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"SISTEME DE COMUNICATII" 
 
1. Titularul disciplinei: Prof.dr.ing. Nicolae Dumitru Alexandru 
2. Tipul disciplinei: DI 310 
3. Structura disciplinei: 
 

Numărul de ore pe 
săptămână Numărul de ore pe semestru Semestrul 

C S L P 

Forma de 
evaluare 

finală C S L P Total 
6 3  2   42  28  70 

 
4. Obiectivele cursului:  
Sistemele de comunicatii există în prezent atât în varianta analogică cât şi digitală şi cuprind 
in sfera lor semnale provenite de la surse diverse de informaţie (audio, video, date). Scopul 
disciplinei constă în cunoaşterea metodelor de modulaţie şi codare folosite pentru transmisia 
semnalelor. Sunt prezentate tehnicile de codare/decodare şi modulare/demodulare ale 
semnalelor, perturbaţiile care afectează diversele canale de transmisie, metodele de corecţie 
a caracteristicilor semnalului recepţionat. Este astfel furnizat suportul teoretic pentru analiza 
performanţelor sistemelor de comunicaţii şi proiectarea unor blocuri componente. 
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:  
Obiectivele disciplinei sunt în perfectă concordanţă cu planul de învăţământ, transmiţând 
informaţii şi formând deprinderi necesare viitorilor specialişti din domeniul electronicii, 
telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. Disciplina este perfect integrată în planul de 
învăţământ pentru specializarea de “Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii” şi utilizează în 
mod specific cunoştinţe şi metode prezentate în cadrul disciplinelor de Matematică, 
Semnale, circuite şi sisteme, Teoria probabilităţii şi Introducere în comunicaţii, fiind plasată 
adecvat în cronologia desfăşurării planului de învăţământ. 
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
Competente cognitive: 
 Cunoaşterea aprofundată a dezvoltărilor teoretice, metodologice si practice specifice 
tehnicilor şi sistemelor de comunicaţii (transmisii în banda de bază şi cu 
modulare/demodulare, tehnici de multiplexare, modulaţii digitale în sisteme monopurtătoare 
şi multipurtătoare, OFDM) 
Competenţe generale: 

- Să fie capabil să înţeleagă critic, să explice şi să interpreteze dezvoltările teoretice, 
metodologice si practice specifice tehnicilor şi sistemelor de comunicaţii digitale; 

- Sa aibă abilităţi de comunicare specifice obiectului disciplinei; 
- Să lucreze într-un context internaţional. 

Competenţe specifice: 
• Să stăpânească noţiunile legate de conversia analog/digitală a semnalelor şi 

compandare şi a avantajelor şi dezavantajelor fiecărei tehnici 
• Să înţeleagă şi să stăpânească tehnicile PCM, DPCM şi modulaţie delta 
• Să înţeleagă şi să stăpânească tehnicile de compresie a semnalului audio folosite în 

telefoanele mobile 
• Să analizeze în domeniul frecvenţă sistemele de comunicaţii digitale 



• Să înţeleagă efectele canalului de transmisie asupra transmisiei semnalului în banda 
de bază  (jitter, diagrama ochi, interferenţă intersimboluri) 

• Să aprecieze calitatea transmisiei pe baza calculelor privind probabilitatea de eroare 
• Să înţeleagă tehnicile de modulaţie digitală 
• Să înţeleagă funcţionarea sistemelor OFDM, avantajele şi dezavantajele specifice şi 

metodele de îmbunătăţire a calităţii recepţiei OFDM (prefix ciclic. interpolare, 
modulaţie adaptivă) 

 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
Prelegere, prezentare orală şi scrisă, disponibilitate material didactic listat şi în format 
electronic, rezolvarea interactivă de probleme, teme de casă, simulări pe calculator, 
prezentare miniproiecte şi discuţii libere pe marginea unor teme de comunicaţii digitale. 
La predarea cursului se combină metoda prelegerilor şi folosirea videoproiectorului, cu 
explicaţia, dezbaterea, studiu de caz, pentru evidenţierea noţiunilor teoretice şi a aplicaţiilor 
specifice. Se realizează conexiuni cu conţinutul altor discipline de specialitate, cu informaţii 
transmise anterior în cadrul disciplinei, sau aplicaţiile practice ale problemei investigate. 

(Se precizează şi: a) metodele şi mediile de învăţare centrate pe student; b) 
strategii de actualizare a predării conform programului de studiu, 
caracteristicilor studenţilor, formei de învăţământ şi criteriilor de calitate 
adoptate.) 

8. Sistemul de evaluare:  

Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică 

Conţinutul cursului este actualizat periodic, cu cele mai noi tehnici de comunicaţie ce apar. 

 

(La fiecare formă de evaluare se precizează tipul: tradiţional, cu 
calculatorul, mixt.) 

