare automata si performantelor sistemelor de reglare automata dup iesire si dupa
stare..
Rezultatele învăţării. Se regasesc in cunostintele si abilitatile necesare in dezvoltarea, testarea si
implementarea unor solutii de reglare automata dupa iesire si dupa stare.
Competenţele se regasesc in formarea deprinderilor in analiza si dezvoltarea unor solutii de reglare automata a
proceselor automate de complexitate redusa si medie.
B. SUBIECTELE CURSULUI
1.
Structuri de bază şi metode de proiectare
2
1.1. Structuri de reglare auomată şi metode de proiectare
1.2. Modele matematice de ordin redus (tip benchmark)
2. Algoritmi de reglare
6
2.1. Algoritmi de reglare tipizaţi, continui. Realizarea (implementarea) cvasicontinuă a algoritmilor
2.2. Recomandări generale privind utilizarea algoritmilor tipizaţi
2.3. Funcţii suplimentare incluse în structura regulatoarelor tipizate
3.
Comportarea sistemelor în regimuri permanentizate. Indicatori de calitate pentru aprecierea
performanţelor
4
3.1. Regimurile de funcţionare ale sistemelor de reglare automată
3.2. Determinarea valorilor de regim staţionar constant ale mărimilor unui sistem (sra)
3.3. Proprietăţi induse de tipul de regulator asupra comportării sra în regimuri permanentizate
3.4. Sisteme cu statism artificial. Sisteme cuplate prin mărimea de ieşire
3.5. Criterii şi indicatori pentru aprecierea calităţii sra
4.
Proiectarea sistemelor de reglare automată pe baza caracteristicilor de pulsaţie (frecvenţă)
4
4.1. Aspecte generale ale proiectării în domeniul pulsaţie
4.2. Utilizarea diagramelor bode în proiectarea sistemelor de reglare automată
4.3. Proiectarea în domeniul pulsaţie a regulatoarelor pentru conducerea proceselor cu timp mort dominant
5.
Acordarea optimă a regulatoarelor utilizând criterii de modul
4
5.1. Metode de optimizare a parametrilor regulatoarelor
5.2. Metoda (criteriul) modulului optim (MO-m)
5.3. Metoda (criteriul) optimului simetric (SO-m)
5.4. Metoda (criteriul) optimului simetric extins (ESO-m)
6.
Acordarea parametrilor regulatoarelor utilizând date experimentale
4
1

6.1. Particularităţi de scriere a funcţiei de transfer aferente regulatoarelor destinate conducerii proceselor lente
6.2. Acordarea regulatoarelor pentru procese lente cu autostabilizare, aperiodice
6.3. Metoda de acordare Ziegler-Nichols bazată pe atingerea limitei de stabilitate
6.4. Metode de acordare datorate lui Oppelt
7.
Sisteme de reglare automată cu compensare după perturbaţie
2
7.1. Sisteme de conducere automatã cu compensare dupã perturbaţie
7.2. Sisteme de conducere automatã în circuit deschis cu compensare după perturbaţie
7.3. Sistme de reglare automată cu compensare după perturbaţie
8.
Sisteme de reglare automată în cascadă
2
8.1. Structura de sistem de reglare automată în cascadă
8.2. Proiectarea algoritmică a sistemelor de reglare automată în cascadă. Probleme speciale
9.
Conducerea proceselor cu timp mort utilizând scheme de reglare cu predictor Smith
2
9.1. Scheme de reglare cu predictor Smith. Cazul continuu
9.2. Implementarea numerică a regulatorului cu predictor Smith
10. Sisteme de reglare automata dupa stare (SRA-x)
4
10.1 Structura sistemelor de reglare dupa stare
10.2. Proiectarea SRA-x prin metoda alocării
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)
 Laborator
L-1. Studiul unui sistem de reglare automata a temperaturii intr-o incinta incalzita prin pardoseala.
4
L-2. proiectarea si Implementarea algoritmilor de reglare in varianta FA cu AO
2
L-3 Calculul SRA in regimuri permanentizate. Efectul tipului de regulator
2
L-4 Proiecatarea regulatorului pentru o aplicatie de laborator de proces rapid 9sistem de actionare)
4
L-5. Proiecatarea regulatorului pentru o aplicatie de laborator pentru reglarea nivelului lichidului
4
 Proiect (sustinerea proiectului are loc in ultimele 2 saptamani).
Tema 1. Proictarea unor structuri de reglare automata a turatiei unei actionari cu m.c.c. (min. 4 variante)
Tema 2. Proiectarea unor tructuri de reglare automata a temperaturii intr-un cuptor industrial (min. 4 variante)
Cele doua teme sunt la alegere i se rezolva in colective de cate 2-3 studenti. Solutiile se verifica prin simulare.
D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
• Curs Cursul poate fi achizitionat contra-cost si este transmis sub forma de folii relative la prelegerile
asistate de calculator, discutarea detaliata a exemplelor (explicatii), discutarea unor aplicatii
industriale
• Laborator Lucrarile se desfasoara pe baza de referat distribuit in prealabil studentilor. Analiza de
proces (functionalitate) experiment, interpretarea calitativasi cantitativa a rezultatelor de proiectare si
implementare a solutiilor de conducere;, discutare colectiva si individuaizată a rezultatelor
• Proiectul se desfasoara pe baza de etapizare a realizarii si discutarea modelarii matematice si a
solutiilor de conducere.
E. PROCEDURA DE EVALUARE
• Curs: evaluare bazata pe examen; examenul este scris in doua parti: teorie- 2-3 subiecte (fara acces la
bibliografie); - problema analiza si proiectarea unor solutii de reglare (cu acces la bibliografie).
Notarea este separata. Media celor doua note trebuie sa fie mai mare de 5 dar nici una din parti nu
trebuie sa fie notata sub 4.5.
•
Laborator (activitate pe parcurs) Se evalueaza individual (o nota sintetizatoare). Nota minima 5,0.
Toate lucrarile trebuie efectuate.
• Proiectul se evalueaza pentru ansamblu si pentru contributia individuala a fiecarui membru al echipei.
Nota minima 5,0
Media celor doua note la Activitatile prectice trebuie sa fie mai mare de 5,0.
• Nota finala se calculeaza din nota de laexamen ( curs) (pondere 2/3) si de la activitatea pe parcurs
(laborator+proiect)(pondere 1/3); Nota de trecere 5,o .
F. BIBLIOGRAFIE
1. Preitl, St., R.-E. Precup şi Zs. Preitl (2007). Structuri şi algoritmuri pentru conducerea automată a
proceselor. Vol.1., Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2009
2 Preitl, Şt., Precup, R.-E. (Editori) Tehnici de proiectare a structurilor de reglare automată.Aplicaţii, Editura
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2008
3. Preitl, Şt., Precup, R.-E. (Editori) Regulatoare pentru servosisteme. Metode de proiectare, Editura Orizonturi
Universitare, Timişoara, 2007
G.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
1. Technische Universitaet Wien, Austria
2. L’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, ElvetiaSe indică 3 universităţi străine de prestigiu in care
funcţionează discipline comparabile.
3. Universitatea tehnica si de Economie din Budapesta, Ungaria
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