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Şef lucrări dr. ing.

Tema lucrării de licenţă

Studiul, modelarea şi simularea motorului sincron cu
magneţi permanenţi
Studiul punerii în funcţie şi posibilităţilor de utilizare
a convertorului de frecvenţă SIEMENS
MICROMASTER 440 în laboratorul de Acţionări
Electrice
Studiul, modelarea şi simularea unor acţionări
electrice cu motor de inducţie în anumite regimuri
tranzitorii
Studiul, modelarea şi simularea unor acţionări
electrice cu motor pas cu pas
Studiul, modelarea şi simularea unor dispozitive şi
circuite utilizate în electronica de putere
Studiul şi proiectarea alimentării cu energie electrică a
unui consumator industrial producător de radiatoare
auto
Studiul şi realizarea unui sistem automatizat de

Programul
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Specializarea

Locul
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LELMZ
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COSMIN
AVRAM NICOLAE MIHAIL
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IONIŢĂ ANDREI ANTONIO
Întocmit,
Secretar departament
Florentina Angelescu
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Şef lucrări dr. ing.
GEORGESCU
LIANA

alimentare şi repartizare a energiei electrice
regenerabile pentru o locuinţă
Studiul şi realizarea unui sistem de testare cu automat
programabil a circuitelor de încălzire a scaunelor auto
Studiul şi realizarea unui sistem de acţionare electrică
reglabilă prin intermediul CSF
Proiectare asistată şi stand de laborator pentru
instalaţiile electrice de alimentare şi protecţie a
motoarelor asincrone de până la 55 Kw
Studiul şi realizarea unui sistem reglabil de acţionare
electrică pentru o instalaţie de încălzire
Studiul unui sistem de monitorizare şi analiză a
vibraţiilor unui motor electric
Studiul posibilităţilor de îmbunătăţire a factorului de
putere prin utilizarea bateriilor de condensatoare
Proiectarea asistată de calculator a instalaţiei electrice
de forţă şi de iluminat pentru o hală industrială
Studiul şi proiectarea alimentării cu energie electrică a
unui parc de rezervoare
Studiul sistemelor de generare a energiei electrice
folosind panouri fotovoltaice
Studiul şi proiectarea unei staţii de transformare de
220kV din localitatea Sărdăneşti
Avizat,
Director departament ACE
Prof.dr.ing. Cristian Pătrăşcioiu
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