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De ce?

Viitorul este electric (deviza facultății)

DAR

➢ Mai există un echipament electric fără componente magnetice ?

➢ Vă provoc să gasiți un echipament electrotehnic static fără inductoare, 

transformatoare, invertoare, surse în comutație și alte convertoare statice,  

ecrane de protecție la interferențe electromagnetice …. !

➢ Acest curs vă oferă posibilitatea de a parcurge alfabetul “magnetic” 

necesar întelegerii termenilor și noțiunilor din cataloage de produse, 

interfețe online de proiectare, analiză și comandă a componentelor

magnetice.



Unde apar componente magnetice?

Componentele magnetice sunt prezente peste tot, de exemplu în:

➢ Autovehicule electrice şi hibride (tracţiune, control, încărcare, iluminat etc.)

➢ Surse de energie regenerabilă (invertoare)

➢ Convertoare de putere (pentru stocare, filtrare, izolare galvanică, 

cuploare)

➢ Surse de putere AC-DC în comutaţie (regulatoare de tip “buck”, “boost”, 

transformatoare “flyback”)

➢ Inductoare (bobine cu miez) pentru frecvenţe mari

➢ Miezuri magnetice pentru transformatoare planare / de distribuţie / de 

măsură.

➢ …….. ETC.



Care sunt avantajele acestei discipline?

➢ Disciplina asigură completarea pregătirii inginereşti cu 

elemente inexistente până acum în Planul de Învăţământ şi 

valorifică sinergic multe dintre cunoştintele deja acumulate.

➢ Structura disciplinei este flexibilă, adaptată necesităţilor 

individuale de elaborare a proiectului de diplomă, cât şi 

modului online.

➢ Caracterul interdisciplinar al cursului crează oportunităţi 

suplimentare de angajare a absolventului.

➢ Experienţa didactică şi de cercetare a titularului permite 

adaptarea sarcinilor impuse la nevoile reale ale fiecărui 

student.  



Ce învățați?

✓ Să cunoaştem mărimile caracteristice ( de catalog) ale unui

subansamblu magnetic comercial (miezuri magnetice, bobine, filtre

EMI etc.) şi vocabularul necesar interacţiunii cu alţi specialişti.

✓ Să alegem / dimensionăm /proiectăm corect subansambluri

magnetice din sistemele electrice şi electronica de putere – miezuri

magnetice, inductoare, electromagneţi, transformatoare, filtre EMI.

✓ Să asigurăm respectarea normelor de interferenţă electromagnetică

(EMI) prin utilizarea filtrelor EMI şi a ecranelor electromagnetice.



CONŢINUTUL CURSULUI

❑ Noțiuni de proiectare a electromagneţilor

❑ Generalități privind alegerea, analiza şi proiectarea componentelor 

magnetice (inductoare, transformatoare) din invertoare, surse în 

comutație și alte convertoare statice de putere

❑ Metode de proiectare analitică a inductoarelor

❑ Utilizarea instrumentelor de proiectare online a inductoarelor, 

inclusiv prin algoritmi de inteligență artificială.

❑ Generalități privind componentele magnetice planare și integrarea 

lor pe plăci de circuite integrate.

❑ Dimensionarea unui filtru de interferență electromagnetică

❑ Elemente de configurare a ecranelor electromagnetice



Noțiuni de proiectare a electromagneţilor

Încuietoare 

electromagnetică

Actuator

Maşini electrice, 

frâne şi ambreiaje



Noțiuni de proiectare a electromagneţilor

Separatoare / macarale 

magnetice (1914)

Supape (valve) 

electromagnetice

Electromagnet de 

laborator (2 T, 20 A) 



Generalități privind alegerea, analiza şi proiectarea

componentelor magnetice din electronica de putere

Cum alegem un filtru, inductor sau un transformator pentru orice 

echipament electric (de exemplu, convertoarele statice) din oferta unui 

producator?



Metode de proiectare analitică a inductoarelor

Bobine de soc
Inductor 10 kHz

Miezuri magnetice

Cum estimăm, cu formule simple de dimensionare, ce tip de inductor 

(miez + înfaşurări) putem folosi pentru un sistem electric?



Proiectarea şi alegerea online a inductoarelor



Proiectarea online, asistată de inteligenţă 

artificială, a inductoarelor



Proiectarea şi alegerea transformatoarelor de 

frecvenţă mare, cu miez de ferită

Tipuri de materiale

Tipuri de forme

https://www.mag-inc.com/Products/Ferrite-Cores

https://www.mag-inc.com/Products/Ferrite-Cores


Caracteristici ale componentelor

magnetice planare



Integrarea magnetică

Ouyang, Z. (2011). Advances in Planar and Integrated Magnetics. Technical University of Denmark.

Partajarea miezului între 

inductor şi transformator
Partajarea miezului şi a 

înfăşurărilor între transformator 

şi 2 inductoare de ieşire

Cum micşorăm gabaritul şi ieftinim produsul prin partajarea miezului 

şi înfăşurărilor mai multor componente ?



Alegerea filtrelor pentru 

interferenţă electromagnetică



Ecrane electromagnetice moderne

A. Iqbal, P. Sambyal, C. M. Koo - 2D MXenes for electromagnetic shielding: a review, Advanced Functional Materials, 30 (47), 2020



Estimarea comportării termice a 

componentelor magnetice

Cum putem micşora pierderile (încălzirea) componentelor 

magnetice ?



INSTRUMENTE DE LUCRU

➢ Formule analitice

➢ Algoritmi de dimensionare

➢ Grafice şi tabele din cataloage comerciale

➢ Interfete online de dimensionare si selectare a 

componentelor dorite

➢ Foi de calcul tabelar (EXCEL)

➢ Modele numerice 2D în FEMM

Lucrările de laborator pot fi adaptate nevoilor specifice fiecărui student (pentru

proiectul de diplomă) şi utilizează instrumente online.



CUM SE OBŢIN PUNCTELE

10 pct. – Activitate curs şi laborator

3 x 10 pct. – Referate (scris/digital) pentru 3 lucrări de laborator

20 pct. – Proiect individual, în timpul laboratorului: 

Dimensionarea şi alegerea unui inductor specificat.

20 pct. – Tema de casă (la alegere, în echipă): 

Proiectarea/simularea/funcţionarea/testarea unui dispozitiv ce 

include componente magnetice SAU prezentarea unui studiu de 

caz ce include componente magnetice.

20 pct. – Verificare finală – subiecte tip grilă (săptămâna 13-14)



Profitaţi de oportunitatea dezvoltării 

competenţelor voastre „magnetice”,  

prin alegerea acestei discipline !

Va mulţumesc pentru timpul acordat.

La final …


