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MĂSURĂRI ELECTRONICE 

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 
 

6 
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 - 180 60 30 - 45 45 

 
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 

Rezultatele învățării: 
1. Cunoștințe teoretice (ce trebuie să cunoască):  Elemente şi noţiuni de bază din teoria 

măsurărilor; Elemente şi noţiuni de bază din teoria erorilor, a metodelor de prelucrare 
a rezultatelor măsurărilor; principiile de clasificare a măsurărilor, a metodelor şi 
mijloacelor de măsurare; Mijloace de măsurare elementare şi complexe; 

2. Deprinderi dobândite (Ce știe să facă): Să utilizeze îndrumare ale aparatelor de 
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măsurare spre a determina principiul de funcţionare şi de utilizare a acestora; Să 
utilizeze corect şi competent aparatele de măsurare în diferite domenii; Să proiecteze 
dispozitive de măsurare specializate pentru diferite utilizări.  

3. Abilități dobândite (Ce instrumente știe să mânuiască): Să utilizeze în diferite domenii 
următoarele aparate de măsurare de uz general:  a osciloscopul catodic,  a 
frecvenţmetrelor şi a fazmetrelor, a generatoarelor de semnale, a voltmetrelor 
analogice şi digitale, a punţilor şi impedanţmetrelor, a analizoarelor de spectru şi a 
trasoarelor de caracteristici, precum şi a dispozitivelor de măsurare utilizate în 
telecomunicaţii 

Competenţe 
transversale 

Concomitent unitatea de curs contribuie la dezvoltarea competențelor transversale: 
comunicare orală și scrisă, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, 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 
teoriei măsurărilor în lucrul cu mijloacele de măsură şi la proiectarea lor; 

Obiectivele specifice  Asimilarea cunoştinţelor teoretice privind analiza erorilor de măsurare şi a 
mijloacelor de măsură;  

 Asimilarea cunoştinţelor teoretice privind metodele de măsurare la efectuarea 
măsurărilor mărimilor fizice concrete;  

 Obţinerea deprinderilor şi abilităţilor practice necesare la utilizarea aparatele de 
măsură şi la analiza erorilor sistematice ale măsurărilor şi aparatelor de măsură.   

 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

Măsurări. Noţiuni şi definiţii. Mărimi fizice. Sisteme de unităţi. Procesul de 
măsurare şi ecuaţia măsurării. Standarde tehnice. 

2 0,5 

Categorii de măsurări. Clasificarea măsurărilor. Măsurări directe, indirecte, 
implicite, în ansamblu. 

2 0,5 

Mijloace de măsurare (MM). Clasificarea MM. MM elementare. Etaloane. MM 
complexe..  

2 0,5 

Caracteristici ale mijloacelor de măsurare (MM). Erorile MM. Clasa de precizie. 2 0,5 

Erori de măsurare. Caracteristici ale erorilor. Erori întâmplătoare. Caracteristici 
ale erorilor întâmplătoare. Erori sistematice şi metode de minimizare ale lor. 

2 0,5 

Metode de măsurare. Metoda comparării succesive şi metoda comparării 
simultane 

2 0,5 

Osciloscopul catodic (OC). Structura generală şi principiul de funcţionare al OC. 2 0,5 

Canalul de deviere pe verticală (Y) al osciloscopului catodic. Structura, funcţiile 
blocurilor, funcţionarea. Regimurile de lucru. 

1 0,25 

Canalul de deviere pe orizontală (X) al osciloscopului catodic. Structura, funcţiile 
blocurilor, funcţionarea. Regimurile de lucru. 

1 0,25 

Osciloscoape cu funcţii speciale: cu două canale, cu eșantionare. 2 0,5 

Măsurarea frecvenţei semnalelor. Metode osciloscopice. Metode analogice. 2 0,5 
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Metode digitale de măsurare a frecvenţei semnalelor. Măsurarea perioadei. 2 0,5 

Măsurarea defazajului. Metode osciloscopice. Fazmetre analogice 2 0,5 

 Metode digitale de măsurare a defazajului. Metoda de bază, metoda cu 
integrare. 

