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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Consolidarea cunoştinţelor cu privire la construcţia, funcţionarea şi caracteristicile dispozitivelor electronice şi
a circuitelor integrate cu aplicabilitate în realizarea dispozitivelor de conducere automată a proceselor.
Explicarea metodelor de proiectare dimensional - constructive a unor aplicaţii. Să prezinte aplicaţii ale
circuitelor electronice în echipamente de conducere a proceselor. Să faciliteze aprofundarea metodelor de
analiză şi proiectare folosind software specializat.
B. SUBIECTELE CURSULUI
Dispozitivele electronice semiconductoare în aplicaţii industriale: Joncţiunea pn (3 ore) (dioda redresoare,
dioda stabilizatoare,aplicaţii). Tranzistoare (5 ore) (tranzistorul bipolar, tranzistoare cu efect de câmp - TEC-J
şi TEC-MOS) - caracterizare funcţională, regim de funcţionare liniară şi în regim de comutaţie, punct de
funcţionare, parametrii de catalog. Dispozitive termosensibile, fotosensibile, fotoemisive (3 ore) (termistoare;
fotorezistenţa, fotodioda, fototranzistorul, celula fotovoltaică; dioda fotoluminiscentă LED, dispozitive optice de
afişare alfanumerice, optocuploare izolatoare galvanic). Aplicaţi. (2 ore). Amplificatoare: Elemente de bază.
Răspunsul în frecvenţă. Reacţia. Stabilitatea. Amplificatoare diferenţiale. Amplificatorul operaţional şi aplicaţii
în automatică (AO).Aplicaţii liniare cu AO (montaje proporţionale fixe şi ajustabile, sumatoare, regulatoare tip
P, I, PD, PI. PID, PT1). Aplicaţii neliniare cu AO (elemente neliniare fixe şi ajustabile, circuite limitatoare,
circuite cu amplificare variabilă, redresoare de precizie, cu zonă de insensibilitate, circuite de translatare). (6
ore). Oscilatoare. Filtre.: Generatoare de semnal (sinusoidal, rectangular, triunghiular). (1 ore). Surse de
alimentare: Convertoare AC/DC. Principii de realizare a surselor de alimentare. Surse de alimentare în
comutaţie. Surse de alimentare monolitice (integrate).(2 ore). Elemente de electronică de putere: Tiristorul
(redresoare comandate, variatoare de tensiune alternativă), Triacul, IGBT (construcţie, comandă, aplicaţii) (4
ore). Aspecte tehnologice: Tehnologia echipamentelor de automatizare (cablaje imprimat, sertare, cofrete).
Perturbaţiile în echipamentele de automatizare (surse de perturbaţie, căile de acţiune, metode de minimizare a
efectelor perturbaţiilor. ecranarea). Elemente de . Perturbaţii electromagnetice. (2 ore)
C. SUBIECTELE APLICATIILOR

(laborator, seminar, proiect)

Lucrări practice de laborator (21 ore):
Studiul funcţionării şi utilizării aparate de laborator: osciloscop numeric, generator numeric, surse stabilizate .
Prezentare medii de programe specializate pentru desenare scheme, simulare şi realizare cablaje (OrCad,

Protel) (2 ore). Aplicaţii cu diode şi diode stabilizatoare (redresoare, circuite de limitare,etc.)(2 ore).
Tranzistorul bipolar (Circuite de polarizare, Amplificator de semnal mic joasă frecvenţă) (2 ore). Tranzistorul
cu efect de câmp cu joncţiune (TECJ) (2 ore). Aplicaţii cu tiristoare si triace (redresoare şi variatoare
comandate) (2 ore). Amplificatoare operaţionale integrate (aplicaţii liniare şi neliniare) (4 ore). Amplificatoare
de putere integrate (2 ore). Generatoare de semnale periodice cu amplificatoare operaţionale (2 ore). Aplicaţii
cu IGBT (punte trifazată în regim redresor şi în regim de invertor) (3 ore).

Proiect (7 ore):
Stabilizatoare de tensiune continuă cu circuite integrate (simple, duble, fixe ajustabile). Circuite redresoare ,
variatoare de tensiune cu tiristoare şi triace. Filtre active cu AO (F-TS, F-TJ, F-TB, F-OB). Generatoare de
semnal cu AO (sinusoidale, rectangulare, triunghiulare). Amplificatoare audio de putere medie.
D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
• Curs (expunere, prelegere, conversaţie, explicaţie, exemplu, demonstraţie)
• Laborator (exemplu, experiment, demonstraţie, analiză comparativă, simulare, studiu de caz,
problematizare)
• Proiect (analiză comparativă, simulare, studiu de caz, problematizare, verificare experimentală)
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Evaluarea se face prin examen scris, prin elaborarea unei lucrări în 3 ore, cu 10 subiecte având o structură de
4 subiecte teoretice şi 6 subiecte aplicative, condiţia de promovare a examenului este nota medie
minimă 5 (dacă a obţinut o notă mai mare de 5 la cel puţin 6 subiecte). În nota finală examenul scris
are o pondere de 2/3 şi activitatea practică o pondere de 1/3.
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