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PRELUCRAREA SEMNALELOR ŞI IMAGINELOR  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 0714.5 Microelectronică şi nanotehnologii 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățământ cu frecvență); 
 

 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la  
alegere 

6 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în planul 
de învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator Seminar Studiul materialului teoretic Pregătire aplicații 

180 45 30 15 45 45 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Matematica superioară, Fizica, Electronica, Traductoare, Măsurări 
electronice, Microprocesoare. 

Conform competențelor Studentul trebuie să cunoască conceptele de bază ale fizicii şi matematicii 
superioare, principiile şi tehnicile de achiziţie a semnalelor şi imaginilor. 
În mod specific, solicitanții necesită un grad relevant de conoştinţe în 
domeniul microprocesoarelor şi programarea acestora.                           

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, cretă, 
proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, folosirea laptopurilor, 
precum și convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar Pentru petrecerea lucrărilor de laborator în sala de curs este nevoie de tablă, cretă,  
calculatoare conectate la Internet necesare pentru efectuarea lucrărilor de laborator. Nu 
vor fi tolerate întârzierile studenților, folosirea laptopurilor, precum și convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

C2 Aplicarea metodelor de baza pentru achizitia si prelucrarea datelor 

✓ Caracterizarea temporala, spectrala si statistica a semnalelor  
✓ Explicarea  si interpretarea metodelor de achizitie si prelucrare a semnalelor  
✓ Utilizarea mediilor  de simulare pentru analiza si prelucrarea semnalelor 
✓ Utilizarea de metode si instrumente specifice pentru analiza semnalelor 
✓ Proiectarea de blocuri funcționale elementare de prelucrare digitala a semnalelor cu 

implementare hardware si software 

C3 Aplicarea cunoștințelor, conceptelor si metodelor de baza privitoare la arhitectura 

sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje si tehnici de 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CURS/MO DULULUI  
 
 

programare 

✓ Descrierea funcţionarii unui sistem de calcul, a principiilor de baza ale arhitecturii 
microprocesoarelor si microcontrolerelor de uz general şi destinate procesării 
semnalelor 

✓ Rezolvarea problemelor practice concrete care includ elemente de structuri de date si 
algoritmi, programare si utilizare de microprocesoare sau microcontrolere 

✓ Elaborarea de programe intr-un limbaj de programare general si/sau specific, pornind de 
la specificarea cerinţelor si pana la executie, depanare si interpretarea rezultatelor in  
corelaţie cu procesorul utilizat 

 
 

Competențe 
transversale 

CT1 Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrînse 
şi asistenţă calificată 

CT2 Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu distribuirea de 
sarcini între membri pe nivele subordonate 

CT3 Conştientizarea nevoii de formare continuă, utilizarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea cunoştinţelor fundamentale şi aplicative despre metodele, tehnicile şi 
sistemele folosite în prelucrarea semnalelor şi imaginilor. 

Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a metodele de achiziţie a semnalelor,  structurii sistemelor 
de prelucrare a semnalelor, a principiilor  transformării analogic-digitale şi digital-
analogică,  Z-transformării (directă şi inversă), analizei de frecvenţă a semnalelor, a 
principiilor de formare şi afişare a imaginii, transformării grayscale, egalării 
automatizată a histogramei, procesarea lineară a imaginii, convoluţia în procesarea 
imaginilor, convoluţiei prin separabilitate, FFT convolutiei, modulaţiei şi realizarea 
acesteia.  

 

 
 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1.  Semnale şi sisteme. Elementele de bază ale unui sistem de prelucrare 
digitală a semnalelor. Clasificarea semnalelor. Conversia Analog-Digitală  şi 
Digital-Analogică. 

2  

T2.  Discretizarea semnalelor analogice. Cuantizarea semnalelor cu 
smplitudinea sontinue. Semnale în timp  discret şi sisteme. Semnale în timp  
discret. Câteva semnale în timp  discret elementare. Clasificarea semnalelor în 
timp  discret. 

2  

T3.  Sisteme în timp discret. Descrierea intrare-ieşire a sistemului. Clasificarea 
sistemelor în timp  discret. 

2  

T4. Analiza sistemelor discrete lineare invariante în timp. Tehnici de analiză a 
sistemelor lineare.  Descompunerea semnalului discret în timp în impulsuri 
elementare. Răspunsul sistemei LTI la un semnal arbitrar: suma convoluţiei. 

2  

T5. Proprietăţile convoluţiei şi interconectarea sistemelor. Legea distributivă. 
Sisteme lineare invariante în timp cauzale. Corelaţia semnalelor în timp  

2  
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discret. Crosscorrelaţia şi autocorelația 

T6. Z-Transformarea. Z-Transformarea directă. Z-Transformarea inversă. 2  

T7. Proprietăţile Z-Transformării (linearitatea, deplasarea ăn timp, scalarea în 
domeniul Z, reflectarea în timp, diferenţierea în domeniul Z, convoluţia şi 
corelaţia, teorema valorii iniţiale). Z-Transformarea factorială. 

