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COMUNICAȚII OPTICE 

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  525.1 Teleradio comunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă); 
învăţământ cu frecvenţă  
redusă 

6 
 

8 
E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore în auditoriu Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

ZI - 180 45 30/15 30 30 30 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Trebuie să fi finalizat cu succes cursurile Matematica I, Matematica II, 
Fizica I, Fizica aplicată, Programarea calculatoarelor şi limbaje de 
programare I,II, Materiale şi componente pasive, Semnale şi circuite, , 
Grafica asistată de calculator, Limba engleză, Dispozitive electronice, 
circuite electronice, Electronica digitală. Microprocesoare. 

Conform competenţelor Să posede metodele de analiză a proceselor fizice, 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 

Rezultatele învăţării: 
1. Cunoştinţe teoretice (ce trebuie să cunoască):  

- Fenomenologia care guvernează transmisiile optice; 
-  Majoritatea dispozitivelor optoelectronice utilizate în telecomunicații; 
- Noțiunile specifice legate de transportul informației optice în rețelele optice, instalare 

de sistem, măsurare, exploatare, software specific. 
 

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-electronica-si-telecomunicatii/
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2. Deprinderi dobândite (Ce ştie să facă):  

- Să utilizeze un simulator avansat specific sistemelor de comunicvații optice;  
- Vor cunoaște echipamentul de rețea (sistem de comunicație hibrid, fibra coaxială);  
- Pot interpreta o hartă de nivele cu componente optice;  
- Pot specifica (selecta) componente, părți, echipament;  
- Pot proiecta un sistem optic integrat pentru o gamă largă de aplicații;  
- Pot implementa componente optice în sisteme de comunicații, rețele; 
- Vor cunoaște tipurile de fibre optice și caracteristicile lor, conectori optici; 
- Vor ști să utilizeze aparatul de sudare pentru fibra optică – splicer; 

- Pot configura o legătură optică între două calculatoare/rețea. 
Competenţe 
transversale 

Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competenţelor transversale: comunicare 
orală şi scrisă, rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor, lucrul în echipă, autonomia 
învăţării, înţelegerea responsabilităţii faţă de semeni şi mediu, înţelegerea necesităţii unui 
standard etic ridicat în practica inginerească. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general        Obiectivul general – Dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul 
analizei, proiectării, simulării și testării sistemelor optoelectronice pentru 
telecomunicații. 

Obiectivele specifice        Obiectivele specifice: 

 Asimilarea cunoștințelor teoretice privind proiectarea și simularea 
sistemelor optoelectronice utilizând programe de simulare avansată; 

 Obținerea deprinderilor și abilităților necesare pentru analiza, realizarea, 
măsurarea și exploatarea sistemelor optoelectronice de telecomunicații.       

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. Noţiuni generale despre transmisiunea prin fibre optice. Ecuaţiile lui Maxwel. 
Proprietăţile luminii, viteza de grup, de faza, polarizare, energia  luminii. 

2 0,5 

T2. Constantele optice, Reflecţie totala, legea lui Snell, Indici de refracţie, 
Apertura  fibrelor, apertura numerică a FO. 

2 0,5 

T3.Metodele de purificare şi obţinere a cuarţului. Metoda de producere a FO prin 
separarea fazelor. Metodele de dopare  SiO2. Metoda creuzetului dublu. 

2 0,5 

 T4.Tehnologia fabricării  SiO2 și fibrelor optice.Depuneri chimice din stare de 
vapori-DCSV. 

2 0,5 

T5. Metodele obţinerii FO monomod, multimod si gradat. 
Fibrele optice. Tipurile de fibre optice (noţiuni generale). Cablurile pe baza 
fibrelor optice 

2 0,5 
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T6. Dispersia. Ecuaţiile de dispersie. Dependenţa de frecvenţă a indicelui de 
refracţie 

2 0,5 

T7. Metodele de măsurare a indicelor de refracţie (n). Determinarea  n cu 
programele „Matlab” si „Origin”.   

2 1 

T8.Mecanismul de atenuare a radiaţiei în fibra optică(FO). Absorbţia materială in 
FO. 

