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TEORIA TELETRAFICULUI 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facultatea Electronică și Telecomunicații 
 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.1 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

ZI-120 30 30  30 30 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica I, Matematica II, Fizica I, Fizica aplicată, Programarea 
calculatoarelor și limbaje de programare, Grafica asistată de calculator, 
Semnale și circuite. 

Conform competenţelor Să posede metodele de analiză a circuitelor electronice, programarea 
diverselor aplicații, aparatul matematic și grafica asistată de calculator. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele,sistemele, 
instrumentația și tehnologia electronică. 

 C1.1. Descrierea funcționarii dispozitivelor și circuitelor electronice și a metodelor 
fundamentale de măsurare a mărimilor electrice. 

 C1.2. Analiza circuitelor și sistemelor electronice de complexitate mică/ medie, în scopul 
proiectării și măsurării acestora. 

 C1.3. Diagnosticarea/depănarea unor circuite, echipamente și sisteme electronice. 
 C.1.4. Utilizarea instrumentelor electronice și a metodelor specifice pentru a caracteriza 
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și evalua performanțele unor circuite și sisteme electronice. 
 C.1.5. Proiectarea și implementarea de circuite electronice de complexitate mică/medie 

utilizând tehnologii CADCAM și standardele din domeniu.  
     C4. Conceperea, implementarea și operarea serviciilor de date, voce, video, multimedia, bazate pe 
înțelegerea și aplicarea noțiunilor fundamentale din domeniul comunicațiilor și transmisiunii 
informației. 

 C4.1. Identificarea conceptelor fundamentale referitoare la transmisiunea informației și 
la comunicațiile analogice și digitale. 

 C4.2. Explicarea si interpretarea principalelor cerințe si tehnici specifice de abordare 
pentru transmisiile de date, voce, video, multimedia. 

 C.4.3.Rezolvarea de probleme practice utilizând cunoștințe generale privind tehnicile 
multimedia. 

 C.4.4.Utilizarea principalilor parametri specifici în evaluări bazate pe conceptul de 
calitate a serviciilor în comunicații. 

 C.4.5.Dezvoltarea unor servicii simple de comunicații. 
      

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obiectivele unității de curs: Dezvoltarea competențelor referitoare la utilizarea 
modelelor matematice de descriere a sistemelor de telecomunicații. Cunoașterea și 
înțelegerea conceptelor de bază referitoare la simularea și modelarea proceselor 
stohastice din sistemele de comunicații electronice moderne. Dezvoltarea 
deprinderilor și abilităților necesare utilizării standardelor de calitate (GoS) în procesul 
de planificare sau mentenanță a rețelelor de telecomunicații. Dezvoltarea 
deprinderilor și abilităților necesare pentru analiza și prognoza  traficului în rețea. 

Obiectivele specifice        Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competențelor transversale: 
comunicare verbală și scrisă, rezolvarea problemelor, prelucrarea rezultatelor și 
formularea concluziilor, luarea deciziilor, lucrul în echipă, autonomia învățării, 
înțelegerea responsabilității față de colegi și mediu, înțelegerea necesității unui 
standard etic ridicat în practica inginerească. 

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 
 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Definiţia termenului teletrafic, scopul, sarcina si bazele 
disciplinei, scurt istoric, rolul disciplinei in pregătirea inginerilor in 
telecomunicații, enumerarea si desfășurarea temelor de studiat.  

2 
0,5 

T2. Modelarea sistemelor de telecomunicaţii.  Recomandările ITU cu referire la 
ingineria traficului. 

2 
0,5 

T.3 Procese de sosire: definirea procesului punctual, principii de clasificare, 
procese de sosire deterministe si aleatoare, moduri de definire, proprietăţile si 
caracteristicile principale. 

2 
0,5 

 T.4 Procesul de sosire Poisson, proprietăţile si caracteristicile procesului Poisson, 
deducerea distribuţiei (repartiţiei) Poisson (PCT-I - Рuге Chance Traffic type One). 
Sosiri de tip Bernoulli, Erlang. 

