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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
0714.5– Microelectronica si Nanotehnologii
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
III (învăţământ cu frecvenţă)
S – unitate de
6
E
curs de
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

120

30

30

Ore auditoriale

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicații
teoretic
30
30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Fizica corpului solid, Materiale şi componente în electronică, Măsurări
Conform planului de învăţământ

electronice, Circuite analogice şi de conversie / Structuri electronice de
conversie şi date, Dispozitive micronanoelectronice

Conform competenţelor

Aplicarea metodelor de baza pentru achizitia si prelucrarea datelor,
Proiectarea, simularea si testarea de dispozitive, circuite integrate si
sisteme micro si nanoelectronice cu instrumente software moderne,

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă și cretă. Nu
vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul
cursului.
Laborator/seminar 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
C2. Aplicarea metodelor de baza pentru achizitia si prelucrarea datelor.
profesionale  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 functionale elementare de prelucrare digitala a semnalelor cu
implementare hardware si software.
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Competenţe
profesionale

Competenţe
profesionale

C4. Proiectarea, simularea si testarea de dispozitive, circuite integrate si sisteme micro si
nanoelectronice cu instrumente software moderne.
 Definirea principiilor si metodelor de proiectare si testare a circuitelor integrate analogice,
digitale si de semnale mixte.
 Analiza topologiilor de circuit si a tehnologiei de implementare (CMOS, BICMOS sau
bipolara) adecvate unui circuit concret.
 Proiectarea ierarhica a unui circuit integrat prin divizarea in subcircuite simple pe care pot
fi facute determinari cu modele analitice si circuite echivalente pentru dispozitivele active.
 Selectia parametrilor de baza care definesc performantele electrice, fiabilitatea si
siguranta in functionare a circuitelor integrate.
 Proiectarea electrica si fizica a circuitelor integrate direct implementabile cu tehnologiile
existente.
C6. Proiectarea, simularea si testarea de dispozitive, circuite si sisteme optoelectronice cu
instrumente software si tehnologii moderne.
 Identificarea metodologiilor si instrumentelor software pentru proiectarea si simularea de
dispozitive, circuite si sisteme optoelectronice.
 Analiza arhitecturilor de dispozitive, circuite si sisteme optoelectronice.
 Proiectarea de configuratii simple de dispozitive si sisteme optoelectronice.
 Metode standard de testare a dispozitivelor si circuitelor optoelectronice.
 Extractia de parametri de model din masuratori pe dispozitive optoelectronice.

Competenţe
transversale
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Însuşirea principiilor de lucru ale senzorilor și traductoarelor și însușirea procedeelor
de achiziție și prelucrare a datelor.
Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie structura unui senzor și traductor și modul de achiziție a
datelor.
Să înţeleagă principiul de lucru al diferitor tipuri de senzori și modul de conectare în
circuitul electric.
Să formeze un algoritm optim de prelucrare a datelor.
Să înteleagă la nivel chimic modul de lucru al chemosenzorilor.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Noțiuni introductive despre biosenzori și traductori. Clasificarea. Tipurile de
traductoare. Parametrii senzorilor.
T2. Senzori cu ultrasunet. Senzori de presiune. Senzori de cîmp magnetic.
T3. Accelerometre și giroscoape. Interfața senzorilor. Circuite de măsurare a
senzorilor.
T4. Senzori de gaze. Mecanisme fizico-chimice de sesizare a speciilor gazoase
T5. Nanosenzori în baza structurilor individuale
Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
4

-

8
10

-

5
3
30

-

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
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Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Circuite de măsurare a senzorilor. Puntea Wheatstone.
LL2. Senzori de temperatură.
LL3. Senzori cu ultrasunet.
LL4. Senzori de umiditate.
LL5. Senzori de radiație ultravioletă.
LL6.Senzori Hall. Aplicații în măsurarea numărului de rotații a unui motor electric.
LL7. Senzori de gaze.
LL8. Calibrarea termocuplului și circuitul de citire a datelor.
Total lucrări de laborator/seminare:

cu
frecvenţă

cu frecvenţă
redusă

4
4
4
4
4
4
4
2
30

-
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9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Evaluarea 1
Evaluarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiului de lucru al senzorilor.

