
Concursul Profesional TUDOR TANASESCU
- faza nationala -

Semnale, Circuite si Sisteme (SCS)

Mod de desfasurare: proba scrisa de 3 ore cu subiecte separate

(probleme).

Programa de baza:
Cap. 1. Introducere. Obiectul cursului. Definiţii. Clasificări. Semnale elementare.

Cap. 2. Semnale analogice. Semnale periodice. Seria Fourier. Proprietăţi. Spectrul semnalelor

periodice. Semnale neperiodice. Transformarea Fourier. Spectrul semnalelor neperiodice.

Convoluţia şi corelaţia semnalelor analogice.Transformarea Laplace bilaterală şi unilaterală în

studiul semnalelor.

Cap. 3. Semnale în timp discret. Semnale periodice în timp discret. Serii Fourier şi diagrame

spectrale. Semnale neperiodice în timp discret. Transformarea Fourier a semnalelor în timp discret.

Reprezentări în domeniul frecvenţă. Convoluţia şi corelaţia semnalelor în timp discret.

Transformarea z. Transformata Fourier discretă. Transformata Fourier rapidă.

Cap. 4. Semnale eşantionate. Teorema eşantionării. Spectrul semnalului eşantionat. Condiţia

Nyquist. Reconstituirea semnalului eşantionat.

Cap. 5. Semnale modulate. Definiţii şi clasificări. Modulaţia cu purtător armonic. Modulaţia de

amplitudine. Modulaţia de frecvenţă. Modulaţia de fază. Principiul multiplexării semnalelor în

frecvenţă. Modulaţia impulsurilor în amplitudine, poziţie şi durată.

Cap. 6. Sisteme şi concepte generale asociate. Introducere şi clasificari. Proprietăţi ale sistemelor

analogice şi ale sistemelor în timp discret. Relaţii generale între semnalele de intrare şi semnalele de

ieşire. Definirea funcţiei pondere pentru sisteme analogice şi pentru sisteme în timp  discret.

Implicaţii ale proprietăţilor generale asupra funcţiei pondere. Funcţia de sistem pentru sisteme

analogice liniare şi invariante în timp. Definiţii. Părţi ale funcţiei de sistem. Funcţii elementare.

Filtre ideale. Funcţia de sistem pentru sisteme discrete liniare şi invariante în timp.

Cap. 7. Metode generale de analiză a sistemelor analogice. Metode de analiză în domeniul timp:

metode convolutive, metoda ecuaţiilor diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi. Metode de

analiză în domeniul frecvenţă: metoda transformatei Fourier, metoda transformatei Laplace, metoda

armonică. Determinarea sub formă compactă a răspunsului  la semnale periodice. Sisteme selective

de ordinul 2 şi ordinul 4.
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