2 
0,5 

T5. Procese de plecare (eliberare): tipuri de distribuţie a timpului de servire, 2 0,5 
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servirea exponenţială a cererilor, distribuţia Bernoulli, parametrii. Caracteristicile 
distribuţiilor. Alte tipuri de distribuţie a duratei de serviciu. 

T6. Traficul. Modalităţi de prelucrare a traficului (discipline de servire a sosirilor - 
cu pierderi, cu aşteptare, cu repetare a apelului). Definirea matematică a 
traficului, intensitatea traficului servit, unitatea de măsură Erlangul. Trafic oferit, 
servit, pierdut. 

2 

 

0,5 

T7. Variaţia in timp a traficului, ora de trafic maximal (busy hour, htm), conceptul 
de blocare(congestie), blocare de apel, blocare de timp. Măsurările traficului 
conform recomandărilor ITU. 

2 
0,5 

T8. Indicii de calitate in sistemele de telecomunicații. Recomandarea ITU E.800, 
normarea calităţii serviciului QoS, noţiuni de SLA- nivelului de serviciu contractat. 

2 
0,5 

T9. Sisteme de prelucrare a traficului cu accesibilitate totala: modelele de trafic 
BPP, distribuţia Binomiala - modelul Engset, distribuţia Poisson - modelul Erlang. 
Sisteme cu pierderi; Formula Erlang-A şi B; Trafic de tip ENGSET;  

2 
0,5 

T10. Calculul caracteristicilor modelelor Erlang 1 si Engset: pierderi de apel, de 
timp si de trafic, intensitatea traficului oferit si pierdut. 

2 
0,5 

T11. Sisteme cu aşteptare Markov: sistemul Erlang M/M/n, caracteristicile 
traficului in sistemele cu aşteptare, formula Erlang-C. Comportamente în şirurile 
de aşteptare. 

2 
1 

T12. Teoria aplicativa a sistemelor cu şiruri de aşteptare, clasificare Kendall, 
organizarea si disciplina şirului de aşteptare. Rezultate generale a teoriei 
sistemelor cu şiruri de aşteptare. 

2 
1 

T13. Dimensionarea sistemelor de telecomunicaţii: matrice de trafic, topologii, 
principii de rutare, controlul încărcăturii, rezervări de trunchiuri. 

2 
1 

T14. Traficul in reţelele multiservicii. Modele QoS in reţele IP. Distribuţia Pareto. 2 1 

T15. Planificarea reţelelor multiservicii: aspecte generale.  2 1 
Total ore 30  

 

 

 

 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor seminarelor 

LP1. Recapitularea noţiunilor din Teoria probabilităţilor si combinatorică utilizate 
in Teoria teletraficului. 

1  

LP2. Procese de sosire deterministe si aleatoare, moduri de definire, proprietăţile 
si caracteristicile principale. 

2  

LP3. Proprietăţile si caracteristicile procesului Poisson. 2 1 

LP4. Traficul, intensitatea traficului, tipuri de trafic, disciplina de servire. 2  

LP5. Estimarea parametrilor traficului telefonic, variaţia in timp a traficului, 
prognoza parametrilor traficului in reţea 

2 1 

LP6.Modele de prelucrare a traficului cu accesibilitate totala: Erlang 1 si Engset. 2 1 

LP7. Sistemul Erlang M/M/n, caracteristicile traficului in sistemele cu aşteptare. 2  

LP8. Metode de prognozare a traficului si de evaluare a volumului de echipament 
necesar pentru reţelele de noua generaţie. 

2 1 

Total ore 15 4 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Modele de prelucrare a traficului cu accesibilitate totala: Erlang 1 si Engset. 6 2 

LL2. Sistemul Erlang M/M/n, caracteristicile traficului in sistemele cu aşteptare. 6 2 

LL3. Metode de prognozare a traficului si de evaluare a volumului de echipament 
necesar pentru reţelele de noua generaţie. 

3  

   

Total ore 15 4 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiilor de funcționare a traficului  sistemelor 
de transmisiune a informației. 
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