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Competenţe dobândite: 
Cunoştinţe teoretice, (Ce trebuie sa cunoască) 
• Să cunoască caracteristicile de bază ale sistemelor xDSL. 
• Să cunoască tehnicile de nivel fizic caracteristice sistemelor xDSL. 
• Să cunoască aspectele de bază legate de nivelul fizic şi MAC WiMAX. 
• Să cunoască aspectele de bază legate de nivelul fizic, MAC şi reţea ale sistemului LTE. 
• Să înţeleagă evoluţia de la sistemele 3G la LTE. 
• Să fie la curent cu tendinţele actuale de evoluţie de la sistemele 3.xG la sistemele 4G. 
• Să cunoască pricipiile transmisiilor wireless cooperative  

Deprinderi dobândite: (Ce ştie să facă) 
• Să poată aprecia calitatea serviciilor oferite de sistemele xDSL. 
• Să propună soluţii de integrare a diferitelor servicii în sistemele xDSL 
• Să propună soluţii de bază legate de gestionarea resurselor radio. 
• Să poată evalua calitate ale serviciilor asigurat de sistemul WiMAX şi LTE. 
• Să propună soluţii de integrare a diferitelor servicii în sistemele WMAX şi LTE 
• Să propună soluţii pentru integrarea cooperării în reţelele wireless 

Abilităţi dobândite: (Ce echipamente, instrumente ştie să mânuiască) 
• Măsurarea caracteristicilor canalelor implementate pe fire torsadate. 
• Setarea unor echipamente de transmisie SDSL/ADSL. Măsurarea parametrilor acestor 

echipamente 
• Stabilirea corespunzătoare a parametrilor simulatoarelor de canale radio în funcţie de 

clasele de servicii considerate. 
• Setarea corespunzătoare a unor emulatoare de canale radio. 

 
Cerinţe prealabile ( Dacă este cazul)   
• Cunoştinţe de tehnici de modulaţii şi de transmisii de date. 
• Cunoştinţe legate de comunicaţii wireless şi de modelarea canalului radio mobil. 
• Cunoştinţe de teoria semnalelor şi a sistemelor 

 
A. Curs (titlul cursurilor + programa analitica) 
1 Sisteme de transmisie de tip SDSL/ADSL/VDSL. Privire de ansamblu şi 

arhitectura reţelei. Canale de transmisie implementate pe fire torsadate. 
2 ore 

2 Tehnici de modulaţie şi de codare utilizate în sistemele SDSL/ADSL/VDSL. 
Alocarea benzilor de frecvenţă. Adaptarea transmisiei la caracteristica canalului 
de transmisie. 

2 ore 

3 Soluţii pentru servicii de voce şi video pe sistemele ADSL şi VDSL. 2 ore 
4 Sistemul de transmisie WiMAX. Standarde şi arhitectură de reţea. Nivelului fizic 

WiMAX: tehnici de modulaţii, tehnici de codare, tehnici de acces multiutilizator, 
2 ore 



tehnici multiantenă. 
5 Sistemul de transmisie WiMAX. Studiul nivelului MAC: formate de pachete, 

integrarea pachetelor IP în pachetele MAC, clase de servicii oferite, operaţii de 
scheduling şi gestionare a benzii de frecvenţă. 

2 ore 

6 Integrarea tehnicilor cooperative în sistemul WiMAX. Sisteme de tip MMR 
(Mobile Multihop Relaying) şi de tip tip mesh. 

2 ore 

7 Sistemul de transmisie LTE (Long Term Evolution). Arhitectura reţelei. Nivelul 
fizic LTE. 

2 ore 

8 Sistemul de transmisie LTE. Canale de semnalizare. Descrierea nivelului MAC 
şi RRC. 

2 ore 

9 Sisteme de comunicaţii 4G. Soluţia Winner. Arhitectura sistemului. 
Caracteristicile de bază ale interfeţei radio. Servicii prevăzute. 

2 ore 

10 Nivelul MAC WINNER. Canale de semnalizare şi clase de servicii oferite, 
operaţii de scheduling şi gestionare a benzii de frecvenţă 

2 ore 

11 Nivelul MAC WINNER. Canale de semnalizare şi clase de servicii oferite, 
operaţii de scheduling şi gestionare a benzii de frecvenţă. 

2 ore 

12 Tehnici de cooperare (relaying) propuse în sistemul Winner. Performanţele 
tehnicilor de relaying. 

2 ore 

13 Soluţii alternative propuse pentru sistemele 4G. Soluţiile DoCoMo şi Flarion. 2 ore 
14 Arhitecturi noi de sisteme de transmisie wireless cooperative. Soluţii bazate pe 

cooperarea între terminale şi între celule. Solutia CODIV. 
2 ore 

 
B1. Aplicaţii – LUCRARI (lista lucrări, teme de seminar, conţinutul proiectului de an) 
1 Studiul caracteristicilor canalelor implemenate pe fire torsadate utilizând 

simulări pe calculator. 
2 ore 

2 Măsurarea practică a unor caracteristici ale canalelor implementate pe fire 
torsadate. 

2 ore 

3 Activitate de proiect. 2 ore 
4 Testarea / experimentarea transmisiilor de tip ADSL. 2 ore 
5 Testarea / experimentarea transmisiilor de tip SDSL. 2 ore 
6 Activitate de proiect. 2 ore 
7 Studiul performanţelor nivelului fizic LTE. Simulări pe calculator. 2 ore 
8 Studiul performanţelor nivelului MAC LTE. Simulări pe calculator. 2 ore 
9 Activitate de proiect. 2 ore 
10 Metode de implementare a unui emulator de canal radio. 2 ore 
11 Studiul efectelor canalului radio mobil asupra diverselor categorii de servicii prin 

folosirea unui emulator de canal. 
2 ore 

12 Emularea/simularea unu canal radio mobil cu propagare multicale. 2 ore 
13 Metode de calcul a bugetului de putere şi de dimensionare a traficului de 

semnalizare în sistemele celulare. 
2 ore 

14 Activitate de proiect. 2 ore 
B2. Sala laborator ( Denumire/sala) 510, clădirea Observatorului 2 
 
C. Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteză, proiecte, aplicaţii etc.) 
Studiul unor aspecte punctuale ale soluţiilor propuse pentru sistemele de transmisie wired şi wireless 
considerate. 
1 miniproiect – implementarea software sau studiul unor module componente ale sistemelor ADSL, 
VDSL, WiMAX şi LTE. 
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Modul de examinare şi atribuire a notei 
Modul de examinare Examenul este scris şi constă din probleme şi întrebări legate de 

noţiunile teoretice. 
Componentele notei Examen (nota E); Laborator (nota L); Material de sinteză (nota MS);  
Formula de calcul a 
notei 

N=0,5E+0,35L+0,15MS;  
Condiţia de obţinere a creditelor: N>5; L>5; MS>5 
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