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1. Titularul disciplinei: Prof. univ. dr. ing. Ion Bogdan 

2. Tipul disciplinei: DO 414  

3. Structura disciplinei:  
 

Numărul de ore pe 
săptămână Numărul de ore pe semestru Semestrul 

C S L P 

Forma de 
evaluare 

finală C S L P Total 
8 3 - 1 - E 42  14 - 56 

 
4. Obiectivele cursului:  

Ecuaţiile lui Maxwell 
Antene filare 
Antene apertură 
Şiruri de antene 
Propagarea câmpului  electromagnetic 

 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:  
Obiectivele disciplinei sunt în concordanţă cu cele ale planului de învăţământ prin care se 
urmăreşte însuşirea de către studenţi a aspectelor importante privind radiatia 
electromagnetica , constructia si functionarea antenelor, siruri de antene si controlul 
diagramei de radiatie, estimarea pierderilor de propagare. 
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
În urma învăţării disciplinei studenţii vor dobândi cunoştinţe privind solutionarea ecuatiei 
undei in conditii particulare, tipuri constructive de antene filare, antene apertura, antene 
microstrip, antene cu reflector, siruri de antene, masurarea antenelor si estimarea pierderilor 
de propagare in conditii tipice. 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
Pentru curs studenţii beneficiază de suport de curs tipărit şi în format electronic. 
Cursul este prezentat o parte oral la tablă cât şi cu videoproiectorul şi se va pune 
accentul pe discuţii interactive cu studenţii. Lucrările de laborator se desfăşoară pe 
baza referatelor de laborator existente în format tipărit şi electronic folosind tehnica de 
calcul şi programele software din dotare. La fiecare staţie de lucru vor fi echipe 
formate din cel mult 2 studenţi. În cursul semestrului studenţii sunt obligaţi să 
efectueze toate lucrările de laborator. La final studenţii trebuie să facă dovada însuşirii 
cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite la curs si laborator. Nota finală este 
alcătuită din nota pentru activitatea la laborator (pondere 25%) şi nota de la examenul 
scris (pondere 75%). 
 
8. Sistemul de evaluare:  

Evaluarea continuă: 
Activitatea la laborator 

Ponderea în nota finală: 25% 
Evaluarea se face în funcţie de frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor orale, 
pregătirea şi calitatea lucrărilor de laborator efectuate, consemnarea 



sistematică a informaţiilor semnificative generate de student în grupul de 
lucru. 
Forma de evaluare: mixt 

Evaluarea finală: Examen 
Ponderea în nota finală: 75% 

Probele: 
Examenul constă din rezolvarea în scris a unor exerciţii şi probleme cu 
manualul pe masă. 

 
9. Conţinutul disciplinei: 
 a) Curs (3 ore x 14 saptamani) 
1. ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI CÂMPULUI  
ELECTROMAGNETIC .............................................................................................2 ore 

- 1.1. Scurt istoric al evoluþiei antenelor 
- 1.2. Tipuri de antene 
- 1.3. Ecuaţiile lui Maxwell 
- 1.4. Energie şi putere 
- 1.5. Ecuaţia undei 
- 1.6. Condiţii la limita de separaţie a două medii 
- 1.7. Potenţial vector electric 
- 1.8. Principiul general al reciprocităţii 
- 1.9. Teorema dualităţii 
- 1.10.Teorema imaginilor 
 

2. RADIAŢIA SURSELOR SIMPLE ........................................................................9 ore 
- 2.1. Radiaţia dipolului electric 
- 2.2. Parametrii de bazã ai antenelor 

- 2.10.Suprafaţa efectivă 

 

- 2.3. Diagrama de radiaţþie 
- 2.4. Directivitatea 
- 2.5. Unghi spaţial echivalent 
- 2.6. Formule aproximative pentru calculul directivităţii 
- 2.7. Câştigul 
- 2.8. Polarizarea 
- 2.9. Impedanţa de intrare 

- 2.11.Radiaţia unei distribuþii arbitrare de curent 
- 2.12.Radiaţia antenei filare subţiri 
- 2.13.Antena filarã subţire cu undă progresivă 
- 2.14.Tipuri constructive de antene filare 

3. RADIAŢIA APERTURILOR ................................................................................5 ore 
- 3.1. Radiaţia aperturii dreptunghiulare situatş într-un plan infinit perfect conductor 
- 3.2. Principiul echivalenţei câmpului 
- 3.3. Aplicarea principiului echivalenţei câmpului la radiaţia aperturii 
- 3.4. Radiaţia aperturilor cu distribuţii tipice de câmp 
- 3.5. Aperturi focalizate 
- 3.6. Antena horn 
 

4. ANTENA DE RECEPŢIE ......................................................................................5 ore 
- 4.1. Reciprocitatea antenelor 
- 4.2. Circuitul echivalent al unui sistem de două antene 



