ANEXA nr. 3 la metodologie

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Automatică şi Calculatoare
Automatica si Ingineria Sistemelor
Ingineria Sistemelor
Licenţă
Automatica si Informatica Aplicata

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
D2 –P2B2 - Sisteme Integrate de Conducere (SIC)
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof.dr.ing. Ciprian Lupu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.dr.ing. Ciprian Lupu
2.4 Anul de studiu IV
2.5 Semestrul 2 (8) 2.6 Tipul de evaluare V

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
4
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi – teme suplimentare
36
3.7 Total ore studiu individual
92
3.9 Total ore pe semestru
4
3. 10 Numărul de credite

S
(spc)

0/2
0/28
ore
7
14
7
1
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Ingineria Reglarii Automate, Programarea Aplicatiilor de Timp Real, Automate
Programabile.
 Cunostinte modelare a sstemelor, reglare automata, metode de identificarea a proceselor,
programare, achizitie de date,
4.2 de competenţe






CT1 Aplicarea, in contextul respectarii legislatiei, a drepturilor de proprietate intelectuala
(inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor,
normelor si valorilor codului de etica profesionala in cadrul propriei strategii de munca
riguroasa, eficienta si responsabila.
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata luarea
deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta
in cadrul echipei
CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a
resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului



Cursul este in forma electronica fiind predat cu ajutorul unui videoproiector si pe tabla



Laboratorul necesita un minim de 24 de sisteme de calcul de tip PC sau laptop pe care
sunt instalate medii de dezvoltare specifice ce sunt conectate la diverse instalatii si
simulatoare de proces

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 C3 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare si
analiza a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistata de calculator
 C4 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea si mentenanta sistemelor cu
echipamente de uz general si dedicat, inclusiv retele de calculatoare, pentru aplicatii de
automatica si informatica aplicata.
 C5 Dezvoltarea de aplicatii si implementarea algoritmilor si structurilor de conducere
automata, utilizand principii de management de proiect, medii de programare si tehnologii
bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme
incorporate

Competenţe
transversale






..CT1 Aplicarea, in contextul respectarii legislatiei, a drepturilor de proprietate intelectuala
(inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor,
normelor si valorilor codului de etica profesionala in cadrul propriei strategii de munca
riguroasa, eficienta si responsabila.
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata luarea deciziilor
si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul
echipei
CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si
tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Cursul isi propune familiarizarea studentilor cu principalele notiunile
teoretice si practice ale proiectarii si implementarii simulatoarelor de
proces (hardware si software) si a sistemelor de supervizare, control si
achizitie de date (SCADA). Sunt urmarite in mod specilal aspectele
practice ale acestor sisteme avandu-se in vedere solutiile moderne
existent pe piata.
7.2 Obiectivele specifice





8. Conţinuturi

Aplicatiile vin sa completeze notiunile dobandite la curs si sa creeze
deprinderi corecte in dezvoltarea sistemelor SCADA. Sunt utilizate
mai multe programe de dezvoltare ale unor firme importante din
domeniu, cum sunt Rockwell Automation, National Instruments,
Omron etc. Temele laboratoarelor impun rezolvarea unor probleme
concrete ce necesita fundamentarea cunostintelor acumulate.
Aplicatii pe platforme didactice au suportul hardware si software
necesar pentru conceptia si evaluarea performantelor sistemelor
numerice dedicate conducerii proceselor industriale.

