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Traductoare și Senzori 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatica și Microelectronica 

Catedra/departamentul Microelectronica și Inginerie Biomedicală 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0.714.5 – Microelectronica si Nanotehnologii 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă)  
VI E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs la alegere 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

120 30 30 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară, fizica corpului solid, materiale și componente în 
electronică, circuite și dispozitive electronice, măsurări electronice, 
dispozitive micronanoelectronice, circuite integrate digitale, circuite 
analogice și de conversie, microprocesoare și interfețe. 

Conform competenţelor Studentul trebuie să cunoască conceptele de bază ale fizicii şi matematicii 
superioare, principiile fizicii corpului solid și dispozitivelor 
microelectronice. În mod specific, solicitanții necesită un grad relevant de 
conoştinţe în domeniul electronicii, achiziției de date și microprocesoare. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de o tablă mare, 
care permite expunerea materialului și reprezentarea schemelor electronice. De 
asemenea, este necesar de un proiector pentru prezentări în PPT. Nu vor fi tolerate 
întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 0.5 pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C2. Aplicarea metodelor de baza pentru achizitia si prelucrarea datelor. 
✓ Aplicarea metodelor de baza pentru achizitia si prelucrarea datelor; 
✓ Utilizarea mediilor  de simulare pentru analiza si prelucrarea semnalelor; 

✓ Proiectarea de blocuri functionale elementare de prelucrare digitala a semnalelor cu 
implementare hardware si software. 
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Competenţe 
profesionale 

C4. Aplicarea cunoștințelor, conceptelor si metodelor de baza privitoare la arhitectura 
sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje si tehnici de 
programare. 

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

✓ Utilizarea unor limbaje de programare de uz general si specifice aplicatiilor cu 
microprocesoare si microcontrolere;  explicarea functionarii unor sisteme de control 
automat care folosesc aceste arhitecturi si interpretarea rezultatelor experimentale; 

✓ 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; 

✓ Realizarea de proiecte care implica componente hardware (procesoare) si software 
(programare). 

Competenţe 
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 unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Studierea principiilor de bază a construcției și modului de funcționare a diferitor tipuri 
de senzori și traductoare. 

Obiectivele specifice • cunoașterea parametrilor și clasificării senzorilor și traductoarelor; 

• cunoașterea principiilor de funcționare a senzorilor pe bază de diferite efecte 
chimice și fizice; 

• cunoașterea tipurilor de interfață a senzorilor, precum și 
interpretarea/prelucrarea corectă a semnalelor de la traductoare și senzori; 

• formarea un algoritm optim de prelucrare a datelor; 

• obținerea experienței de a utiliza senzori și traductoare în sisteme electronice; 

• competenţe de alegere a sensorilor în funcție de precizie și sensibilitate. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. INTRODUCERE ÎN SENZORI ȘI TRADUCTOARE. 
Noțiuni introductive despre senzori și traductoare. Clasificarea. Parametrii 
senzorilor. Tipurile de senzori și traductoare. 

4 - 

T2. STRUCTURA ȘI PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE A SENZORILOR ȘI TRADUCTOARELOR.  
Senzori de deplasare, poziție și proximitate (apropiere). Detectori de radiație 
infraroșie (IR). Detectori de flăcări și fum. Senzori de presiune. Senzori de câmp 
magnetic. Accelerometre și giroscoape. Senzori de temperatură. Senzori cu 
ultrasunet. Senzori tactili. 

12 - 

T3. INTERFAȚA SENZORILOR.  
Interfețe analogice și digitale. Circuite de măsurare a senzorilor. Divizorul de 

6 - 
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tensiune și puntea Wheatstone. Balansarea punților. Incapsularea senzorilor. 

T4. SENZORI CHIMICI. 
Clasificarea gazelor. Mecanisme fizico-chimice de sesizare a speciilor gazoase. 
Tipurile de senzori de gaze. Senzori de umiditate. Senzori de radiație UV. 

5 - 

T5. NANOSENZORI ÎN BAZA STRUCTURILOR INDIVIDUALE.  
Clasificarea nanosenzorilor. Fabricarea nanosenzorilor. Avantajele 
nanosenzorilor. Mecanisme fizico-chimice de sesizare a speciilor gazoase de 
către nanomateriale. Influența parametrilor geometrici asupra performanțelor. 
Stadiul acutal al nanosenzorilor. 

3 - 

Total prelegeri: 30 - 
 

 
Tematica activităţilor didactice 

 
Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Circuite de măsurare a senzorilor. Puntea Wheatstone. 4 - 

LL2. Senzori de temperatură. 4 - 

LL3. Senzori cu ultrasunet. 4 - 

LL4. Senzori de umiditate. 4 - 

LL5. Senzori de radiație ultravioletă. 4 - 

LL6. Senzori Hall. Aplicații în măsurarea numărului de rotații a unui motor 
electric. 

4 - 

LL7. Senzori de gaze. 4 - 

LL8.  Calibrarea termocuplului și circuitul de citire a datelor. 2 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 30 - 
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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 principiului de funcționare și aplicare a 

circuitelor electrice analogice și de conversie. 

 


