FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe
de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Electronică şi Telecomunicaţii

Licenţă
Electronică aplicată

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei GRAFICĂ INGINEREASCĂ
2.2. Cod disciplină
EA1204
ASISTATĂ DE CALCULATOR
Conf. dr. ing Emilian CEUCA
2.3. Titularul activităţii de curs
Lect. dr. Mihaela CIORTEA
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul II
2.7. Tipul de
I
VP 2.8. Regimul
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
4
saptamana
3.4. Total ore din
56 (14*4)
planul de învăţămînt

din care: 3.2. curs

2

3.3. seminar/laborator

2

din care: 3.5. curs

28
14x2

3.6. seminar/laborator

28
14x2=28

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

ore
10
8
8
2
-

28
56 ( de la 3.4.)
96 (3.7 + 3.8)
4 (din planul de inv.)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Discipline de parcurs din semestrele anterioare, ex:
1. Fizica
2. Analiza Matematică
4.2. de competenţe
Competentele oferite de disciplinele enumerate mai sus, ex.:
C1.1 Descrierea funcţionării dispozitivelor şi circuitelor electronice şi a metodelor fundamentale de
măsurare a mărimilor electrice

O

C1.2 Analiza circuitelor si sistemelor electronice de complexitate mică/ medie, în scopul proiectării şi
măsurării acestora
C1.3 Diagnosticarea/depanarea unor circuite, echipamente si sisteme electronice

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Sala dotata cu videoproiector,LRI
Laboratorul Multimedia LMM

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele,
sistemele, instrumentaţia si tehnologia electronică
C1.1 Descrierea funcţionării dispozitivelor şi circuitelor electronice şi a metodelor fundamentale de
măsurare a mărimilor electrice
C1.2 Analiza circuitelor si sistemelor electronice de complexitate mică/ medie, în scopul proiectării
şi măsurării acestora
C1.3 Diagnosticarea/depanarea unor circuite, echipamente si sisteme electronice
C1.4 Utilizarea instrumentelor electronice si a metodelor specifice pentru a caracteriza şi evalua
performanţele unor circuite si sisteme electronice
C1.5 Proiectarea si implementarea de circuite electronice de complexitate mică/medie utilizand
tehnologii CAD-CAM si standardele din domeniu

Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Se urmăreşte formarea unor competenţe de bază în domeniul circuitelor

7.2 Obiectivele specifice

electronice. Cursul îşi propune să transmită studentului noţiunile fundamentale
despre FUNCȚIONAREA ȘI MODELAREA circuitele electronice. Se vor
prezenta circuitele simple și modelul matematic asociat.
Cunoştinţe teoretice, (Ce trebuie să cunoască)
- Să cunoască şi să poată face editarea simbolurilor componentelor electronice;
- Să cunoască modul de reprezentare 2D sau 3D a datelor;
- Să cunoască metodele de implementare şi simulare în Matlab a unui circuit electronic;
- Să cunoască modul de implementare a interfeţelor grafice şi reprezentarea datelor ;

Abilităţi dobândite: (Ce ştie să facă)
- Să poată edita simbolurile componentelor electronice ;
- Să poată realiza schema unui circuit electronic;
- Să poată implementa în Matlab un circuit electronic;
- Să ştie implementa o interfaţă grafica interactivă;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere. Descriere obiective curs. Notiunile
necesare
2. Analiza in timp a circuitelor electronice simple
3. Realizarea de interfete grafice cu Matlab
4. Utilizarea datelor, import export de date, afisarea.
5. Utilizarea semnalelor in electronica. Reprezentarea
Acestora.

Metode de predare
Prelegere(note de curs in
format electronic-ppt),
discuții
...
...
…
…

Observaţii

6. Modelarea circuitelor RC in Matlab.
…
7. Modelarea circuitelor RL in Matlab.
…
8. Exemple de circuite simple. Filtru trece sus. Filtru
…
trece jos
9. Analiza circuitului de încarcare la tensiune constanta , …
10 Modelarea circuitului de încarcare la curent constant
…
11. Modelarea surselor de alimentre liniare.
…
12. Modelarea redresoare monofazate monoalternță și
…
dublă alternanță cu filtru.
13. Modelarea redresoare monofazate CU PIERDERI
…
14. Recapitulare Finala. Prezentarea unui subiect de
…
examen
8.2 Bibliografie
1. 1. E. Ceuca – Grafică inginerească pe calculator - Note de curs, Ed Didactica, 2012
2. E. Ceuca – Tendinte Actuale in Electronica Auto – Ed. Mediamira, Cluj Napoca 2007
3.

J.Attia- Electronics and Circuit Analysis Using Matlab

4.
. S.Ghinea- Matlab
Seminar-laborator
1. Introducere. Descriere obiective curs. Notiunile
necesare
2. Introducere in Matlab
3. Realizarea de interfete grafice cu Matlab
4. Utilizarea datelor, import export de date, afisarea.
5. Utilizarea funcțiilor. Reprezentarea Funcțiilor.
6. Modelarea circuitelor RC in Matlab.
7. Modelarea circuitelor RLC in Matlab.
8. Filtru trece sus. Filtru trece jos
9. Modelarea circuitului de încarcare la tensiune
constanta
10 Modelarea circuitului de încarcare la curent constant
15. Modelarea redresoare monofazate monoalternță și
dublă alternanță fară filtru.
16. Modelarea redresoare monofazate monoalternță și
dublă alternanță cu filtru.
17. Modelarea redresoare monofazate CU PIERDERI
18. Recapitulare Finala. Prezentarea unui subiect de
examen
Bibliografie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Evaluare finala

10.5 Seminar/laborator

Verificare pe parcurs

Examen oral
(proba practică - la
calculator)
Protocol de (laborator)
lucrari practice
-

10.6 Standard minim de performanţă:
din Grila competentelor domeniului:

Data completării
24.02.2017

Semnătura titularului de curs
……………..………….

Data avizării în catedră
27.02.2017

10.3 Pondere din nota
finală
60%

40%
-

Semnătura titularului de seminar
………………………….

Semnătura director de departament
……………………………….

