
SISTEME de ACHIZIŢIE, SENZORI şi TRADUCTOARE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Inginerie Electrică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 524.1 – Electromecanica (EM) 
529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

IV 
VII 

E 
S – unitate 
de curs  de 
specialitate 

 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 120 30  30 - 30 30 

FR 120 10  12 - 50 48 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica, fizica, Electrotehnica, Teoria sistemelor 

Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
interactivă, internet. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP 3. Aplicarea  cunoştinţelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 
codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor: 

CP3.1. Conştientizarea rolului sistemelor de achizitie de date, senzorilor si 
traductoarelor ca furnizori de informatie primara  pentru masurarea si aprecierea 
fenomenelor si marimilor fizice, chimice, biologice si de alta natura, formarii bazelor de 
date a sistemelor informationale industriale. 
CP3.4. Studiul comparativ şi aprecierea eficacităţii metodelor, instrumentelor şi 
tehnicilor managementului calităţii prin metode specifice 
CP3.5. Proiectare, fabricare, deservire tehnică , verificare şi etalonarea  mijloacelor de 
măsurare (senzorilor şi traductoarelor, sisteme de achizitie de date) 



CP 5. Proiectarea, producerea, utilizarea  şi menţinerea  mijloacelor de măsurare şi  
echipamentelor de  încercare, inclusiv asigurarea legalităţii, uniformităţii şi trasabilităţii 
măsurărilor şi încercărilor 

CP5.1. Descrierea adecvaă a conceptelor şi principiilor de bază ale tehnicilor şi 
echipamentelor de măsurare şi încercare, specifice ingineriei şi managementului 
calităţii şi a sistemelor de acţionare electrică 
CP5.2. Identificarea şi explicarea  metodelor de măsurare şi încercare, precum şi 
modului de exploatare a  mijloacelor de măsurare şi  echipamentelor de  încercare în 
baza tehnologiilor informaţionale 
 

Competenţe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse 
şi asistenţă calificată,  organizarea procesului de producere și exploatare  în condiții de 
securitate vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională   
CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare 
continuă folosind surse de documentare tipărite,software specializat şi resurse electronice 
în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor practice privind funcţionarea , modelarea, 
proiectrea şi utilizarea senzorilor şi traductoarelor pente sistemele metrologice 
industriale si de actionare electrică. 

Obiectivele specifice principiilor fizice pe care se bazează funcționarea principalelor grupuri de 
senzori, descrierea modelului matematic (funcțiilor de transfer) și caracteristicilor 
metrologice, specificul constructiv și  domeniul de utilizare al acestora. 

Obiectivele specifice ale disciplinei consta in: 
 conştientizarea rolului senzorilor si traductoarelor, sistemelor de achiziţie 
de date  ca furnizori de informaţie primara  pentru măsurarea şi aprecierea 
fenomenelor şi mărimilor fizice, chimice, biologice şi de altă natură, formării 
bazelor de date a sistemelor informationale industriale pentru managementul şi 
automatizarea proceselor; 
  acumularea cunoştinţelor teoretice privind principiile de functionare a 
celor mai raspandite clase de senzori şi traductoare;  
 obţinerea deprinderilor practice incercare experimentală a senzorilor si 
traductoarelor;  
 acumularea abilităţilor de selectare si integrare a senzorilor şi 
traductoarelor  în sistemele de achizişie de date  industriale. 

 
 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiuni fundamentale:Definiţia senzorului şi a traductorului. Rolul lor în 
cadrul unui sistem de măsurare / de acţionare electrică. Clasificarea 
senzorilor şi a traductoarelor. Principii fizice pe care se bazează funcţionarea 

8 
2 



senzorilor şi traductoarelor. Sisteme de achiziţie de date.  Sisteme de 
măsurare multicanal.  

