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LINII DE TRANSMISIUNE 

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); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3 
4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 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-150 45 30  40 35 

 
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 

     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. 

http://www.utm.md/
http://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-electronica-si-telecomunicatii/
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 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 legate de liniilor de transmisiune a informației de 
complexitate mică/medie. 

  
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Obiectivele unității de curs: Dezvoltarea competențelor referitoare la utilizarea legilor 
de bază de bază a electrotehnicii, proiectarea circuitelor. Cunoașterea și înțelegerea 
conceptelor de bază referitoare la propagarea semnalelor prin liniile de transmisiune; 
Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare utilizării liniilor în sistemele de 
telecomunicaţii; Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare pentru analiza și 
proiectarea sistemelor de transmisiune. 

Obiectivele specifice 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. 

 
 

1. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Clasificarea liniilor de transmisiune. Cabluri cu perechi răsucite. Caracteristicile 
acestora. 

3 0,5 

T2. Cabluri coaxiale. Domeniul de utilizare. 3 0,5 

T3. Suporturi de comunicaţii pe cabluri din fibră optică. Caracteristici. Avantaje. 3 1,0 

T4. Comunicaţii fără fir. Tipuri de echipamente. 3 0,5 

T5. Tehnologii de joncţionare a cablurilor. 3 0,5 
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T6. Ghiduri de undă. 3 1,5 

T7. Linii plate folosite în practică. 3 0,5 

T8. Comunicaţii satelit şi radioreleu. 3 1,0 

T9. Antene. Tipuri. Caracteristici. Parametrii de bază. 3 0,5 

T10. Exemplu de calcul a atenuării diafonice. Dependenţa atenuării diafonice de 
lungimea liniei de transmisiune şi de frecvenţa semnalului. 

3 
0,5 

T11. Răsucirea circuitelor din linia de transmisiune. Procesul de simetrizare a 
circuitelor din linia de transmisiune de frecvenţă joasă. 

3 
0,5 

T12. Procesul de simetrizare a circuitelor din linia de transmisiune de frecvenţă 
înaltă. 

3 
0,5 

T13. Ecranarea liniei de transmisiune. 3 0,5 

T14. Protocoale la nivelul fizic. 3 0,5 

T15. Protocoale la nivelul legăturilor de date. 3 1,0 

Total prelegeri: 45 0 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Cablul torsadat. Sertizarea cablului UTP 6 3 

LL2. Cercetarea proceselor fizice şi electrice într-un cablu coaxial. 8 3 

LL3. Modelarea transmisiuniiinformației prin cablul optic. 8 3 

LL4. Dimensionarea unei legături pe fibră optică. 8 3 

Total lucrări de laborator 30 12 
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12. Georgescu  Otilia şi Andrei Ilie. Auxiliar curricular „Exploatarea şi întreţinerea 
reţelelor de telecomunicaţii”, 2008. 

 

 

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 ale liniilor de 
transmisiune a comunicațiilor electronice. 

 


