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PROCESE TRANZITORII ELECTROMAGNETICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electroenergetică şi Electrotehnică 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0713.1 Electroenergetica 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III     (învăţământ cu frecvenţă) 
IV    (învăţământ cu fr. redusă) 

4 
5 

E 
E 

unitate de curs 
de specialitate 

unitate de curs 
obligatorie 

5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/

seminar 
Lucrare 

individuală 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire 
aplicaţii 

150 (învăţământ cu frecvenţă) 30 15/30 15 30 30 

150 (învăţământ cu fr. redusă) 10 4/8 26 50 52 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învăţământ 

Matematica superioară, Fizica, Bazele teoretice ale electrotehnicii 

Conform 
competenţelor 

Cunoaşterea elementelor de calcul vectorial şi operaţional, de calcul a circuitelor 
electrice liniare şi neliniare. Noţiuni de procese tranzitorii în circuitele electrice. 
Cunoaşterea principiilor de funcţionare a maşinilor electrice şi a aspectelor de bază din 
teoria acestora. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs vor fi prevăzute: tablă, proiector şi 
calculator.  

Laborator/ 
seminar 

Studenţii vor preda rapoartele la lucrarea de laborator precedentă, perfectate conform 
cerinţelor, impuse de indicaţiile metodice, vor susţine o pretestare pe tema lucrării de laborator, 
care urmează a fi realizată, şi vor prezenta rezultatele realizării sarcinii prealabile (calcule, tabele 
şi a.). Studenţii vor avea indicații metodice pentru efectuarea lucrării individuale, surse 
bibliografice, indicate de profesor, calculatoare manuale.  

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP3. Capacitatea de a soluţiona probleme ce ţin de dimensionarea, funcţionarea şi 
exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor electrice. 

 Abilitatea de a aprecia just fenomenele ce au loc în sistemele electrice, examinând fizica 
acestora şi descrierea matematică a legităţilor ce reies din ea. 

 Conştientizarea rolului modelării matematice în analiza şi sinteza proceselor tranzitorii în 
sistemele electrice. 

 Cunoaşterea şi conştientizarea ipotezelor de simplificare, acceptate la analiza şi sinteza 
proceselor tranzitorii în sistemele electrice. 

 Abilitatea de a prevedea decurgerea proceselor tranzitorii şi de a dirija raţional cu ele. 
 Abilitatea de a efectua calculul proceselor tranzitorii, pronosticând după varierea 
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parametrilor sistemului modificările cantitative ale regimului de funcţionare. 
 Abilitatea de a aplica metode eficiente de dirijare cu procesele tranzitorii în sistemele 

electrice. 
 Abilitatea de a determina în ce moment de timp şi în ce mod trebuie să acţioneze 

Competenţe 

transversale 

CT1. Realizarea lucrării individuale cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor 
specifice de calcul în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi 
susţinerea acesteia cu demonstrarea capacităţii de a evalua calitativ şi cantitativ 
rezultatele obţinute şi de a propune soluţii raţionale. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională. Utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de 
date, cursuri on-line etc.), atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice de analiză şi calcul a proceselor 
tranzitorii electromagnetice în sistemele electrice. 

Obiectivele 
specifice 

Formularea corectă a problemei la analiza proceselor tranzitorii electromagnetice. 
Elaborarea modelului matematic adecvat, reieşind din fizica proceselor cu considerarea 
ipotezelor simplificatoare. 
Simularea pe calculator a proceselor tranzitorii electromagnetice şi analiza rezultatelor obţinute. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Generalităţi. Caracteristica, scopul şi obiectivele de bază ale cursului. 2 0,5 

T2.  Noţiuni generale despre procesele tranzitorii electromagnetice. 2 0,5 

T3.  Procese tranzitorii electromagnetice la scurtcircuite trifazate. 4 2 

T4.  Determinarea curenţilor la scurtcircuite trifazate.  4 2 

T5.  Procese tranzitorii electromagnetice în maşinile electrice. 8 2 

T6.  Procese tranzitorii electromagnetice la scurtcircuite nesimetrice. 4 2 

T7. Scurtcircuite în reţelele de distribuţie şi în sistemele de alimentare cu energie 
electrică ale întreprinderilor. 

4 1 

T8. Procese tranzitorii electromagnetice la conectarea şi deconectarea elementelor 
sistemelor electrice. 

2  

Total prelegeri: 30 10 

Tematica seminarelor 

LP1,2 Calculul scurtcircuitului (s.c.) trifazat. Întocmirea schemelor echivalente ale 
sistemelor electrice şi calculul reactanţelor elementelor acestora în unităţi absolute şi 
relative. 

4 1 

LP3,4 Transfigurarea schemelor echivalente şi determinarea reactanţelor  rezultante 
ale acestora în raport cu punctul de s.c. Determinarea curentului  supratranzitoriu, de 
şoc şi a puterii la un s.c. trifazat.  

4 1 

LP5,6   Determinarea curentului de s.c. trifazat pentru orice moment de timp prin 
metodele curbelor de calcul şi de tip. 

4 1 

LP7,8 Calculul s.c. nesimetrice. Întocmirea schemelor echivalente de secvenţă 
pozitivă, negativă şi homopolară şi determinarea parametrilor elementelor acestora. 

4 1 
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LP9,10  Determinarea curentului supratranzitoriu, a curentului de şoc şi a curentului 
pentru orice moment de timp la un s.c. nesimetric. 

4 0,5 

LP11,12  Determinarea componentelor simetrice ale curenţilor şi tensiunilor şi a 
mărimilor de fază la s.c. nesimetrice. Construirea diagramelor fazoriale pentru curenţi 
şi tensiuni în locul de s.c.  

4 0,5 

LP13,14 Construirea diagramelor fazoriale pentru curenţi şi tensiuni în diferite puncte 
ale sistemului, îndepărtate de locul s.c. 

4 0,5 

LP15  Calculul curenţilor de s.c. în reţelele de joasă tensiune. 2 0,5 

Total seminare: 30 8 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Studiul caracterului de decurgere a procesului tranzitoriu la scurtcircuit. 3 2 

LL2. Studiul regimului de scurtcircuit trifazat în baza SIMULINK-modelului 
        unui sistem electric. 

4  

LL3. Modelarea regimurilor de s.c. nesimetric într-un sistem electric cu utilizarea 
        pachetului de extensie SIMULINK din componenţa MATLAB.  

4  

LL4. Analiza asistată de calculator a regimurilor de s.c. în sistemele electrice. 4 2 

Total lucrări de laborator: 15 4 

Tema lucrării individuale 

În cadrul cursului studenţii realizează o lucrare individuală, care prevede calculul scurtcircuitelor 
simetrice şi nesimetrice într-un sistem electroenergetic şi construirea diagramelor fazoriale pentru 
curenţi în diferite ramuri şi tensiuni în diferite noduri ale acestui sistem.  
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare individuală Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, seminare şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de apariţie şi dezvoltare a proceselor 
tranzitorii electromagnetice în sistemele electrice, a fenomenelor fizice ce însoţesc decurgerea acestora, a 
principiilor de modelare matematică şi calcul a acestor procese, a metodelor de dirijare raţională cu acestea. 

 


