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Suceava 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „ Ştefan cel Mare “ Suceava 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Electrotehnică 

Domeniul de studii Inginerie Electrică 

Ciclul de studii Licenţă, învățământ cu frecvență 

Programul de studii/calificarea Sisteme electrice / Inginer Sisteme electrice 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei REGLAREA VITEZEI SISTEMELOR DE ACŢIONARE ELECTRICĂ 

Titularul activităţilor de curs Şef lucrări.dr.ing. Ciprian AFANASOV 

Titularul activităţilor de laborator Şef lucrări.dr.ing. Ciprian AFANASOV 

Anul de studiu IV Semestrul 7 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 
DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 
DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 5 Curs 3 Seminar - Laborator 2 Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 
70 Curs 42 Seminar - Laborator 28 Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 77 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum Maşini electrice, Convertoare statice, Acţionări electrice 

Competenţe C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică 

C4. Proiectarea sistemelor electrice şi a componentelor acestora 

C5. Conceperea și coordonarea de experimente și încercări 

C6. Diagnoza, depanarea şi mentenanţa elementelor componente şi sistemelor electrice 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului Laptop, videoproiector şi retroproiector, suporturi electronice pentru unitatea de curs,  

materiale pentru aplicaţii, manuale. 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator Laptop, videoproiector şi retroproiector, suporturi electronice pentru aplicaţii, standuri 

şi materiale pentru aplicaţii, referate pentru lucrări de laborator 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C4. Proiectarea sistemelor electrice şi a componentelor acestora 

C5. Conceperea și coordonarea de experimente și încercări 

C6. Diagnoza, depanarea şi mentenanţa elementelor componente şi sistemelor electrice 

Competenţe 

transversale 

 



Fişa disciplinei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Însuşirea de cunoştinţe teoretice şi practice privind metodele de reglare a vitezei, 

schemele de comandă automată a reglării vitezei şi de acordare a regulatoarelor   

de viteză (tensiune) şi curent ale sistemelor de acţionare electrică (SAE). 

Obiective specifice 1. cunoaşterea metodelor de reglare a vitezei SAE, familiile de caracteristici 

mecanice, electromecanice şi de reglare,  

2. cunoaşterea structurii SAE cu reglare automată a vitezei şi a modalităţilor de 

acordare a regulatoarelor; 

3. cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor diferitelor strategii de reglare a 

vitezei 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Metode de reglare a vitezei SAE cu motoare electrice de c.c.  

1.1 Reglarea vitezei cu rezistenţe conectate în circuitul indusului. 

Caracteristici de reglare 

1.2 Reglarea vitezei prin subexcitare. Caracteristici de reglare 

1.3 Reglarea vitezei prin modificarea tensiunii de alimentare a 

indusului. Caracteristici de reglare 

3 

Expunere orală 

utilizând 

conversaţia, 

predarea prin 

descoperire 

precum şi 

prezentarea 

practică a unor 

fenomene 

specifice cu 

ajutorul 

standurilor din 

sala de curs. 

 

2. Reglarea vitezei SAE cu motoare electrice de c.c. folosind 

grupuri de maşini electrice  

2.1 Reglarea vitezei cu grup Ward-Leonard, fără maşini electrice 

amplificatoare 

2.2 Reglarea vitezei cu grup Ward-Leonard, cu maşini electrice 

amplificatoare 

2.3 Reglarea vitezei cu grup Ward-Leonard, cu caracteristică mecanică 

de tip excavator 

4  

3. Reglarea vitezei SAE cu motoare electrice de c.c. folosind 

redresoare comandate -  

3.1 Caracteristici mecanice ale motoarelor de c.c. alimentate de la 

redresoare comandate. 

3.2 SAE cu motor de c.c. cu excitaţie separată şi redresor de două 

cadrane. 

3.3 SAE reversibil, cu motor de c.c. cu excitaţie separată, redresor de 2 

cadrane în circuitul indusului şi inversor electromecanic de polaritate. 

3.4 SAE reversibil, cu motor de c.c. cu excitaţie separată, redresor de 2 

cadrane în circuitul indusului şi redresor de 4 cadrane în circuitul de 

excitaţie. 

3.5 SAE reversibil, cu motor de c.c. cu excitaţie separată şi redresor de 

4 cadrane fără curenţi de circulaţie în circuitul rotoric. 

3.6 SAE reversibil, cu motor de c.c. cu excitaţie separată şi redresor de 

4 cadrane cu curenţi de circulaţie în circuitul rotoric. 

3.7 Scheme tipice de SAE cu motor de c.c. cu excitaţie separată şi 

convertizor de 4 cadrane cu curenţi de circulaţie în circuitul rotoric; 
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4. Reglarea vitezei SAE cu motoare electrice de c.c. folosind 

variatoare de tensiune continuă - 

4.1 Caracteristica mecanică a unui motor de c.c. cu excitaţie separată 

alimentat de la un variator de tensiune continuă. 

4.2 SAE reversibil, cu motor de c.c. cu excitaţie separată şi choppere 

de 4 cadrane, cu comandă asincronă. 

4.3 SAE reversibil, cu motor de c.c. cu excitaţie separată şi choppere 

de 4 cadrane, cu comandă sincronă. 

3  

5. Reglarea automată a vitezei SAE cu motoare electrice de c.c.  

5.1 Funcţia de transfer şi schema bloc echivalentă a unui redresor 

comandat. 

5.2 Scheme de reglare automată a SAE maşini de c.c. şi redresoare 

comandate(reglare în cascadă, reglare derivaţie şi reglare mixtă). 

5.3 Regulatoare de viteză (tensiune) 

5.4 Regulatoare de curent 

5.5 Acordarea regulatoarelor de viteză şi a regulatoarelor de curent 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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6. Metode de reglare a vitezei SAE cu motoare asincrone. 

6.1 Reglarea vitezei SAE cu motoare asincrone prin schimbarea 

numărului de perechi de poli  

6.2 Reglarea vitezei SAE cu motoare asincrone, utilizând impedanţe 

înseriate cu înfăşurarea inductorului. 

6.3 Reglarea vitezei SAE cu motoare asincrone, utilizând rezistenţe 

înseriate cu înfăşurarea indusului. 

6.4 Reglarea vitezei SAE cu motoare asincrone, prin modificarea 

tensiunii de alimentare. 

6.5 Reglarea vitezei SAE cu motoare asincrone, prin alimentare cu un 

sistem asimetric de tensiuni. 

6.6 Reglarea vitezei SAE cu motoare asincrone, prin modificarea 

frecvenţei tensiunii de alimentare. 

   6.6.1 Reglarea vitezei SAE cu motoare asincrone, prin modificarea 

frecvenţei tensiunii de alimentare la flux statoric constant. 

   6.6.2 Reglarea vitezei SAE cu maşini asincrone, prin modificarea 

frecvenţei tensiunii de alimentare, la flux util constant. 

   6.6.3 Reglarea vitezei SAE cu maşini asincrone, prin modificarea 

frecvenţei tensiunii de alimentare, la flux rotoric constant. 

   6.6.4 Reglarea vitezei SAE cu maşini asincrone, prin modificarea 

frecvenţei tensiunii de alimentare, la curent statoric constant. 

6.7 Reglarea vitezei SAE cu motoare asincrone, prin introducerea unei 

tensiuni auxiliare în circuitul rotoric. 

   6.7.1 Reglarea vitezei SAE utilizând cascada KRÄMER. 

   6.7.2 Reglarea vitezei SAE utilizând cascada SCHERBIUS. 
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7. Sisteme de rotaţie sincronă  

7.3 Funcţionarea motorului asincron în regim de dublă alimentare. 

7.4 Sisteme de acţionare electrică cu arbore electric pasiv. 

7.5 Sisteme de acţionare electrică cu arbore electric activ. 

4  

8. Reglarea vitezei SAE cu motoare electrice sincrone  

8.1 Funcţionarea maşinii sincrone la excitaţie variabilă. 

8.2 Diagrama fazorială şi caracteristicile mecanice la frecvenţă 

variabilă. 

