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PROCESE TRANZITORII ȘI TEORIA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energeticăși Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electroenergetică și Electrotehnică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0713.1Electroenergetica; 0713.3 Ingineria sistemelor 
electromecanice;  0710.2 Inginerie și managementul calității                          

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență); 
II (învățământ cu frecvență redusă) 

3 
4 

E 
unitate de curs 
de specialitate 

unitate de curs 
obligatorie 

7 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs 
Laborator/

seminar 
Proiect 
de an 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicații 

210 (învățământ cu frecvență) 60 30/15 0 60 45 

210 (învățământ cu frecvență redusă) 18 10/8 0 102 72 
 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului 
de învățământ 

Chimia,  Fizica, Matematica,Teoria circuitelor electric e și magnetice  

Conform 
competențelor 

Cursul„ Procese tranzitorii și teoria câmpului electromagnetic" se bazează pe cursul de 
fizică și matematică a școlii superioare și pe partea I a complexului Bazele Teoretice ale 
Electrotehnicii - „Circuite electrice liniare și  magnetice”. Studiază fenomenele și legile 
de bază ce au loc în  circuitlele electrice la diferite procese tranzitorii și la propagarea  
undei electromagnetic în diferite materiale și mediu înconjurător. 

 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Cursul este plasat pe platforma de e-learning a UTM. Pentru prezentarea materialului 
teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și calculator conectat la Internet.  

Laborator/seminar Studenții vor rezolva probleme și exerciții practice conform indicațiilor metodice plasate 
pe platforma MOODLE. Autoevaluarea cunoștințelor studenților se va realiza prin 
efectuarea testelor electronice, plasate pe platforma MOODLE. 

 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1.  

 conștientizarea rolului aplicării metodelor matematice și fizice la analiza  proceselor 

tranzitorii în circuite electrice și în domeniul teoriei câmpului electromagnetic; 

 cunoașterea legilor, procedeelor și metodelor de bază de analiză, calcul a proceselor 

tranzitorii și câmpurilor electromagnetice în Electroenergetică și Electromecanică;  

 aprofundarea cunoștințelor asupra metodelor analitice de rezolvare a ecuațiilor 

matematice legate de descrierea proceselor fizice;  

 formarea abilităților de elaborare a metodelor matematice pentru studierea 

proceselor în  a proceselor tranzitorii și câmpului electromagnetic; 
 formarea  abilităților de analiză, generalizare, explicare și comunicare a rezultatelor 
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obținute la studierea  proceselor, a proceselor tranzitorii și câmpului electromagnetic; 
 dezvoltarea capacităților de a sintetiza, descrie teoretic și elabora noi modele 

matematice de simulare la calculator, analiză și calcul a  proceselor tranzitorii și 
câmpului electromagnetic. 

Competențe 
transversale 

CT3.Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de calcul și de formare 
profesională asistată de portaluri Internet,  aplicații software de specialitate, baze de date, 
cursurion-line etc., atâtîn limba română cât și într-o limbă de circulație internațională. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Cursul are ca scop să contribuie la pregătirea profesională înaltă a viitorului inginer 

energetician prin însușirea, acumularea și dezvoltarea cunoștințelor de bază în domeniul 

calculului și studierii diferitor fenomne ce au loc în circuitele electrice în procesele tranzitori și în 

câmpurei electrostatic electrice și magnetice; la propagarea undei electromagnetice în mediu 

ambient. 

