FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituția de învățământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea

1.7
1.8

Forma de învățământ
Codul disciplinei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Comunicații
Inginerie electronică și telecomunicații
Master
Telecomunicaţii, Tehnologii multimedia, Sisteme
Integrate de Comunicatii cu Aplicatii Speciale/Master
IF (Invăţământ cu frecvență)
TC13.10, TM14.30, SICAS14.00

2. Date despre disciplină
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Denumirea disciplinei
Aria tematică (subject area)
Responsabil de curs
Titularul disciplinei
Anul de studii II 2.6 Semestrul 3

Proiectarea rețelelor radio
Inginerie electronică și telecomunicații
Conf.dr.ing. Emanuel PUŞCHIŢĂ
Conf.dr.ing. Emanuel PUŞCHIŢĂ
2.7 Evaluarea Examen
2.8 Regimul
disciplinei

DS/DOP

3. Timpul total estimat
Nr. Curs Aplicaţii Curs Aplicaţii Stud.
săpt.
Ind.
[ore/săpt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

II/3 Proiectarea rețelelor radio 14

2

0 1 0

28

0 14 0

88

Credit

Denumirea disciplinei

TOTAL

An/
Sem

130

5

3.1 Număr de ore pe săptămână 3
3.2 din care curs
2
3.3
aplicații
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5 din care curs
28 3.6
aplicații
Studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentarea suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore studiul individual
88
3.8 Total ore pe semestru
130
3.9 Număr de credite
5

1
14
Ore
24
20
20
7
3
14

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1
4.2

De curriculum
De competențe

Radiocomunicaţii celulare, Sisteme de comunicaţii fixe şi mobile
NU

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1

De desfășurare a cursului

5.2

De desfășurare a aplicațiilor

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
(video-proiector, ecran, tablă)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
(PC-uri cu access Internet, video-proiector, ecran, instrumente
software şi hardware dedicate, licenţe QualNet, licenţă
AirMagnet)

Competenţe
transversale

Abilităţi
dobândite:
(Ce instrumente

Deprinderi
dobândite: (Ce ştie
să facă)

Competențe profesionale

Cunoştinţe teoretice, (Ce
trebuie să cunoască)

6. Competențe specifice acumulate
Studenţii vor cunoaşte:
 rolul organismelor de standardizare şi reglementare, regulile de emisie în cazul
reţelelor radio;
 conceptul de celulă radio, geometria si divizarea celulei, tehnicile de reducere a
interferenței co-canal şi a canalului adiacent;
 indicatorii eficienței spectrale şi modele de estimare a traficului celular;
 mecanismele de propagare şi comportamentul canalului radio în medii cu mobilitate;
 elipsoizii Fresnel şi efectului curburii Pământului în proiectarea legărurilor exterioare;
 bugetul legăturii şi marginea de fading;
 modelele de propagare de interior si de exterior, modelele de fadig;
 tehnicile de duplexare şi tehnicile de acces multiplu;
 arhitectura sistemelor WLAN (entităţi, funcții și interfețele).
Studenţii vor fi capabili să:
 determine nivelul de interferență co-canal, al canalului adiacent şi tehnicile de
combatere corespunzătoare;
 aplice regulile de emisie pentru dimensionarea legăturilor radio PtP şi PtMP;
 aplice strategiile optime de proiectare a unei legături radio considerând un set de
constrângeri: cerinţele utilizator, constrângerile tehnologice şi topologia zonei;
 analizeze şi interpreteze datele obţinute în procesul de simulare utilizând
instrumentele de proiectare radio dedicate (QualNet).
Studenţii vor fi capabili să:
 măsoare nivelul semnalului şi al interferenţelor pe canalul de transmisie utilizând
instrumentația hardware (AirMagnet Laptop Analyzer, CMW500);
 configureze echipamente dedicate WLAN (Cisco, DLink, Netgear);
 utilizeze softurile profesionale de proiectare a reţele radio (QualNet).
 elaboreze un raport de expertiză complet al saitului (AirMagnet Site Survey).
Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală prin procesul
formare continuă utilizând surse de documenare electronice sau tipârite, în limba
română şi şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională (Engleză).
Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru
care există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale
Flexibilitatea în gândire şi capacitatea de adaptare în operarea cu concepte şi
instrumente interdiciplinare.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniul
proiectării reţelelor radio.
1. Aplicarea conceptelor teoretice de proiectare a reţelelor
radio utilizând instrumente software profesionale de
planificare, testare şi măsurare (QualNet, AirMagnet Laptop
Analyzer).
2. Obţinerea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru
proiectarea, implementarea, testarea şi evaluarea reţelelor
radio.

