
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

1.3 Departamentul Comunicaţii 

1.4 Domeniul de studii 
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii 
informaţionale  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Sisteme Integrate de Comunicaţii cu Aplicaţii Speciale 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 11.00 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei METODE ADAPTIVE DE PRELUCRARE A SEMNALELOR RADIO 

2.2 Aria de conţinut 
Arie teoretică 
Arie metodologică 
Arie de analiză 

2.3 Responsabil de curs Ş.l.dr.ing. Ioana Sărăcuţ – Ioana.Sărăcuţ@bel.utcluj.ro 

2.4 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Ş.l.dr.ing. Ioana Sărăcuţ – Ioana.Sărăcuţ@bel.utcluj.ro 

2.5 Anul de studiu               I 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DA/DI 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 100 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi: ...................................  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe 
Reprezentarea semnalelor în timp şi frecvenţă. Modulaţia în amplitudine, 
frecvenţă şi fază. Transformatele Fourier, Laplace, Z. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
 

 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Cluj-Napoca 

5.2. de desfăşurare a seminarului / 
laboratorului / proiectului 

Cluj-Napoca 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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- să cunoască tehnicile de reprezentare şi prelucrare a semnalelor deterministe şi 
aleatoare, precum şi metodele de analiză în domeniile timp şi frecvenţă; 

- să cunoască elementele matematice care stau la baza funcţionării algoritmilor de 
adaptare; 

- să cunoască structurile şi tipurile de aplicaţii ale filtrelor adaptive; 
- să cunoască tehnici de optimizare (metode iterative, metoda gradientului, curba 

de învăţare, dispersia valorilor proprii, metoda lui Newton); 
- să ştie să aplice algoritmul LMS în contextul proiectării filtrelor adaptive; 
- să opereze cu uşurinţă în procesorul de imagini Image Processor ; 
- să cunoască metodele de reducere a zgomotului în imagini (metoda filtrării 

bilaterale, metoda medianei, metoda Nagao-Matsuyama). 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea de competente in domeniul filtrării adaptive. 

7.2 Obiectivele specifice 
 

1. Asimilarea cunostintelor teoretice privind metodele de filtrare adaptivă 
a semnalelor. 
2. Obtinerea deprinderilor pentru utilizarea echipamentelor de laborator 
specifice. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Semnale deterministe 

Expunere, discutii 
Laptop, 
Videoproiector 

2. Semnale aleatoare 

3. Introducere filtre adaptive 

4. Filtre Wiener 

5. Metode de căutare 

6. Algoritmul LMS 

7. Prelucrări de imagini 

Bibliografie 
1. Victor Popescu, Semnale, Circuite şi Sisteme, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001 
2. B. Farhang-Boroujeny, Adaptive Filters. Theory and Applications, John Wiley & Sons, Chichester, 
England, 1999 
 

8.2 Laborator 
Metode de 
predare 

Observaţii 



 
 

 

 

1. Introducere in programul Octave 

Expunere şi 
aplicaţii pe 
calculatoare 

 

2. Caracteristici de filtre analogice 

3. Functia pondere 

4. Modulaţia în amplitudine 

5. Esantionarea semnalelor 

6. Semnale aleatoare 

7. Funcţia de autocorelaţie 

8. Predictor liniar 

9. Identificare de sistem 

10. Modelare de sisteme 

11. Prelucrari de imagini (I) 

12. Prelucrari de imagini (II) 

13. Recuperari 

14. Susţinere miniproiect laborator   

Bibliografie: 
 Ioana Sărăcuţ, Metode Adaptive de Prelucrare a Semnalelor – lucrări de laborator  

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

Competentele achizitionate vor fi necesare angajaților în următoarele ocupații posibile conform COR: 
ingineri electronisti, proiectant inginer electronist, inginer de cercetare în electronica aplicată, inginer 
de cercetare în microelectronică, ingineri în electrotehnologie, manager tehnologia informațiilor și 
comunicatii, proiectant inginer de sisteme și calculatoare, inginer proiectant comunicații, specialisti în 
tehnologia informatiei. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
 

Test din teorie şi probleme Probă scrisă 50% 

10.5 Proiect  
 

Verificarea miniproiectului 
Prezentarea 
miniproiectului 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Obţinerea notei 5 la proba scrisă şi a notei 5 la miniproiectul de laborator. 

 
 

Data completării: Titulari Titlu Prenume NUME Semnătura 

01.10.2019 Curs Ş.l.dr.ing. Ioana SĂRĂCUŢ  

 Aplicații Ş.l.dr.ing. Ioana SĂRĂCUŢ  

   

 



 
 

 

 

Data avizării în Consiliul Departamentului …….. 
 
_______________________ 

 
 
 

Director Departament ....... 
Prof.dr.ing. Virgil DOBROTĂ 
 
 
 

 
Data aprobării în Consiliul Facultății …………… 

 
_______________________ 

 
Decan 
Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN 
 
 
 
 
 

 
 
 


