FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei
Electronica Aplicata
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii
informaţionale
Licenţă
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii/ Inginer
IF – învăţământ cu frecvenţă
TST101.00

1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Surse de alimentare
Arie teoretică
2.2 Aria de conţinut
Arie metodologică
Arie de analiză
2.3 Responsabil de curs
Prof.dr.ing. Petreus Dorin – dorin.petreus@ael.utcluj.ro
2.4 Titularul activităţilor de seminar /
S.l. dr. ing. Patarau Toma – toma.patarau@ael.utcluj.ro
laborator / proiect
2.5 Anul de studiu
III 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei

DS/FAC

3. Timpul total estimat
din care: 3.2 curs

2 3.3 seminar / laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs

28 3.6 seminar / laborator

28

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

ore

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

20
4
20

Tutoriat

2

Examinări
Alte activităţi: ...................................

2
‐

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

48
104
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Cluj-Napoca

5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului

Cluj-Napoca

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
N/A

N/A

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea de competente in domeniul simulării, modelarii și testării
circuitelor electronice
1.Asimilarea cunoștințelor teoretice privind simularea circuitelor
electronice
2. Obținerea deprinderilor pentru utilizarea programelor de simulare a
circuitelor electronice
3. Obținerea deprinderilor pentru utilizarea echipamentelor specifice
convertoarelor electronice de putere

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Curs introductiv;Prezentare generala, obiective mod
de desfasurare, istoric , definitii, standarde
2. Stabilizatoare de tensiune liniare;
3. Stabilizatoare de tensiune în comutatie;
4. Sursă în comutaţie cu convertor cc-cc coborâtor;
5. Sursă în comutaţie cu convertor cc-cc inversor;
6. Sursă în comutaţie cu convertor cc-cc ridicător;
7. Sursă în comutaţie în comutaţie cu izolare galvanică
tip flyback;
8. Sursă în comutaţie în comutaţie cu izolare galvanică
tip forward;
9. Sursă în comutaţie în comutaţie cu izolare galvanică
în contratimp;
10. Sursă în comutaţie în comutatie cu izolare
galvanică semipunte;
11. Circuite de comandă şi control în sursele în
comutaţie;
12. Metode avansate de proiectare a elementelor
magnetice;
13. Perturbaţii produse de sursele în comutaţie;
14. Circuite cu corecţia factorului de putere;

Metode de predare

Observaţii

Expunere, discutii,
exemplificări, probleme,
studii de caz.

Utilizarea
prezentarilor .ppt,
proiector, tabla

Bibliografie
1. Dorin Petreuş - Electronica surselor de alimentare-Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2002

8.2 Seminar / laborator / proiect

Metode de predare

Observaţii

1. Prezentare laborator, masuri de protectia muncii
2. Redresoare monofazate monoalternanţă şi dublă
alternanţă
3. Stabilizatoare liniare de tensiune;
4. Stabilizatoare liniare de tensiune cu circuite
integrate;
5. Sursă în comutaţie cu convertor cc-cc coborâtor;
6. Sursă în comutaţie cu convertor cc-cc inversor;
7. Sursă în comutaţie cu convertor cc-cc ridicător;
8. Sursă în comutaţie de tip flyback cu izolare
galvanică;
9. Sursă în comutaţie în comutaţie cu izolare galvanică
tip forward;
10. Sursă în comutaţie cu convertor push-pull;
11. Sursă în comutaţie cu convertor în contratimp
semipunte;
12. Sursă în comutaţie cu convertor flyback
autooscilant;
13. Convertor flyback autooscilant cu transformator de
curent;
14. Convertor în contratimp autooscilant;

Aplicații (Simulări,
Măsurători
experimentale), tabla

Utilizarea
echipamentelor de
laborator, montaje
experimentale,
calculator

Bibliografie
1. D. Petreuş, Ş.Lungu - Surse în comutaţie – îndrumător de laborator, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 1999.
2. Dorin Petreuș, Toma Patarau, Radu Etz - Power supplies – A practical approach, Mediamira, Cluj-Napoca, 2016,
ISBN: 978-973-713-333-5

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competentele dobandite vor fi folosite in urmatoarele ocupatii conform COR (Clasificarea Ocupațiilor din
România): Inginer emisie; Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii; Inginer imagine; Inginer sunet;
Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare; Inginer sef car reportaj; Inginer
sef schimb emisie; Inginer proiectant comunicatii; Inginer sisteme de securitate; Inginer suport vânzari;
Dezvoltator de aplicatii multimedia; Inginer operare retea; Inginer testare sisteme de comunicatii; Manager
proiect; Inginer de trafic; Consultant pentru sisteme comunicatii.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Nivelul de cunoștințe dobândite

Examen scris

Nivelul de abilități practice dobândite Evaluare pe parcurs

10.6 Standard minim de performanţă
L ≥ 4.5 si E ≥ 4.5 si 0,6E+0,4L≥ 4.5

10.3 Pondere
din nota finală
Examen
(E:0..10
puncte
L (0..10
puncte)

Data completării:
29.09.2017

Titulari

Titlu Prenume NUME

Curs

Prof. dr. ing. Dorin Petreus

Aplicații

S.L. dr. ing. Toma Patarau

Semnătura

S.L. dr. ing. Radu. Etz

Data avizării în Consiliul Departamentului COM
2.10.2017

Director Departament Comunicatii

Data aprobării în Consiliul Facultății ETTI
2.10.2017

Decan
Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA

