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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 TRACŢIUNE ELECTRICĂ 

Titularul activităţilor de curs prof.dr.ing. Radu Dumitru Pentiuc 

Titularul activităţilor de laborator prof.dr.ing. Radu Dumitru Pentiuc 

Anul de studiu IV Semestrul 8 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) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 3 Seminar - Laborator 1 Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs 42 Seminar - Laborator 14 Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

II d)Tutoriat  0 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: 0 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 41 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum Teoria câmpului electromagnetic 

Competenţe C3. Operarea cu concepte fundamentale din electrotehnică 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului PC, videoproiector şi retroproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Laborator PC, videoproiector şi retroproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

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

Competenţe 

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

Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmăreşte cunoaşterea principiilor de funcţionare, proiectare şi 

exploatare a instalaţiilor de tractiune electrica. În acest sens, pentru instalaţiile de 

tractiune se examinează principalele elemente componente, rolul funcţional şi 

modalităţile de dimensionare.. 

Obiectivele specifice 

 

1. Studiul principalelelor elemente component ale instalaţiilor electrotermice, rolul 

funcţional şi modalităţile de dimensionare.  

2. Disciplina este prevăzută în anul IV, când cunoştinţele acumulate de studenţi în 

domeniile conexe permit o bună şi corectă înţelegere a problematicii aferente 

funcţionarii şi dimensionării elementelor structurale ale instalaţiilor de 

tractiune. 

3. În cadrul orelor de laborator studenţii sunt familiarizaţi cu instalaţia electrică de 

forţă la locomotiva electrică. Graduatorul. Echipamentul de siguranţă şi 

supraveghere a locomotivei.. 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. 

ore 

Metode de 

predare 

Observaţii 

1.Teoria tracţiunii prin aderenţă 

      1.1. Mişcarea convoaielor 

 1.2. Categorii de vehicule 

      1.3. Forţele ce acţionează asupra roţii 

      1.4. Rezistentele opuse mersului 

  1.4.1 Rezistenţa principală în palier şi aliniament 

   1.4.1.1. Caracteristici 

   1.4.1.2. Posibilităţi de ameliorare 

  1.4.2. Rezistenţe secundare  

 1.5. Forţa de tracţiune 

      1.6. Forţa de aderentă 

  1.6.1 Coeficientul de aderenţă 

  1.6.2. Parametri de care depinde forţa de aderenţă 

      1.7. Forţa de frânare mecanică 

      1.8. Ecuaţia generală de mişcare a unui convoi 

      1.9. Graficele de mers 

2. Substaţii de tracţiune de curent continuu şi curent alternativ 

      2.1. Scheme electrice şi componentele unei substaţii de tracţiune 

      2.2. Circuitele de întoarcere. 

     2.2.1. Efecte parazite şi combaterea lor 

    2.3. Analiza energetică a sistemelor de tracţiune electrică 

  2.3.1. Tracţiunea cu aburi 

  2.3.2. Tracţiunea diesel electrică 

  2.3.3. Tracţiunea electrică 

3. Linia de contact 

 3.1. Elemente constructive 

 3.2. Sistemul catenar 

 3.3. Separaţia circuitelor electrice. Zona neutră 

 3.4. Elemente de calcul mecanic şi electric 

4. Captatori de curent 

         4.1. Circuitul electric 

        4.2. Construcţia mecanică 

         4.3. Sisteme de reducere a oscilaţiilor  

5. Calea de rulare 

      5.1. Compunerea căii pentru tramvaie şi trenuri 

      5.2. Probleme de construcţie şi  de întreţinere a căii de rulare 

  5.2.1. Calea de rulare la tracţiunea urbană 

                       5.2.2. Calea de rulare la tracţiunea feroviară 

                       5.2.3. Calea de rulare la metrou 

      5.3. Influenta căii asupra echipamentului electric 

6. Transmisia puterii de la motor la roată 

      6.1. Transmisia colectivă 

 6.2.. Transmisia individuală 

.  6.2.1 Motorul nesuspendat 

6.2.2. Motorul semisuspendat 

6.2.3. Motorul complet suspendat 
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Expunerea, 

prelegerea, 

demonstraţia. 
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6.2.4. Motorul suprasuspendat (TGV) 

6.2.5. Boghiul monomotor 

6.2.6. Boghiul metroului parizian 

      6.3. Soluţii constructive la locomotivele româneşti 

7. Unităţi motoare alimentate de la linia de contact în curent alternativ 

      7.1. Avantajele curentului alternativ în tracţiunea electrică  

      7.2. Tipuri de unităţii motoare 

 7.4. Particularităţi constructive şi funcţionale ale motoarelor serie de 

curent alternativ şi ondulat 

7.5. Pornirea unităţilor motoare echipate cu motor serie de c.c. 

 7.6. Regimul de frânare a unităţilor motoare echipate cu motor serie de 

c.c. 

