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Competenţe dobândite: 

Deprinderi dobândite: (Ce ştie să facă) 
 Sinteza funcţiilor de transfer pentru sisteme analogice  
 Transformări de frecvenţă pentru sisteme analogice 
 Sinteza/proiectarea de filtre pasive, active (AO-RC sau gm-C) 
 Sensitivitatea circuitelor 
 Analiza sistemelor neliniare 

Abilităţi dobândite: (Ce echipamente, instrumente ştie să mânuiască) 
 Să ştie să aleagă tipul aproximării şi să determine ordinul unui filtru funcţie de performanţele 

impuse 
 Să ştie să folosească normarea/denormarea, transformările de frecvenţă  
 Să fie capabil să aleagă/sintetizeze un filtru pasiv 
 Să fie capabil să proiecteze filtre active cu AO sau OTA prin diferite metode 
 Să analizeze / compare filtrele active proiectate  
 Să proiecteze egalizoare şi linii de întârziere 

 

 

Cerinţe prealabile ( Dacă este cazul)   
Cunoştinţe de teoria sistemelor/semnalelor, prelucrarea semnalelor numerice 
Cunoştinţe de circuite şi dispozitive electronice, circuite integrate analogice, analiză asistată de 
calculator a circuitelor electronice 

 

A. Curs (titlul cursurilor + programa analitica) 
1 Curs introductiv. 2 ore 

2 Normare şi denormarea. Transformări de frecvenţă. Funcţii de transfer de ordinul I, II. 2 ore 

3 Metode de aproximare a funcţiilor de transfer (Butterworth, Cebîşev, Cauer, Bessel). 2 ore 

4 Sensitivitatea circuitelor electrice. 2 ore 

5 Sinteza uniporţilor pasivi. 2 ore 

6 Sinteza şi proiectarea filtrelor pasive. 2 ore 

7 Sinteza filtrelor active. Metode de proiectare. 2 ore 

8 Filtre active AO-RC de ordinul I şi II   2 ore 

9 Proiectarea prin cascadare a filtrelor AO-RC. 2 ore 

10 Proiectarea filtrelor AO-RC cu variabile de stare. Filtre AO-RC cu reacţii multiple. 2 ore 

11 Proiectarea filtrelor AO-RC prin simularea filtrelor pasive. 2 ore 

12 Filtre cu transconductoare (gm-C). Bicuazi gm-C. 2 ore 

13 Proiectarea filtrelor gm-C cu transconductoare. 2 ore 

14 Egalizoare. Semnale şi filtre complexe. 2 ore 

 

B1. Aplicaţii – LUCRARI (lista lucrări, teme de seminar, conţinutul proiectului de an) 

 Laborator  

1 Aproximarea functiilor de transfer pentru specificatii date 2 ore 



2 Analiza si sinteza filtrelor pasive 2 ore 

3 Analiza filtrelor active Sallen-Key 2 ore 

4 Analiza şi sinteza bicuazilor Tow-Thomas 2 ore 

5 Analiza şi sinteza filtrelor active cu ajutorul variabilelor de stare 2 ore 

6 Analiza şi sinteza filtrelor active gm-C 2 ore 

7 Test final 2 ore 

 Proiect  

1 Impunerea specificaţiilor. Studierea referinţelor bibliografice. 2 ore 

2 Determinarea ordinului/aproximării filtrului 2 ore 

3 Proiectarea filtrului analogic prin cascadare 2 ore 

4 Proiectarea filtrului analogic cu ajutorul variabilelor de stare/simularea filtrelor pasive 2 ore 

5 Estimarea efectului neidealităţilor 2 ore 

6 Analiza in Pspice a filtrelor proiectate 2 ore 

7 Susţinerea proiectului 2 ore 

B2. Sala laborator ( Denumire/sala)  304B 

 
 
 

C. Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteză, proiecte, aplicaţii etc.) 
3 teme (rezolvare de probleme, referat bibliografic de sinteză) 
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Total ore pregătire 
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Nr. ore 14 28 14 3 10 69 

 

Bibliografie – 5 titluri aflate in biblioteca UTC-N)  
1. Adelaida Mateescu – Semnale şi sisteme, Editura Teora, 2001 
2. S. Ştefănescu, Filtre, Editura tehnică, Bucureşti, 1987. 
3. M. Ţopa, V. Popescu, C. Rusu, A. Burian – Semnale, circuite şi sisteme. Îndrumător de 

laborator II, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 1997.  
4. A. Gogu, M. Ţopa - Semnale, circuite şi sisteme. Îndrumător de laborator III, Editura Casa 

Cărţii de Ştiinţă, 1999. 

5. Wai-Kai Chen (editor), The Circuits and Filters Handbook, CRC Press, 2002. 

 

Modul de examinare şi atribuire a notei 

Modul de examinare  L - Activitatea la laborator pe baza unui test final.  
 T - Se dau teme pentru acasă (probleme şi sinteze). Temele se susţin şi 

se notează  dacă sunt predate la termenele stabilite. 

 P - Proiectul se susţine la ultima oră de proiect. 
 E - Examinarea finală constă într-un test scris compus din 5 probleme. 

Componentele notei  Un total de 10 puncte (pentru nota 10) se distribuie astfel: 
 Laborator (L=2p.) 
 Proiect (P=3 p.) 
 Rezolvarea temelor (T =2 p.) 
 Examinare finală (E=3 p.) 

Formula de calcul a 
notei 

 N=L+P+T+E 
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Prof. Dr. Ing. Marina ŢOPA 


