FIŞA
A DISCIPLINEI
1. Date despre program
m
1.1 Instituţia de învăţăm
mânt superio
or
1.2 Facultattea
1.3 Departaamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Program
mul de studiii / Calificareaa
1.7 Forma d
de învăţământ
1.8 Codul d
disciplinei

Univversitatea Teehnică din Clu
uj‐Napoca
Facu
ultatea de Eleectronică, Teelecomunicaţţii şi Tehnolo
ogia
Inforrmaţiei
Electtronica Apliccata
Ingin
nerie electro
onică, telecom
municații şi tehnologii
t
inforrmaţionale
Licen
nţă
Tehn
nologii şi Sistteme de Teleecomunicaţiii/ Inginer
IF – învăţământ
î
c frecvenţăă
cu
TST1
106.00

2. Date despre disciplin
nă
2.1 Denum
mireadisciplinei
Eleectronică de putere
2.2 Aria de conţinut
Ariie teoretică
2.3 Respon
nsabil de curss
Ş.L. dr. ing. Ionuţ CIOCAN – ionu
ut.ciocan@aeel.utcluj.ro
2.4 Titularu
ul activităţilo
or de seminar / Ş.L. dr. ing. Ionuţ CIOCAN – ionu
ut.ciocan@aeel.utcluj.ro
laborator / proiect
Conf. drr. ing. Cristiaan FĂRCAȘ – cristian.farcas@ael.utclu
uj.ro
2.5 Anul dee studiu
III 2.6 Semeestrul 2 2.7 Tipul dee evaluare E 2.8 Regim
mul disciplineei DS/FAC
3. Timpul to
otal estimat
3.1 Număr de ore pesăp
ptămână

5 din
n care: 3.2 cu
urs

3.4 Total orre din planul de învăţămâânt 130 din
n care: 3.5 cu
urs

2

3.3 laborato
or / proiect

3

28 3.6 laborato
or / proiect

42

Distribuţiaffondului de timp
t

ore

Studiul dup
pă manual, su
uport de currs, bibliografiie şi notiţe

28

Documentaare suplimen
ntară în biblio
otecă, pe plaatformele eleectronice de specialitate şi pe teren

20

Pregătire seeminarii / lab
boratoare, teeme, referatte, portofolii şi eseuri

7

Tutoriat

2

Examinări
Alte activităăţi: ....................................

3
‐

3.7 Total orre studiu ind
dividual
3.8 Total orre pesemestru

60
130

3.9 Număru
ul de credite
4. Precondiţii (acolo un
nde este cazu
ul)

5

4.1 de curriculum

Dispozitivve electronicce, Materialee pentru elecctronică

4.2 de competenţe

Componeente şi circuite electronicce pasive, Cirrcuite electro
onice fundam
mentale

5. Condiţii ((acolo unde este
e cazul)
5.1. de desffăşurare a cu
ursului
5.2. de desffăşurare a se
eminarului /
laboratorullui / proiectu
ului

‐
‐

6. Competeenţele speciffice acumulaate: ‐
7. Obiectiveele discipline
ei (reieşind din
d grilacomp
petenţelor sp
pecifice acum
mulate)
7.1 Obiecttivul general al
disciplinei
7.2 Obiecttivele specificce

Dezvoltarea de
e competenţee profesionaale în domeniul proiectărrii, simulării
şi testării
t
circuiitelor electro
onice de pute
ere.
1. Asimilarea
A
cu
unoştintelor teoretice prrivind proiecttarea şi simu
ularea
circcuitelor electtronice utilizzând program
me de simulaare avansată;
2. Obţinerea
O
deeprinderilor şi abilităţilorr necesare pe
entru implem
mentarea
şi testarea
t
performanţelorr circuitelor electronice
e
de
d putere.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introduccere în electronica de pu
utere. Locul electronicii
e
d
de putere în
cadrul unu
ui sistem de reglare
r
automată. Clasificarea convertoarelor şi a
dispozitiveelor utilizate în electronicca de puteree. Performanţele dispozittivelor
semicondu
uctoare de putere aflate în regim de comutaţie.
2. Dioda seemiconducto
oare de puteere (Structurăă. Simbol. Trranziţia direcctă şi
inversă. Deefinirea cureentului de revvenire. Utilizzarea diodei la comutaţiaa pe
sarcină ind
ductivă).
3. Tranzisttorul bipolar cu joncţiunee BJT (Structu
ură. Funcţion
nare. Princip
piile
comenzii în bază. Coneexiunea Darlington. Princcipiul comenzii în emitor)
4. Tranzisttorul MOS dee putere (Structură. Funccţionare. Carracteristici statice
de ieşire. C
Comutaţia pee sarcină ind
ductivă. Princcipiile comen
nzii în grilă.
Tehnica Bo
ootstrap).
5. Tiristoru
ul SCR (Structură. Schemă electrică echivalentă. Funcţionare.
F
Principiile comenzii în grilă. Princip
piul comenziii cu controlul fazei de
amorsare. Circuite Snu
ubber de pro
otecţie).
6. Triacul ((Structură. Scchemă electrică echivaleentă. Funcţio
onare.
Caracteristtici statice dee ieşire. Principiile comenzii în grilă. V
Variatoare de
d
curent alteernativ realizzate cu triac)).
7. Tranzisttorul bipolar cu grilă izolaată IGBT (Structură. Scheemă electricăă
echivalenttă. Principiile
e comenzii în grilă. Comutaţia pe sarccină inductivăă.
Circuite dee comandă în
n grilă cu şi fără separare
e galvanică).
8. Ramura de invertor (Comutatorul bidirecţion
nal. Configurraţia unei ram
muri
de invertor. Principiile comenzii Bo
ootstrap şi cu
u izolare galvvanică. Tehnici de
protecţie a unei ramurri de invertorr. Invertorul monofazat în
î semipuntee).
9. Invertoaare monofazate în puntee cu undă dreeptunghiularră plină
(Identificarea regimuriilor de funcţiionare. Spectrul de armo
onici al tensiu
unii
de ieşire. EExpresia tenssiunii şi a currentului de laa ieşire pentru diferite
sarcini).
10. Inverto
oare trifazate
e cu undă drreptunghiulară plină (Con
nfiguraţia şi
funcţionarrea în şase trrepte a unui invertor trifaazat cu nul flotant. Expreesia
tensiunii şi a curentulu
ui de la ieşireea invertorului pentru sarrcină rezistivv
inductivă)..
11. Modulaţia PWM sinusoidală (P
Principiul modulaţiei sinusoidale şi
definirea p
parametrilor de modulare. Invertoare
e în semipun
nte cu modullaţie
sinusoidalăă. Funcţionarea în zona modulaţiei
m
liniare şi în zo
ona de
supramodulaţie).
12. Inverto
oare monofaazate în puntte şi trifazatee cu modulaţţia PWM

Metode de
prredare

O
Observaţii

Exp
punerea,
explicaţia şi
dezzbaterea
tem
maticilor
sp
pecifice
elecctronicii
de putere

Utilizarea
video‐
p
proiectorul
ui şi a
d
diferitelor
mijloace
audio‐video
ntegrate în
in
p
prezentări
power‐
point

sinusoidalăă (Modulaţiaa PWM bipollară şi unipollară. Spectru
ul de frecvenţă al
tensiunii de
d la ieşirea invertorului. Alegerea paarametrilor de
d modulare)).
13. Redressoare polifazzate necomandate (Confiiguraţia unuii redresor
necomand
dat. Principiile de funcţionare. Expressia tensiunii de
d la ieşire.
Redresoarre polifazate în montaj pu
unte).
14. Redressoare polifazzate comandate (Configuraţia şi princcipiul de
funcţionarre a unui redresor coman
ndat cu secundarul în steea. Redresoare
semicomandate şi com
mandate realizate în mon
ntaj punte). Recapitulare
R
şi
pregatireaa subiectelor pentru exam
men.
Bibliografie
1. N. Palaaghiţă, Electronică de pu
utere partea I, Dispozitivee semiconductoare de pu
utere, Ed. Meediamira,
Cluj‐Napoca, 2002;
2. N. Palaaghiţă, D. Peetreuș, C. Fărrcaș, Electron
nică de puterre partea a II‐a, Circuite electronice
e
d putere,
de
Ed. Meediamira, 20
004;
3. R. Marrschalko, F. Denes,
D
P. Teo
odosescu, Electronica peentru ingineri electrotehn
nicieni, Elemente
moderrne de electrronică de puttere, Ed. Me
ediamira, Cluj‐Napoca, 20
014;
4. M. H. Rashid, Power Electroniccs: Circuits, Devices
D
& Ap
pplications – 4th Edition, Prentice
P
Halll, Upper
Saddlee River, USA, 2013.
Meetode de
8.2 Laboraator
Observaţii
p
predare
1. Prezentarea laborattorului. Proteecţia muncii.
2. Comand
da în bază a tranzistoarel
t
lor BJT (Bipolar Junction Transistors)..
3. Comand
da cu blocare
e în două treepte a tranzisstoarelor BJTT de putere.
4. Protecțiia la supraten
nsiune a tran
nzistoarelor BJT și MOS de
d putere.
Utilizarea
5. Comand
da cu separare galvanică a tranzistoarelor MOS de putere.
Exp
punerea, calculatoru
c
6. Comutația tranzistoarelor MOS de putere pee sarcină rezistiv‐inductivvă.
c
calculul
lui şi a
7. Amorsarea tiristoare
elor convențționale SCR (Silicon Contrrolled Rectifiiers).
maatematic instrument
și analiza
elor de
8. Comand
da tiristoarelor convențio
onale prin co
ontrolul ungh
hiului de amo
orsare.
differitelor
simulare,
9. Comand
da triacurilorr utilizând cirrcuite integraate specializaate.
disspozitive măsurare
m
şi
10. Simulaarea variatoarelor monoffazate de current alternattiv cu sarcinăă
şi
circuite
testare
inductivă rrealizate cu triac.
t
specifice
11. Protecția la scurtcircuit sau sup
pracurent a tranzistoarel
t
or IGBT de putere.
p
12. Coman
nda unui inveertor monofaazat în puntee utilizând teehnica Bootstrap.
13. Simulaarea invertoaarelor monoffazate în pun
nte cu undă dreptunghiu
d
lară pl.
14. Evaluare finală. Recuperări.
8.3 Proiectt

Meetode de
p
predare

Observaţii

1. Prezenttarea temelorr de proiect şi
ş a instrume
entelor necessare proiectă
ării.
2. Proiecta
area circuitelor Snubber de
d protecţie ale
a tranzistoarelor de puttere
pentru îmb
bunătăţirea performanţelo
p
or de comuta
aţie ale acesttora pe sarciină
inductivă.
3. Proiecta
area circuitelor de coman
ndă în grilă a tranzistoare
elor MOS de putere
la comutaţţia pe sarcină
ă inductivă.
4. Proiecta
area unui varriator de cure
ent alternativv realizat cu triac.
t
5. Proiecta
area unui circcuit de coma
andă a unui in
nvertor mono
ofazat în pun
nte
utilizând te
ehnica Boosttrap.
6. Proiecta
area unui unu
ui invertor bu
uck-boost dual cu controlul curentuluii prin
histerezis
7. Susţinerrea individua
ală a proiectu
ului.

Exp
punerea,
c
calculul
maatematic
şi analiza
meetodelor
tipice de
proiectare

Utilizarea
ccalculatoru
lui şi a
instrument
elor de
calcul şi
proiectare
specifice

Bibliografie

1. I. Ciocaan, N. Palagh
hiță, D. Petreeuș, C. Fărcaș, Electronică de putere ‐ între teoriee și practică, Ed.
Risoprrint, 2017;
2. D. Petreuș, T. Pătărău, R. Etz, "Power
"
Supp
plies – a practical approacch", Ed. Med
diamira, Cluj‐‐Napoca,
2016;
3. I. Ciocaan, Cercetări teoretice șii experimenttale privind metodele
m
de producere și
ș stocare a eenergiei în
sistem
mele fotovoltaice, Teză dee doctorat, Universitatea
U
a Tehnică din
n Cluj‐Napocaa, 2014;
4. D. Petreuş, Ş. Dărăăban, I. Ciocaan, T. Pătărău
u, C. Morel, M. Machmoumc, "Low Cost
C Single Sttage
Micro‐‐Inverter witth MPPT for Grid
G Conneccted Applicattions", Solar Energy, vol. 92, pp. 241‐255, ISSN:
0038‐0
092X, 2013;
9. Coroborarea conţiinuturilor d
disciplinei cu
c aşteptărrile reprezentanţilor comunităţii epistemice,,
orilor reprezzentativi din domeniul afferent progrramului
asociaţiilor profesionale şi angajato
Competen
ntele dobandite vor fi folo
osite in urma
atoarele ocup
patii conform
m COR (Clas
sificarea Ocu
upațiilor din
România): Inginer emiisie; Inginer electronist, transporturi,
t
telecomuniccatii; Inginer imagine; Ing
giner sunet;
Proiectant inginer electronist; Proie
ectant inginer de sisteme
e si calculatoare; Inginer sef car reporrtaj; Inginer
sef schimb
b emisie; Ing
giner proiecttant comuniccatii; Inginer sisteme de securitate; Inginer supo
ort vânzari;
Dezvoltato
or de aplicatii multimedia; Inginer ope
erare retea; Inginer testarre sisteme de
e comunicatii; Manager
proiect; Ing
giner de trafic; Consultan
nt pentru sistteme comuniicatii.

10. Evaluare
Tip activitatte

10
0.2 Metode de
d
evaluare

10.1 Critterii de evalu
uare

10.3 Po
ondere din
notta finală

Răspunsuri concrete la întrebări scurte,
întrebării de tip grilă şi expunereaa
E
Examen
scriss
50%
succintă a două subieecte de teorie
Laborato
or: un test şi o verificare orală a
Verificare
V
pee
cunoştin
nţelor şi abilittăţilor dobân
ndite în
25%
parcurs
10.5 Laboraator / Proiecct urma acttivităţilor de laborator
Proiect: Expunerea unei
u aplicaţii de
proiectare a unui circcuit electron
nic de
Probă orală
25%
putere
10.6 Standaard minim dee performan
nţă
• Utilizareaa unui limbaj tehnic adeccvat şi obţineerea unei notte minime de
e 5, atât la evvaluarea activităţii de
laborator (N
NL ≥ 5) cât şii la examenu
ul scris (NE ≥ 5).
10.4 Curs

Data comp
pletării: Tittulari
29.09.2
2017
Cu
urs
Ap
plicaţii

Titlu Pre
enume NUM
ME
Ş.L. dr. ing. Ionuţ CIO
OCAN
Ş.L. dr. ing. Ionuţ CIO
OCAN
Conf. drr. ing. Cristian
n FĂRCAȘ

Sem
mnătura

Data avizării în Consiliul Departament
D
ului COM
2.10.2017

Direector Departam
ment Comunicatii

ul Facultății ETTTI
Data aprobării în Consiliu
2.10.2017

Decaan
Proff.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Proff.dr.ing. Virggil DOBROTA

