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EMIŢĂTOARE ŞI RECEPTOARE RADIO 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Telecomunicații 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 525.3 TELERADIO COMUNICAŢII 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă; 
învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

5 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 5 

 
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 

150-ZI 30 30/15 - 30 45 

150-F/R 12 8/6 - 60 64 

 
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 și limbaje de programare I,II, 
Materiale și componente pasive, Semnale și circuite, Etica profesională și bazele 
comunicării, Grafica asistată de calculator, Limba engleză, Dispozitive 
electronice, Circuite electronice, Electronica digitală în telecomunicații, Linii de 
transmisiune. 

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 

C3. Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor de bază privitoare la arhitectura 

sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje și tehnici de programare.  

C3.1. Descrierea funcționarii unui sistem de calcul, a principiilor de baza ale arhitecturii 
microprocesoarelor și microcontrolerelor de uz general, a principiilor generale ale 
progrămării structurate 

http://www.utm.md/
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C3.2. Utilizarea unor limbaje de programare de uz general și specifice aplicațiilor cu 
microprocesoare și microcontrolere; explicarea funcțio-nării unor sisteme de control 
automat care folosesc aceste arhitecturi și interpretarea rezultatelor experimentale. 
C.3.3.Rezolvarea problemelor practice concrete care includ elemente de structuri de 
date și algoritmi, programare și utilizare de microprocesoare sau microcontrolere. 
C.3.4.Elaborarea de programe într-un limbaj de programare general și/sau specific, 
pornind de la specifi-carea cerințelor și până la execuție, depanare și interpretarea 
rezultatelor în corelație cu procesorul utilizat. 
C.3.5.Realizarea de proiecte care implică componente hardware (pro-cesoare) si 
software (programare). 

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. 

C5. Selectarea, instalarea, configurarea și exploatarea echipamentelor de telecomunicații fixe 
sau mobile și echiparea unui amplasament cu rețele uzuale de telecomunicații. 

C5.1. Definirea principiilor ce stau la baza principalelor tehnologii de telecomunicații, fixe 
și mobile, prin diverse medii de transmisiune. 
Explicarea si interpretarea tehnologiilor și protocoalelor funda-mentale pentru sistemele 
integrate de comunicații fixe și mobile. 
C.5.3. Instalarea, configurarea și exploatarea rețelelor de comunicații. 
C.5.4. Utilizarea tehnicilor de evaluare și diagnoză a sistemelor și echipamentelor de 
comunicații. 
C.5.5. Asigurarea cu mijloace de comunicații a unei locații cu grad de complexitate 
mic/mediu. 

C6. Rezolvarea problemelor specifice pentru rețele de comunicații de banda larga: 

propagare în diferite medii de transmisiune, circuite și echipamente pentru frecvențe înalte 

(microunde si optice). 

C6.1. Identificarea/ Definirea/ Prezentarea legilor câmpului electromagnetic în 
abordarea problemelor specifice propagării și transmisiei, precum și a circuitelor 
specifice. 
C6.2. Explicarea metodelor specifice de implementare a tehnicilor de comunicații. 
C.6.3.Rezolvarea de probleme practice utilizând metode de proiectare a circuitelor de 
microunde, planificare, acoperire, selecție și amplasarea echipamentelor de emisie-
recepție. 
C.6.4.Utilizarea principalilor parametri de calitate și a tehnicilor de măsură specifice 
mediilor de 
propagare și transmisie.  

