
PROGRAMA ANALITICĂ 
a disciplinei 

Decizie si estimare in prelucrarea informatiei 
 
1. Titularul disciplinei: Prof. dr. Ing. Valeriu Munteanu 

2. Tipul disciplinei: DI 306 

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 
5 2  1  E 28  14  42 

 

4. Obiectivele cursului:  
- introducerea fundamentării teoretice a codurilor grup 

- studierea codurilor ciclice (codarea si decodarea codurilor ciclice) 

- caracterizarea statistica a semnalelor aleatoare 

- detecţia semnalelor şi a criteriilor de decizie atât pentru observarea continuă cât şi 
discretă 

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 
telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. La întocmirea acestei programe s-a avut în 
vedere integrarea disciplinei în planul de învăţământ pentru specializarea Tehnologii şi 
sisteme de telecomunicaţii. Disciplina utilizează în mod specific cunoştinţe şi metode 
prezentate în cadrul disciplinelor de Matematică şi Teoria codării informaţiei, fiind plasată 
adecvat în cronologia desfăşurării planului de învăţământ. 

6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  

Competente cognitive: 
 Cunoasterea aprofundata a dezvoltarilor teoretice, metodologice si practice specifice 
tehnicilor de codare pe canale perturbate, caracterizarea statistică a proceselor aleatoare şi a 
principiilor şi criteriilor de decizie folosite în detecţia semnalelor, atât în observarea continuă 
cât şi discretă. 

Competenţe generale: 
- Sa fie capabil sa inteleaga critic, să explice şi să interpreteze dezvotarile teoretice, 

metodologice si practice specifice codării pe canale perturbate şi metodelor de 
decizie; 

- Sa aiba abilitati de comunicare specifice obiectului disciplinei; 

- Sa lucreze intr-un context international. 

Competenţe specifice: 

• Să cunoască mijloacele de obţinere a codurilor ciclice sistematice şi nesistematice cu 
ajutorulul registrelor de deplasare cu reactie şi a matricelor de control şi generatoare; 



• Să cunoască şi să utilizeze schemele de codare şi decodare pentru codul ciclic corector 
de o eroare şi două erori adiacente; 

• Să caracterizeze procesele aleatoare cu ajutorul valorilor medii statistice  si temporale; 

• Să cunoască şi să aplice criteriile de decizie în cazul detecţiei prezentei semnalului între 
doua alternative în cazul observarii la momente de timp discrete. 

7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
La predarea cursului se combină metoda prelegerilor 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. 

8. Sistemul de evaluare:  
Evaluarea se realizează continuu, disciplina fiind prevăzută cu activităţi practice de 
laborator, la care se lucrează individual. Se verifică şi se discută rezultatele obţinute. 
Activitatea de laborator se finalizează cu colocviu. Ponderea aplicaţiilor în nota finală este de 
25%. Evaluarea finală se face prin teza clasică, cu durata de două ore, cu o problemă şi două 
subiecte de teorie, cu pondere egală în nota finală a tezei. Ponderea tezei în nota finală este 
de 75%. 

Evaluarea continuă: 

Activitatea la laborator  

Ponderea în nota finală: 25% Mixt 

(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: 37,5% Traditional 

(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: Examen 

Ponderea în nota finală: 37,5% Traditional 

Proba: Teză de două ore, cu o problema si două subiecte de teorie, cu pondere 
egală în nota finală a tezei. Pentru rezolvarea problemei sunt disponibile tabele de relaţii. 