8. Conținuturi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Evoluţiei sistemelor de radiocomunicaţii. Benzi licenţiate şi benzi
nelicenţiate. Organisme de standardizare şi de reglementare a
transmisiilor în reţele radio.
Reglementarea spectrului radio. Aspecte legislativ-normative. Reguli
de dimensionare a amplificării active (IR) şi pasive (G) în estimarea
puterii efective radiate (EIRP). Legături radio punct-la-punct (PP) şi
punct-la-multi-punct (PMP).
Caracteristicile canalului radio. Mecanisme şi modele de propagare.
Fundamentele planificarii radio în sistemele celulare. Geometria
celulelor. Reutilizarea frecvenţelor. Interferenţa şi capacitatea
sistemului. Transferul legăturii.
Tehnici de transmisie de bandă îngustă şi cu spectru împrăştiat. Colocarea sistemelor, interferenţe şi debitul transmisiei.
Reguli privind dimensionarea reţelelor radio. Traficul celular. Eficienţa
spectrală şi indicatori ai eficienţei spectrale în sistemele radio celulare.
Bugetul legăturii şi marginea de fading. Elipsoizi Fresnel, RF LOS si
vizual RF.
Tehnici de access multiplu. Eficienţa tehnicilor de access la mediul de
transmisie radio.
Arhitectura reţelei WLAN IEEE 802.11.
Stratul PHY în standard IEEE 802.11. Tehnicile de transmisie cu
spectru imprastiat in sistemele IEEE 802.11.
Stratul IEEE 802.11 PHY. Tehnicile de modulatie si codare utilizate in
reţele IEEE 802.11.
Stratul IEEE 802.11 MAC. Topologii de reţea. Structura cadrelor IEEE
802.11.
Stratul IEEE 802.11 MAC. Tehnica CSMA/CA, spatii intercadru,
suport QoS.
Instrumente de proiectare WLAN (QualNet, AirMagnet Laptop
Analyzer). Raportul de expertiză al saitului (Site Survey).

8.2. Aplicaţii (lucrări)

Observaţii

Utilizarea de prezentari .ppt, video-proiector, tablă

1

Metode de
predare
Prezentare, exemplificare, prezentare de probleme, studii de caz, discuţii

8.1. Curs (programa analitică)

Metode de
predare

Observaţii
Utilizarea instrumentaţiei de laborator, simulatoare de
reţele radio, calculatoare

Dimensionare ale unei legături RF, validarea respectarii regulilor de
emisie.
2
Regulile de emisiei in benzile libere. Configurare de echipamente
conform legislatiei in domeniu.
3
Evaluarea prin simulare a legaturilor RF în medii interioare şi
exterioare.
4
Utilizarea simulatorului QualNet pentru modelarea sistemelor radio.
Formatul fisierelor.
5
Modelarea transmisiilor radio în QualNet: emiţătorul şi receptorul.
6
Modelarea transmisiilor radio în QualNet: canalul radio.
7
Influenţa parametrilor canalului radio asupra performanţei transmisiilor
în reţelelor IEEE 802.11 utilizând QualNet.
8
Influenţa mecanismelor de acces la mediu asupra performanţei
transmisiilor în reţelelor IEEE 802.11 utilizând QualNet.
9
Suportul QoS în reţele IEEE 802.11 utilizând QualNet.
10 Efectului introdus de straturile superioare ale modelului OSI asupra
performanţelor reţelei radio IEEE 802.11.
11 Masurători în reţele IEEE 802.11 folosind AirMagnet Site Survey.
12 Analiza traficului IEEE 802.11 utilizând AirMagnet Laptop Analyser.
13 Proiect: Generarea unui raport de expertiză al saitului folosind
AirMagnet sau simulatorul QualNet.
14 Evaluarea proiectului.
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului
Competențele dobandite vor fi necesare angajaților în următoarele ocupații posibile conform COR
(Inginer emisie; Inginer transporturi, telecomunicații; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare;
Inginer șef schimb emisie; Inginer proiectant comunicații; Inginer sisteme de securitate) sau în noi
ocupații propuse pentru a fi incluse în COR (Inginer suport vânzări; Dezvoltator de aplicații multimedia;
Inginer operare rețea; Inginer testare sisteme de comunicații; Manager proiect; Inginer de trafic;
Consultant pentru sisteme comunicații).

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
Curs

Nivelul cunoştinţelor teoretice
dobândite

Aplicatii

Nivelul abilităţilor dobândite şi al
deprinderilor practice

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din
Evaluare finală
scrisă (E) - teorie
şi probleme
Evaluare practica
(L) - planificarea
unui scenariu de
reţea radio
utilizând QualNet

nota finală
- E, 50%
(max. 5 pt.)
- L, 50%
(max. 5 pt.)

10.4 Standard minim de performanță
E ≥ 5 and L ≥ 4 and 0.5E + 0.5L ≥ 4.5

Data completării
01.10.2014

Titularul de disciplină
Conf.dr.ing. Emanuel Puşchiţă

Data avizării în departament
01.10.2014

Responsabil de curs
Conf.dr.ing. Emanuel Puşchiţă
Director departament
Prof.dr.ing. Virgil Dobrota

