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1. Titularul disciplinei: profesor doctor inginer Vlad CEHAN 
2. Tipul disciplinei: DI 406 
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 
8 2 - 14 1 1 examen 28 - 14 56 

 
4. Obiectivele cursului:  
• însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor specifice disciplinei Compatibilitate 

electromagnetică (CEM); 
• asimilarea etapelor în proiectarea  tehnologica si  constructiva a aparaturii electronice; 
• asimilarea influentei aspectelor de compatibilitate electromagnetica asupra solutiilor 

tehnologice si constructive; 
• instruirea în domeniul cuplajelor parazite şi a utilizării ecranelor electromagnetice; 
• instruirea în domeniul perturbatiilor conduse prin alimentari; 
• instruirea în domeniul zgomotelor dispozitivelor şi circuitelor electronice; 

dezvoltarea aptitudinilor de a efectua măsurători de compatibilitate în circuitele electronice, 
de a evalua şi a lua măsuri de dimunuare a perturbaţiilor şi zgomotelor.  
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:  
Obiectivele disciplinbei sunt în concordanţă cu planul de învăţământ  
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
• sudenţii vor achiziţiona cunoştinţele necesare pentru  proiectarea circuitelor şi sistemelor 

în concordanţă cu cerinţele CEM; 
• studenţii vor dispune de cunoştinţele necesare aprecierii calitative şi cantitative a 

comportării sistemelor d.p.d.v. al perturbaţiilor de diferite tipuri, inclusiv zgomote; 
• studenţii vor fi capabili să implementeze tehnici antiperturbative generale şi specifice.  

 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
• prezentarea cursului cu video-proiectorul; 
• experimente şi aplicaţii în laborator; 
• mini-proiecte şi teme în clasă şi acasă; 

cerinţe la examinare: însuşirea noţiunilor din curs; realizarea mini-proiectelor de 
laborator; interpretarea corectă a datelor experimentale prelucrate la laborator 
(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:  

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

 



Evaluarea continuă: 
Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică 

Ponderea în nota finală: 30% 
Laborator: caiet de laborator, raspunsuri la intrebari: pondere in nota finala  10% 
Proiect: proiect intocmit (calcule, desene, ...) format electronic pondere in nota finala  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  

Ponderea în nota finală: 30% 
Examinare partiala dupa 7 saptamani: 30% 
 

(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: __--_% 
 

(Se utilizează pentru evaluarea competenţelor generale şi specifice pe baza 
unor lucrări elaborate de student precum: rezumate, sinteze ştiinţifice, 
eseuri tematice, referate, proiecte, rapoarte de activitate practică sau de 
cercetare, studii de caz, recenzii etc.) 

 
Evaluarea finală: (Se precizează: examen sau colocviu.) 

Ponderea în nota finală: 40% 
Examen oral pe baza de bilet cu 2 subiecte teoretice + 1 problema 

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: 
 
 a) Curs 
a) Curs:  
Capitolul 1. Introducere 
1.1. Etape în proiectarea  tehnologica si  constructiva a aparaturii electronice. 
1.2. Influenta aspectelor de compatibilitate electromagnetica asupra solutiilor tehnologice si 
constructive. 
1.3. Concepte si definitii. 
1.4. Modelarea cuplajelor parazite. Clasificari. Perturbaţii de mod comun şi de mod 
diferenţial. 
1.5. Surse de perturbatii. 
1.6. Standarde si reglementari. 



