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ELEMENTE FUNCŢIONALE ALE MAŞINILOR ELECTRICE
1. Transformatorul electric monofazat cu secundarul raportat: ecuaþiile în complex, schema echivalente în T, semnificaţiile
mărimilor utilizate.
2. Funcţionarea în gol a transformatorului electric: ecuaţii, schemă echivalentă, bilanţ de puteri.
3. Caracteristicile mecanice artificiale de tensiune şi reostatice ale motorului asincron: definire, reprezentare grafică.
4. Cuplarea şi funcţionarea în paralel a generatoarelor sincrone: condiţii de cuplare, metode de verificare.
5. Motorul de curent continuu cu excitaţie derivaţie. Caracteristicile mecanice: definire, reprezentare grafică.
BIBLIOGRAFIE:
[1]. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Masini electrice I. Transformatorul electric si Masina asincrona. Craiova, Reprografia
Universitatii din Craiova, 2002.
[2]. CAMPEANU, A., VLAD, I.: Masini electrice II. Maşina sincronă şi Maşina de current continuu. Craiova, Reprografia
Universitatii din Craiova, 2003.
[3]. CÂMPEANU, A.: Masini electrice. Probleme fundamentale, speciale si de functionare optimala. Craiova, Editura
Scrisul Românesc, 1988.
[4]. DORDEA, T.: Masini electrice. Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1977.
[5]. NICOLAIDE, A.: Masini electrice. Teorie. Proiectare. Vol.I si II. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1975.
ELEMENTE FUNCŢIONALE ALE CONVERTOARELOR STATICE
1. Alegerea şi verificarea elementelor semiconductoare de putere: condiţiile de alegere; semnificaţia mărimilor;
verificarea la încălzire în regim staţionar.
2. Caracteristicile externe şi de comandă ale unui redresor comandat in fază: definiţie; expresia matematică cu
semnificaţia mărimilor; reprezentare grafică.
3. Redresorul trifazat în punte cu tiristoare: schema; comanda; formele de undă idealizate.
4. Să se reprezinte schema şi forma de undă a curentului şi să se explice modul de comandă, pentru un invertor trifazat
de curent cu modulaţie in amplitudine.
5. Să se reprezinte schema si formele de undă ale tensiunilor de linie si de fază şi să se explice modul de comandă,
pentru un invertor trifazat de tensiune cu modulaţie in amplitudine.
BIBLIOGRAFIE:
[1] Convertoare statice I, II – curs.
[2] Convertoare statice, Editura Infomed, Craiova, 1997.
ELEMENTE FUNCŢIONALE ALE ACŢIONĂRILOR E LECTROMECANICE
1. Principiul alegerii puterii motoarelor electrice de acţionare. Verificările de tip mecanic şi verificările de tip termic
specifice acţionărilor electromecanice (relaţii de calcul)
2. Metode de reglare a vitezei acţionărilor electromecanice cu motoare asincrone trifazate. Pentru o metodă: principiu,
schema electrică, caracteristica mecanică naturală şi caracteristica de reglaj, determinarea parametrului pentru
reglarea vitezei la o valoare impusă.
3. Metode de frânare a acţionărilor electromecanice cu motoare asincrone trifazate. Pentru o metodă: principiu,
schema electrică, caracteristica mecanica naturală şi caracteristica de frânare, determinarea parametrului specific.
4. Sa se întocmească şi sa se explice schema de forţă şi de comandă automată a pornirii reversibile prin cuplare
directă la reţea a acţionării cu motor asincron sau a pornirii stea-triunghi a acţionării cu motor asincron
5. Sa se reprezinte structura unui sistem de acţionare cu mcc şi redresor comandat, să se precizeze rolul elementelor
componente şi să se reprezinte grafic caracteristicile mecanice pe care funcţionează motorul electric de acţionare.
BIBLIOGRAFIE:
1. Manolea, Gh. Acţionări electromecanice. Tehnici de analiză teoretică şi experimentală. Editura Unversitaria Craiova,
2003
2. Manolea, Gh. Sisteme automate de acţionare electromecanică. Editura Universitaria Craiova,2004
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