C.6.5.Elaborarea de proiecte de complexitate mică/medie privind echipamentele de 
emisie/recepție. 
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Competenţe 
transversale 

Concomitent disciplina contribuie la dezvoltarea competențelor transversale: comunicare 
verbală și scrisă, rezolvarea problemelor, prelucrarea rezultatelor și efectuarea concluziei, 
luarea rezoluției, lucrul în echipă, autonomia învățării, înțelegerea responsabilității față de 
semeni și mediu, înțelegerea necesității unui standard etic ridicat în practica inginerească. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Dezvoltarea de competențe profesionale de aplicarea a noţiunilor din domeniul la 
proiectarea şi deservirea emiţătoarelor şi receptoarelor radio; 

Obiectivele 
specifice 

 cunoaşterea schemelor structurale ale emiţătoarelor şi receptoarelor radio şi a regimul de 
lucru al acestora; 

 cunoaşterea  metodelor de ridicare a parametrilor emiţătoarelor şi receptoarelor radio; 
 utiizarea standardelor în vigoare privind elementele folosite în construcţia emiţătoarelor şi 

receptoarelor radio; 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

T.1.Locul şi funcţia emiţătoarelor şi receptoarelor radio în tehnica modernă de 
telecomunicaţii. Istoria dezvoltării tehnicii de emisie şi recepţie. Schemele de structură ale 
emiţătoarelor şi receptoarele radio. Parametrii de bază. Utilizarea. 

2 0,5 

T.2.Generatoare cu excitaţie externă (GEE) . Schema GEE care funcţionează cu sarcina 
selectivă, forma tensiunilor şi curenţilor. Caracteristicile statice reale pentru diferite 
dispozitive electronice . 

2 0,5 

T.3. Aproximaţia liniară a caracteristicilor statice pentru diferite dispozitive 
electronice. Metoda de calcul prin intermediul aproximaţiei liniare. Parametrii de 
aproximare, ecuaţiile caracteristicilor idealizate Caracteristicile dinamice ale GEE. 
Clasificarea regimului de funcţionare după intensitatea câmpului.  

2 1 

T.4.Multiplicatoare de radiofrecvenţă. Principiul de funcţionare, analiza schemelor, 
călăului regimului optim de funcţionare 

2 0,5 

T.5.Circuitele reale ale GEE. Schemele de alimentare pentru GEE. Particularităţi la 
alimentarea cu curent alternativ. Aparatele de măsură şi utilizarea lor pentru controlul 
regimului de funcţionare al GEE. Elemente de blocaj. Metodele de sumare a puterii în GEE 
pentru ridicare a puterii de emitere Construirea emiţătoarelor radio-TV pe baza 
modulelor 

2 1 

T.6.Oscilatoare pilot în emiţătoarele radio-TV .Schema structurală a oscilatorului pilot 
(OP), parametrii de bază şi cerinţele către ei .OP pe baza  tranzistoarelor tip RLC, cu 
cristal de cuarţ. Scheme practice, analiza lor şi relaţiile de bază la calculul elementelor 
schemei. Metodele de stabilizare a frecventei oscilaţiilor în OP 

2 1 

T.7.Emiţătoare cu modularea în amplitudine. Utilizarea emiţătoarelor cu modulare în 
amplitudine. Standardul de Stat pentru emiţătoarele cu modulare în amplitudine. 
Ecuaţiile analitice, diagramele energetice şi vectoriale pentru oscilaţiile modulate în 
amplitudine .Caracteristicile statice şi dinamice ale emiţătoarelor cu modulare în 
amplitudine. Amplificarea oscilaţiilor modulate . 

2 1 

T.8.Emiţătoare cu modulare în frecvenţa şi faza (RMF). Standardul de Stat pentru RMF. 
Utilizarea RMF. Schemele funcţionale şi principiale ale RMF. Construcţia şi calculul 

2 1 
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RMF. Rezonatoarele cu cuarţ, schemele cu autostabilizarea frecvenţei. Modulatoare 
combinate. Emiţătoare pentru stereofonie. Transmisiunea semnalelor TV. Sisteme 
radioreleu 

T.9.Emiţătoare cu modularea în banda laterală unica (MBLU). Standardul de Stat pentru 
emiţătoarele cu MBLU. Proprietăţile emiţătoarelor cu MBLU, elementele de bază, schema 
funcţională. Metodele de ridicare a eficacităţii emiţătoarelor cu MBLU în radiodifuziune.  