2 1 

T9.  Propagarea radiaţiei  în fibra optică. Fibrele optice monomod. Constanta de 
propagare. Viteza de fază şi de grup in FO 

2 1 

T10.  Măsurare  atenuării în fibra optică. Tipurile  defectelor in liniile optice  2 1 

T11. Natura fizică a dispersiei cromatice. Dispersia de polarizare modală. Tipurile 
de fibre optice (DCF, RDF) 

2 1 

T12. Metodele de compensare a dispersiei cromatice. Fibrele optice cu reţelele 
Bragg. Metodele de obţinere a grilelor de Brâgg în fibrele optice 
Compensatoarele  cu fenomenele de interferenţă,  cu schimbarea fazei, si 
reflexie 

2 1 

13.Deflectoare  optice –AOTF-Acusto Optic Tunable Filter 2 1 

T14 Modulatoarele electrooptice de faza. Modulatoarele Kerr.  Modulatoare  
Pocels.   Modulatoare de amplitudini (Franţ-Keldîş). 

2 1 

T15.Modulatoarele magnetooptice. Efectul Faraday. Deflectometre şi cheile 
(circulatori) optice. 

2 1 

T16. Metodele de multiplexare a fluxurilor digitale. Grila de difracţie. 
Multiplexarea în timp şi în frecvenţă. Multiplexarea după polarizare. 
Multiplexarea multiundă (WDM).  

2 1 

T17. Circulatoare optice- electro optice,  
Magneto-optice,electro-acusto-optrice 

2 1 

T18. Comutatoare optice, comutator cu elementele 2x2, Comutatoarele matricial 
n x n, comutator Delta, Banyan, Omega, Comutatoarele fără  blocare - Bănăş, 
Cantor, Crossbar si alte. 

4 1 

T19.Convertoarele optice. Sisteme de comunicaţii optice. 2 1 

T20.Repetoarele şi amplificatoarele optice. Amplificatoarele EDFA 2 1 

T21. Amplificatoarele Raman şi Mendeliştam-Brillouin. Amplificatoarele hibride. 
Proprietăţile si parametrii amplificatoarelor optice 

3 1 

Total prelegeri: 45 18 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL.1.Dispersia semnalului optic 4 2 

LL.2.Metodele de măsurare a indicelor de refracţie (n) in  ghidurile planare 4 2 

LL.3.Fibrele cu dispersia  +D.- 4 2 

LL.4.Dispersia polarizație modelor DPM 4 2 

LL.5.Atenuarea in fibra optica, in liniile de telecomunicaţii 6  

LL.6. Bugetul  energetic al liniilor de  TLC prin fibre optice 8 4 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice 

LP1. Studierea sistemelor de măsurări optice. Dispozitive optice - 
monocromatoare, spectrografe, spectrofotometre, reflexometre 

2 2 

LP2  Metodele măsurării  spectrelor optice si determinarea constantelor optice în 
diferite regiuni ale spectrului.  

2 2 

 LP3 Studierea polarizării undelor luminoase în fibrele optice şi ghiduri de undă 
planară. Multimetre optice şi parametrii lor. 

2  

LP4 Determinarea indicelor de refracţie  din spectrele de reflecxie. Calculul 
indicelor de refracţie din spectrele de interferenţa    

2  

LP5. Studierea construcţiei, schemei şi parametrilor reflectometrului optic. 2  

LP6. Metodica de determinare a pierderilor optice în fibra optică (analiza 
metodelor) 

2  

LP7. Metoda măsurării împrăştierii Raman, aplicaţia efectului Raman  in TLC 2  

LP8.  Metodele de măsurare a absorbţiei radiaţiei optice în diferite medii. Calculul 
coeficientului de absorbţie. 

1  

Total lucrări de laborator/seminare: 15 4 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 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; 
Susținerea proiectului cu nota minimă de „5” 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiilor de funcționare ale sistemelor moderne 
de alimentare în telecomunicații. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780073380711
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780073380711
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780130326812
http://www.toddulmer.com/work/lee_ulmerCLEO2006.pdf
http://www.toddulmer.com/work/lee_ulmerCLEO2006.pdf