- 4.3. Proprietăţile directive ale unei antene 

- 5.15.Echivalarea factorului de şir cu un polinom Cebâşev 

- 4.4. Suprafaţa efectivă a unei antene 
- 4.5. Influenţa neadaptării asupra suprafeţei efective 
- 4.6. Recepţia undelor complet polarizate 
- 4.7. Zgomotul în antene 
 

5. ŞIRURI DE ANTENE .............................................................................................9 ore 
- 5.1. Factorizarea 
- 5.2. Şiruri liniare uniforme 
- 5.3. Proprietăţile directive ale unui şir uniform 
- 5.4. Deschiderea lobului principal 
- 5.5. Nivelul maxim al lobilor secundari 
- 5.6. Directivitatea maximă 
- 5.7. Condiţia Hansen-Woodyard 
- 5.8. Şiruri liniare cu distribuţii conice de curent 
- 5.9. Metoda polinomială 
- 5.10.Metoda transformatei Z 
- 5.11.Şiruri circulare 
- 5.12.Şiruri de şiruri 
- 5.13.Optimizarea şirurilor 
- 5.14.Polinoame Cebâşev 

- 5.16.Diagrama polară pentru şiruri Dolph-Cebâşev 
- 5.17.Calculul şirurilor Dolph-Cebâşev 
- 5.18.Şiruri cu elemente parazite 
 

6. ANTENE INDEPENDENTE DE FRECVENŢĂ .................................................2 ore 
- 6.1. Principii de funcţionare 
- 6.2. Tipuri constructive de antene independente de frecvenţă 
- 6.3. Antena echiunghiulară 
- 6.4. Antena log-periodică 
- 6.5. Şirul logaritmic de dipoli 
 

7. ANTENE CU REFLECTOR ..................................................................................5 ore 
- 7.1. Antene cu reflector în unghi 
- 7.2. Analiza antenei cu reflector în unghi de 90 de grade 
- 7.3. Reflectoare cu unghiuri mai mici de 90 de grade 
- 7.4. Antene cu reflector parabolic 
- 7.5. Consideraţii geometrice 
- 7.6. Proprietăţi remarcabile 
- 7.7. Configuraţii de lucru 
- 7.8. Distribuţia de curent pe suprafaţa parabolică 
- 7.9. Diagrama de radiaţie a antenei cu reflector parabolic 
- 7.10.Metoda distribuţiei de câmp în planul aperturii 
- 7.11.Metoda distribuţiei de curent pe suprafaţa parabolică 
- 7.12.Câştigul antenei cu reflector parabolic 
- 7.13.Deschiderea unghiulară optimă 
- 7.14.Interferenţa cu lobul din spate 
- 7.15.Eficienţa aperturii 
- 7.16.Etape de proiectare a reflectorului parabolic 
- 7.17.Recepţia semnalelor TV transmise prin satelit 



- 7.18.Principii de organizare a sistemelor de transmisie TV prin satelit 
- 7.19.Parametrii de bază la recepţie 
- 7.20.Protecţia la interferenţă 
- 7.21.Erorile de orientare a antenei de recepţie 

 
8. MÃSURAREA ANTENELOR ...............................................................................2 ore 

- 8.1. Introducere 
- 8.2. Termeni şi definiţii 
- 8.3. Metode de măsurare 
- 8.4. Măsurări în câmp îndepărtat 
- 8.5. Dimensiunile poligonului 
- 8.6. Măsurarea diagramei de radiaţie 
- 8.7. Măsurarea câştigului 
- 8.8. Erori de măsură 
- 8.9. Poligoane compacte 
- 8.10.Măsurări în câmp apropiat 
- 8.11.Principii şi metode de măsură 
- 8.12.Cerinţe ale sistemului de măsură 
- 8.13.Erori de măsură 

 
8. PROPAGAREA UNDELOR ELECTROMAGNETICE ....................................3 ore 

- 9.1. Factori de influenţă 
- 9.2. Propagarea în prezen-a unei suprafeţe plane 
- 9.3. Factorul de câştig al căii de propagare 
- 9.4. Difracţia undelor electromagnetice 
- 9.5. Unda de suprafaţă 
- 9.6. Propagarea ionosferică 
- 9.7. Propagarea microundelor 
- 9.8. Fading-ul 

      Total 42 ore 
 b) Laborator (1 ora x 14 saptamani) 

1. Protectia muncii, probleme organizatorice  
2. Proeictarea generala a unei antene microstrip dreptunghiulare 
3. Proeictarea completa a unei antene microstrip dreptunghiulare 
4. Diagrama de radiatie a unei antene microstrip dreptunghiulare 
5. Proeictarea unei antene microstrip dreptunghiulare scurtate 
6. Proeictarea unei antene microstrip circulare 
7. Siruri de antene microstrip 

 Total 14 ore 
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