2 0,5 

Generatoare de semnale de măsurare. Generatoare de joasă frecvenţă (JF). 
Structura generală, tipuri de reacţii, oscilatorul cu punte Wien. 

2 0,5 

Generatoare de radiofrecvenţă (RF). Structura generală. Oscilatoare RF Colpitz, 
Hartley 

2 0,5 

Generatoare de impulsuri dreptunghiulare. 2 0,5 

Generatoare funcţionale. Sintezatoare de semnal. 2 0,5 

Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor. Generalităţi. Aparate electromecanice. 1 0,25 

Voltmetre analogice de curent continuu şi de curent alternativ. Detectoare de 
valoare medie efectivă, detectoare de vârf. 

2 0,5 

Voltmetre digitale. Structura generală. Voltmetrul cu generator de rampă. 2 0,5 

Factori de eroare a voltmetrelor digitale. Voltmetrul cu integrare cu dublă pantă. 2 0,5 

Multimetre. Utilizarea multimetrelor 1 0,25 

Măsurarea impedanţei. Metode de măsurare a impedanţei. Metoda 
ampermetrului, metoda voltmetrului. 

2 0,5 

Măsurarea impedanţei prin metoda echilibrare. Punţi de curent continuu, punţi 
de curent alternativ. 

2 0,5 

Măsurarea impedanţei prin metoda de rezonanţă. Q- metre. Metoda rezonanţei 
simulate. Simulatoare de impedanţă. 

2 0,5 

Analizoare de spectru. Analizoare cu conversie succesivă, analizoare cu conversie 
simultană. 

2 0,5 

Caracteriografe. Trasoare de caracteristici. 2 0,5 

Măsurarea caracteristicilor liniilor de telecomunicaţii. Metode de localizare a 
defectelor. 

4 1,5 

Măsurări în domeniul frecvenţelor înalte şi supraînalte. Măsurări în microunde. 4 1,5 

Total prelegeri: 60 16 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Introducere. Aparatele de măsură 2 1 

LL2. Prelucrarea rezultatelor măsurărilor directe. 4 1 

LL3. Prelucrarea rezultatelor măsurărilor implicite 4 1 

LL4. Utilizarea osciloscopului în măsurări 4 2 

LL5. Măsurarea frecvenţei şi a defazajului 4 2 

LL.6 Utilizarea multimetrelor în măsurări 4 1 

LL.7. Studierea punţilor de curent continuu şi alternativ 4 2 

LL.8. Măsurarea spectrelor semnalelor 4 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale  

 1. Nastas V., Nicolaev P. Măsurarea impedanței prin metoda rezonanței simulate. 
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Îndrumar pentru lucrări de laborator. Chişinău, Secţia de Redactare şi Editare a UTM, 2017. 40p 

2. Nicolaev P., Bejan N., Nastas V., Erori de măsurare. Indicaţii de laborator, Chișinău, Ed. 

Tehnica – UTM, 2015, 26p. 

3. Nicolaev P., Bejan N., Nastas V., Kazak A., Metode de măsurare a frecvenţei şi 
defazajului. Indicaţii de laborator, Chișinău, Ed. Tehnica – UTM, 2015, 44p. 

4. David V. Măsurari electronice I, Iaşi. Editura “Gh. Asachi”, 2009.  - 98 p. 
5. Miron L., Ursoiu C,. Miron M. Măsurari electrice şi electronice. Braşov, Editura 

Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 2003.  - 175 p. 
6. Robert A. Witte Electronic test instruments. Analog and digital measurements. New 

Delhi, Preason Education, 2009, -392 p. 
7. Панфилов В.А. Аналоговые методы и средства электрических измерений, Москва, 

„Энергетик” 2006, - 112 с. 
8. Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника. Москва,     

„Техносфера”, 2004 – 363. 
9.  I. Dumitrescu, C. Bucur, etc. Măsurări electronice. Ploieşti, Ed. Univ. „Petrol – Gaze”, 

2003. Ediţie electronică ( http//www.upg-ploiesti.ro/curs_msel.htm ). 

 

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. 

 


