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4. Obiectivele cursului:
Disciplina de “Semnale, circuite şi sisteme 2” urmareşte introducerea unor noŃiuni complexe în
analiza de circuit şi prelucrarea de semnal. Se tratează sistemele de modulaŃie şi răspunsul filtrelor
liniare la semnale de bandă, stabilitatea circuitelor analogice liniare şi invariante în timp, cu
precădere a celor cu topologie cu reacŃie caracterizrea circuitelor analogice in spatiul starilor şi
introducerea în sinteza filtrelor electronice.
5. ConcordanŃa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planul de învăŃământ:
Disciplina de “Semnale, circuite şi sisteme 2” vizeaza pregatirea tehnica de baza pentru studentii
facultatii de Electronică TelecomunicaŃii şi Tehnologia Informatiei de la toate sectiile. Se bazeaza
in special pe cunostiintele acumulate la disciplina “Semnale, circuite şi sisteme 1” oferind baza de
cunostiinte pentru disciplinele aplicative de electronica aplicata, telecomunicatii si microtehnologii.
6. Rezultatele învăŃării exprimate în competenŃe cognitive, tehnice sau profesionale
Studentii capata competente in analiza si prelucrarea semnalelor modulate, studiul stabilitatii
circuitelor cu reactie ecuatii de stare si aspectele elementare de sinteza a circuitelor analogice.
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:
Mod de predare: expunerea teoretică, exemple şi aplicaŃii.
SusŃinere laborator: calcul de proiectare şi analiză urmat de măsurători experimentale, bazate pe
suport scris de laborator.
Nivelul de predare, atat teoretic cat si aplicativ se adapteaza la nivelul de pregatire a studentilor
rezultata din testul initial la laborator, dialogul pe durata cursului, vizand aducerea unui numar cat
mai mare de studenti la nivelul necesar acumularii competentelor disciplinei.
8. Sistemul de evaluare:
Evaluarea continuă:
Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică
Ponderea în nota finală: ___%
Testele pe parcurs T
Ponderea în nota finală: 20%

Lucrări de specialitate
Ponderea în nota finală: ___%
Evaluarea finală: examen T
Ponderea în nota finală: 80%
Proba: Teza cu 8 subiecte: 6 probleme si 2 subiecte teoretice, fara acces la documentatie.
9. ConŃinutul disciplinei:
a) Curs
Cap. 1. Semnale modulate şi sisteme de bandă
1.1. ModulaŃia liniară (de amplitudine) cu purtătore armonică şi în impulsuri; indice de modulaŃie,
multiplexarea căilor în timp şi frecvenŃă; măsurători specifice şi metode de demodulare (6h)
1.2. ModulaŃia neliniară (de fază - frecvenŃă); forme de undă şi spectre de frecvenŃă; măsurători
specifice şi metode de demodulare (4h)
1.3. Răspunsul circuitelor de bandă la semnale modulate; metoda ipotezei cuasistaŃionare (6h)
Cap 2. Stabilitatea circuitelor analogice liniare şi invariante în timp
2.1. Stabilitatea circuitelor fără reacŃie (2h)
2.2. Stabilitatea sistemelor cu reacŃie; condiŃia Barkhausen (2h)
2.3. Criteriul Nyquist; aplicaŃii (3h)
2.4. Locul rădăcinilor; aplicaŃii (3h)
Cap. 3. EcuaŃii de stare pentru circuite analogice liniare şi invariante în timp
3.1. Caracterizarea intrare-stare-ieşire; ecuaŃii, mărimi caracteristice şi scheme bloc de implementare
(2h)
3.2. Scrierea ecuaŃiilor de stare (2h)
3.3. Legătura între ecuaŃiile de stare şi funcŃia de transfer (2h)
3.4. Diagonalizarea matricii de tranziŃie a stărilor; scheme bloc de implementare (2h)
Cap. 4. Introducere în sinteza filtrelor electrice
4.1. Aproximarea funcŃiei de transfer a filtrelor analogice; filtre Butterworth, Cebâşev şi eliptice (4h)
4.2. Realizarea activă a filtrelor analogice; relizările cascadă şi paralel; realizarea pe baza variabilelor
de stare (4h)
Total ore curs – 42
b) AplicaŃii
SedinŃele de laborator (3h/sedinŃă):
1. Utilizarea aparaturii de laborator; protectia muncii.
2. Semnale MA.
3. Demodulatorul sincron.
4. Demodulatorul de anvelopa.
5. Semnale MIA.
6. Semnale MF.
7. Demodularea MF.
6. Ipoteza cuasistationara; principiul vobulatorului.
9. Criteriul Nyquist de studiu a stabilitatii.
10. Metoda locului radacinilor.
11. Oscilatoare RC.
12. Ecuatii de stare.
13. Metode de aproximare si normalizare a functiilor de transfer.
14. Lucrare individuală.
Total ore aplicaŃii – 42
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