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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Cursul se incadreaza intr-un grup, impreuna cu cursul de”Retele de Calculatoare”. Obiectivele sunt acelea de a
informa asupra principalelor concepte teoretice si tehnologii din domeniu. Se prezinta atat comunicatiile de tip
telefonie, cat si comunicatiile pur digitale, formand bazele necesare pentru cursul de retele de calculatoare. Se
urmareste formarea de competente de baza, la un nivel care sa permita dezvoltarea de abilitati in diverse domenii
ale tehnologiei, preponderent in domeniul comunicatiilor digitale.
B. SUBIECTELE CURSULUI
Cap.1. Noţiuni de bază în comunicaţiile de date. (3h)
Scurt istoric. Semnale şi date. Reţeaua publică de telefonie.comutată
Cap.2. Terminale şi interfeţe de date. (4h)
Structura unui sistem de comunicaţii de date. Terminale de date. Interfeţe de date. Circuite
programabile pentru comunicaţii seriale.
Cap.3. Modulaţia în transmisia datelor. (6h)
Modulaţia de amplitudine, de frecvanta, de faza, combinata de amplitudine si faza. Modemul.
Clasificare. Exemple. Modulatia PCM. Legi de compandare. Multiplexarea.
Cap.4. Codarea informaţiei. (5h)
Nivelele de codare. Codarea primară. Codarea redundantă. Codarea canalului.
Cap.5.Canale de comunicaţie. (4h)
Caracteristici. Cabluri conductoare. Transmisia prin unde radio. Sateliţi de comunicaţii. Fibre optice.
Cap.6. Telefonia celulară. (4h)
Caracteristicile telefoniei celulare. Arhitectura de bază a unei reţele celulare. Procesarea apelurilor.
Standarde de telefonie celulara.
Cap.7. Reţele numerice cu servicii integrate (2h)
Conceptul de ISDN. Arhitectura ISDN. Structura transmisiei. Servicii.
C. SUBIECTELE APLICATIILOR

(laborator, seminar, proiect)

Studiul metodelor de compresie si expandare a semnalelor specifice modulatiei PCM. Legea A, legea
miu, legea A aproximata prin segmente de dreapta. Implementarea software prin scrierea unor aplicatii in limbaj
C. Testarea programelor. (8h)

Studiul si experimentarea modemului extern de tip US Robotics Courier Business. Conectare,
configurare si programare. Exploatare. (6h)
Studiul standardului de comunicatie seriala I2C. Analiza unei aplicatii de comunicatie seriala I2C intre
doua sisteme cu microcontroler, un modul de tip master si un modul de tip slave. Identificarea starilor
automatului cu stari finite al interfetei I2C. (4h)
Stabilirea diagramelor de tranzitie intre stari. Scrierea de programe de aplicatie, in limbaj C, pentru cele
doua sisteme. (proiect). (8h)
Examinarea si evaluarea proiectelor. (2h)
D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
Curs. Expunere in sala de curs folosind, in masura posibilitatilor atat prezentarea la tabla cat si metode vizuale.
Se incurajeaza dialogul si punerea de intrebari.
Laborator. Studiul documentatiei referitoare la echipamentele, metodele si algoritmii folositi, pe baza lucrarilor
de laborator si a anexelor. Concepere de aplicatii, demonstratii, experimentare.
Proiect. Realizarea de proiecte individuale sau in echipe de doua persoane, finalizate prin aplicatii software.
E. PROCEDURA DE EVALUARE
2 lucrari de verificare scrise cu durata de doua ore.
Laborator: evaluare pe parcurs prin urmarirea muncii individuale.
Proiect: examinare individuala sub forma de interviu.
Ponderile sunt 2/3 lucrari scrise si 1/3 pentru activitatea de laborator si proiect.
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