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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Inginerie 

1.3. Departamentul Energetică și Știința Calculatoarelor 

1.4. Domeniul de studii Calculatoare și Tehnologia Informației 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea Tehnologia Informației/ inginer 

1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Sisteme de  conducere a roboților 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Livinţi Petru 

2.3. Titularul activităţilor de laborator Prof. dr. ing. Livinţi Petru 

2.4. Anul de 

studiu 

IV 2.5. Semestrul 8 2.6. Tipul de evaluare Examen 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 laborator 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  4 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  44 

3.8. Total ore pe semestru  100 

3.9. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
•  

4.2. de 

competenţe 
•  

 

http://inginerie.ub.ro/
mailto:decaning@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, videoproiector, tablă. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
• Laborator cu echipamente adecvate şi software de programare pentru aceste 

echipamente. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
• Însușirea cunoștințelor de bază privind sistemele de conducere a roboților. 

7.2. Obiectivele specifice • Cunoasterea de către studenţi a problematicii de bază a sistemelor de 

conducerea roboților. 

•  Studiul principiilor de funcţionare ale roboţilor industriali. 

•  Însușirea tehnicilor de investigare şi analiză a sistemelor de conducere a 

roboților 

•  Obţinerea de deprinderi intelectuale de către studenţi, care să le permită  

valorificarea superioară a noțiunilor predate. 

 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în problematica roboţilor industriali.  

Definiţii. Clasificarea roboţilor industriali. Structura  

generală a unui robot industrial. Sistemul de comandă 

a roboţilor industriali 

2 Prelegere susţinută de 

prezentări PPT, utilizând 

videoproiector, tabla 

interactiva, bazată pe 

conversaţii, explicaţii, 

exemplificări 

 

 

2. Sisteme de acţionare electrică. Generalităţi.  

Raportarea cuplurilor statice şi a momentelor de 

inerţie  la viteza arborelui motorului. Raportarea 

mişcărilor de rotaţie și translatie 

2 

3. Maşini de lucru. Clasificarea maşinilor de lucru în 

funcţie de caracteristicile lor mecanice.  

2 

4. Acţionarea roboţilor industriali cu motoare de curent 

continuu. Caracteristicile motoarelor de curent 

continuu din sistemele de acţionare electrică ale 

roboţilor  industriali. Schema de comandă automată a 

2 

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 

 

C3.2. Utilizarea de cunoștințe interdisciplinare, a tiparelor de soluţii şi a uneltelor, efectuarea de experimente 

şi interpretarea rezultatelor lor 

C3.3. Aplicarea tiparelor de soluţii cu ajutorul uneltelor şi metodelor inginereşti 

C3.4. Evaluarea comparativă, inclusiv experimentală, a alternativelor de rezolvare, pentru optimizarea 

performanţelor 

C5.2. Utilizarea unor cunoştinţe interdisciplinare pentru asigurarea exploatării sistemelor hardware, software şi 

de comunicaţii în raport cu cerinţele domeniului de aplicaţii 

C5.3. Utilizarea unor principii şi metode de bază pentru asigurarea securităţii, siguranţei şi uşurinţei în 

exploatare a sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 

C5.5. Dezvoltarea de sisteme şi aplicaţii pentru întreţinerea şi utilizarea de sisteme hardware, software şi de 

comunicaţii 

C6.1. Descrierea structurii şi comportamentului sistemelor inteligente 

C6.2. Explicarea funcţionării şi a interacţiunii cu mediul a sistemelor inteligente folosind metode specifice 

6
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pornirii reostatice a  unui motor de curent continuu în 

funcţie de timp. Caracteristicile de funcţionare, de 

reglare a vitezei şi de frânare.  

5. Regimurile de funcţionare ale sistemelor de acţionare 

electrică. Regimurile statice de funcţionare ale 

motoarelor electrice. Regimul tranzitoriu 

electromecanic de pornire al sistemelor de acţionare 

electrică cu motoare de c.c.  

2 

6. Regimurile dinamice ale sistemelor de acţionare 

electrică cu maşini de curent continuu. Ecuaţiile 

regimurilor dinamice. Funcţiile de transfer şi 

schemele bloc ale sistemelor de acţionare electrică cu 

maşini de curent continuu cu excitaţie independentă 

2 

7. Acţionarea roboţilor industriali cu motoare asincrone  

trifazate.  Reglarea vitezei motoarelor asincrone 

trifazate prin variaţia tensiunii de alimentare  şi a 

frecvenţei tensiunii de alimentare. 

2 

8. Acţionarea roboţilor industriali cu motoare pas cu 

pas. Modelul matematic al MPP. Comanda şi  

alimentarea înfăşurărilor de fază ale MPP. Schema 

bloc de comandă şi alimentare a MPP în circuit 

deschis. Distribuitoare de impulsuri.  