(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 

 CAPITOLUL 1 

CODAREA SURSELOR DISCRETE DE INFORMATIE PE CANALE PERTURBATE 
1.1 Codor ciclic, corector de o eroare, realizat cu registre de deplasare cu reactie 

1.2. Decodor ciclic, corector de o eroare, realizat cu registre de deplasare cu reactie 

1.3. Sinteza descifratoarelor din decodorul ciclic, corector de o eroare realizat cu registre de 
deplasare 

1.4. Definirea matricei generatoare si de control în cazul codurilor ciclice 

1.5. Decodor ciclic cu logica de prag 

1.6. Definirea pachetelor de erori 

1.7. Relaţii între coloanele matricei de control pentru detectia, respectiv corectia pachetelor de 
erori 

1.8 Determinarea numarului simbolurilor de control pentru detectia pachetelor de erori 

1.9. Margini inferioare ale numarului simbolurilor de control în cazul corectiei pachetelor de 
erori 

1.10. Codor ciclic corector de doua erori adiacente (alaturate) sau mai putine 

1.11. Decodor ciclic corector de doua erori adiacente (alaturate) sau mai putine 

 

 CAPITOLUL 2 

 SEMNALE ALEATOARE 
2.1. Definirea semnalului aleator, a variabilei aleatoare, a functiei si a densitatii de repartitie 

2.2. Valori medii statistice  si temporale 

2.3. Procese aleatoare stationare 

2.1. Determinarea tensiunii de prag în cazul receptiei pe canale  perturbate 

2.2. Teorema Wiener - Hincin 

2.6. Proprietatile principale ale functiei de autocorelatie 

2.7. Determinarea functiei de autocorelatie a semnalelor receptionate, afectate de perturbatii  

2.8. Determinarea functiei de autocorelatie si a densitatii spectrale de putere a unei secvente 
binare aleatoare 

2.9. Determinarea functiei de autocorelatie si a densitatii spectrale de putere a unui semnal 
aleator telegrafic 

2.10. Determinarea functiei de autocorelatie a secventelor pseudoaleatoare (SPA) periodice 

2.11. Determinarea functiei pondere a unui sistem liniar invariant în timp prin metoda corelatiei 



2.12. Determinarea functiei de autocorelatie si a densitatii spectrale de putere la iesirea unui 
sistem liniar, invariant în timp 

 

 CAPITOLUL 3 

 DETECTIA PREZENTEI SEMNALELOR 
3.1. Modelul unui sistem de transmisiune pentru detectia prezentei semnalelor 

3.2. Detectia prezentei semnalului între doua alternative în cazul observarii la momente de timp 
discrete 

3.3. Criteriul riscului minim (regula Bayes) 

3.1. Criteriul observatorului ideal 

3.2. Criteriul plauzibilitatii maxime 

3.3. Criteriul lui Neyman - Pearson 

3.7. Criteriul minimax 

3.8. Statistica suficientă  

3.9. Detectia prezentei a doua semnale deterministe cunoscute în cazul observarii la momente 
de timp discrete 

3.10. Determinarea probabilitatilor deciziilor corecte si incorecte în cazul observarii la momente 
de timp discrete 

3.11. Deducerea statisticii suficiente în cazul observarii continue 

3.12. Determinarea raportului de plauzibilitate în cazul observarii continue 

3.13. Implementarea receptorului în cazul observarii continue 

3.11. Determinarea probabilitatilor deciziilor corecte si incorecte în cazul observarii continue 

3.12. Detectia secventiala. Testul lui Wald 

3.13. Detectia secventiala a unui semnal cunoscut 

3.17. Detectia prezentei semnalului între mai multe alternative 

       Total ore curs  28 ore 

b) Aplicaţii: 

Laborator: 

 9-10. Codor decodor Hamming corector de o eroare, detector de erori duble 

 11-12. Codor decodor ciclic corector de o eroare 

 13. Codor decodor convolutional cu logica de prag 

 14. Determinarea functiei de repartitie a probabilitatii 

 15. Sistem de transmisiune cu modulatia impulsurilor in cod 

 16. Modulatia Delta 

 17. Sistem de transmisiune cu decizie binara 

 18. Estimarea liniara a unui parametru 

       Total ore aplicaţii 14 ore 
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          Semnături: 
Data:    Titular curs:   Prof. Dr. Ing. Valeriu Munteanu 
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