2 1 

T.10. Circuite de intrare (CI) ale radioreceptoarelor (RR).Noţiuni generale, clasificarea şi 
caracteristicile de bază a CI. Privire generală asupra schemelor CI: CI cu legătură capacitivă 
internă cu antenă; CI cu legătură inductivă sau mutuală; CI cu legătură prin fider; CI cu 
antenă din ferită. Parametrii de bază a antenei de recepţie. Analiza schemei echivalente 
generalizate a CI. Coeficientul de transfer şi selectivitate 

2 1 

T.11. Amplificatore de radiofrecvenţă (AR F) .Noţiuni generale. Schema echivalentă a 
elementului de amplificare. Analiza schemei echivalente generalizate a ARF. Coeficientul 
de amplificare şi selectivitate. ARF în caz general şi la rezonanţă. Coeficientul de 
amplificare maxim. 

2 1 

T.12. Convertoare de frecvenţă (C F). Noţiuni generale şi caracteristicile calitative de bază 
a C F. Teoria generală a conversiei frecvenţei. CF pe baza tranzistorului. CF pe baza diodei. 
Metoda de alegere CF. 

2 0,5 

T.13. Detectoare   a   semnalelor   MA şi   MF.   Detectoare semnalelor MA. Destinaţia, 
caracteristicile de bază detectoarelor de amplitudine (DA). Schema de bază DA. DA 
cu conectarea sarcinii în serie şi paralel. Detectarea    semnalelor    de    valoarea    
mare    şi mică. Distorsiunile    la   detectarea   semnalelor   MĂ. Detectoare de frecvenţă. 
Destinaţia, caracteristicile de bază     detectoarelor     de     frecvenţă.     Schemele 
detectoarelor de frecventă. 

2 0,5 

T.14. Reglaj în RR. Reglajul automat a amplificării (RAA). Schema bloc RAA. Cerinţele 
către sistemul RAA. Regulatoarele a RAA. Cerinţe. Regulatoarele pasive şi active. Filtre 
sistemului RAA. Detectoare a sistemului RAA. Diferite   sisteme   RAA:   sistemul   de   
reglare inversă,  sistemul  de  reglare  directă,  sistemul  de reglare mixtă, sistemul 
digital. 

2 0,5 

T.15. Acordul   automat  al   frecvenţei   (AAF).   Destinaţia, clasificarea, parametrii şi 
caracteristicile de bază AÂF. Scheme  bloc   AAF.   Acordul  automat de  fază  al 
frecventei     (AAFF):     principiu     de     funcţionare, caracteristicile de bază, schema 
bloc .. 

1 0,5 

T.16.Particularităţile     radioreceptoarelor    de    destinaţie diferită. Schema bloc a 
receptorului de televiziune. Schema bloc a receptorului profesional. Schema bloc a 
receptorului de radiolocaţie. 

1 0,5 

Total prelegeri: 30 12 

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator / seminare 

LL1. Generatoare cu excitaţie externă. Ridicarea parametrilor de bază. 4 1 

LL2. Oscilatoare pilot în radio emiţătoare şi radioreceptoare. 4 1 

LL3. Multiplicatoare de radiofrecvenţa 4 1 

LL4. Generatorul cu excitaţie externă în regim de modulare. 4 1 

LL5  Circuite de intrare în radioreceptoare 4 1 

LL6. Amplificatoare radiofrecvenţă de putere cu un singur tact. 4 1 
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LL7. Amplificatoare radiofrecvenţă de putere cu tact dublu  6 2 

   

S1.  Generatoare cu excitaţie externă 2 
2 S2. Multiplicatoare de radiofrecvenţă. 2 

S3. Oscilatoare pilot în emiţătoarele radio-TV 2 

S4. Emiţătoare cu modularea în amplitudine. 2 
2 

S5. Emiţătoare cu modulare în frecvenţa şi faza 2 

S6. Emiţătoare cu modularea în banda laterală unica 2 

2 S7. Amplificatore de radiofrecvenţă 2 

S8. Convertoare de frecvenţă 1 

Total lucrări de laborator/lucrări practice: 30/15 8/6 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. "Radioemitatoare si radioreceptoare” Radu Gabriel Bozomitu , Editura fundatiei 
academice AXIS Iasi 2010 

2. .” Радиоприемные устройства: Учебник для вузов” Румянцев К.Е. 
Издательство:”Наука и техника" 2006 ,- 336 с. 