8.3 Motorul sincron autopilotat 

8.4 Reglarea vitezei la cuplu maxim. 

8.5 Reglarea vitezei la factor de putere unitar. 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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Bibliografie 
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[14] Fransua, Al., şi col., Maşini şi sisteme de acţionări electrice, ET, Bucureşti, 1978, 

[15] Fransua, Al., Măgureanu, R.., Maşini şi acţionări electrice, Elemente de execuţie, ET, Bucureşti, 1986, 

[16] Fransua, Al., si col., Maşini şi acţionări electrice, Culegere de probleme, EDP,  Bucureşti,1980,  

[17] Kelemen, A., Acţionări electrice, EDP, Bucureşti, 1979, 
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[20] Kelemen, A., Imecs, M., Sisteme de reglare cu orientare după câmp ale maşinilor de curent alternativ, EA, 
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Bucureşti, 1989, 

[21] Mandici, L., Acţionări electrice, Probleme fundamentale, Editura Universităţii ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, 1998 

[22] Mandici, L., Acţionări electrice, Fascicole de lucrări de laborator, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava. 

[23] Măgureanu, R., Micu, D., Convertizoare statice de frecvenţă în acţionări cu motoare asincrone, ET, Bucureşti, 

1985, 

[24] Muşuroi Sorin, Popovici Dorin, Actionari electrice cu servomotoare, Editura Politehnica, Timisoara, 2006, 

[25] Saal, C., Szabo, W., Sisteme de acţionare electrică. Determinarea parametrilor de funcţionare, ET, Bucureşti, 

1981,  

[26] Saal, C., Ţopa, I., Fransua, Al., Micu, E., Acţionări electrice şi automatizări, EDP, Bucureşti, 1980.  

[27] Seracin, E.., Popovici, D.., Tehnica acţionărilor electrice, ET, Bucureşti, 1985 

[28] Simion. Al.,Maşini electrice,Vol. III,Maşina asincronă,ISBN 978-606-13-0988-7, Ed. Gh Asachi, Iaşi, 2012, 

[29] Străinescu, I., Variatoare statice de tensiune continuă, ET,  Bucureşti, 1983, 

[30] Tunsoiu, Gh., Seracin, E., Saal, C., Acţionări electrice, EDP, Bucureşti, 1982  

Bibliografie minimală 

[1]  Mandici, L., Acţionări electrice, Probleme fundamentale, Editura Universităţii ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, 1998 

[2] Seracin, E., Popovici, D., Tehnica acţionărilor electrice, ET, Bucureşti, 1985 

[3] Fransua, Al., Măgureanu, R., Maşini şi acţionări electrice, Elemente de execuţie, ET, Bucureşti, 1986, 

 

Aplicaţii (laborator) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Conţinutul laboratorului:  

 

1. NTSPM specifice laboratorului de acţionări electrice  

2. Reglarea vitezei unui SAE cu motor de c.c. cu excitaţie 

separată utilizând rezistenţe conectate în circuitul indusului.  

3. Reglarea vitezei unui SAE cu motor de c.c. cu excitaţie 

separată prin modificarea tensiunii de alimentare şi a 

fluxului inductor. – 

4. SAE reversibil, cu motor de c.c. excitat separat şi 

convertor de patru cadrane, fără curenţi de circulaţie, în 

circuitul rotoric. – 

5. SAE reversibil, cu servomotor de c.c. cu excitaţie 

separată  şi convertor de patru cadrane cu curenţi de 

circulaţie.  

6. Acordarea regulatoarelor unui SAE cu motor de c.c. cu 

excitaţie separată şi redresor comandat.  

7. Reglarea vitezei unui SAE cu motor asincron, prin 

înserierea cu înfăşurările a unor impedanţe. – 

8. Reglarea vitezei unui SAE cu motor asincron prin 

modificarea tensiunii de alimentare. – 

9. Reglarea vitezei unui SAE cu motor asincron prin 

modificarea frecvenţei tensiunii de alimentare. – 

10. Reglarea vitezei unui SAE cu motor asincron prin 

utilizarea cascadei KRAMER. – 

11. Reglarea vitezei unui SAE cu motor asincron prin 

utilizarea cascadei SCHERBIUS.  

