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P R O G R A M A  A N A L I T I C Ă  
a disciplinei: Electronica Industriala II 

 
1. Titularul disciplinei: S.L.DR.ING. URSARU Ovidiu 
2. Tipul disciplinei:      DI                        codul:DIS401E 
3. Structura disciplinei: 
 

Numărul de ore pe 
săptămână Numărul de ore pe semestru Semestrul 

C S L P 

Forma de 
evaluare 

finală C S L P Total 
7 3  1 1 EXAMEN 42  14 14 70 

 
4. Obiectivele cursului:  
Insusurea cunostintelor legate de electronica industriala si electronica de putere. Pregatirea 
de absolventi  care sa faca fata noilor cerinte in domeniu. 
 
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planul de învăţământ:  
Principalele obiective vizate sunt in concordanta cu planul de invatamant, ele urmarind pe de 
o parte predarea, invatarea si aprofundarea unor cunostinte de specialitate, iar pe de alta 
parte, realizarea unor conexiuni si cu alte discipline din cadrul programului de licenta.    
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
Rezultatele invatarii le va permite studentilor sa abordeze probleme de specialitate cu diferite 
grade de complexitate si perspectiva de a analiza si proiecta diferite circuite electronice de 
putere. 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
Modalitatea de predare abordeaza pe de o parte structura clasica in care este utilizata 
expunerea libera cu deducerea functionarii fizice si matematice la tabla, iar pe de alta parte 
sunt utilizeaza procedee moderne apeland la videoproiector si laptop. Materialul utilizat se 
poate gasi selectiv in bibligrafia de specialitate  mentionata.  
 
8. Sistemul de evaluare:  

Evaluarea continuă: 
Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică 

Evaluarea este facuta in functie de activitatea in laborator si a gradului de 
implicare a fiecarui student in vederea definitivarii sarcinilor de lucru 
 Ponderea în nota finală: ___30% 

 
 

Testele pe parcurs  
Testele pe parcurs constau in lucrari scrise, lucrari ce au ca si continut probleme 
discutate in cadrul laboratorului de specialitate 



 Ponderea în nota finală: _10__% 
  

Lucrări de specialitate  
Ponderea în nota finală: 0___% 

 
Evaluarea finală: Examen 

Ponderea în nota finală: _60__% 
Proba(ele): 

  1. test de cunostinte;sarcini: dovada aprofundarii si insusirii cunostintelor de 
specialitate; conditii de lucru: materiale bibliografice disponibile.                 ponderea 30%   

2.rezolvarea unei probleme;sarcini: dovada utilizarii cunostintelor teoretice in 
practica;conditii de lucru: note de curs, loborator                        pondere  30    %; 

 
9. Conţinutul disciplinei: 
a) Curs:  
Cap.I. Convertoare cu izolare galvanica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10ore 

- convertorul ,,forward,, de curent continuu 
- convertorul ,,push-pull,, de curent continuu 
- convertorul in punte si semipunte de current continuu 
- convertorul ,,fly-back,, de curent continuu 
- convertorul  Cuk de current continuu 
-  strategii de comanda a convertoarelor de curent continuu 

Cap. II.   CSCC  si VTC. . . . . . . . . . . . . 8ore 
- CSCC cu circuit de comutatie RC 
- CSCC cu circuit de comutatie LC 
- Aplicatii al contactoarelor statice de cc 
- CSCC realizate cu GTO-uri 
- VTC  cu tiristoare cu stingere autonoma 
- VTC  cu tiristoare cu stingere neautonoma 

Cap. III.   CSCA  si VTA. . . . . . . . . . . . . 4ore 
- CSCA  monofazate si trifazate  
- VTA monofazate si trifazate 
- Circuite integrate specializate utilizate in comanda CSCA  si a VTA, GEL 300  si 

PA 436 
Cap. IV.   Stabilizatoare de tensiune continua si tensiune alternativa . . . . . . . . . . . . . .  . 
12ore 

- Principii de realizare a stabilizatoarelor de tensiune si curent 
- Stabilizatoare  parametrice  de tensiune si curent realizate cu dioda Zener si 

tranziatoare 
- Calculul indicilor de performanta la stabilizatorul parmetric, relatii de proiectare 
- Stabilizatoare de tensiune cu doua tranzistoare, relatii de proiectare deducerea 

indicilor de performanta 
- Realizarea circuitelor de protectie la supracurent 
-  Stabilizatoarelor cu circuite de protectie de tip limitare de curent respectiv 

protectie cu intoarcere 
- Principii de realizare a stabilizatoarelor cu reactie 
- Tipuri de realizare a elementelor de control de mare putere 
- Stabilizatoare de tensiune ce pot realiza tensiunii de iesire foarte mici 
- Stabilizatoare de tensiune de curent alternativ realizate cu amplificatoare 

magnetice  
- Principii de realizarea a surselor in comutatie 



- Circuitul integrat BA723 
- Scheme de stabilizatoare de tensiune si curent realizate  cu ajutorul c.i BA 723 
   

Cap. V.  Metode de comanda si control a motoarelor de cc si ca.. . . . . . . . . . . . . . . . 8 ore 
- Generalitati despre motoarele de curent continuu, motoarele asincrone si sincrone 
- Circuite de comanda a motoarelor de cc 
- Circuite de comanda a motoarelor asincrone 
- Strategii de comanda si control folosite in actionari electrice 

 

       Total ore curs..........42..... ore 

b) Laborator 
 1 Convertorul fly-back 
 2 Surse in comutatie, surasa de calculator 
 3 CSCC cu circuit de stingere RC 
 4 VTC cu tiristoare cu stingere autonoma si neautonoma 
 5 VTA trifazat realizat cu triace 
 6 C.I. PA 436-variator de tensiune alternativa 
 7Stabilizaroare in comutatie realizate cu CI. 723. 
 8 Circuite de protectie cu limitare de curent si intoarcere  
 9 Convertoare de curent continuu sincrone 

       Total ore aplicaţii..................14ore 

c)Proiect 

Proiectarea unui circuit de alimentare si comanda, al unui motor trifazat  
 Etapa I- Proiectarea si dimensionarea componentelor redresorului 

 Etapa II- Proiectarea dispozitivului de comanda a redresorului 

 Etapa III- Proiectarea invertorului si a circuitului de comanda 

 Etapa IV- Proiectarea circuitului de reactie si alimentare a circuitelor de comanda 

 

Total ore aplicaţii..................14  ore 
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