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Conţinutul cursului: 

Alcătuirea sarcinii modelării în programul PSPICE.  

Descrierea schemei electrice în PSPICE. Descrierea alternativă. Fişier de ieşire.  

Descrierea elementelor pasive: rezistor, condensator, inductanţa.  

Descrierea elementelor active: diodă, tranzistor bipolar, tranzistor cu efect de câmp.  

Descrierea surselor de alimentare în PSPICE. Surse de alimentare standarde: PULSE, SIN, EXP, SFFM.  

Destinaţia şi parametrii directivei .DC (DC Sweep and Nested Sweep).  

Destinaţia şi parametrii directivei .MODEL.  

Destinaţia şi parametrii directivei .AC (AC Sweep). 

Destinaţia şi parametrii directivei .TRAN (Transient).  

Destinaţia şi parametrii directivei STEP (Parametric). 

Analiza Fourier ca analiza specială. 

Particularităţile modelării schemelor digitale în PSPICE.  
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe:  

 să opereze cu aparatul epistemologic al disciplinei proiectarea asistată de calculator; să definească 

noţiunile fundamentale ale disciplinei; să cunoască metodele principale de analiză a circuitelor 

electrice; 

 să explice principiile de modelare a circuitelor şi dispozitive electronice;  

 să calculeze parametrele schemelor electronice cu ajutorul calculatorului;  

 să modeleze procesele electronice cu ajutorul calculatorului;  

 să aplice noţiunile disciplinei date în tehnologiile informaţionale şi ale calculatorului;  

 să formuleze şi să rezolve problemele modelării circuitelor electronice;  

 să elaboreze modele electronice noi pentru diverse aplicaţii. 
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