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S.03.A.036 Proiectarea asistată în electronică
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
0.714.5 Microelectronica si nanotehnologii
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
evaluare
formativă
opționalitate
S – unitate de
O - unitate de
II (învățământ cu frecvență);
3
E
curs de
curs
specialitate
obligatorie
2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
Ore auditoriale
învățământ
Curs
Laborator
120
30
30

Credite
ECTS
4

Din care
Lucrul individual
Studiul materialului teoretic
Pregătire aplicații
30
30

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învățământ
Grafica inginerească , Limbage de descriere hardware, Sisteme digitale /
Conform competențelor

Sisteme electronice programabile, Circuite şi dispozitive electronice
Obținerea competențelor: Definirea principiilor si metodelor de proiectare
si testare a circuitelor integrate analogice, digitale si de semnale mixte,
Selectia parametrilor de baza care definesc performantele electrice,
fiabilitatea si siguranta in functionare a circuitelor , Proiectarea electrica si
fizica a circuitelor direct implementabile cu tehnologiile existente.

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/practică Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor din indicațiile metodice. Termenul de
predare a raportului pe lucrarea de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia.
Pentru predarea/depunerea cu întârziere a raportului final corect al lucrării de laborator
aceasta.
5. Competențe specifice acumulate
Competențe
CP1. Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele,
profesionale
instrumentaţia şi tehnologia electronică
C1.1 Descrierea funcţionării dispozitivelor şi circuitelor electronice
C1.2 Analiza circuitelor şi sistemelor electronice de complexitate mică/ medie, în scopul
proiectării şi măsurării acestora
C1.3 Diagnosticarea/depanarea unor circuite, echipamente şi sisteme electronice
C1.4 Utilizarea instrumentelor electronice şi a metodelor specifice pentru a caracteriza şi
evalua performanţele unor circuite şi sisteme electronice
C1.5 Proiectarea şi implementarea de circuite electronice de complexitate mică/medie

F IŞA UNIT ĂŢ II DE C UR S/ MO D UL ULUI

utilizând tehnologii CAD-CAM şi standardele din domeniu
Competențe
transversale

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restransă şi
asistenţă calificată, Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând
elementele pentru care există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor
profesionale
CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare
continuă folosind surse de documentare tipărite, software specializat şi resurse electronice
în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională

6. Obiectivele unității de curs/modulului
Obiectivul general
Însușirea procedeelor de calcul și proiectare constructivă a circuitelor cu cablaj
imprimat.
Obiectivele specifice Să înțeleagă și să poată explica schema electronică principială.
Să aplice cunoștințele obținute pentru elaborarea circuitelor electronice.
Să formeze un procedeu optim de descriere a circuitelor electronice.
Să proiecteze și să poată elabora schema cu cablaj imprimat.
7. Conținutul unității de curs/modulului
Tematica activităților didactice
Tematica prelegerilor
T1. Introducere. Scurt Istoric, Noţiuni de bază, Avantaje/Dezavantaje ale
tehnologiei cu cablaj imprimat, Clasificarea cablajelor imprimate
T2. Materiale utilizate în producerea industrială a producerii de cablaj imprimat,
Materialele ulizate pentru suporturile izolante, Suporturile ceramice,
Materilalele utilizate pentru conductoare imprimate, Proprietaţile metalelor
pentru conductoare imprimate
T3. Tehnologiile de fabricare a cablajului imprimat, Generalitaţi.Etape
tehnologice comune, Tehnologiile substractive, Fabricarea cablajelor imprimate
cu găuri nemetalizate, cu conductoare nemetalizate, prin tehnologie
substractivă,
T4. Fabricarea cablajelor imprimate cu găuri nemetalizate, cu conductoare
metalizate, prin tehnologie substractivă, Fabricarea cablajelor imprimate cu găuri
metalizate prin tehnologie substractivă,
T5. Fabricarea cablajelor multistrat prin tehnologia substractivă
T6. Tehnologii adtive, Fabricarea cablajelor imprimate prin tehnologii de sinteză,
tehnologia păturilor groase, tehnologia păturilor subţiri
T7. Proiectarea cablajului imprimat, Calcularea parametrilor cablajului imprimat,
Calculul curentului, Calculul tensiuii, Frecvenţa
T8. Verificarea tehnologică, Verificări mecanice, Verificări electrice, Verificarea
placilor cablajului imprimat echipată cu componente, Precondiţionarea termică
T9. Metode de amplasare a elementelor pe suprafaţa plachetei de cablaj
imprimat, Distanţa între componente, Reţeaua de reper, Conectarea
conductoarelor cu suprafeţe de contact
T10. Cerinţe speciale de trasare a cablajului imprimat după exemplul trasării unui
ADC.
T11. Trasarea cablajului imprimat pentru îmbunătaţirea compatibilitaţii

Numărul de
ore
învățământ
cu frecvență
2
3

2

2

2
2
2
2
2

2
2
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electromagnetice.
T12. Comportamentul schemelor digitale, Diminuarea zgomotelor
electromagnetice în magistralele de alimentare
T13. Amplasarea corectă a componentelor pe placheta cu cablaj imprimat pentru
atenuarea maximală a zgomotelor.
T14. Compatibilitatea magnetică a generatoarelor cu frecvenţa de tact.
Total prelegeri:

Tematica activităților didactice
Tematica lucrărilor de laborator (pentru MN, ISBM, AI)
LL1. Informații generale despre cad Altium Designer
LL2. Elaborarea simbolurilor grafice convenționale a elementelor electrice în
Altium Designer
LL3. Elaborarea suprafețelor de contact pentru elementele electronice în CAD
Altium Designer.
LL4. Companarea în biblioteci a simbolurilor și suprafețelor de contact în Altium
Designer
LL5. Elaborarea schemelor electrice principiale cu ajutorul redactorului
Schematic Altium Designer
LL6. Amplasarea suprafețelor de contact pe suprafața cablajului imprimat cu
ajutorul redactorului PCB
LL7. Trasarea în regim automat a cablajului imprimat în Altium Designer
LL8. Reguli de imprimare a documentației în Altium Designer
Total lucrări de laborator

3
2
2
30
Numărul de
ore
învățământ
cu frecvență
4
4
4
4
4
4
4
2
30
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9. Evaluare
Curentă
Examen final
Evaluarea 1
Evaluarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanță
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la examen;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii metodelor de proiectare si testare a circuitelor
integrate analogice, digitale si de semnale mixte

