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1. Titularul disciplinei: Conf.dr.ing. Ioan Cleju 

2. Tipul disciplinei: DI 308 

3. Structura disciplinei: 

Numărul de ore pe 
săptămână 

Forma de 
evaluare finală Numărul de ore pe semestru Semestrul 

C S L P  C S L P Total 
5 3 - 2 - Examen, 5 K  42 - 28 - 70 

 
4. Obiectivele cursului:  
Disciplina Televiziuneare următoarele obiective principale: 

- prezentarea unor noţiuni elementare de colorimetrie; 
- studierea principalelor probleme legate de implementarea unui sistem de televiziune 

alb-negru (explorarea imaginii, formarea semnalului video complex, spectrul 
acestuia, canalul TV); 

- studierea principalelor sisteme de televiziune color existente acum în exploatare 
(NTSC, PAL, SECAM); 

- studierea unor dispozitive de captare (circuite  integrate CCD, MOS)  şi redare a 
imaginii (CRT, LCD şi PDP); 

- studierea elementelor componente ale unui lanţ de televiziune (camera TV, 
receptorul TV ), a funcţionării acestora şi a structurii lor funcţionale 

- studierea funcţionării unor blocuri funcţionale specifice televiziunii (etaje de baleiaj, 
amplificatoare video, procesoare de telecomandă, circuite specifice pentru procesare 
teletext); 

 Noţiunile predate în cadrul acestei discipline contribuie la formarea  unei culturi 
tehnice generale pentru un specialist  în domeniul proiectării şi exploatării echipamentelor 
electronice. 

 5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planul de învăţământ:  
 În planul de învăţământ, disciplina de Televiziune este plasată în semestrul cinci, 
astfel încât studenţii au parcurs în anii anteriori o serie de discipline care să le faciliteze 
înţelegerea problematicii prezentate. Dintre acestea menţionăm: Materiale şi componente 
electronice pasive, Dispozitive şi circuite electronice, Circuite integrate digitale şi analogice, 
Semnale circuite şi sisteme, etc. Din acest motiv, pe baza acumulărilor din anii anteriori, 
studenţii îşi completează cunoştinţele cu noţiuni de bază privind principiile preluării, 
prelucrării şi transmiterii imaginii în mişcare. 

Noţiunile predate contribuie la pregătirea viitorului inginer în vederea unei bune integrări în 
activitatea practică şi de cercetare; de asemenea, aceste noţiuni permit creearea unei 
platforme de cunoştinţe electronice care să permită continuarea studiilor prin programe de 
masterat şi de doctorat în domenii specifice electronicii aplicate. 

 

6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
După absolvirea acestui curs, studentul va avea următoarele competenţe: 

- să cunoască principiile funcţionării unui sistem de transmitere a imaginii la distanţă; 



-să cunoască, din punct de vedere constructiv şi funcţional,  principalele elemente ale 
lanţului de televiziune, locul şi rolul lor într-un sistem complex de televiziune; 

- să cunoască arhitectura principalelor sisteme de transmitere a semnalelor de televiziune 
(cablu, satelit, terestru); 

-  să cunoască principalele caracteristici ale sistemelor de televiziune color existente acum în 
exploatare (NTSC, PAL, SECAM ); 

- să cunoască principiul funcţionării, performanţele şi limitale, principalelor dispozitive de 
redare a imaginii (CRT, LCD şi plasmă); 

-să cunoască structura şi funcţionarea unor blocuri electronice componente ale unui receptor 
TV color şi ale unei camere TV color precum şi aplicaţiile lor practice; să poată proiecta 
astfel de blocuri funcţionale. 

 

7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
- prezentarea liberă, interactivă,  la tablă, a problemelor fundamentale. 

- prezentarea pe bază de videoproiector a unui material pregătitor  

- analize particulare de caz prin prezentarea unor referinţe bibliografice. 