 7.6.1. Frânarea reostatică a unităţilor motoare  

  7.6.1.1. Frânarea reostatică prin decuplare de la reţea 

  7.6.1.2. Frânarea restatică prin cuplare  la o sursă separată 

      7.6.2. Frânarea prin cuplare inversă a unităţilor motoare 

7.6.3. Frânarea  cu recuperare a unităţilor motoare 

8. Unităţi motoare 

      8.1. Locomotiva Ganz-Kando 

 8.2. Locomotiva monofazat trifazată 

 8.3. Locomotiva monofazat-monofazată 

 8.4. Locomotiva monofazat-ondulată 

 8.5. Locomotiva electrică românească de 5100 kW 

  8.5.1. Graduatorul  

9. Tracţiunea diesel electrică 

    9.1. Transmisia puterii mecanice 

    9.2. Caracteristicile motorului diesel 

    9.3. Avantaje şi dezavantaje ale tracţiunii diesel electrice 

    9.4. Probleme de reglaj la locomotiva diesel electrică 

    9.5. Scheme electrice de forţă şi comandă 

10. Sisteme neconvenţionale de transport 

     10.1. Sustentaţia pe perna de aer 

     10.2. Sustentaţia pe perna electrodinamică şi pe pernă electromagnetică 

     10.3. Motoare liniare de inducţie 
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Bibliografie 
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2. Negreanu, A., Îndrumar pentru proiectarea locomotivelor şi trenurilor electrice, I.P. Timişoara, 1976;  

3. Condacse, N., Locomotive şi trenuri electrice, E. D. P, Bucureşti; 1980; 

4. Pentiuc, R., Tracţiune electrică, Editura Universităţii Suceava, 1998. 

5. Pentiuc, R., Cantemir, L., Tracţiune electrică. Acţionarea unităţilor motoare de curent continuu şi ondulat,  Editura 

Universităţii Suceava, 1999. 
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Aplicaţii (Laborator) 
Nr. ore Metode de 

predare-învățare 

Observaţii 

Conţinutul laboratorului:  

1. Şedinţă pentru instructaj de protecţia muncii şi prezentarea 

lucrărilor de laborator. 

2. Transmisia mişcării la troleibuzul  E 17 135 M1; Partea electrică 

a troleibuzului  E17 135 M1 şi a troleibuzului DAC 112 EM 

3. Substaţia de tracţiune urbană. 

4. Boghiul locomotivei electrice LE 060 5100 CP. 

5. Instalaţia electrică de forţă la locomotiva electrică. Graduatorul. 

Echipamentul de siguranţă şi supraveghere a locomotivei. Pedala 

de om mort. 

6. Locomotiva diesel electrică. 

7. Sisteme de tracţiune electrică cu motoare hibride. Determinarea 

alunecării motorului hibrid prin metode directe şi indirecte; 

determinarea cuplului de pornire la motorul hybrid 
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Exerciţiul, 

experimentul, 

lucrări practice. 

 

 

Bibliografie 

1. Cantemir, L., Oprişor, M., Tracţiune electrică, E. D. P, Bucureşti, 1971; 

2. Negreanu, A., Îndrumar pentru proiectarea locomotivelor şi trenurilor electrice, I.P. Timişoara, 1976;  

3. Condacse, N., Locomotive şi trenuri electrice, E. D. P, Bucureşti; 1980; 



Fişa disciplinei 
 

 

4. Pentiuc, R., Tracţiune electrică, Editura Universităţii Suceava, 1998. 

Pentiuc, R., Cantemir, L., Tracţiune electrică. Acţionarea unităţilor motoare de curent continuu şi ondulat,  Editura 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului şi al laboratorului este în concordanţă cu cerinţele societăţilor comerciale de instalaţii si lucrări 

tehnologice prin tratamente termice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Nota acordată participarea 

activă în timpul cursurilor 

evaluare continuă 10% 

Nota acordată la examinarea 

finală 

Evaluare prin probă finală orală şi probe 

scrise la examenele parţiale 

40% 

Laborator 

Media notelor acordate la  

lucrări practice 

evaluare continuă (prin metode orale şi 

probe practice) 

25% 

Nota acordată la testele 

periodice de la laborator 

evaluare sumativă (prin metode orale din 

tematica studiată în timpul semestrului). 

25% 

 

Standard minim de performanţă 

Standard minim pentru nota 5:  

• însuşirea principalelor noţiuni privind structura unui sistem de tractiune electrică 

• cunoaşterea caracteristicilor  de funcţionare ale acestora, 

• prezentarea in forma adecvata a referatelor la lucrările de laborator  

  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

22.09.2020 

 

 

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2020  

 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

01.10.2020  

 

 

 

 


