Tematica admitere master
pentru domeniul de studii “Inginerie electrică”

Măsurarea electrică a mărimilor electrice şi neelectrice
1. Conceptul de măsurare. Erori de măsurare
2. Indicatori de performanţă ai instrumentelor de măsură
3. Principii constructive ale instrumentelor de măsură analogice
4. Structura instrumentelor de măsură digitale
5. Măsurarea rezistenţelor în c.c.
6. Măsurarea rezistenţelor, inductivităţilor şi capacităţilor în c.a.
7. Măsurarea puterilor în c.c. şi c.a. monofazat
8. Măsurarea puterii active şi reactive în sisteme trifazate simetrice
9. Măsurarea energiei active şi reactive în sisteme de c.a. mono- şi trifazate
10. Măsurarea defazajelor
11. Măsurarea frecvenţelor
12. Metode de măsurare electrică a lungimilor, nivelelor, grosimilor şi deplasărilor
13. Metode de măsurare electrică a vitezei, accelerației şi turaţiei
14. Metode de măsurare electrică a forţei, cuplului, presiunii şi masei
15. Metode de măsurare electrică a temperaturii
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Mașini și acționări electrice
Elemente constructive, date nominale ale transformatorului
Principiul de funcţionare al transformatorului electric
Regimurile de funcționare ale transformatorului electric
Transformatoare trifazate (construcţie, conexiuni, scheme si grupe de conexiuni)
Cuplarea si funcţionarea în paralel a transformatoarelor
Elemente constructive specifice. Domeniu de utilizare. Principiul de funcţionare în
regim de generator şi motor la maşina sincrona
7. Caracteristicile electromecanice ale motorului sincron. Pornirea şi reglajul de turaţie
8. Elemente constructive și principiul de funcționare ale mașinii de curent continuu
9. Ecuaţiile de funcţionare si caracteristicile generatoarelor de curent continuu
10. Ecuaţiile de funcţionare si caracteristicile motoarelor de curent continuu
11. Pornirea, reglarea vitezei si frânarea motoarelor de curent continuu
12. Elemente constructive si datele nominale ale mașinii asincrone
13. Principiul si regimurile de funcţionare ale mașinii asincrone
14. Cuplul electromagnetic si caracteristicile mecanice ale mașinii asincrone
15. Pornirea, reglajul vitezei si frânarea electrica a motoarelor asincrone
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Convertoare statice
1. Clasificarea convertoarelor statice
2. Elemente semiconductoare de putere
2.1. Dioda semiconductoare
2.2. Tiristorul. Generalităţi
2.3. Triacul
3. Fenomenul comutaţiei în circuite cu elemente semiconductoare
3.1. Comutaţia naturală
3.2. Comutaţia forţată
4. Variatoare statice
4.1. Variatoare statice de curent alternativ- Principii de funcţionare
4.2. Variatoare statice de tensiune continuă - Noţiuni generale
5. Redresoare
5.1. Redresoare de două cadrane - Funcţionarea redresoarelor de două cadrane.
5.2. Redresoare de un cadran
5.3. Redresoare bidirecţionale - Generalităţi. Principiul de funcţionare.
6. Principiul de funcţionare al invertoarelor cu conducţie pe toată durata pulsului
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Instalaţii electrice
1. Sistemul energetic. Avantajele utilizării curentului alternativ faţă de cel continuu.
Categorii de importanţă a consumatorilor electrici
2. Calculul secţiunii reţelelor electrice de distribuţie a energiei spre consumatori.
Criterii de dimensionare a secţiunii conductoarelor.
3. Dimensionarea secţiunii conductoarelor electrice pe baza încălzirii admisibile.
4. Dimensionarea secţiunii reţelelor alimentate pe la un capăt pe baza pierderii
admisibile de tensiune.
5. Alegerea şi dimensionarea echipamentului electric al staţiilor. Consideraţii
generale. Alegerea transformatoarelor de putere.
6. Alegerea aparatelor de comutaţie. Dimensionarea barelor colectoare. Alegerea
transformatoarelor de măsură.
7. Protecţia instalaţiilor electrice. Importanţa, rolul şi calităţile protecţiei. Protecţia
instalaţiilor de înaltă tensiune. Protecţia reţelelor radiale alimentate pe la un capăt
8. Protecţia transformatoarelor de putere.

9. Protecţia motoarelor de înaltă tensiune.
10. Analiza şi combaterea pericolului de electrocutare în reţelele trifazate cu punctul
neutru izolat faţă de pământ
11. Legarea la pământ de protecţie.
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