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SURSE DE ALIMENTARE ÎN TELECOMUNICAȚII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Electronică și Telecomunicații 
 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 525.1 Teleradio comunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă); 
învăţământ cu frecvenţă  
redusă 

6 
 

8 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

ZI - 120 30 30 - 30 30 

FR - 120 12 10 - 49 49 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile Matematica I, Matematica II, 
Fizica I, Fizica aplicată, Programarea calculatoarelor şi limbaje de 
programare I,II, Materiale şi componente pasive, Semnale şi circuite, 
Etica profesională şi bazele comunicării, Grafica asistată de calculator, 
Limba engleză, Dispozitive electronice, circuite electronice, Electronica 
digitală. Microprocesoare. 

Conform competenţelor Să posede metodele de analiză a circuitelor electronice, programarea 
diverselor aplicații, aparatul matematic și grafica asistată de calculator. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

Rezultatele învăţării: 
1. Cunoştinţe teoretice (ce trebuie să cunoască):  

 Tehnicile de analiză și proiectare a surselor de alimentare liniare și în 
comutație; 
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 Softurile adecvate de simulare și modelare a surselor în comutație și 
clasificarea acestora în funcție de avantajele și limitările pe care le prezintă 
fiecare; 

 Metodele de evaluare și interpretare a datelor obținute în urma proiectării, 
simulării și testării surselor de alimentare. 

2. Deprinderi dobândite (Ce ştie să facă):  

 Să implementeze tipologiile clasice de convertoare, metodele de comandă și 
control uzuale și să utilizeze circuitele integrate dedicate surselor în 
comutație; 

 Să proiecteze, să evalueze și să optimizeze structuri adecvate de convertoare 
în funcție de aplicație; 

 Să utilizeze instrumentele specifice soft și hard; 

 Să știe să măsoare mărimile ce caracterizează performanțele surselor liniare 
sau în comutație. 

3. Abilităţi dobândite (Ce instrumente ştie să mânuiască):  

 Să utilizeze aparatura de laborator (surse de alimentare, analizatoare de 
spectru, surse de înaltă tensiune, sarcini electronice, oscilatoare analogice și 
digitale, aparate de măsură a tensiunii, curentului, temperaturii etc.) pentru 
studiul și testarea circuitelor electronice de putere; 

 Să utilizeze instrumentele specifice soft și hard; 
 Să știe să măsoare mărimile ce caracterizează performanțele surselor liniare sau în 

comutație. 

Competenţe 
transversale 

Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competenţelor transversale: comunicare 
orală şi scrisă, rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor, lucrul în echipă, autonomia 
învăţării, înţelegerea responsabilităţii faţă de semeni şi mediu, înţelegerea necesităţii unui 
standard etic ridicat în practica inginerească. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obiectivele unităţii de curs: Dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul 
proiectării, simulării și testării surselor de alimentare. 

Obiectivele specifice Obiectivele specifice: 

    Asimilarea cunoștințelor teoretice privind proiectarea și simularea surselor 
în comutație, utilizând programe de simulare avansată (MathCad, OrCad, 
MatLab, PSIM etc.); 

   Obținerea  deprinderilor și abilităților necesare pentru implementarea și 
testarea performanțelor surselor de alimentare liniare și în comutație. 

Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competenţelor transversale:  

   Identificarea unor obiective specifice de realizat, a resurselor disponibile, 
va condițiilor de implementare și a etapelor, termenilor, timpurilor și 
riscurilor aferente realizării unei surse de alimentare; 

 Utilizarea eficientă a surselor informaționale li a resurselor de comunicare și 
formare profesională asistată de calculator (Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri și seminarii online etc.) atât în limba 
română, cât și într-o limbă de circulație internațională. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introduce. Schema bloc sistemului de alimentare cu energie electrică pentru 
sistemele și echipamentul de telecomunicații. 

2  

T2. Transformatoare și bobine de şoc. Noţiuni teoretice. Construcţii. Diagrame 
vectoriale. Calculul parametrilor de bază. Proiectarea transformatorului.  

2  

T3. Mașini electrice în curent continuu. Caracteristicile generatorului în curent 
continuu. Motoare electrice în curent continuu. Parametri și ridicarea lor. 

2  

T4. Mașini electrice în curent alternativ.  Motoare electrice asincrone. Parametri 
și ridicarea lor. 

2  

T5. Redresoare și filtre. Redresoare cu sarcina pur activă. Relaţii de bază. 2  

T6. Redresoare cu sarcină capacitivă. Redresoare cu sarcină inductivă. Relaţii de 
bază. 

2  

T7. Redresoare cu sarcină inductiv - capacitivă. Relaţii de bază. 2  

T8. Filtre active. 2  

T9. Redresoare dirijate. Relaţii de bază. 2  

T10. Stabilizatoare de tensiune liniare. Rezolvări tehnice. Relaţii de bază. 2  

T11. Stabilizatoare de tensiune în comutație. Surse în comutaţie cu convertor 
coborâtor.   

2  

T12. Stabilizatoare de tensiune în comutație. Surse în comutaţie cu convertor 
inversor.   

2  

T13. Stabilizatoare de tensiune în comutaţie. Surse în comutație cu convertor 
ridicător.   

2  

T14. Convertoare de putere. Convertoare în baza tranzistoarelor și tiristoarelor. 2  

T.15. Surse de alimentare netradiționale. 2  

Total prelegeri: 30 12 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Maşini electrice în curent continuu. 4 2 

LL2. Redresoare monofazate 4 2 

LL2. Filtre de tip L, C, LC 2  

LL3. Redresoare trifazate 4 2 

LL.4 Filtre active 4  

LL.5.Stabilizatoare de tensiune liniare. 4 2 

LL.6.Stabilizatoare de tensiune în comutație 4 2 

LL.7. Convertoare de putere. 4 2 

   

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale  
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiilor de funcționare ale sistemelor moderne 
de alimentare în telecomunicații. 

 


