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1
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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (Obiectivele sunt formulate în termeni de competenţe
profesionale)
- pentru curs: Familiarizarea studenţilor cu cea mai importantă metodă numerică de
soluţionare a problemelor de câmp electromagnetic. Formularea corectă a problemelor
de câmp electromagnetic. Calculul mărimilor derivate din câmpul electromagnetic.
- pentru aplicaţii: Definirea eficientă a modelului pentru problema tehnică. Utilizarea
unui software de element finit (de exemplu FEMM, cu acces liber).
B. PRECONDIŢII DE ACCESARE A DISCIPLINEI (Se menţionează disciplinele care
trebuie studiate anterior)
Parcurgerea şi/sau promovarea următoarelor discipline: Analiză matematică, Algebra,
Matematici speciale, Metode numerice în ingineria electrică, Bazele electrotehnicii, Teoria
câmpului electromagnetic, Limbaje de programare.
C. COMPETENŢE SPECIFICE (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu
din care face parte disciplina)
• Identificarea, formularea şi rezolvarea de probleme din domeniul ingineriei electrice;
• Calculul, concepţia, proiectarea şi depanarea produselor, echipamentelor şi sistemelor
electrice;
• Utilizarea de tehnici, instrumente specifice şi practici moderne în activitatea
inginereascǎ curentǎ;
• Analiza, calculul şi proiectarea cu componente modulare a sistemelor electrice
utilizând software specific;
• Analiza problemelor de mǎsurare şi de compatibilitate electromagneticǎ pentru
sistemele electrice si aplicarea tehnicilor specifice;
• Elaborarea şi utilizarea de software specific.

D. CONŢINUTUL DISCIPLINEI
a) Curs
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Conţinuturi
Introducere. Utilitatea cursului.
Ecuatiile campului electromagnetic. Conditii de
frontiera.
Regimuri stationare
Utilizarea potentialelor scalare. Conditii de frontiera. Linii
echipotentiale.
Utilizarea potentialelor vector. Structuri 2D. Conditii de
frontiera. Linii de camp.
Regimuri cvastitationare. Structuri 2D
Regimul variabil.
Tehnica Galerkin
Spatii vectoriale. Produse scalare
Egalitati slabe. Aplicatii la ecuatiile diferentiale ale campului
electromagnetic
Formele slabe ale ecuatiilor campului electromagnetic
Integrare prin parti, utilizand operatorul ∇
Functii de forma, functii test.
Forma slaba a ecuatiilor diferentiale cu necunoscute scalare.
Element nodal scalar.
Sistemui de ecuatii algebrice.
Proprietati ale matricei sistemului
Forma slaba a ecuatiilor diferentiale vectoriale.
Element nodal vectorial
Element de muchie
Calculul numeric al marimilor derivate din campul
electromagnetic
Total ore

Nr.ore
1
9
5
2
3
3
1
3
1
2
13
3
1
7
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2
1
2
1
1
2
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b) Aplicaţii
Tipul de aplicaţie*
1. Laborator
2. Laborator

Conţinut
Prezentarea laboratorului. Organizare.
Prezentarea unui software de element finit (FEMM)

3. Laborator
4. Laborator
5. Laborator
6. Laborator
7. Laborator
8. Laborator
9. Laborator
10. Laborator

Stabilirea problemei de camp
Introducerea geometriei
Conditiile de frontiera
Proprietatile de material
Generatorul de retea. Rafinarea retelei. Domenii de rafinare
Postprocesorul
Probleme de electrostatica in structuri 2D
Probleme de electrostatica: Calculul marimilor globale
(matrice capacitati, forte).
Probleme de camp magnetic stationar in structuri 2D
Probleme de camp magnetic stationar in structuri 2D:
Calculul marimilor globale
Probleme de camp electrocinetic in structuri 2D
Probleme de curenti turbionari in structuri 2D
Calculul pierderilor pentru problemele de curenti
turbionari. Probleme de camp termic stationar.
Total ore

11. Laborator
12. Laborator
13. Laborator
14. Laborator
15. Laborator

Nr.ore
1
1
0.5
0.5
0.5
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0.5
0.5
1
1
1
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1
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2
14

E. EVALUARE (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în
stabilirea notei finale. Se indică standardele minime de performanţă, raportate la
competenţele definite la punctul A. Obiectivele disciplinei)
a) Activităţile evaluate şi ponderea fiecăreia (conform Regulamentului studiilor de
licenţă) : Verificare finală 50 puncte (30 puncte aplicaţie FEM realizată şi explicată
oral (susţinută public, în faţa colegilor şi a titularului), 20 puncte subiecte teoretice),
Activităţi pe parcurs (50 puncte lucrări aplicative de verificare pe parcurs).
b) Cerinţele minimale pentru promovare (conform Regulamentului studiilor de
licenţă): Standarde minime de performanţă pentru promovare: obţinerea a minim 50
puncte.
c) Calculul notei finale: nr. puncte / 10 şi rotunjirea notei.
F. REPERE METODOLOGICE (Strategia didactică, materiale, resurse)
Prezentare pe tablă, videoproiector şi pe reţelele de calculatoare din Departamen0074.
Curs
• Expunere orală, cu creta pe tablă, prezentarea este orientată preponderent către
înţelegerea explicaţiilor şi fixarea cunoştiinţelor într-un mod interactiv.
• Fixarea cunoştiinţelor prin:
o formularea de întrebări la care studenţii sunt stimulaţi să formuleze
răspunsuri;
o sistematizarea noţiunilor prin scriere/reprezentări grafice.

• Prezentarea este orientată preponderent către înţelegerea explicaţiilor şi fixarea

cunoştiinţelor într-un mod interactiv.
• Materialele electronice sunt disponibile pe pagina de WEB a titlularului.
Laborator
• Studenţii lucrează fiecare pe câte o staţie de lucru, în reţea, având fiecare acces la un
cont propriu, prin intermediul căruia pot accesa resursele de calcul şi salva, pentru o
accesare ulterioară, exerciţiile dezvoltate.
• După oferirea şi explicarea tematicii abordate în cadrul respectivului laborator, fiecare
student lucrează individual, fiind monitorizat de către titularii de aplicaţie. Eventualele
observaţii privind dificultăţi întâmpinate/exemple de bună practică remarcate în timpul
activităţii individuale sunt făcute cunoscute tuturor studenţilor.
• Evaluarea se face individual prin oferirea unor probleme de rezolvat în intervale de
timp strict delimitate, studentul fiind examinat atât în privinţa corectitudinii modelului
implementat cât şi pentru a demonstra că a dobândid competenţele pentru a se asigura
de condiţiile minime pentru stabilitatea soluţiei şi că poate evalua corect mărimi
globale şi locale.
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* Se va menţiona: seminar, laborator, proiect sau practică.
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