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2. Date despre disciplina
Interferenţe şi compatibilitate electromagnetică în medii de
comunicaţii radio

2.1 Denumirea disciplinei
2.2
2.3
2.4
2.5

Aria tematica (subject area)
Responsabili de curs
Conf. univ. dr. ing. Paul Bechet
Titularul disciplinei
Conf. univ. dr. ing. Paul Bechet
Anul de studii I 2.6 Semestrul 2 2.7 Evaluarea
2.8 Regimul disciplinei

Denumirea disciplinei

Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
sapt.
Ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

Credit

An/
Sem

TOTAL

3. Timpul total estimat

96

4

Interferenţe şi compatibilitate

I/I electromagnetică în medii de 14
comunicaţii radio

2

1

24

14

54

3.1 Numar de ore pe saptamina 3
3.2
din care curs
3.3
aplicatii
2
3.4 Total ore din planul de inv.
3.5
din care curs
3.6
aplicatii
Studiul individual
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
Documentara suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren
Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinari
Alte activitati

3.7
3.8
3.9

Total ore studiul individual
Total ore pe semestru
Numar de credite

60
158
4

4. Preconditii (acolo unde este cazul)
4.1
4.2

De curriculum
De competente

5. Conditii (acolo unde este cazul)
5.1
5.2

De desfasurare a cursului
De desfasurare a aplicatiilor

1

1
Ore

30
10
20
2

-

-

să cunoască principalelor reglementări existente în domeniul compatibilităţii
electromagnetice;
să analizeze fenomenele perturbative dintr-un sistem de comunicaţii;
să utilizeze metode, tehnici şi instrumente de investigare a compatibilităţii
electromagnetice în sisteme şi aplicaţii complexe.

să clasifice perturbaţiile electromagnetice in funcţie de efectele asupra
compatibilităţii electromagnetice;
să aleagă în mod adecvat sistemele pentru testarea si măsurarea
compatibilităţii electromagnetice în diferite scenarii;
să stabilească metodologia şi procedura de măsură în funcţie de mediul
electromagnetic, caracteristicile surselor de radiaţie şi condiţiile de măsură.

- să utilizeze şi să seteze adecvat sistemele de măsură a compatibilităţii
electromagnetice în funcţie de scopul măsurătorii;
- sa realizeze setarile optime si sa prelucreze in mediul MATLAB semnalele
specifice standardelor GSM, UMTS si WLAN;
- să aplice pe scenarii concrete de măsură programe software în scopul stocării,
prelucrării şi interpretării datelor măsurătorilor de compatibilitate
electromagnetică.

Competenţe
transversale

Abilităţi dobândite:
(Ce instrumente ştie să
mânuiască)

Deprinderi dobândite:
(Ce ştie să facă)

Competente profesionale

Cunoştinţe teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoască)

6 Competente specifice acumulate

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Aprofundarea metodelor si masurilor de asigurare a
conditiilor de compatibilitate electromagnetica in medii
de comunicatii radio






Prezentarea principalelor aspecte care vizează
compatibilitatea electromagnetica;
Evaluarea compatibilitatii electromagnetice in spatii
deschise si in conditii de laborator;
Însuşirea noţiunilor legate de sistemele de evaluare a
compatibilitatii electromagnetice;
Cunoasterea principiilor de functionare a analizoarelor
spectrale;
Utilizarea mediului de programare MATLAB pentru a
crea propriile aplicatii.

8. Continuturi
8.1. Curs (programa analitica)
1

Compatibilitatea electromagnetică în medii de comunicaţii radio:
concept, indicatori pentru evaluarea compatibilităţii

2

Metode de
predare
Expunere,
Explicaţie,

Observatii

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

electromagnetice
Standardizarea în domeniul compatibilităţii electromagnetice în
medii de comunicaţii radio: cerinţe şi reglementări, normative,
organisme naţionale şi internaţionale cu responsabilitati in
standardizarea activitatii de compatibilitate electromagnetica
Caracteristicile mediului de propagare radio: radiaţia
electromagnetică, medii şi modele de propagare
Perturbatii electromagnetice in medii de comunicatii radio: tipuri de
perturbaţii, căi de pătrudere ale perturbaţiilor, efecte ale
perturbaţiilor
Sisteme de măsură pentru evaluarea emisiilor electromagnetice:
caracteristici ale sistemelor de măsură, sisteme de măsură
selective în frecvenţă cu baleiere, sisteme de măsură în timp real
Evaluarea şi exprimarea incertitudinii în efectuarea măsurătorilor
de compatibilitate electromagnetică: clasificarea incertitudinilor,
surse de incertitudine, încadrarea incertitudinilor în normele
internaţionale
Măsurători de compatibilitate electromagnetică în câmp apropiat si
în câmp îndepărtat: metodologii şi proceduri de măsură,
caracterizarea măsurătorii
Monitorizarea mediului electromagnetic: caracterizarea surselor de
câmp electromagnetic, metode de monitorizare, sisteme de
monitorizare, stocarea şi prelucrarea datelor
Testarea compatibilităţii electromagnetice în zone deschise:
condiţii de testare, metodologie şi procedură de testare, sistem de
testare
Testarea compatibilităţii electromagnetice in conditii de laborator:
condiţii de testare, metodologie şi procedură de testare, sistem de
testare
Testarea si evaluarea emisiilor pe cale radiativă şi pe cale
conductivă: condiţii de testare, metodologie şi procedură de
testare, sistem de testare
Testarea si evaluarea imunitatii la radiatii si la perturbatii prin
conducţie: condiţii de testare, metodologie şi procedură de testare,
sistem de testare
Testarea si evaluarea descarcarilor electrostatice si a câmpurilor
electromagnetice de joasă frecvenţă: condiţii de testare,
metodologie şi procedură de testare, sistem de testare
Testarea si evaluarea emisiilor armonice ale curentilor si tensiunilor
de alimentare: condiţii de testare, metodologie şi procedură de
testare, sistem de testare

8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect)
1

Conversaţie
Descriere
Demonstraţie

Metode de
predare

Descrierea sistemelor de masurare a emisiilor electromagnetice

2
3
4
5
6
7

Observatii

Experiment,
Simulare,
Proiect

Setarea parametrilor sistemelor de masura
Softuri pentru culegerea si prelucrarea datelor masurate
Monitorizarea mediului inconjurator
Masurarea parametrilor formelor de unda de banda ingusta
Masurarea parametrilor formelor de unda de banda larga
Masurarea intermodulatiilor produse de colocarea surselor de
emisie.
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9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din
nota finala

Curs
Aplicatii

10.4 Standard minim de performanta

-

prezenţa la laborator de 100% (incluzând lucrări recuperate);
realizarea unei aplicatii de evaluare a compatibilitatii electromagnetice intr-un scenariu de
simulare si masurare simplificat.

Data completarii
........................

Titularul de Disciplina
.......................................

Data avizarii in departament
.........................

Responsabil de curs
....................
....................
Director departament
....................
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