2 

9. Circuite de comutaţie pentru alimentarea MPP. 

Forţarea cu rezistenţă serie. Forţarea cu rezistenţă- 

condensator. Metode de supresare. Supresarea cu 

diodă. Supresarea cu diode şi rezistenţe                                           

2 

10. Supresarea cu diodă Zener. Supresarea activă. 

Comanda motoarelor pas cu pas în circuit deschis cu  

microprocesor. Sisteme de reglare incrementală a 

poziţiei cu MPP în circuit închis. 

2 

11. Structura hardware sistemelor de conducere 2 

12. Structura programelor de conducere a robotilor. 2 

13. Sisteme de control a miscarii pe axa. Algoritmi de 

interpolare 

2 

14. Calcularea spatiului de lucru al robotului. Interfete de 

programare. 

2 

Bibliografie 

• Livinti Petru Sisteme de conducere în robotică. – Note de curs, laborator, format electronic, 2020 

• Lewis, F W;Jagannathan, S;Yesildirak, A, Neural Network Control of Robot Manipulators and Non-Linear Systems, 

ISBN 9781000124088, CRC Press, 2020 

• Sabato Manfredi, Advances in Industrial Control, Multilayer Control of Networked Cyber-Physical Systems: 

Application to Monitoring, Autonomous and Robot Systems, ISBN 978-3-319-41646-5, Springer International 

Publishing, 2017 

• Livinti Petru - Sisteme de conducere în robotică. Editura Alma Mater Bacău, 2007 

• https://www.robofun.ro/platforme-de-dezvoltare/arduino-uno-r3.html 

• Ispas V. - Roboţi industriali. Editura "Dacia" Cluj-Napoca, 1985 

Bibliografie minimală 

• Livinti Petru Sisteme de conducere în robotică. – Note de curs, laborator, format electronic, 2020 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Laborator  Prezentare referat de 

laborator. Realizare 

lucrare de laborator,  

implementare, testare. 

 

 

1. Instrucțiuni de securitate şi sănătate a muncii şi  

    prezentarea laboratorului. Sisteme de acționare a roboților 

4  

2. Proiectare unui robocar ghidat fotoelectric. 4  

3. Comanda motorului pas cu pas cu placă Arduino Uno  

utilizat la acționarea unui robot 

4  

  4. Reglarea vitezei servomotoarelor de curent continuu cu  

      rotor disc şi întrefier axial. 

4  

  5.  Manipulatorul comandat de servocontrolerul SSC-32.  4  

https://www.robofun.ro/platforme-de-dezvoltare/arduino-uno-r3.html
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   6. Comanda de la distanță a unui sistem de acționare  

     electrică a unei benzi transportoare cu două placi de  

     dezvoltare Arduino Uno  

4  

  7. Comanda cu automat programabil a robotului industrial  

    RBH2.  

4  

Bibliografie 

• Livinti Petru Sisteme de conducere în robotică. – Note de curs, laborator, format electronic, 2020 

• Lewis, F W;Jagannathan, S;Yesildirak, A, Neural Network Control of Robot Manipulators and Non-Linear 

Systems, ISBN 9781000124088, CRC Press, 2020 

• Sabato Manfredi, Advances in Industrial Control, Multilayer Control of Networked Cyber-Physical Systems: 

Application to Monitoring, Autonomous and Robot Systems, ISBN 978-3-319-41646-5, Springer International 

Publishing, 2017 

• Livinti Petru         - Sisteme de conducere în robotică. Editura Alma Mater Bacău, 2007 

• https://www.robofun.ro/platforme-de-dezvoltare/arduino-uno-r3.html 

• Ispas V. - Roboţi industriali. Editura "Dacia" Cluj-Napoca, 1985 

Bibliografie minimală 

Bibliografie minimală 

• Livinti Petru Sisteme de conducere în robotică. – Note de curs, laborator, format electronic, 2020 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținutul disciplinei este adaptat permanent  la noile tendințe din domeniu și la solicitarea angajatorilor din 

domeniul aferent programului. Majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniu apreciază cunoștințele 

absolvenților în domeniul sistemelor de conducere a roboților.   

• Conținutul cursului si laboratorului este în concordanță cu conținutul disciplinelor similare de la alte universități 

din ţară şi străinătate. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 
Răspunsul la întrebări referitoare la 

probleme din aria cursului 

Examen scris și oral 80 % 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Realizare laboratoare Apreciere activitate 

laborator 20%  

20 % 

10.6. Standard minim de performanță 

• Realizarea lucrărilor de laborator și nota minim 5 la examen. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de laborator 

6.09.2021 Prof. dr. ing. Livinţi Petru Prof. dr. ing. Livinți Petru 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

23.09.2021 Prof. dr. ing. Culea George 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. dr. ing. Mirela Panainte-Lehăduș 

 


