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FIŞA DISCIPLINEI 
CONTROLUL ŞI ATENUAREA ZGOMOTELOR ŞI VIBRAŢIILOR LA AUTOVEHICULE, 

2020 - 2021 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 

1.3 Departamentul Autovehicule și Transporturi 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Autovehiculelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Autovehicule Rutiere / Inginer mecanic AR 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Controlul şi atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor la autovehicule 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC 

2.3 Titularul activităţilor de laborator/seminar Prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC 

2.4 Anul de studii  IV 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei D/O 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 1 

3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 

Tutoriat - 

Examinări 4 

Alte activităţi ..... - 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru
 

75 

3.9 Număr de credite alocate disciplinei 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe 
Competenţe de calcule matematice, dinamica sistemelor mecanice, măsurarea 
mărimilor mecanice, utilizarea softurilor de analiză a semnalelor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Sală de curs dotată cu tablă, videoproiector, calculator, conexiune 
Internet 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Laborator dotat cu aparatură pentru măsurarea şi analiza vibraţiilor și 
standuri specializate 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C5. Proiectarea şi aplicarea tehnologiilor de mentenanţă pentru autovehicule rutiere. 
C5.1  Prezentarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate în proiectarea şi aplicarea tehnologiilor de 

mentenanţă pentru autovehicule rutiere 
C5.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea diferitelor tehnologii de mentenanţă pentru autovehicule 

rutiere. 
C5.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru proiectarea  tehnologiilor de mentenanţă pentru 

autovehicule rutiere. 
C5.4  Identificarea şi aplicarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru evaluarea calităţii sistemelor de 

mentenanţă pentru autovehicule rutiere. 
C5.5  Proiectarea sistemelor de mentenanţă pentru autovehicule rutiere. 
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CT3. Realizarea dezvoltării personale şi profesionale, utilizând eficient resursele proprii şi instrumentele 
moderne de studiu. 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a metodelor de măsurare şi analiză a vibraţiilor şi zgomotelor 
produse de automobile, precum şi metode de reducere a lor. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Studiul vibratiilor automobilelor si metode de atenuare.  

 Studiul zgomotului produs de functionarea si exploatarea  automobilelor precum si 
metode de reducere a poluarii sonore.  

 Identificarea cauzelor, efectelor si raporturile logice intre ele.. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Nr. ore 
Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1 Aspecte generale ale vibraţiilor şi zgomotelor produse de 2   
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automobile. (4)  
 
 
 
 
 
 

Prelegere, 
dezbatere 

 

 
 
 
 

Calculator, 
Videoproiector, Tablă 

conexiune Internet 

2 Vibraţii periodice 2 

3 Vibraţii aleatoare 2 

4 
Modele pentru studiul vibraţiilor automobilelor. Modele 
mecanice. Modele matematice. 

2 

5 Vibraţii produse de căile de rulare 4 

6 Caracteristicile sunetelor şi zgomotelor. Mărimi acustice. 2 

7 
Metode de măsurare şi analiză a zgomotelor şi vibraţiilor. 
Traductoare, amplificatoare, excitatoare de vibraţii. 

2 

8 
Metode de identificare a surselor de zgomot şi vibraţii la 
automobile. 

4 

9 
Stabilirea căilor de transmitere a vibraţiilor şi zgomotelor de 
la surse către pasageri. 

4 

10 
Metodode de atenuare a zgomotelor şi vibraţiilor in 
domeniul automobilelor 

4 

Total 28   

Bibliografie 
       Note curs – Pârlac S; 

Pârlac S., Pandrea N., Vibraţii.Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti  2004; 
Polidor Bratu, Analiza structurilor elastice, Editura Impuls, București, 2011; 
Enescu, N., Magheți Ioan, Sârbu M., Acustica tehnică. Editura BREN, Bucureşti, 1997. 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1 Traductoare utilizate in studiul vibratiilor si zgomotelor 2 

Exerciţiul 
Studiul de caz 
Lucrul în grup 
Dezbaterea 

Traductoare 

2 
Aparate pentru masurarea zgomotelor, metode de calibrare 2 Sonometru, sursă etalon de 

zgomot 

3 
Aparate pentru masurarea vibratiilor, metode de calibrare 2 Vibrometru, sursă etalon de 

vibraţii 

4 
Analiza analogica a semnalelor, filtrare, analiza in frecventa 2 Aparatură pentru măsurarea 

şi analiza vibraţiilor şi a 
zgomotelor 

5 

Analiza digitala a semnalelor , Aparatura virtuala 2 Interfaţă, calculator, soft 
specializat în analiza 

vibraţiilor şi zgomotelor 
(Sistem SINUS). 

6 

Calculul atenuatoarelor acustice, masuratori experimentale 2 Stand studiu atenuatoare 
reactive, aparatura pentru 
producerea şi măsurarea 

zgomotelor 

7 
Masurarea zgomotului exterior produs de automobile, 
Masurarea zgomotului in interiorul automobilelor 

2 Sonometru  

Total 14   

Bibliografie 

Vibraţii, Lucrări de laborator, N., Pandrea, S., Pârlac, D. Popa; 

Vibratii, Parlac Sebastian, Pandrea Nicolae 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: inginer proiectant, inginer AR 

 
10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Participare activă la curs, răspunsuri corecte la 
întrebări, interes pentru disciplină 

Dezbatere 10% 

Test de evaluare intermediară 
 

evaluări periodice (test scris) 10% 

Evaluare finală Examen 40% 

10.5 Laborator 
Studiu de caz, interpretarea rezultatelor 
experimentale 

 
Întrebări. Discuţii individuale 30% 

10.6 Temă de casă Studiu de caz. Dezbatere Prezentare portofoliu 10% 

10.7 Standard 
minim de 

performanţă 

 Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază utilizate în domeniul controlului şi 
atenuării vibraţiilor 

 Identificarea şi utilizarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru rezolvarea problemelor propuse. 

  Aplicarea principiilor şi metodelor de bază din domeniul controlului şi atenuării vibraţiilor automobilelor 

Data completării        Titular de curs    Titular de laborator 
   07.09. 2020   prof. Pârlac Sebastian,    prof. Pârlac Sebastian,  
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
   .09.2020                 (prestator)              (beneficiar), 
          Ș. L.  univ. dr. ing. Helene ȘUSTER      Ș. L.  univ. dr. ing. Helene ȘUSTER       