Obiectivele 
specifice 

 Fenomenele fizice ce au loc la diferite comutații în circuitele electrice de curent continuu 
și alternativ; 

 Metodele de calcul a proce-selor electromagnetice tranziorii în circuitele electrice de 
curent continuu și alternativ; 

 De-a studia și explica fenomenele ce au loc  în câmpurile  electrostatic,  electrice și magnetice 

 Esența fizică a câmpului electromagnetic și mărimile legile de bază ce caracterizează câmpul 
electromagnetic; 

 Metodele de calcul a câmpurilor electrice și magnetice a diferitor instalații electrotehnice  
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T11. Procese tranzitorii în circuite electrice liniare 12 6 

T12.Procese tranzitorii în circuite electrice neliniare 4  

T13. Procese tranzitorii în circuite electrice cu parametri uniform distribuiți 4  

T14. Cîmp electrostatic 8 4 

T15. Cîmp electric 4 2 

T16. Cîmp magnetic 6 2 

T17. Cîmp electromagnetic. Ecuatiile lui Maxwell. Teorema Umov-Poyting 8 4 

T.18 Cîmp electromagnetic în mediu conductor 6  

T19. Cîmp electromagnetic în mediu dielectric 4  

T20. Determinarea parametrilor pasivi a liniilor electrice aeriene și liniilor de cablu 
(aplicații) 

4  

Total prelegeri: 60 18 

Tematica seminarelor 

LP1 Procese tranzitorii în circuite electrice liniare 5 2 

LP2 Cîmp electrostatic 2 1 

LP3. Cîmp electric 2 1 

LP4. Cîmp magnetic 4 2 

LP5. Cîmp electromagnetic. Ecuatiile lui Maxwell. Teorema Umov-Poyting 2 2 

Total seminare: 15 8 
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Tematica lucrărilor de laborator 

LL.1. Studierea proceselor tranzitorii la conectarea și deconectarea bobinei la o sursă 
de current continuu 

2 2 

LL.2. Studierea proceselor tranzitorii la conectarea și deconectarea condesatorului  o 
sursă de current continuu 

2 2 

LL.3.Studierea proceselor tranzitorii la descărcare condesatorului într-un circuit RL 6 1 

LL.4.Studierea regimurilor de funcționare și caracteristicile de bază a unu cuadripol 
pasiv  

4 1 

LL.5.Studierea circuitelor electrice cu parametrii uniform distribuiti (linii lungi) 6 1 

LL.6.Studierea circuitului neliniare de curent alternative. Fierorezonanța de tensiuni 4 1 

LL.7.Sudierea câmpului electrostatic prin camp electric într-un mediu conductor 4 1 

LL.8. Determinarea coeficienților grupelor de formule ale lui Maxwel 2 1 

Total lucrări de laborator: 30 10 

 

8. Referințe bibliografice  
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3. L.Neiman, K. Demircean. Teoreticeschie Osnovî Electrotehnichi, PI, PII. 1994 
4. V.A. Govorcov, Teoria câmpului electric şi electromagnetic. 1977 
5. A.I. Darevschi, E.S. Cuharchin. Teoria câmpului electromagnetic. 1998 
6. Preda M., Cristea P., Spinei P. Bazele electrotehnicii. 1980 
7. M. Chiorsac, A. Potâng, Gh. Tertea, V. Nichitin. Indrumar pentru lucrări de laborator la „Bazele 
Teoretice ale Electrotehnicii,”p.II. 2009 
8. P.A. Ionchin, Sbornic zadaci po  teoreticeschim osnovam electrotehnichi. 1982 
9. K.M. Polivanov. Sbornic zadaci po TOE. 1973 
10. M.R. Șebes. Zadaci po teorii electriceschih țepei. 1990. 
11. M. Chiorsac, A. Potâng, Gh. Tertea, V. Nichitin. Îndrumar la lucrări grafo-analitice și lucrări de 
control la BTE. 2006 
12. Preda M. și alții. Bazele electrotehnicii . Probleme. 1980 
13. A. Potâng, I. Macovei. Teoria câmpului electromagnetic. Ciclu de prelegeri. 1992 
14. A. Potâng. Bazele teoretice ale electrotehnicii. 2003 
15. Pod. Redac. P.A. Ionchina. Teoreticeschie ocnovz electrotehnichi. PII. 1976 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% 0% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminare. 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări curente. 
Obținerea notei minime de „5” la examenul final 

 


