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       1. PRELIMINARII 
                    

1.1. Scopul şi obiectivele disciplinei 
       Scopul disciplinei „Teoria sistemelor și reglare automată” 
constă în formarea  cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice 
de cercetare/dezvoltare a sistemelor automate și crearea 
capacităților de analiză și sinteză a acestora, reieșind din 
caracteristicile de performanță, gradul de stabilitate și indicii de 
calitate a sistemelor. 

       Obiectivele de referinţă ale disciplinei sunt următoarele: 
 studierea noțiunilor de bază, a elementelor de clasificare și a 

principiilor de realizare a sistemelor automate;  

 studiul caracteristicilor statice și dinamice ale elementelor și 
sistemelor automate liniare; 

 însușirea aparatului matematic de descriere, analiză și 
sinteză a sistemelor; 

 dezvoltarea capacităților de descriere a sistemelor liniare 
prin ecuații și sisteme de ecuații diferențiale, precum și de 
exprimare și rezolvare a ecuațiilor diferențiale în formă de 
funcție de transfer, utilizând transformat Laplace sau în 
formă de funcție complexă de transfer cu aplicarea 
transformatei Furie;   

 studierea principiilor și criteriilor de stabilitate a sistemelor 
automate și dezvoltarea abilităților practice de analiză a 
stabilității, utilizând criteriile de stabilitate; 

 acumularea cunoştinţelor referitoare la conceptul de calitate 
a procesului de control al sistemului automat și dezvoltarea 
capacităților de analiză și ajustare a indicilor de calitate; 

 însușirea algoritmului de sinteză, analiză și corecție a 
sistemelor automate; 

 studierea principiilor de funcționare și a caracteristicilor de 
performanță a sistemelor automate neliniare și 
a sistemelor cu acțiune discontinuă; 

 depistarea şi dezvoltarea intereselor cognitive şi intenţiilor 
profesionale prin activitatea practică. 
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       Disciplina „Teoria sistemelor și reglare automată” prevede 

următoarele finalităţi: 
 cunoştinţe profunde ale principiilor și metodelor de control a 

sistemelor automate; 

 abilităţi practice de dezvoltare a modelelor matematice ale 
elementelor și sistemelor de reglare automată; 

 capacităţi de sinteză şi analiză a sistemelor de comandă și 
reglare automată; 

 capabilităţi de determinare și ajustare a gradului de 
stabilitate și a indicilor de calitate a sistemelor automate; 

 cunoştinţe trainice ale principiilor de funcționare și ale 
caracteristicilor de performanță a sistemelor automate 
neliniare și a sistemelor cu acțiune discontinuă; 

 capacităţi de lucru în echipă, de planificare şi desfăşurare a 
studiilor de caz şi de aplicare în practică a principiilor şi 
metodologiei de sinteză și analiză a sistemelor automate.  

      Această disciplină se bazează pe cunoştinţele acumulate la 
studierea cursurilor de matematică, fizică, bazele ingineriei 
mecanice, procese tranzitorii și teoria câmpului electromagnetic, 
maşini electrice și, la rândul său, stă la baza studierii disciplinelor  
controlere și automate programabile, automatizarea proceselor 
tehnologice, acţionări electrice, acţionări hidraulice şi pneumatice, 
modelarea sistemelor electromecanice, controlul sistemelor 

electromecanice ș.a. 

1.2. Introducere în lumea sistemelor 

       Se ştie că noţiunea sistem a apărut concomitent cu noţiunea 
gândire sistematică care la rândul său a fost determinată de 
necesitatea de a uni într-un tot întreg, prin gândire inductivă şi 
deductivă, elementele şi obiectele care în urma relaţiilor, 
interacţiunilor şi caracteristicilor sale funcţionale puteau fi 
considerate drept componente ale acestui tot întreg sau tot unitar. 
Prin urmare, la baza definiţiilor de sistem stau principiile de 
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