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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 
7 3 - 1 1 E 42  14 14 70 

 
4. Obiectivele cursului:  

Conceptul celular de organizare a reţelelor de comunicaţii mobile 
Caracterizarea canalului radiomobil 
Tehnici de acces multiplu utilizate pentru reţelele de comunicaţii mobile 
Alocarea resurselor de comunicaţii 
Standarde de comunicaţii mobile: GSM, DECT, GPRS, EDGE, UMTS, cdmaOne, 

cdma2000.. 
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:  
Obiectivele disciplinei sunt în concordanţă cu cele ale planului de învăţământ prin care se 
urmăreşte însuşirea de către studenţi a aspectelor importante privind principiile de organizare 
a reţelelor de comunicaţii, structura protocoalelor de comunicaţii, standardele reprezentative 
şi proiectarea reţeleor de comunicaţii mobile 
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
În urma învăţării disciplinei studenţii vor dobândi cunoştinţe privind conceptul celular de 
organizare a reţelelor de comunicaţii, modelarea şi simularea canalului radiomobil, tehnici 
reprezentative de acces multiplu şi gestionarea resurselor radio de comunicaţii şi principalii 
parametri ai standardelor moderne din comunicaţiile mobile. 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
Pentru curs studenţii beneficiază de suport de curs tipărit şi în format electronic. Cursul este 
prezentat o parte oral la tablă cât şi cu videoproiectorul şi se va pune accentul pe discuţii 
interactive cu studenţii. Lucrările de laborator se desfăşoară pe baza referatelor de laborator 
existente în format tipărit şi electronic folosind tehnica de calcul şi programele software din 
dotare. La fiecare staţie de lucru vor fi echipe formate din cel mult 2 studenţi. În cursul 
semestrului studenţii sunt obligaţi să efectueze toate lucrările de laborator şi temele pentru 
acasă. De asemenea, în cursul semestrului studenţii vor efectua câte un proiect ales din mai 
multe teme. La final studenţii trebuie să facă dovada însuşirii cunoştinţelor teoretice şi 
practice dobândite la curs, laborator şi proiect.  Nota finală este alcătuită din nota pentru 
activitatea la laborator (pondere 10%) şi proiect (pondere 20%), şi nota de la examenul scris 
(pondere 70%). 
 
8. Sistemul de evaluare:  

Evaluarea continuă: 
Activitatea la laborator 

Ponderea în nota finală: 10% 



Evaluarea se face în funcţie de frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor orale, pregătirea 
şi calitatea lucrărilor de laborator efectuate, consemnarea sistematică a informaţiilor 
semnificative generate de student în grupul de aplicaţie precum şi de modul de 
implicare prin intervenţii orale, abordarea şi discutarea diverselor soluţii în 
activităţile de realizare a proiectului. 
Forma de evaluare: mixt 

 
Activitatea la proiect 

Ponderea în nota finală: 20% 
Evaluare a competenţelor şi însuşirii cunoştinţelor teoretice şi practice pe baza 
temei de proiect pe care o are de realizat fiecare student precum şi a temei de casă. 
Forma de evaluare: mixt 

 
Evaluarea finală: Examen 

Ponderea în nota finală: 70% 
Probele: 
Examenul constă din rezolvarea în scris a unor exerciţii şi probleme cu 
manualul pe masă. 

 
9. Conţinutul disciplinei: 
 
 a) Curs (3 ore x 14 saptamani) 
1. SISTEME CELULARE: CONCEPTE DE BAZĂ ...............................................4 ore 

- 1.1. Elemente fundamentale ale conceptului celular 
- 1.2. Proprietăţi ale geometriei celulare 
- 1.3. Arhitectura unui sistem celular 
- 1.4. Calitatea serviciului de comunicaþie 
- 1.5. Capacitatea unui sistem celular 
- 1.6. Traficul în sisteme celulare 
 

2.CANALUL RADIOMOBIL: PREDICŢIA VALORII MEDII A PUTERII 
RECEPŢIONATE .......................................................................................................5 ore 

- 2.1. Pierderi de propagare  
- 2.2. Fenomene asociate propagării undelor radio 
- 2.3. Pierderi de propagare în aer liber 
- 2.4. Pierderi de propagare prin reflexie 
- 2.5. Pierderi de propagare prin difracţie 
- 2.6. Modele de propagare pe scarã largă  
- 2.7. Modelul Walfish-Bertoni  
- 2.8. Modelul Okumura 
- 2.9. Modele deterministe 
 

3.CANALUL RADIOMOBIL: MODELE PENTRU FADING ..............................5 ore 
- 3.1. Modelul de câmp împrăştiat pentru fading  
- 3.2. Modelul tip rãspuns la impuls pentru fading  
- 3.3. Distribuţia statistică a timpilor de sosire  
- 3.4. Distribuţia statistică a amplitudinilor 
- 3.5. Distribuţia statistică a fazelor 
- 3.6. Dispersia întârzierii şi banda de coerenă  
- 3.7. Dispersia Doppler şi timpul de coerenţă 
- 3.8. Tipuri de fading 



