FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei
Electronica Aplicata
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii
informaţionale
Licenţă
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii/ Inginer
IF – învăţământ cu frecvenţă
TST102.00

1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Senzori şi traductoare
Arie teoretică
2.2 Aria de conţinut
Arie metodologică
Arie de analiză
2.3 Responsabil de curs
Prof. Dr. Ing. Ciascai Ioan ciascai@ael.utcluj.ro
2.4 Titularul activităţilor de seminar / Prof. Dr. Ing. Ciascai Ioan ciascai@ael.utcluj.ro
laborator / proiect
Conf. Dr. Ing. Septimiu Pop – Septimiu.pop@ael.utcluj.ro
2.5 Anul de studiu
3 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei

DS/FAC

3. Timpul total estimat
din care: 3.2 curs

2 3.3 seminar / laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 125 din care: 3.5 curs

28 3.6 seminar / laborator

28

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

ore

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

25
4
26

Tutoriat

4

Examinări
Alte activităţi: realizarea unui proiect practic de măsurare a unui senzor

3
4

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

74
130
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Componente şi dispozitive electronice, Bazele electrotehnicii, Circuite
electonice, Limbaje şi algoritmi de programare, Circuite integrate analogice şi
4.1 de curriculum
digitale, Sisteme microprogramate, Circuite de conversie AN şi NA, Circuite de
interfaţare şi transfer de date
Să cunoască metodele de analiza a circuitelor electronice
4.2 de competenţe
Să cunoască mediile de simulare si modelare a circuitelor electronice

Să evalueze şi interpreteze datele obţinute în urma simularii circuitelor
electronice
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului

Sală de curs cu tablă și videoproiector
Laborator dotat cu reţea de calculatoare, surse de
alimentare, generatoare de semnal, aparate de măsură,
osciloscoape, staţii de lipit etc.

Competenţe
transversal

Competenţe
profesionale

66. Competenţele specifice acumulate
N/A

N/A

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea de competente în domeniul măsurarii unor mărimi fizice
folosind senzori şi traductoare
1. Însuşirea cunoştinţelor necesare interpretării datelor tehnice specifice
senzorilor şi traductoarelor
2. Însuşirea cunostinţelor teoretice privind condiţionarea senzorilor şi
traductoarelor
3. Însuşirea deprinderilor necesare realizării unor aplicaţii practice
pentru măsurarea şi controlul unor mărimii fizice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Senzori şi traductoare. Definiţii, clasificare,
caracteristici
2. Principiile fizice ale senzorilor şi traductoarelor
3. Condiţionarea senzorilor şi traductoarelor
4. Consideraţii privind interfaţarea senzorilor şi
traductoarelor
5. Senzori termorezistivi. Tipuri de senzori,
caracteristici, scheme de măsură
6. Senzori piezorezistivi. Tipuri de senzori,
caracteristici, condiţionare, scheme de măsură
7. Senzori capacitivi. Tipuri de senzori, principii şi
scheme de măsură
8. Senzori inductivi. Tipuri de senzori, caracteristici,
aplicaţii practice

Metode de predare

Expunere, discuţii,
reflecția critică,
prelegere, dezbatere,
studiu de caz,
demonstraţie, munca în
grup, modelare,
problematizare,
rezolvare de probleme,
experiment,aplicaţii
practice, conversaţie
euristică

Observaţii

9. Senzori cu semiconductoare. Principii de măsură,
caracteristici, tipuri, aplicaţii practice

10. Senzori acustici. Principiu de măsură, caracteristici,
aplicaţii practice

11. Senzori optici. Principii de funcţionare, tipuri,
aplicaţii practice
12. Termocuplu. Principiu de functionare, tipuri de
termocupluri, caracteristici, scheme de masură
13. Senzori cu coardă vibrantă. Principiu de
funcţionare, metode de măsurare, aplicaţii
14. Alte tipuri de senzori şi traductoare. Principii de
funcţionare, caracteristici, aplicaţii
Bibliografie

