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INTRODUCERE ÎN ANALIZA ȘI PROIECTAREA CIRCUITELOR 
ELECTRONICE FUNDAMENTALE 

 
 

 
Capitolul 1. Diode semiconductoare 
1.1. Tipuri de diode. Regimuri de funcționare 
1.2. Caracteristica static 
1.3. Polarizarea diodelor  
1.4. Rezistența dinamică 
1.5. Capacitatea echivalentă a diodei 
 
Capitolul 2. Tranzistorul bipolar 
2.1. Simboluri. Relații între curenți 
2.2. Circuite echivalente de semnal mare 
2.3. Regimuri de funcționare ale tranzistorului bipolar 
2.4. Caracteristici statice ale tranzistorului bipolar  
2.5. Polarizarea tranzistorului bipolar  
2.6. Circuitul echivalent de semnal mic al tranzistorului bipolar 
2.7. Analiza în frecvență a tranzistorului bipolar 
2.8. Valori limită de funcționare ale tranzistorului bipolar 
2.9. Elemente de proiectare a radiatorului de disipare a căldurii 
2.10. Etaje de amplificare fundamentale  
2.11. Etaje de amplificare cu rezistență mare de intrare 
2.12. Dreapta statică de sarcină și dreapta dinamică de sarcină 
2.13. Etaje de amplificare compuse  
 
Capitolul 3. Tranzistoare cu efect de câmp 
3.1. Tipuri de tranzistoare cu efect de câmp. Simboluri 
3.2. Caracteristici statice 
3.3. Polarizarea tranzistoarelor cu efect de camp 
3.4. Circuitul echivalent de semnal mic pentru tranzistoare cu efect de câmp  
3.5. Analiza tranzistorului cu efect de câmp la frecvențe mari 
3.6. Etaje de amplificare cu tranzistoare cu efect de câmp  
3.7. Dreapta statică de sarcină și dreapta dinamică de sarcină 
 
Capitolul 4. Amplificatoare cu reacție negativă 
4.1. Schemă bloc. Determinarea relației pentru amplificare 
4.2. Efectul reacției negative asupra distorsiunilor de neliniaritate 
4.3. Efectul reacției negative asupra benzii de frecvență 
4.4. Efectul reacției negative asupra raportului semnal / zgomot (S/N) 
4.5. Efectul reacției negative asupra rezistențelor de intrare și ieșire 
4.6. Tipuri de amplificatoare cu reacție negativă. Metode de analiză  
4.7. Amplificatorul de tensiune 
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4.8. Amplificatorul de current 
4.9. Amplificatorul transimpedanță 
4.10. Amplificatorul transadmitanță 
 
Capitolul 5. Oscilatoare armonice de joasă frecvență 
5.1. Schema bloc. Determinarea condiției de oscilație 
5.2. Realizarea reacției negative 
5.3. Realizarea reacției positive 
5.4. Exemplu de schemă de oscilator armonic de joasă frecvență 
 
Capitolul 6. Etaje de amplificare de putere 
6.1. Etaje de amplificare clasă A 
6.2. Etajul de amplificare clasă B 
6.3. Etaje de amplificare clasă AB 
 
Capitolul 7. Stabilizatoare de tensiune 
7.1. Surse de alimentare de tensiune 
7.2. Parametrii unui stabilizator de tensiune 
7.3. Stabilizator de tensiune cu element regulator serie, fără amplificator de eroare 
7.4. Stabilizator de tensiune cu element regulator paralel, fără amplificator de eroare 
7.5. Stabilizator de tensiune cu element regulator serie și cu amplificator de eroare 
7.6. Stabilizator de tensiune cu element regulator paralel și cu amplificator de eroare 
7.7. Circuite de protecție la suprasarcină 
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