- 3.9. Tehnici de diversitate2 
- 3.10.Analiza tehnicilor de combinare 

- 4.3. Diviziune în timp (TDMA) 

- 5.6. Metode hibride de alocare a canalelor 

- 6.13.Codarea pentru transmisiile de date 

 
4.TEHNICI DE ACCES MULTIPLU .......................................................................6 ore 

- 4.1. Criterii de selecţie  
- 4.2. Diviziune în frecvenţă 

- 4.4. Rezervare de pachete (PRMA) 
- 4.5. Diviziune ortogonală în frecvenţă (OFDMA) 
- 4.6. Transmisii cu spectru extins 
- 4.7. Acces multiplu cu diviziune de cod (CDMA) 
 

5.GESTIONAREA RESURSELOR DE COMUNICAŢII ......................................4 ore 
- 5.1. Tehnici de alocare a canalelor 
- 5.2. Clasificarea algoritmilor de alocare 
- 5.3. Metode statice de alocare a canalelor 
- 5.4. Metode de alocare dinamică 
- 5.5. Comparaţie între metodele statice şi cele dinamice  

- 5.7. Metode de alocare flexibilă 
- 5.8. Alocare statică şi dinamică 
- 5.9. Tratarea prioritarã a transferurilor 
- 5.10.Divizarea radială 
- 5.11.Tehnici suplimentare de creştere a eficienţei de utilizare a canalelor 
- 5.12.Dimensionarea benzii de frecvenţă 
 

6.SISTEME DIGITALE DE COMUNICAŢII MOBILE (2G) ...............................8 ore 
- 6.1.  Arhitectura unui sistem GSM 
- 6.2. Structura unei reţele GSM 
- 6.3. Evidenţa şi gestionarea mobilelor 
- 6.4. Asigurarea securităţii comunicaţiei 
- 6.5. Accesul multiplu 
- 6.6. Salve de comunicaţie 
- 6.7. Canale logice şi canale fizice 
- 6.8. Sincronizarea şi localizarea staţiei mobile 
- 6.9. Stabilirea unei legături de comunicaţie 
- 6.10.Prelucrarea semnalului vocal 
- 6.11.Codarea de canal 
- 6.12.Codarea semnalului vocal 

- 6.14.Modulaţia 
- 6.15.Arhitectura sistemelor DECT 
- 6.16.Consideraţii privind alegerea parametrilor standardului  
- 6.17.Nivelul fizic al DECT 
- 6.18.Evoluţii preconizate  
- 6.19.Sisteme cdmaOne 
 

7.SISTEME 2,5G .........................................................................................................4 ore 
- 7.1. HSCSD 
- 7.2. GPRS 
- 7.3. Definirea stãrilor de management al mobilităţii 



- 7.4. Accesul multiplu şi principiile gestionării resurselor radio 
- 7.5. Canale logice în GPRS 
- 7.6. Definirea canalelor fizice pentru transmisii de date în pachete 
- 7.7. Codarea de canal 
- 7.8. Conlucrarea cu reþelele IP 
- 7.9. EDGE 

 
8.FAMILIA DE STANDARDE IMT-2000 (3G) .......................................................4 ore 

- 8.1. UMTS 
- 8.2. Arhitectura 
- 8.3. Controlul puterii de emisie 
- 8.4. Transferul  
- 8.5. Nivelul fizic al UMTS 
- 8.6. Canale de comunicaţie 
- 8.7. cdma2000 
- 8.8. TD-SCDMA 

      Total 42 ore 
 
 b) Laborator (1 ora x 14 saptamani) 

1. Protectia muncii, probleme organizatorice  
2. Capacitatea de trafic a unei reţele celulare 
3. Traficul in reţele celulare (Erlang B) 
4. Pierderi de propagare in aer liber  
5. Modelul Okumura si formulele lui Hata 
6. Model determinist de calcul al pierderilor de propagare (Urban3D) 
7. Tehnici de alocare a canalelor de comunicatii in retele celulare 

 
 Total 14 ore 
 c) Proiect (1 oră x 14 saptamani = 14 ore) 

Temele de proiect sunt individuale sau pe grupuri de cate doi studenti ce trebuie sa 
realizeze o documnetare pe o tema data pronind de la un articol stiintific recent, sa elaboreze 
un referat de 4-10 pagini si sa prezinte oral rezultatele cu slide-uri in PowerPoint. Studentii 
sunt incurajati sa lucreze in grup si sa realizeze simulari proprii in Matlab pentru aspecte 
punctuale din tema primita. 
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