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SISTEME DE TRANSMISIUNI MULTIPLEXE 

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 Comunicații 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

5 
6 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
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 45 30/15 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Semnale și circuite; Teoria transmisiunii informației; Dispozitive și circuite 
electronice; Optoelectronica; Electronica digitală. 

Conform competenţelor Analiza tendințelor moderne de  dezvoltare a sistemelor de transmisiuni, 
estimarea variantelor optime de utilizare și aplicare a metodelor de 
transmisiune, prelucrare, codare și protecție a informației.   

 
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 fi orientați spre pregătirea curentă pentru fiecare oră de seminar 
(studierea notelor de curs, a manualelor şi surselor bibliografice de specialitate), 
soluționarea exemplelor şi problemelor de consolidare a materialului, prezentarea de 
referate şi comunicări tematice, etc.). 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Descrierea metodelor de multiplexare și de transmisiune a informației; 
 Descrierea clasificării sistemelor de transmisiuni multiplexe; 
 Definirea canalelor de comunicații, caracteristicelor semnalelor primare, condițiilor de 

transmisiune și de formare  a fluxurilor analogice și digitale; 
 Identificarea căilor practice și particularităților de organizare a sistemelor de transmisiuni 

multiplexe; 
 Aplicarea actelor normative și standardelor de exploatare și întreținere a sistemelor de 

transmisiuni multiplexe; 
 Formarea deprinderilor de determinare a parametrilor și caracteristicelor sistemelor de 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MO DULULUI  
 

 

transmisiuni multiplexe; 
 Aplicarea metodelor de determinare a calității echipamentului terminal și traficului de 

linie; 
 Argumentarea selectării sistemelor de transmisiuni multiplexe conform datelor tehnice 

ale echipamentului; 
 Elaborarea propunerilor de sporire a fiabilității și eficienței de funcționare ale rețelelor 

de comunicații în baza sistemelor de transmisiuni multiplexe; 
 Stabilirea modurilor de montare, exploatare și diagnosticare a sistemelor de transmisiuni 

multiplexe. 
 
 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea metodelor de transmisiune, prelucrare, codare, control și protecție a 
informației. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie structura sistemului de transmisiune. 
Să selecteze argumentat sistemele de transmisiuni multiplexe. 
Să definească condițiile de transmisiune și de formare a fluxurilor digitale. 
Să aplice corect metodele de determinare a calității echipamentului terminal și 
traficului de linie. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Schema de structura a sistemelor de transmisiuni (ST). Sistemele de 
transmisiuni cu multiplexarea canalelor în frecvență (MCF) și cu 
multiplexarea canalelor în timp (MCT). 

2 0,5 

T2. Nivelele de transmisiune a semnalelor de comunicații. 2 0,5 

T3. Caracteristica semnalelor primare de comunicații. 2 0,5 

T4. Ierarhia sistemelor de transmisiuni analogice (STA) cu MCF. Convertarea 
frecvenței semnalelor în STA cu MCF. 

2 0,5 

T5. Formarea grupelor primare, secundare, terțiare și cuaternare de canale în 
STA cu MCF. 

2 0,5 

T6. Condițiile de transmisiune a semnalelor: distorsiunile semnalului 
amplitudine-frecvență și fază-frecvență cauzate de traficul de linie.  

2 0,5 

T7. Condițiile de transmisiune a semnalelor: distorsiunile neliniare a semnalului 
cauzate de echipamentul terminal și a traficului de linie. Zgomotele în 
canalele de telecomunicații. 

2 0,5 

T8. Premizele de dezvoltare și avantajele sistemelor de transmisiuni digitale 
(STD) cu MCT. Ierarhia digitală plesiocronă PDH. 

2 0,5 

T9. Modulația impulsurilor în cod PCM: eșantionarea semnalelor analogice în 
timp. 

2 0,5 

T10. Modulația impulsurilor în cod PCM: cuantificarea uniformă și neuniformă a 
eșantioanelor conform nivelului. 

2 0,5 

T11. Modulația impulsurilor în cod PCM: codificarea și decodificarea liniară a 
eșantioanelor. 

2 0,5 

T12. Modulația impulsurilor în cod PCM: codificarea și decodificarea neliniară a 
eșantioanelor. 

2 1 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MO DULULUI  
 

 

T13. Sistemul de transmisiune E1: nivelul fizic. 2 0,5 

T14. Sistemul de transmisiune E1: nivelul transmisiuni de date. 2 1 

T15. Sistemul de transmisiune E1: nivelul de rețea. 2 1 

T16. Variante de organizare a sistemului de transmisiuni E1. 2 0,5 

T17. Structura cadrelor sistemelor de transmisiuni digitale PDH E2, E3 și E4. 2 0,5 

T18. Utilajul de generare în STD. Generatorul etalon.  2 1 

T19. Generatorul cu rezonator de cuarț. 2 0,5 

T20. Sincronizarea semnalului în STD. 2 1 

T21. Organizarea  canalelor pentru transmisiunea semnalelor de gestiune cu 
sistemul de comutație. 

2 0,5 

T22. Particularitățile de formare  a semnalului digital de linie. 2 0,5 

T23. Algoritmele de elaborare a codurilor AMI și HDB-3. 1 0,5 

Total prelegeri: 45 14 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

TS1. Schema de organizare, parametrii și caracteristicele sistemelor de 
transmisiuni. 

2 0,5 

TS2. Sistemele de transmisiuni cu multiplexarea fluxurilor informaționale în 
frecvență și timp. 

2 0,5 

TS3. Multiplexarea și demultiplexarea fluxurilor informaționale în ierarhia PDH.  2 0,5 

TS4. Selectarea frecvenței de tact din semnalul digital de linie. 2 0,5 

TS5. Sincronizarea fluxului informațional în sistemele de transmisiuni PDH. 2 0,5 

TS6. Structura traficului de linie pentru sistemele de transmisiuni PDH. 2 0,5 

TS7. Codurile de linie pentru sistemele de transmisiuni PDH. 2 0,5 

TS8. Standardizarea sistemelor de transmisiuni. 1 0,5 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 4 
 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LL1. Multiplexarea și demultiplexarea fluxurilor informaționale  8 1 

LL2. Sincronizarea fluxului informațional în sistemele de transmisiuni. 8 1 

LL3. Structura traficului de linie pentru sistemele de transmisiuni. 2 1 

LL4. Codurile de linie pentru sistemele de transmisiuni . 8 1 

LL5. Standardizarea sistemelor de transmisiuni. 4 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 8 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Evaluarea finală 

Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluările curente ; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii modurilor de organizare, montare, exploatare și 
diagnosticare a  sistemelor de transmisiuni multiplexe. 

 