2  

T8. Analiza de frecvență a semnalelor. Analiza de frecvență a semnalelor 
continue în timp. Seriile Fourier pentru  semnale continue în timp şi periodice. 
Spectrul densității de putere a semnalelor periodice.  

2  

T9. Transformarea Fourier pentru  semnalelor continue în timp şi aperiodice. 
Spectrul densității de energie a semnalelor aperiodice. Analiza de frecvenţă a 
semnalelor discrete. Seria Fourier pentru  semnale discrete în timp şi periodice. 

2  

T10. Spectrul densității de putere a semnalelor discrete periodice. 
Transformarea Fourier pentru semnalelor discrete în timp şi aperiodice. 
Convergenţa transformării  Fourier. Spectrul densității de energie a semnalelor 
discrete aperiodice. 

2  

T11. Clasificarea semnalelor în domeniul de frecvenţă: noţiune despre lăţimea 
benzii de frecvenţe. Diapazonul de frecvenţe a semnalelor naturale. Dualitatea 
matematică şi fizică. Proprietăţile transformării  Fourier pentru semnalele 
discrete în timp. 

2  

T12. Proprietăţile de simetrie a transformării Fourier. Teoremele şi 
proprietăţile transformării Fourier (linearitatea, deplasarea în timp, reflectarea 
în timp, teorema convoluţiei, teorema corelaţiei ş.a.) 

2  

T13. Transformarea Fourier discretă. Discretizarea în domeniul de frecvenţe şi 
restabilirea semnalului în timp  discret. Proprietăţile DFT. 

2  

T14. Proiectarea filtrelor digitale: consideraţii generale. Cauzalitatea şi 
implicarea ei. Proiectarea filtrelor FIR. Filtre FIR simetrice şi antisimetrice. 
Proiectarea filtrelor FIR folosind metoda de fereastră. 

2  

T15. Formarea imaginii şi afişarea. Structura Imaginii Digitale. 2  

T16. Camera şi ochiul uman. Principiile de funcţionare a dispozitivului cu 
sarcină cuplată. 

2  

T17. Televiziunea şi semnalele video. Structura unui semnal video. 2  

T18. Metode de achiziţionare şi afişare a imaginii.  Claritatea şi contrastul 
imaginii 

2  

T19. Transformarea Grayscale. Egalarea automatizată a histogramei. 2  

T20. Tratarea (procesarea) lineara a Imaginii. Convoluția în procesarea 
imaginilor. 

2  

T21. Convoluția prin separabilitate. FFT convoluția.  2  

T22. Principiile modulaţiei analogice. Clasificarea  benzii de frecvenţe. Tehnici 
de modulaţie. Modulaţia de amplitudine.   

2  

T23. Circuite pentru realizarea modulaţiei şi demodulaţiei 1  

Total prelegeri: 45  
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator  

LL1. Iniţiere în MATLAB. Studierea şi proiectarea semnalelor elementare 
folosind MATLAB.  

4  
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LL2. Studierea transformării analog-digitale a semnalelor folosind MATLAB. 4  

LL3. Studierea Z-Transformării factoriale. Determinarea regiunii de 
convergenţă. 

4  

LL4. Convoluţia a două secvenţe şi proprietăţile ei. 4  

LL5. Analiza domeniului de frecvenţa a semnalelor folosind MATLAB.  4  

LL6. Sisteme discrete în timp. Generarea zgomotului şi filtrarea lui. 4  

LL7. Filtrarea semnalelor elementare  folosind MATLAB. 4  

LL8. Modulaţia semnalelor. 2  

Total lucrări de laborator: 30  
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica seminarelor  

S1. Numere complexe. Operatii cu numere complexe. 1  

S2. Energia şi puterea semnalului discret. 2  

S3. Semnale exponenţiale şi sinusoidale complexe. 2  

S4. Proprietăţile sistemelor discrete. 2  

S5. Convoluţia şi corelaţia semnalelor discrete.  2  

S6. Proprietăţile transformatei Z. 2  

S7. Seriile Fourrier a semnalelor continue şi discrete. 2  

S8. Transformarea Fourrier a semnalelor continue şi discrete. 2  

Total seminare: 15  
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Napoca,  U.T.Press, 2014, 223 p.  

4. KERTÉSZ, Csaba-Zoltán; IVANOVICI, Laurențiu-Mihail Procesarea digitală a semnalelor. 
Îndrumar de laborator. Universitatea Transilvania, Brașov, 2009, 73 p. Disponibil în format 
electronic  

 

9. Evaluare 

Forma de 
învățământ  

Periodică   
Curentă   Lucrul individual  Examen final  

Atestarea 1  Atestarea 2  

Cu frecvență  15%  15%  15%  15%  40%  

Standard minim de performanţă  

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator  
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări şi lucrări de laborator  
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii conținuturilor teoretice, a metodelor și 
tehnicilor de bază pentru prelucrarea digitală a semnalelor şi imaginilor. 

 
 
 