3. Радиопередающие устройства. Основы теории и расчета. Учебное пособие для 
вузов.; Ворона В.А.; Горячая линия - Телеком; 2007 г.; 384 с.; 

4. Vlad Cehan ” Radiocomunicatii digitale. Vol I, Radiocomunicatii”, editura STEF, Iasi,2006 
5. Каганов В.И. „Радиопередающие устройства”- М.: Академия, 2004,- 288c. 
6. .”Радиопередающие устройства”/Под ред. В.В.Шахгильдяна.- М.:Радио и связь, 2003, 

-560c. 
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2003.- 340 с. 
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М.Советское радио, 1979. 

2. Шумилин М.С., Козырев В.Б., Власов В.А. „Проектирование транзисторных каскадов 
передатчиков”.- М.:Радио и связь, 1987. 

3. Варбанский A.M.” Передающие телевизионные станции”.- М.:Связь, 1980. 
4. Ильина Н.Н. „Радиовеща тельные передающие устройства”.- М.:Связь, 1980. 
5. Каганов В.И. „Проектирование транзисторных радиопередачиков сприменением 

ЭВМ.”- М.Радио и связь, 1980. 
6. ”Проектирование радиопередающих устройств” /Подред.В.В.Шахгильдяна.- М.Радио 
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9. ”Радиоприёмные устройства „/ Под ред. Л.Г.Барулина. - М.: Радио и связь, 1984.-

272с. 
10. Головин О.”Радиоприемные устройства. Учебное пособие для вузов.” . - М.: РиС, 

2004. - 384с. 
11. ”Радиопередающие устройства”/Под ред. В.В.Шахгильдяна.- М.:Радио и связь, 1996,-

384c. 
12. ”Проектирование радиопередающих устройств” /Подред.В.В.Шахгильдяна.- М.Радио 

и связь, 1984,-486с. 
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51p. , № 496  
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14. ”Radioemiţătoare II”   îndrumar de laborator , N.Bejan , P.Nistiriuc , UTM , Chişinău 1996 , 
47p. , № 552 

15. ”Radioemiţătoare III”   îndrumar de laborator , N.Bejan , P.Nistiriuc , UTM , Chişinău 1996 , 
55p. , №557 

16. ”Radioemiţătoare IV”   îndrumar de laborator , N.Bejan , P.Nistiriuc , UTM , Chişinău 1996 , 
38p. , №569 

17. ”Radioreceptoare I”   îndrumar de laborator , N.Bejan , P.Nistiriuc , Lipceanu L. , UTM , 
Chişinău 2002 , 21p. , №840 

18. ”Radioreceptoare II”   îndrumar de laborator , N.Bejan , P.Nistiriuc , Lipceanu L. , UTM , 
Chişinău 2002 , 18p. , №841 . 

19. ”Radioreceptoare III”   îndrumar de laborator , N.Bejan , P.Nistiriuc , Lipceanu L. , UTM , 
Chişinău 2002 , 17p. , №842 

20. „Generatoare cu excitaţie externă” сiclu de prelegeri , N.Bejan , V.Dorogan , P.Nistiriuc, 
UTM , Chişinău 2002 , 4p. , №1005. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Evaluare curentă – lucrări de control curente (2 lucrări); 
Evaluări sumative periodice – atestări 2;  
Obținerea notei minime de “5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii conținutului cursului și a aplicării cunoștințelor 
teoretice la rezolvarea exercițiilor practice. 

 

 