8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Definirea si conceptele sistemelor SCADA. Elementele
Predare faţă în faţă
2 ore
componente si functiile acestora.
Tipuri de structuri de sisteme SCADA.
2 ore
-//Nivelul de achizitie si control: Achizitia datelor si controlul
6 ore
-//parametrilor. Notiunea de timp real. Cracteristicile sistemelor de
timp real. Sisteme hardware si software de timp real. Structura
aplicatiilor software de achizitie si reglare.
Simularea software a proceselor industriale. Principii de
4 ore
-//implementare.
Consola operator. Functiile consolei operator. Interfata grafica
4 ore
-//(HMI). Istorice de evolutie.
Conexiuni hardware si software intre simulatoare si sisteme
2 ore
-//SCADA.
Optimizarea functionarii sistemelor SCADA.
2 ore
-//Prezentarea unor studii de caz.
6 ore
-//Bibliografie

D. Popescu, D. Stefanoiu, C. Lupu, C. Petrescu, B. Ciubotaru, C. Dimon, Automatica
Industriala, Ed. AGIR, Bucuresti, 2006.

C. Lupu, M. Alexandru, C. Petrescu, M. Mateescu, D. Popescu, Sisteme de Conducere a
Proceselor Industriale, Ed. Printech, Bucuresti, 2004.

Rockwell Automation. Control Logix 5000. RSView.

National Instruments. Data acquisition.

Lupu C., Dragoicea M., Programarea aplicatiilor pentru conducere in timp real, Editura AOSR,
2011, ISBN 978-606-8371-27-6
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Prezentarea structurii sistemelor SCADA (harware, software) din
predare faţă în faţă,
2 ore
laborator.
tema practica lab.
Achizitia datelor utilizand sisteme de tip automate programabile.
-//2 ore
Intrari digitale, analogice si counter-e.
Achizitia datelor utilizand sisteme de tip automate programabile.
-//2 ore
Iesiri digitale si analogice.
Achizitia datelor utilizand sisteme de calculator de proces. Intrari
-//2 ore
digitale, analogice si counter-e.
Achizitia datelor utilizand sisteme de calculator de proces. Iesiri
-//2 ore
digitale si analogice.
Implementarea si utilizarea buclelor de reglare.
-//2 ore
Implementarea software a simulatoarelor de proces.
-//2 ore
Constructia Interfatei operator I.
-//2 ore
Interfata operator II.
-//2 ore
Constructia istoricelor de evolutie.
-//2 ore
Implementarea sistemelor de alarme
-//2 ore
Exemplu complex de sistem SCADA.
-//2 ore
Conducere la distanta.
-//2 ore
Refacere (limitata) a unor laboratoare
-//2 ore
Bibliografie – note de curs, platforme laborator, help medii de dezvoltare

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Cursul asigura competente teoretice si practice specifice dezvoltarii de aplicatii si implementarii structurilor de
conducere automata, utilizand principii de management de proiect, medii de programare si tehnologii bazate
pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme incorporate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
30 %

Cunoaşterea noţiunilor
Grila finala
teoretice, Corectitudinea
10.4 Curs
rezolvării problemelor
specifice
Activitatea la laborator,
Problemele rezolvate in timpul
70 %
10.5 Seminar/laborator
Proiect practic
laboratorului, prezentarea proiectului
10.6 Standard minim de performanţă mimim 50% din laborator si 50% din examenul final
Calculul notei finale
50-55 puncte-nota 5; 56-64-nota 6; 65-74- nota7; 75- 84- nota 8; 85-94 nota 9; 95- 100- nota 10

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

12.12.2014

Prof. dr. ing. Ciprian Lupu

Prof. dr. ing. Ciprian Lupu

Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei

15.12.2014

Prof. dr. ing. Cristian Oara

D. Popescu, D. Stefanoiu, C. Lupu, C. Petrescu, B. Ciubotaru, C. Dimon, Automatica Industriala, Ed. AGIR,
Bucuresti, 2006.
C. Lupu, M. Alexandru, C. Petrescu, M. Mateescu, D. Popescu, Sisteme de Conducere a Proceselor Industriale, Ed.
Printech, Bucuresti, 2004.
Rockwell Automation. Control Logix 5000. RSView.
National Instruments. Data acquisition.
Lupu C., Dragoicea M., Programarea aplicatiilor pentru conducere in timp real, Editura AOSR, 2011, ISBN 978606-8371-27-6