T2. Caracteristicile metrologice ale senzorilor şi traductoarelor în regim 
static şi în regim dinamic: Caracteristici metrologice în regim static. Criterii 
de apreciere a calităţii unui convertor de măsurare în regim dinamic. 
Alegerea senzorilor şi a traductoarelor pentru sistemele de măsurare/ 
acţionare electrică. 

4 

2 

T3. Senzori şi traductoare parametrici rezistivi : Senzori şi traductoare 
rezistivi de deplasare. Senzori şi traductoare rezistivi cu contacte. Senzori şi 
traductoare tensometrice rezistive. Senzori şi traductoare rezistive de 
temperatură. Senzori şi traductoare fotorezistive.  Senzori şi traductoare 
piezorezistive. 

4 

2 

T4. Senzori şi traductoare inductive : Senzori şi traductoare la care este 
influenţată o singură inductivitate. Senzori şi traductoare la care sunt 
influenţate două inductivităţi. Senzori şi traductoare la care este influenţată 
inductivitatea mutuală (transformator diferenţial). Senzori şi traductoare 
inductive magnetoelastice. 

4 

1 

T5. Senzori şi traductoare capacitive : Senzori şi traductoare capacitive cu 
modificarea distanţei dintre armături. Senzori şi traductoare capacitive cu 
modificarea ariei de suprapunere a armăturilor. Senzori şi traductoare 
capacitive cu modificarea permitivităţii mediului dintre armături.  Aplicaţii. 

2 

1 

T6. Senzori şi traductoare generatoare : Senzori şi traductoare 
termoelectrice. Senzori şi traductoare piezoelectrice. Traductoare Hall. 
Senzori şi traductoare de inducţie. Traductoare de deplasare şi poziţionare cu 
inductosine.  

4 

1 

T7. Traductoare fotoelectrice )cu flux de lumină)  de viteza si deplasare: 
Traductoare incrementale de deplasare şi poziţionare. Traductoare de 
deplasare cu cod-mască. Traductoare incrementale de viteză. 

4 
1 

Total prelegeri 30 10 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

învăţământ cu 
frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

L1. Studiul experimental al traductoarelor de deplasare 4 2 

L2. Studiul experimental al traductoarelor de temperatură (termocuplul, 
termometrul cu rezistență) 

4 2 

L3.  Studiul experimental al traductoarelor tensometrice   

L4. Studiul experimental al traductoarelor de viteză și poziție 
(tahogeneratoare, selsine, transformatoare rotative) 

4 2 

L5.  Studiul experimental al traductoarelor de inductive de miscare 4  

L6. Studiul experimental al traductoarelor capacitive de proximitate 2 2 

   



 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Petru Todos. „Senzori şi traductoare”, format electronic pe platforma MOODLE (www. 
http://elearning.utm.md/moodle). Ultima revizie 2014. 

2. Petru Todos, Carmen Golovanov  „Senzori şi traductoare”, Editura Tehnică, Chișinău. -1998, 
-264p. 

3. Carmen Golovanov „Probleme moderne de măsurare în electroenergetică”,  Editura 
Tehnică, București.   2001, -803p.  
 

Suplimentare 1. Georges Asch. „Les capteurs en instrumentation industrielle”, 5 éditionne, DUDON -. 
2000. -925p. 

2. William C. Dunn. Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control. 
327p. Format electronic,  pe platforma Moodle, resursă la curs. 

3. http://www.electrolibrary.info. Электротехническая энциклопедия #16. Датчики. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
În lucrarea scrisă la examenul final studentul va demonstra cunoașterea principiilor fizice pe care se bazează 
funcționarea principalelor grupuri de senzori, descrierea modelului matematic (funcțiilor de transfer) și 
caracteristicilor metrologice, specificul constructiv și  domeniul de utilizare al acestora. 

 

 

Studiul experimental al al traductoarelor fotoelectrice (encodere) 4 2 

Total lucrări de laborator 30 12 

http://www.electrolibrary.info/

