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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (opțională) 

 

Titular disciplină 

conf. dr. ing. Gheorghe Radu DROSESCU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Cursul de Electronică aplicată urmărește transmiterea unor concepte teoretice și practice 

viitorilor specialiști agronomi privind aplicarea dispozitivelor și circuitelor electronice în 

comanda, exploatarea, automatizarea și optimizarea funcționării instalațiilor și mașinilor agricole 

asigurând astfel o creștere randamentului de funcționare, o reducere a consumurilor energetice și 

o eficiență sporită în utilizarea lor. 

În cadrul lucrărilor practice studenții sunt deprinși cu execuția unor montaje electronice 

utilizate în acționarea și automatizarea diverselor instalații agricole, precum și în programarea 

software a acestora. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Noțiuni de bază privind dioda, tranzistorul bipolar, tranzistorul MOS și utilizarea acestora în 

redresoare, convertoare DC/DC, generarea de impulsuri și acționarea releelor, motoarelor DC și 

servomotoarelor. 

Prezentarea semnalelor analogice și digitale. Conversia analog numerică și numeric analogică. 

Folosirea bazei de numerație binară și a operațiilor aritmetice și logice. 

Descrierea conceptului funcțional de microcontroler. Prezentarea intrărilor digitale 

(Intrări/Ieșiri), a intrărilor analogice și modalitatea pe programare a acestora pentru controlul 

unor dispozitive simple: LED, Releu, Comutator.. 

Sisteme de comunicație serială pentru transmiterea de informații  între microcontroler și 

calculator PC. 

Descrierea funcționării, conectării, controlului și .citirii datelor de la senzori de temperatură, 

umiditate, proximitate, fotorezistențe. 

Utilizarea senzorilor ultrasonici pentru măsurarea distanței și utilizarea acestora ăn diverse 

aplicații. 

Prezentarea receptorului GPS, programarea acestuia pentru preluarea coordonatelor și vitezei. 

Modalități de transmitere a informațiilor între sisteme de control local IoT folosind comunicații 

wireless (Wi-Fi) și Bluetooth 

Proiectarea unei rețele de senzori inteligenți folosind module IoT de tip Arduino Nano Iot. 

Motorul fără perii(brushless) și controlul acestuia folosind un invertor trifazic 

Folosirea sistemului de comunicație serial de tip I2C și SPI pentru conectarea diverșilor senzori 

sau module LCD, afișoare cu 7 segmente, matrice LED ce folosesc acest tip de interconectare, 

 

 

Lucrări practice 



1.Prezentarea kitului experimental Arduino Uno, instalarea Mediului de dezvoltare  pentru kit 

2. Prezentarea software-lui de editare scheme electronice cu kitul  Arduino- Fritzing 

3. Utilizarea ieșirilor digitale aplicate la LED-uri (normale și RGB) și a afișoarelor LED cu 7 

segmente 

4.Programarea intrărilor digitale cu aplicații la citirea stării comutatorilor și altor senzori 

5.Conversia semnalelor analogice cu aplicații la senzori de temperatură, umiditate și 

luminozitate 

6.Afișoare LCD cu comandă paralelă și serială (I2C) 

7.Controlul motorului DC și servomotoarelor 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Curs Prezenţa la curs şi participarea activă 
10% 

Seminar /lp Prezenţa şi participarea activă la lucrările 

de laborator  
30% 

Colocviu -Examen scris 60% 
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