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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 
2 2 - 1 1 Ex. 28 - 14 14 56 

 
4. Obiectivele cursului:  
 Studierea unor convertoare electronice de putere moderne pentru asigurarea calităţii şi 
economisirii energiei electrice, punându-se un accent deosebit pe reducerea armonicilor superioare de 
curent şi a pierderilor de energie. Proiectarea unor astfel de convertoare propuse în facultatea noastră şi 
având un impact deosebit pe plan internaţional. Prezentarea unor rezultate şi aplicaţii recente. 
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:  
 Obiectivele disciplinei corespund în totalitate cu specificul planului de învăţământ, ele vizând 
predarea, aprofundarea şi sistematizarea unor cunoştinţe fundamentale din domeniile: (1) electronicii de 
putere, (2) electronicii industriale şi (3) surselor regenerabile de energie. Se realizează conexiuni dintre 
aceste cunoştinţe şi aplicaţii ale lor, precum şi susţinerea altor discipline predate în cadrul programului de 
Master. 
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
 Rezultatele învăţării se vor reflecta în extinderea orizontului de cunoaştere şi înţelegere a 
studenţilor, flexibilizarea modului de gândire, introducerea abordării de la general la particulare în cele 
trei domenii mai sus amintite 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
 Predarea disciplinei are loc în mod interactiv, combinând metodele clasice cu cele bazate pe 
utilizarea mijloacelor audio-video, a calculatorului şi a unor materiale educaţionale de pe internet. 
Structura disciplinei este legată de faptul ca indiferent de specializarea absolvită la cursurile de licenţă, 
studenţii au nevoie de actualizarea cunoştinţelor fundamentale şi mai ales de sublinierea şi 
exemplificarea utilităţii acestora în aplicaţii. Se va avea în vedere o flexibilizare a predării cu adaptarea 
subiectelor la pregătirea şi interesul studenţilor cursanţi (centrare pe student). Se vor utiliza pe scară largă 
referinţe bibliografice din colecţiile de reviste IEEE, asigurându-se astfel asimilarea unor cunoştinţe 
relevante şi de ultimă oră. 

 
8. Sistemul de evaluare:  



 Sistemul de evaluare combină evaluarea pe parcurs, continuă cu o probă de examen iar 
tipul evaluării este mixt. 

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

Studentul este evaluat în raport cu modul de comportare la laborator dar şi în timpul predării 
interactive a cursului. Tipul evaluării este mixt. 

Ponderea în nota finală: __20_% 
 

Testele pe parcurs  
 Testele pe parcurs se vor desfăşura prin metode mixte, întrebări şi utilizarea calculatorului 

Ponderea în nota finală: __10_% 
 

Lucrări de specialitate  
Lucrările de specialitate vor fi pregătite de studenţi cu precădere în legătură cu prezentarea în 
cadrul verificării finale a unui subiect liber ales. 
Ponderea în nota finală: __20_% 

 
Evaluarea finală:  

Examen.  
Ponderea în nota finală: __50_% 

Proba(ele): 
1. test de cunoştinţe cu întrebări deschise (tradiţional) cu scopul dovedirii înţelegerii cunoştinţelor 
generale şi a legăturilor între ele în condiţiile existenţei unor materiale bibliografice disponibile; pondere 
50%. 
2. prezentarea în Power Point a unui subiect liber ales cu scopul dovedirii înţelegerii amănunţite şi 
aprofundate a unui subiect; pondere 50%. 
3. întrebări suplimentare (pentru definitivarea notei). 
 
9. Conţinutul disciplinei: 
 
 a) Curs 2C 
I. Introducere         _0,5_ ore 
 
II.   Filtre active de putere pentru compensarea armonicilor superioare de curent. Filtre active cu stocare 
capacitivă. Filtre active cu stocare inductivă. Sistem combinat de filtrare dintre filtre pasive cu 
condensatoare conectate în paralel cu diode şi un invertor de mică putere    
       _3,5_ ore 
 
III.  Redresoare comandate cu comutaţie forţată care nu solicită putere reactivă reţelei de alimentare
          _2_ ore 
 
IV.  Redresoare trifazate necomandate având practic curenţi sinusoidali la intrare (convertoare RNSIC). 
Varianta cu condensatoare DC pe partea de DC (RNSIC-1). Varianta cu condensatoare AC pe partea de 
AC (RNSIC-2). Aplicaţii.   _4_ ore 
 
V. Circuite rezonante pentru efectuarea comutaţiilor la tensiune nulă, prevăzute cu condensatoare de 
limitare a tensiunii pe partea de c.c. Principii de funcţionare ale circuitelor rezonante. Circuite rezonante 
cu funcţionare permanentă şi factor de limitare de valoare ridicată. Circuit rezonant cu funcţionare 
nepermanentă şi tensiune constantă aplicată pe condensatorul de limitare. Circuit rezonant cu tensiune 
pulsatorie de amplitudine redusă aplicată pe sarcină între comutaţii prin ZVS. Aplicaţii.  
  _6_ ore 
 



VI. Invertoare monofazate cu condensatoare pe partea de DC pentru efectuarea comutaţiilor la tensiune 
nulă. Cu sarcina conectată în serie cu inductanţa de rezonanţă. Cu sarcina conectată în paralel cu 
inductanţa de rezonanţă.     _2_ ore 
 
VII. Convertor cu funcţionare în două cadrane şi redresor RNSIC-1 la intrare. _4_ ore 
 
VIII. Tehnici performante de modulaţie PWM. Variante ale formelor de undă parţial constante. Metodă 
PWM de autocomandă vectorială. Aplicaţii.   _6_ ore 
 
 
 Total _28__ ore 
 
 b) Aplicaţii (Laborator + Proiect) 1L + 1P 
P1. Proiectare redresor comandat care nu solicită putere reactivă de la reţeaua de alimentare. 
L1. Simulare redresor comandat care nu solicită putere reactivă de la reţeaua de alimentare. 
P2. Proiectare, relaţii de calcul a filtrelor active pentru compensarea armonicilor de curent. 
L2. Macromodelarea şi simularea filtrelor active în MATLAB. 
P3. Relaţii de calcul proiectare a circuitelor rezonante, circuite Divan. 
P4. Circuite rezonante cu tensiune pulsatorie de amplitudine redusă, relaţii de calcul, proiectare. 
L3. Macromodelare a circuitelor rezonante, implementare şi simulare în MATLAB. 
P5. Relaţii de calcul, proiectare a invertoarelor monofazate cu condensatoare pe partea de c.c. 
L4. Simulare în ORCAD a invertoarelor monofazate cu condensatoare pe partea de c.c. 
P6. Relaţii de calcul, proiectare a invertoarelor monofazate cu sarcina conectată în serie cu inductanţa de 
rezonanţă. 
L5. Simulare în ORCAD a invertoarelor monofazate cu sarcina conectată în serie cu inductanţa de 
rezonanţă. 
P7. Relaţii de calcul, proiectare a invertoarelor monofazate cu sarcina conectată în paralel cu inductanţa 
de rezonanţă. 
L6. Simulare în ORCAD a invertoarelor monofazate cu sarcina în paralel cu inductanţa de rezonanţă. 
L7. Tehnici PWM, relaţii de calcul, simulare MATLAB a unui convertor PWM. 
 
 
 Total _28_ ore 
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