Evaluarea continuă: 

Ponderea în nota finală: 25 % 
(Se evaluează în funcţie de frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor orale, 
calitatea lucrărilor efectuate, consemnarea sistematică a informaţiilor 
semnificative generate de student în grupul de aplicaţie.) 

Testele pe parcurs  
Ponderea în nota finală: 15 % 

(Se utilizează pentru evaluarea pe parcursul semestrului a cunoştinţelor, 
teoretice şi / sau practice acumulate la orele de curs şi de aplicaţii.) 

Lucrări de specialitate  
Ponderea în nota finală: 0 % 

Evaluarea finală: Colocviu 
Ponderea în nota finală: 60 % 

Proba(ele): 
(Se menţionează fiecare probă şi se precizează:  

a) categoria de sarcini (test de cunoştinţe cu întrebări închise /deschise, 
dezvoltare tematică, rezolvare de probleme, demonstraţie, prezentare 
de caz etc);  

b) condiţiile de lucru (mijloace accesibile studentului în timpul probei) 
şi  

c) ponderea în procente a fiecărei probe în nota examenului.)  
9. Conţinutul disciplinei: 

Capitolul I. TRANSMISIA DIGITALA A SEMNALELOR ANALOGICE   9 ore 



Modelul unui sistem PCM, eşantionarea semnalelor. efecte; Cuantizarea semnalelor; 
Calitatea transmisiei PCM; Compandare, codare si decodare; Sisteme de transmisiuni PCM; 
PCM diferenţial; Modulatia delta  (MD liniara, adaptiva, delta - sigma, conversia MD-
PCM); Codare LPC, Inlocuirea sistemelor cu multiplexare in frecventa cu cele cu 
multiplexare in timp,  

Capitolul II. MULTIPLEXAREA SEMNALELOR     3 ore 
Multiplexarea  semnalelor in frecventa, timp si cod. Exemple. Inlocuirea sistemelor cu 
multiplexare in frecventa cu cele cu multiplexare in timp. Ierahii digitale: PDH si SDH   

Capitolul III.  INTRODUCERE IN COMUNICATIILE DIGITALE   6 ore  
(Reprezentarea electrică, codare, tipuri. Analiza spectrală a semnalelor binare. Coduri pentru 
modulatie si înregistarea datelor şi de linie)  

Capitolul IV.  TRANSMISIUNI DE DATE IN BANDA DE BAZA  9 ore  
Criteriile Nyquist. Semnale digitale in banda de baza. Semnale cu răspuns parţial; precodare. 
Probabilitatea de eroare. Distribuirea caracteristicii spectrale între emiţător şi receptor  

Capitolul V. MODULAŢII DIGITALE      9 ore  
Introducere; scheme bloc .Fold-over. semnale PSK şi DPSK semnale FSK.  Detecţia 
diferenţială, Semnale ASK, Banda  semnalului, semnale QAM, semnale QPSK, semnale 
OQPSK şi π/4 QPSK, semnale QASK şi OQASK, semnale MSK, semnale APK.semnale 
SFSK, semnalul GMSK şi GFSK, semnale TFM, semnale Q2PSK, semnale CSK, modulaţia 
EDGE, modulaţia HPK, tehnici MDMA (chirp). 

4. Sisteme de transmisie DPCM cu predicţie liniară    2 ore 

11. Modulaţii digitale ASK, BPSK   2 ore 

10. Bibliografie selectivă 

Capitolul VI OFDM         6 ore 
Introducere. avantaje şi dezavantaje, intervale de gardă. generarea semnalului OFDM, prefix 
ciclic,   sincronizare OFDM, un exemplu de sistem OFDM – IEEE 802.11a,  obţinerea 
semnalului OFDM, densitatea spectrală de putere a semnalelor OFDM, receptor OFDM cu 
detecţie coerentă, creşterea performanţelor transmisiei OFDM, limitarea spectrului, exemple 
de sisteme OFDM, sistemul DAB,   sistemul DVB. 
 Total 42 ore 
 b) Aplicaţii 
1. Noţiuni introductive despre programul MATLAB    2 ore 

2. Cuantizare uniformă    2 ore 

3. Cuantizare neuniformă    2 ore 

5. Sisteme de transmisie cu modulaţie delta    2 ore 
6. Transmisii în banda de bază. Diagrama în formă de ochi    2 ore 
7. Aleatorizarea secvenţei de date    2 ore 
8. Codare bipolară de înaltă densitate (HDBn)    2 ore 
9. Transmisii în banda de bază, conform criteriului Nyquist I    2 ore 
10. Transmisii în banda de bază, conform criteriului Nyquist II. 2 ore 
semnalizare cu răspuns parţial    

12. Modulaţii digitale FSK, QAM, QPSK   2 ore 
13. Generarea numerică a formelor de undă   2 ore 
14. TEST                   2 ore 
 Total 28 ore 
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