Capitolul 2. Cuplaje parazite în JF 
2.1. Cuplajul parazit capacitiv. 
2.2. Efectul ecranului asupra cuplajului capacitiv. 
2.3. Reguli de legare la masa a ecranelor electrice. 
2.4. Cuplajul parazit inductiv. 
2.5. Cuplajul magnetic între ecran si firul interior la un cablu coaxial. 
2.6. Protectia cablurilor împotriva  cîmpurilor  magnetice prin ecranare. 
2.7. Comparatie între diferite tipuri de cabluri. 
2.8. Cuplajul parazit prin impedanta comuna de masa. 
2.9. Legarea la masa a ecranului cablului traductor - amplificator. 
2.10. Cuplajul parazit prin bucla de masa. 
2.11. Masa la ÎF. 
2.12. Efectul simetrizarii asupra perturbatiilor de mod comun. 
2.13. Utilizarea amplificatoarelor diferentiale. 
2.14. Ecranul activ. 
2.15. Gardarea în aparatura electronica. 
Capitolul 3. Cuplaje parazite prin radiatie. Ecrane. 
3.1. Structura cîmpului EM. Antene elementare. 
3.2. Efectul pelicular. Ecuatiile de propagare a undelor. 
3.3. Ecranul din doua placi plan-paralele. 
3.4. Impedanta de unda. Impedanta mediului. 
3.5. Unde reflectate. Unde transmise. 
3.6. Efectul reflexiilor multiple în interiorul ecranului. 
3.7. Pierderi prin reflexie. Pierderi prin absorbtie. 
3.8. Ecrane multistrat. 
3.9. Probleme tehnologice la realizarea ecranelor. 
3.10.Materiale pentru ecrane. 
Capitolul 4. Perturbatii conduse prin alimentari 
4.1. Perturbatii produse de contacte.Protectia contactelor 
4.2. Perturbatii produse de comutatori statici. 
4.3. Alimentari în c.c. 
4.3.1. Caracteristicile busului de alimentare. 
4.3.2. Cuplajul prin impedanta comuna în cazul alimentarii în c.c. 
4.3.3. Calculul condensatoarelor de decuplare. 
4.4. Alimentari în c.a. 
4.4.1. Caracterizarea retelei de c.a. 
4.4.2. Calculul filtrelor de retea. 
4.4.3. Conditionarea retelei. Protectii. 
Capitolul 5. Zgomote 
5.1. Introducere 

5.1.1. Teorema lui Parseval. Densitate spectral� de energie 

5.1.2. Densitate spectral� de putere 

5.2. Caracterizarea zgomotelor 

5.2.1. Medii statistice  

5.2.2. Densitatea spectral� de putere a zgomotului 

5.2.3. Transmisia zgomotului prin sisteme liniare. Band� de zgomot 

5.3. Zgomotele componentelor electronice 



5.3.1. Generalit��i 

5.3.2. Zgomotul termic 

5.3.3. Alte zgomote intrinseci generate în dispozitive electronice 

5.3.3.1. Zgomotul de alice  

5.3.3.2. Zgomotul de lic�rire  

5.3.3.3. Zgomotul de floricele  

5.3.3.4. Concluzii privind tipurile de zgomot 

5.4. Caracterizarea comport�rii la zgomot a unipor�ilor 

5.4.1. Putere disponibil�, câ�tig disponibil 

5.4.2. Temperatur� de zgomot. Raport semnal - zgomot 

5.5. Caracterizarea comport�rii la zgomot a dipor�ilor 

5.5.1. Raportul semnal zgomot 

5.5.2. Factor de zgomot (F). Cifr� de zgomot (NF) 

5.5.3. Temperatur� echivalent� de zgomot la intrare. Rela�ia Friis. 

       Total ore curs......................... 28 ore 

b) Aplicaţii: 

Seminarii: 
_ 
 

Laborator: 

 

Proiect

1.a. Masuri de PM  specifice activitatii electronistilor. 
1.b. Analizorul de spectru şi voltmetrul selectiv în masuratorile de EMC. 
2.a. Tratarea masei în aparatura electronica. 
2.b. Studiul cuplajului parazit inductiv la JF. 
3.a. Studiul cuplajului parazit capacitiv la JF. 
3.b. Alimentari în c.c. Decuplari. 
4.a. Alimentari în c.a. Filtrul de retea. 
4.b. Evaluarea performantelor ecranelor în cîmp departat. 
5.a. Evaluarea performantelor ecranelor în cîmp apropriat. 
5.b. Evaluarea performantelor materialelor pentru ecrane. 
6.a. Interconexiuni între circuite digitale. Studiul reflexiilor pe LT. 
6.b. Cuplaje parazite la ÎF. 
7.a. Determinarea parametrilor la linii cuplate parazit, în ÎF. 
7.b. Aspecte tehnologice în constructia aparaturii electronice. 

: 

       Total ore aplicaţii...........   14 ore 

Proiectarea tehnologioca a unui circuit pe baza unui proiect electric dat (sursă de alimentare, 
generator de oscilatii de RF, amplificator de audiofrecvenţă). 
Etape:  1. Realizarea proiectului tehnologic al schemei; 2. Realizarea proiectului cablajului 
cu specificarea masurilor antiperturbative. 3. Proiectul tehnologic al ansamblului. 
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14 curs în format electronic, pus pe Internet. 
 
 
         Semnături: 
 
 
Data:    Titular curs: (numele şi prenumele)  Vlad Cehan 

Titular(i) aplicaţii: (numele şi prenumele)  Ionescu Daniela 
 
 
 
 
 