 
8. Sistemul de evaluare:  

Evaluarea continuă: 
Activitatea la  laborator ; tradiţional 

Ponderea în nota finală: 20% 
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 ; tradiţional 
Ponderea în nota finală: 40% 

 Test scris la mijlocul semestrului 
Lucrări de specialitate ; mixt 

Ponderea în nota finală: inclusă în testul pe parcurs 

 Facultativ, se elaborează un eseu de către student, cu tematică specifică 
disciplinei de televiziune; acest eseu va fi prezentat pe baza de slide-uri colegilor de 
an, într-o şedinţă de prezentare; pentru studenţii care aleg această formă de evaluare, 
se va ţine cont de această activitate la notarea în testul pe parcurs în proporţie de 50%; 
pentru cei care  nu se autopropun pentru elaborarea unui eseu, nu se penalizează cu 
nimic notarea la testul pe parcurs. 

Evaluarea finală: examen scris 
Ponderea în nota finală: 40% 

Proba: test final de cunoştinţe cu 10 întrebări închise; testul va conţine patru 
rezolvări de probleme şi şase chestiuni teoretice . 

Studentul va folosi calculator personal la rezolvarea numerică a problemelor. 
Ponderea fiecareia din cele 10 chestiuni de examinare este de 10% din nota 

acestei evaluări. 
 
9. Conţinutul disciplinei: 
 a) Curs 
1. Introducere           3  ore 



 Structura unui lanţ de televiziune (componenţă şi funcţionare)  
 Noţiuni de fotometrie 
 Noţiuni de colorimetrie 
2. Caracteristicile şi parametrii ai imaginii de televiziune    1  ore 
 
3. Sistemul de televiziune alb-negru       7  ore 

Metode de explorare (explorare linioară progresivă şi întreţesută ) 
Parametrii standardelor 625linii/50Hz şi 525 linii/60Hz 
Semnalul video complex alb negru (formarea semnalului, componente, tip, structură) 
Spectrul semnalului complex TV-AN (frecvenţa limită inferioară şi superioară, 

structura spectrului ). 
Structura canalului de televiziune în RF 
 

4. Sisteme de televiziune color       12  ore 
Sistem de televiziune  color compatibil  
Sistemul NTSC 
Sistemul PAL 
Sistemul SECAM 

 
5. Dispozitive pentru captarea şi reproducerea imaginii TV    6  ore 

Tuburi videocaptoare 
Dispozitive videocaptoare integrate 
Dispozitive de reproducere a color a imaginilor (Tub cinescop; display LCD; 
display cu plasmă) 

 
6. Circuite de deflexie         6  ore 

Baleiajul orizontal 
Surse de tensiune obţinute de la baleiajul orizontal 
Baleiajul vertical 
Sincronizarea baleiajelor 
Corecţii suplimentare pentru TVC obţinute din blocul de baleiaj 

 
7. Sistemul teletext         4   ore 

8. Principiile sistemelor de televiziune digitală      3 ore 
 

       Total ore curs........................42 ore 
 
 b) Aplicaţii 

Laborator: 

1.  Semnalul video complex A-N (componente, tip, polaritate) 
2. Dispozitive videocaptoare 
3. Tub cinescop AN şi color (construcţie, funcţionare) 
4. Display LCD; Display cu plasmă (construcţie, funcţionare) 
5. Structura şi funcţionarea unui receptor TV color 
6. Blocul sincrogenerator în receptorul TV 
7. Amplificatoare video final în receptorul TV color 
8. Decodoare de  culoare în receptorul TV color (1) 
9. Decodoare de  culoare în receptorul TV color (2) 
10.  Circuite de baleiaj H   
11. Circuite anexe ale blocului de baleiaj H 



12. Circuite de baleiaj V 
13. Surse de alimentare folosite în recptorul TV color 
14. Camera de luat vederi de uz general 
                                                                                               Total ore laborator     28 ore 
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