12. Reglarea vitezei unui SAE cu motor asincron prin 

utilizarea arborelui electric pasiv cu recuperare 

electromagnetică a energiei de alunecare  

13. Reglarea vitezei unui SAE cu motor sincron prin 

modificarea frecvenţei tensiunii de alimentare – 

14. Şedinţă de sinteză şi recuperări –  
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2 

 

 

2 
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2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1.Identificarea 

componentelor standurilor, 

stabilirea caracteristicilor 

tehnice nominale ale 

maşinilor electrice 

încercate şi alegerea 

echipamentelor de măsură; 

2. Precizarea cerinţelor 

lucrării şi a succesiunii 

încercărilor experimentale; 

3. Efectuarea de incercări 

experimentale şi 

înregistrarea rezultatelor 

obţinute prin măsurarea 

mărimilor electrice şi 

neelectrice de pe stand; 

4. Prelucrarea datelor 

obţinute în scopul 

identificării pe cale grafică 

a caracteristicilor de 

funcţionare ale masinilor 

electrice incercate; 

5. Comentarea rezultatelor 

experimentale obţinute pe 

cale experimentală. 

 

Bibliografie 

[1] Mandici, L., Acţionări electrice, Fascicole de lucrări de laborator, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, 

[2] Braşovan,m., Seracin,e., Bogoevici,n., Kelemen,a., Trifa,v., Acţionări electrice. aplicaţii industriale, et, buc, 1977, 

Bibliografie minimală 

[1] Mandici, L., Acţionări electrice, Fascicole de lucrări de laborator, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului şi al laboratorului este în concordanţă cu competenţele cerute de angajatorii din sectorul industrial, 

din domeniul electric, electronic şi energetic 
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10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 

nota finală 

Curs 

Cunoaşterea terminologiei 

utilizate privind: metodele de 

reglare a vitezei, schemele de 

comandă automată a reglării 

vitezei şi de acordare a 

regulatoarelor de viteză 

(tensiune) şi curent ale 

sistemelor de acţionare 

electrică (SAE). 

Capacitatea de a realiza 

analize reflexive și critic 

constructive asupra sistemelor 

de acţionare electrică. 

Evaluare prin teste pe parcursul 

semestrului - scris 

10% 

Examen – evaluare prin probă finală 

scrisă 

40% 

Laborator 

Demonstrarea capacității de 

analiză și sinteză privind 

principiul de funcționare și 

reglare a vitezei sistemelor de 

acţionare electrică. 

Evaluare continuă (prin metode orale şi 

probe practice) 

20% 

Evaluare sumativă prin test practic 30% 

 

Standarde minime de performanţă 

Proiectarea unui sistem electric de complexitate mică până la nivelul de realizare tehnologică; 

Realizarea unei încercări pentru un sistem electric de complexitate mică, analiza, măsurarea și interpretarea datelor; 

Operarea, configurarea şi testarea unui program de analiză a sistemului electric, specific unei aplicaţii date; 

Elaborarea unei prezentări referitoare la condițiile tehnice, manageriale și de calitate privind realizarea unui sistem 

electric de complexitate mică sau medie 

Standarde minime pentru nota 5- curs: 

- capacitatea de a utiliza corect termenii de specialitate, în context, de a prezenta coerent subiectele la evaluările 

sumative. 

- stăpânirea noţiunilor elementare, problemelor de principiu pe care se bazează disciplina, cunoaşterea limitată a 

noţiunilor de bază, în procent de 60 % din necesarul de informaţie pentru cel puţin două dintre subiectele de 

examen. 

Standarde minime pentru nota 5 – laborator : 

- capacitatea de a utiliza corect termenii de specialitate, în context, de a prezenta coerent subiectele la evaluările 

sumative. 

- capacitatea de a realiza un montaj practic simplu şi a ridica caracteristici; 

- capacitatea de a înţelege principiul de funcţionare al acţionărilor electrice 

- efectuarea tuturor activităţilor de laborator și predarea referatelor de laborator la termen; 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

25.09.2020   

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2020 
 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020 
 

 

 

 