1. J. Fraden, Handbook of Modern sensors. Springer-Verlag, New York, 1996.
2. Analog Device, Transducer Interfacing Handbook, Massachusetts, USA, 1980.
3. L. Viman, S. Pop, I. Ciascai, Măsurarea traductoarelor cu coardă vibrantă şi rezistive din
construcţiile hidrotehnice, Editura Mediamira, 2013.
4. I. Ciascai, M. Dabacan, L. Viman, S: Pop. Măsurarea electrică a traductoarelor din
construcţiile hidrotehnice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006.
5. Bodea, M., Aparate electronice de măsurat şi control, EDP, Bucureşti, 1985
6. Cepişcă, C., Jula, N., Traductoare şi senzori, Editura ICPE, Bucureşti, 1998.
8.2 Seminar / laborator / proiect
1. Protectia muncii, prezentarea laboratorului, a
instrumentaţie de masură şi a lucrărilor de
laborator
2. Caracteristicile senzorilor și traductoarelor.
Interpretarea caracteristicilor statice neliniare.
Studiu de caz: senzorul de distantă
GP2Y0A02YK0F
3. Fotodioda. Implementarea unui comutator
automat
4. Senzori de temperatura rezistivi (RTD).
Condiționare, implementarea unui termometru
cu microcontroler
5. Termistori. Condiționare, implementarea unui
termometru cu microcontroler
6. Senzori de temperatură cu semiconductori.
Condiționare, implementarea unui termometru
7. Termocuplu. Condiţionare, implementarea unui
termometru cu microcontroler
8. Traductoare de deplasare liniare și rotative.
Interpretarea semnalelor în cuadratură A‐B
9. Senzori de distanţă cu ultrasunete
10. Senzori cu coardă vibrantă
11. Senzori industriali cu ieșire analogică și digitală
12. Realizarea unei rețele de senzori pe interfața
RS485
13‐14. Realizare aplicaţie practică şi verificare finală

Metode de predare

Expunere, discuţii, munca
în grup, dezbatere, studiu
de caz, modelare,
experiment, aplicaţii
practice

Observaţii

Trecerea de la
etapa de discuţii
şi dezbatere la
experiment se va
face doar după
îndeplinirea unor
standarde de
performanţă

Bibliografie

1. J. Fraden, Handbook of Modern sensors. Springer-Verlag, New York, 1996.
2. Analog Device, Transducer Interfacing Handbook, Massachusetts, USA, 1980.
3. L. Viman, S. Pop, I. Ciascai, Măsurarea traductoarelor cu coardă vibrantă şi rezistive din
construcţiile hidrotehnice, Editura Mediamira, 2013.
4. I. Ciascai, ş.a. Măsurarea electrică a traductoarelor din construcţiile hidrotehnice, Editura
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006.
5. Bodea, M., Aparate electronice de măsurat şi control, EDP, Bucureşti, 1985
6. Cepişcă, C., Jula, N., Traductoare şi senzori, Editura ICPE, Bucureşti, 1998.
7. I. Ciascai, Microcontrolere AVR. Structură și aplicații, Presa Universitară Clujană, 2013.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competentele dobandite vor fi folosite in urmatoarele ocupatii conform COR (Clasificarea Ocupațiilor din
România): Inginer emisie; Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii; Inginer imagine; Inginer sunet;
Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare; Inginer sef car reportaj; Inginer
sef schimb emisie; Inginer proiectant comunicatii; Inginer sisteme de securitate; Inginer suport vânzari;
Dezvoltator de aplicatii multimedia; Inginer operare retea; Inginer testare sisteme de comunicatii; Manager
proiect; Inginer de trafic; Consultant pentru sisteme comunicatii.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode 10.3 Pondere
de evaluare nota finală

Calitatea răspunsurilor privind:
‐ descrierea principiului de funcţionare al senzorilor şi
traductoarelor, ale caracteristicilor şi domeniilor de
utilizare precum şi a schemelor de condiţionare;
‐ rezolvarea unor scheme practice de măsurare a unor
mărimi fizice cu senzori sau traductoare;

Examen scris

70%

Prezentare
orală

30%

10.5 Seminar/
Calitatea de realizare a unei aplicaţii practice cu senzori sau
Laborator
traductoare şi rezultatele obţinute
10.6 Standard minim de performanţă
Nota minim 5
Data completării:
29.09.2017

Titulari

Titlu Prenume NUME

Curs

Prof.dr.ing. Ioan CIASCAI

Aplicații

Prof.dr.ing. Ioan CIASCAI

Semnătura

Conf.dr.ing. Septimiu POP
Data avizării în Consiliul Departamentului COM
2.10.2017

Director Departament Comunicatii

Data aprobării în Consiliul Facultății ETTI
2.10.2017

Decan
Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA

