Conţinutul disciplinei / Course topics

Masini si Actionari electrice I / Machines and electric drives
(an III ISE)

Versiunea RO
Obiectiv principal

Versiunea ENG
Course Objective

Curs (2 ore pe săptămână, total 28 ore)

Course ( 2 hours weekly, total 28 hours)

Seminar (- ore pe săptămână, total - ore)

Seminar (- hours weekly, total - hours) – if
applicable

Laborator (1 ora pe săptămână, total 14 ore)

Laboratory (1 hours weekly, total 14 hours) – if
applicable

Introducerea, înţelegerea şi aprofundarea noţiunilor
fundamentale privind convertoarele electromecanice,
foarte mult utilizate in aplicaţiile din
ingineria
sistemelor. Sunt prezentate ecuaţiile de bază,
caracteristicile de funcţionare şi metodele de încercare
ale acestora.
Noţiuni generale dspre masinile electrice.
Transformatorul electric. Elemente constructive,
principiul de funcţionare si ecuaţiile transformatorului,
diagrame fazoriale si scheme echivalente. Reginurile de
functionare ale transformatorului: gol, scurtcircuit si
sarcina. Cuplarea si funcţionarea în paralel a
transformatoarelor. Funcţionarea in sarcina nesimetrica a
transformatoarelor.
Masina asincrona. Elemente constructive principiul si
regimurile de funcţionare. Ecuaţiile maşinii asincrone,
diagrame
fazoriale
si
scheme
echivalente.
Caracteristicile mecanice, pornirea, reglajul vitezei si
franarea motoarelor asincrone.
Maşina sincronă. Elemente constructive, principiul de
funcţionare, ecuaţiile si diagramele fazoriale ale
generatoarelor sincrone. Cuplul electromagnetic si
caracteristica unghiular statica. Cuplarea şi funcţionarea
în paralel a generatoarelor sincrone. Motoare sincrone:
ecuaţii, caracteristicile de funcţionare si metode de
pornire.
Masina de curent continuu. Elemente constructive,
Generatorul de c.c. derivatie. Motoare de c.c.:
caracteristicile mecanice, pornirea, reglarea vitezei si
frânarea.

1. Studiul transformatoarelor electrice trifazate: scheme si
grupe de conexiuni
2. Cuplarea si funcţionarea în paralel a transformatoarelor
trifazate.
3. Reglarea turaţiei motoarelor asincrone prin metoda
reostatica
4. Pornirea şi caracteristicile în V ale motorului sincron
5. Cuplarea si funcţionarea in paralel a generatoarelor
sincrone
6. Studiul generatorului de c.c. cu excitaţie derivatie

7. Evaluarea finală a activităţii de laborator

Proiect (- ore pe săptămână, total - ore)

Project (- hours weekly, total - hours) – if
applicable

