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A. OBIECTIVELE CURSULUI
Însuşirea cunoştinţelor necesare formulării şi rezolvării prin diverse metode a unor probleme de optimizare.
Câştigarea experienţei în optimizare asistată de calculator şi în cercetări operaţionale. Cunoaşterea avantajelor şi
dezavantajelor metodelor de optimizare a sistemelor. Cunoaşterea efectelor alegerii expresiilor funcţiilor obieectiv şi
valorilor matricelor de ponderare asupra performanţelor sistemelor. Cunoaşterea metodelor de optimizare euristică şi
a tehnicilor numerice în proiectarea şi implementarea sistemelor optimale. Obţinerea abilităţilor de cercetare în
sisteme optimale. Însuşirea unor aplicaţii de optimizare în sisteme încorporate, controlul mişcării, mecatronică,
informatică. Contribuţia procentuală a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării: 10
%.
B. SUBIECTELE CURSULUI (Total 28 ore)
1. Definirea unei probleme de optimizare: Definiţii; Clasificări – 2 ore.
2. Optimizare întrun singur pas: Optimizare fără restricţii; Optimizare cu restricţii de tip egalitate şi de tip inegalitate;
Optimizare parametrică a regimurilor dinamice ale sistemelor lineare cu timp continuu şi cu timp discret discret;
Proiectare, implementare, aplicaţii în automatică şi informatică – 4 ore.
3. Optimizare în timp discret: Ecuaţia EulerLagrange discretă; Problema de conducere optimală discretă;
Programarea dinamică discretă; Regulatorul liniarpătratic discret; Proiectare, implementare, aplicaţii în automatică
şi informatică – 6 ore.
4. Optimizare euristică: Algoritmi genetici; Călire simulată; Căutare tabu; Algoritmi de tip ants colony; Tehnici de
căutare şi clasificare; Proiectare, implementare, aplicaţii în automatică şi informatică – 6 ore.
5. Elemente de cercetare operaţională: Programare lineară, nelineară, probleme de transport; Aplicaţii în automatică
şi informatică – 4 ore.
6 Rezolvarea asistată de calculator a a unor probleme de optimizare: Algoritmiprograme de optimizare asistată de
calculator a sistemelor; Proiectare asistată; Metode numerice cu implementări şi aplicaţii în automatică şi informatică
– 6 ore.
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (Total 14 ore)
Conţinutul proiectului de an – total 14 ore
Tema de proiect se referă la proiectarea unor sisteme optimale aplicate în sisteme încorporate, controlul mişcării,

mecatronică, informatică industrială şi neindustrială (economică, financiară): modelare – 2 ore; punerea problemei – 2
ore; analiza structurilor – 2 ore; rezolvarea asistată de calculator a problemelor de optimizare aferente – 2 ore;
implementarea deciziilor optimale – 2 ore; simulări şi experimentări în timp real – 2 ore; analiza utilizării diverselor variante
şi expresii de funcţii obiectiv asupra performanţelor sistemelor – 2 ore.
Activităţile se desfăşoară pe echipe de câte 3 studenţi.
D. BIBLIOGRAFIE
1. R. E. Miller, Optimization: Foundations and Applications; John Wiley & Sons, New York, NY, 2000.
2. J.C. Spall, Introduction to stochastic search and optimization; John Wiley & Sons, New York, 2003.
3. St. Preitl, R.E. Precup, Elemente de reglare automată. Aplicaţii la sistemele de reglare automată a excitaţiei şi
vitezei generatoarelor sincrone; Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005.
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Examen scris cu durata de 3 ore cu 2 subiecte teoretice şi 1 subiect de rezolvare a unei aplicaţii din aria sistemelor
optimale (pondere 2/3); ponderea activităţii de la proiect din timpul semestrului: 1/3.
F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
1. Systems Optimization, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, SUA.
2. Optimization and Control, University of Cambridge, Cambridge, Anglia.
3. Optimization, Linköping University, Linköping, Suedia.
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