
Curs 12 

RECAPITULARE 
ȘI 
PREGĂTIRE PENTRU EXAMEN
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Semnale electrice 

Relaţii si teoreme 
de circuite 
electrice

Circuite RC -
răspunsul în timp
și în frecvenţă

Fundamente

Tipuri, principiul
de functionare, 
caracteristici, 
parametri

Circuite cu diode 

Dioda Zener, LED 

Dioda
AO ideal, 
principiul de 
functionare, 
caracteristici, 
parametri

Moduri de 
utilizare

Comparatoare de 
tensiune cu AO 

Amplificatoare cu 
AO

Amplificator
operațional

(AO) Tipuri, principiul
de functionare, 
caracteristici, 
parametri

TB

TMOS

Tranzistoare 
(T)

√ √

√

√
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EVALUARE

Examen scris (E)      
0 -10 puncte

• probleme

Laborator (L)     

0 - 10 puncte

• prezența integrală

• activitate la laborator

Curs (C)      

0 - 1 puncte

• rezolvare probleme 
suplimentare (10)
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Fundamente

 Semnale electrice

 Legea lui Ohm

 Teoremele lui Kirchhoff 

 Teorema lui Millman

 Circuitul RC

CURS 1
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CURS 2

Diode. Circuite DR

 Structură. Simbol

 Relația curent-tensiune

 Regimuri de funcționare

 Punct static de funcționare

 Parametrii diodei

 Modelul cu cădere de tensiune constantă

 Analiza circuitelor cu diodE



DE C12

6

CURS 3

Circuite de comutare DR

 Diporți DR. Circuite de comutare DR

 Caracteristica statică de transfer în tensiune – CSTV

 Analiza diporților DR (D- modelul cu cădere de tensiune)

 Aplicații ale diporților DR

 Redresor de tensiune (monoalternanță)

 Selector de impulsuri

 Limitator de tensiune

 Circuite de maxim și minim spațial

 Redresor bialternanță
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CURS 4

Circuite de comutare DC. Redresoare DRC. Dioda Zener. LED și fotodioda

 Circuite de comutare DC

 Diporți de extrem temporal

 Diporți de translație

 Dublor de tensiune

 Redresoare DRC

 Dioda Zener

 Relația curent-tensiune

 Aplicații cu DZ

 LED și fotodioda
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CURS 5

Amplificatorul operațional – AO. Comparatoare simple cu AO

 Amplificatorul operațional – AO

 Terminalele AO

 Funcționarea AO

 Modelul AO

 Relația între tensiunea de ieșire și tensiunea de intrare

 Comparatoare simple cu AO

 Comparator cu tensiunea de prag 0V: comparator neinversor, comparator inversor

 Comparator cu tensiunea de prag diferită de 0V: comparator neinversor, comparator inversor

 Aplicații ale comparatoarelor simple cu AO
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CURS 6

Comparatoare cu AO cu reacție pozitivă. Amplificatoare electronice

 Comparatoare de tensiune cu reacție pozitivă cu AO

 Diferența dintre comparatoarele simple și cele cu RP

 Comparator inversor cu RP: cu praguri simetrice, cu praguri nesimetrice

 Comparator neinversor cu RP

 Aplicații

 Amplificatoare electronice

 Tipuri de alimentări

 Tipuri de amplificatoare

 CSTV

 Modelarea amplificatorului în tensiune

 Determinarea parametrilor amplificatoarelor
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CURS 7

Amplificatoare cu AO

 Amplificator neinversor

 Amplificare fixă

 Amplificare reglabilă

 Rezistență de intrare și rezistență de ieșire

 Repetor de tensiune neinversor

 Amplificator inversor

 Rezistență de intrare și rezistență de ieșire

 Repetor de tensiune inversor
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CURS 8

Amplificator diferențial și amplificator sumator cu AO

 Amplificator diferențial cu AO

 Amplificarea

 Rezistența de intrare

 Amplificator de instrumentație

 Amplificator sumator cu AO

 Sumator inversor

 Sumator neinversor
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CURS 9

Aplicații cu AO

 Convertoare de domeniu de tensiune

 Circuitele de integrare şi diferenţiere – filtre active 

 Redresoare de precizie monoalternanţă şi dublă alternanţă

 Detector de vârf de precizie

 Amplificatoare cu cuplaj capacitiv

 Amplificatoare alimentate unipolar 

 Amplificatoare logaritmice şi exponenţiale

 Circuite de înmulţire şi împărţire

 Surse de curent 
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CURS 10

Tranzistoare. Tranzistoare bipolare – TB

 Tranzistoare

 Clasificare

 Principiu de funcționare și regiuni de funcționare

 Utilizarea tranzistorului de tip n și de tip p. Caracteristici de transfer

 Tranzistoare bipolare

 Simboluri

 Structura simplificată

 Caracteristici de intrare, ieșire și transfer

 Regiuni de funcționare

 Curenți prin TB. Saturația TB

 Punct static de funcționare
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CURS 11

Tranzistoare CMOS

 Simboluri

 Structura fizică

 Principiul de funcționare

 Caracteristici de transfer

 Carateristici de ieșire

 Regiuni de funcționare

 Punct static de funcționare

 Moduri de utilizare
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OBIECTIV ???


