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
Reţele Industriale de Calculatoare
2.2 Titularul activităţilor de curs
Ş.l. dr. ing. Alexandru DUMITRAŞCU
2.3 Titularul activităţilor de laborator Ş.l. dr. ing. Alexandru DUMITRAŞCU
2.4 Anul de studiu IV
2.5 Semestrul II
2.6 Tipul de evaluare Evaluare
2.7 Regimul
pe parcurs disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
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...................................
46
3.7 Total ore studiu individual
102
3.9 Total ore pe semestru
4
3. 10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe



Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare  Nu este cazul
a cursului
5.2. de desfășurare  Sala de laborator dotată cu calculatoare şi platforme didactice specifice cursului
a laboratorului

O
(obligatoriu)

2
28
ore
14
14
14
0
4
0

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 C2 - Operarea cu concepte fundamentale din stiinta calculatoarelor, tehnologia informatiei si
comunicatiilor
 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





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
 Proiectarea unei arhitecturi de comunicaţie pentru un sistem automat
de conducere.
7.2 Obiectivele specifice
 Magistrale de comunicaţie în mediul industrial.
 Proiectarea arhitecturilor de comunicaţie pentru conducerea automată
folosind calculatoare de proces.
 Definirea componentelor unui sistem de conducere cu calculatoare de
proces.
 Proiectarea şi implementarea unui sistem de comunicaţie pentru
conducerea unui proces tehnologic.
 Asigurarea măsurilor de fiabilitate şi securitate în funcţionarea unui
sistem de conducere bazat pe reţele industriale de calculatore de
proces.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Introducere în problematica reţelelor industriale de comunicaţii.
Caracteristici şi standarde ale reţelelor industriale.
Generalităţi ale sistemelor de automatizare din gama Simatic.
Elemente de comunicaţii, interfeţe şi software industrial.
Tipuri de comunicaţii: Simatic DP – periferie descentralizată şi
Simatic Net – comunicaţii performante.
Modelul ISO/OSI. Generalităţi ale protocoalelor de comunicaţii.
Arhitecturi ale protocoalelor de comunicaţii. Topologia reţelelor
industriale.

Metode de predare
Prezentări la
videoproiector şi la
tablă

Observaţii

Magistrale de comunicaţii. Reţele utilizate cu precădere în medii
industriale. Profibus – caracteristici, utilizare, avantaje şi
dezavantaje.
Controlul accesului pe magistrala Profibus. Tipuri de
echipamente conectate la magistrala Profibus.
Identificarea nodurilor reţelei şi schimbul de date pe magistrala
Profibus; adrese, porturi, rata de transfer.
Funcţii de protocol pentru magistrala Profibus DP. Comunicaţia
de date Master-Master, Master-Slave şi Slave-Slave. Ciclul de
magistrală. Performanţele retelei.
Funcţii de diagnoză pentru Profibus DP.
Magistrala de comunicaţie AS-Interface: specificaţii tehnice,
aplicabilitate, componente, modalitatea de comunicaţie, topologii.
Comunicaţia Master-Slave specifică AS-I: studiu de caz
Protocolul HART: principii de funcţionare, structura pe niveluri
OSI
Modalităţi de comunicaţie şi topologii specifice comunicaţiei
HART
Bibliografie
Dumitraşcu A. - Contribuţii privind reţele de calculatoare în conducerea proceselor, teză de Doctorat
Ioachim R, Miscoci N. – Descentralizare cu PROFIBUS-DP, Ed. Artprint, Bucuresti, ISBN 973-86867-7-6.
Gaitan V., Popa V., Tanase A. C. – Arhitectura retelelor industriale locale, Ed. MatrixRom, ISBN 973-685-354-3.
Mackay S.,Wright E., Reynders D, Park J. – Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and
Troubleshooting, NewnesPress
8. 2 Laborator
Metode de predare
Observaţii
Prezentarea echipamentelor PLC şi a interfeţelor-operator
Prezentări la videoproiector
din seria Simatic-Siemens.
şi la tablă.
Îndrumarea studenţilor
Configurarea unei arhitecturi de conducere. Identificarea
pentru utilizarea
componentelor, adresare, porturi I/O numerice şi
instrumentaţiei de laborator,
analogice, rate de transfer. Medii de transmitere a datelor.
a platformelor didactice şi a
Interfeţe de reţea.
mediilor dedicate de
Introducere în mediul de programare software industrial
programare software cu
LOGO! Soft Comfort. Concepte şi convenţii folosite în
ajutorul computerelor.
programare; depanarea şi monitorizarea unui program.
Introducere în mediul de programare software industrial
Step 7 MicroWin. Concepte şi convenţii folosite în
programare; depanarea şi monitorizarea unui program.
Introducere în mediul de programare software industrial
WinCC specific echipamentelor HMI.
Realizarea unor aplicaţii de automatizare bazate pe
calculatoare de proces.
Bibliografie
Siemens SIMATIC S7-1200 – Programmable controller system datasheet
Siemens SIMATIC S7-200 – Programmable controller system datasheet
Siemens LOGO! – Programmable controller system datasheet
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Această disciplină răspunde concret cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional
al învăţământului tehnic superior în domeniul comunicaţiilor industriale;
 Programa disciplinei este integrată în programele de studii asociate domeniului comunicaţiilor industriale din
UPB, fiind corelată cu programe de studii similare din universităţile europene ce aplică sistemul Bologna;
 Se asigură studenţilor competenţe adecvate cu necesităţile calificărilor actuale, o pregătire ştiinţifică şi tehnică
corespunzătoare nivelului de licenţă, care să le permită inserţia rapidă pe piaţa muncii după absolvire, dar şi



posibilitatea continuării studiilor prin programe de masterat şi doctorat;
Programul de studii este perfect încadrat în politica şi strategia Universităţii Politehnica din Bucureşti, atât din
punct de vedere al conţinutului şi structurii, cât şi din punct de vedere al aptitudinii şi deschiderii
internaţionale oferite studenţilor.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Cunoaşterea noţiunilor teoretice Evaluare scrisă pe parcursul
fundamentale
privind semestrului. Subiectele acoperă
arhitecturile
sistemelor
de
întreaga materie predată la curs.
comunicaţie industrială.
10.4 Curs
Cunoaşterea noţiunilor teoretice
pentru integrarea calculatoarelor
de proces in sistemele de
comunicaţie.
Cunoaşterea modului de
Evaluarea activităţii de laborator pe
40%
funcţionare a platformelor
parcursul întregului semestru
didactice bazate pe calculatoare
de proces.
Cunoasterea implementarii unor
Evaluarea temelor de casă stabilite la
10%
10.5 Laborator
arhitecturi de conducere folosind laborator
mediile de programare-simulare
dedicate; analiza rezultatelor
obţinute şi formularea
concluziilor personale.
10.6 Standard minim de performanţă
 obţinerea a minim 25% din punctajul de la laborator şi a minim 25% din punctajul verificărilor din curs;
obţinerea a minim 50% din punctajul total (pentru nota 5)

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de laborator

12.12.2014

Ş.l. dr. ing. Alexandru DUMITRAŞCU

Ş.l. dr. ing. Alexandru DUMITRAŞCU

Data avizării în catedră

Semnătura şefului de departament

.......................

Prof. dr. ing. Cristian OARĂ

