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PREFA�� 

 

 

Lucrarea de fa�� prezint� principalele dispozitive semiconductoare 
utilizate în cadrul electronicii analogice �i aplica�ii specifice ale acestora. Ea 
î�i propune o prezentare bazat� pe rela�ii matematice simple, inginere�ti, 
insistând pe prezentarea fenomenelor fizice care stau la baza construc�iei �i 
func�ion�rii componentelor �i circuitelor electronice.  

Volumul poate fi utilizat ca suport de curs pentru facult��ile de profil 
electric, unde timpul alocat studiului electronicii nu permite aprofundarea 
cuno�tin�elor prin apelarea la model�ri matematice complexe. În timp ce un 
matematician are ca deziderat permanent „precizia” �i pentru aceasta 
apeleaz� la calcule exacte �i precise care de multe ori îl îndep�rteaz� de 
fenomen, inginerul urm�re�te în�elegerea �i modelarea fenomenului prin 
descoperirea aproxima�iei func�ionale optime. Cartea se poate dovedi 
extrem de util� speciali�tilor �i tuturor celor care doresc s� în�eleag� �i s� 
aprofundeze domeniile electrotehnicii �i electronicii.  

Studiul propriu-zis al componentelor �i circuitelor electronice este 
precedat de dou� capitole pe care autorii le-au inclus cu scopul de a veni în 
sprijinul cititorilor care au cuno�tin�e mai reduse în profil electric.  

Primul dintre ele, intitulat „Scurt istoric sau introducere în 
electronic�” trece în revist� principalele etape, descoperiri �i personalit��i 
care au contribuit la eviden�ierea �i utilizarea electromagnetismului. În 
finalul s�u sunt prezentate foarte pe scurt istoria dezvolt�rii electronicii 
bazate pe tuburi electronice cu vid �i istoria dezvolt�rii electronicii bazate pe 
semiconductoare. Sunt marcate momentele de cotitur� care au reprezentat 
salturi calitative în ceea ce înseamn� dezvoltarea componentelor �i 
circuitelor electronice. 

Capitolul 1 este intitulat „No�iuni fundamentale necesare”. Prin 
oferirea unei serii de cuno�tin�e de ordin general, acest capitol este menit 
s� creeze limbajul necesar �i premisele în�elegerii capitolelor urm�toare. 
Sunt prezentate pe scurt no�iuni generale privind: curentul continuu �i de 
curentul alternativ, formele de und�, re�ele capacitive �i inductive, 
transformatoare, surse de alimentare �i oscilatoare. De asemenea sunt 
prezentate no�iunile de baz� pentru: rezonan��, adaptarea de impedan��, 
generarea formelor de und�, redresarea �i filtrarea, modula�ia de 
amplitudine �i frecven�� �i modula�ia impulsurilor. Partea final� a Capitolului 
1 este consacrat� prezent�rii no�iunilor privind structura materialelor pe care 
autorii le consider� indispensabile în vederea în�elegerii �i asimil�rii 
principiilor de construc�ie �i mai ales de func�ionare a componentelor 
electronice. Sunt prezentate no�iuni generale legate de materialele 
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Prefa�� 
 
conductoare �i izolante �i mai ales no�iuni specifice materialelor 
semiconductoare. 

Capitolul 2 este consacrat prezent�rii exhaustive a principalelor 
componente electronice. Autorii prefer� denumirea de component� 
electronic� în loc de dispozitiv electronic, bazat pe faptul c� o astfel de 
„pies�” poate fi utilizat� foarte rar singur�, ea reprezentând de obicei o 
component� a unui circuit realizat în tehnic� discret� sau integrat�. În 
capitolul „Componente electronice” sunt studiate: diodele 
semiconductoare, tranzistoarele bipolare, tranzistoarele cu efect de câmp, 
dispozitivele optoelectronice, dispozitivele semiconductoare pentru 
circuitele de comand�, dispozitivele semiconductoare multijonc�iune �i 
amplificatoarele opera�ionale. De�i a existat o mare tenta�ie ca la fiecare tip 
de component� electronic� s� prezent�m �i câteva aplica�ii simple, am 
încercat s� reducem pe cât posibil aceste aplica�ii în cadrul capitolului 2 �i 
le-am transferat în capitolul urm�tor. 

Capitolul 3, „Circuite electronice”, prezint� pe larg câteva clase 
de aplica�ii specifice electronicii analogice. Având în vedere c� domeniul 
este extrem de vast �i pentru a p�stra atributele unei c�r�i ce poate fi 
utilizat� drept curs universitar, autorii au inclus în acest capitol doar 
principalele clase de circuite electronice analogice. Capitolul prezint� pe 
larg: amplificatoarele cu tranzistoare bipolare, circuitele electronice bazate 
pe amplificatoare opera�ionale, circuitele de redresare, circuitele 
stabilizatoare de tensiune, oscilatoarele �i generatoarele de semnal �i 
filtrele pasive �i active. De�i de multe ori sunt realizate cu componente 
discrete, s-a renun�at din motive de spa�iu, la tratarea convertoarelor statice 
�i a surselor în comuta�ie. 

Autorii sper� c� au reu�it s� fac� din aceast� carte un instrument 
de lucru de real� utilitate pentru viitorii �i actualii electroni�ti. Nutrim de 
asemenea convingerea c� lucrarea va reu�i s� trezeasc� interesul pentru 
electronic� în rândul tinerilor, permi�ându-le s� în�eleag� �i s�-�i explice 
m�car par�ial lumea bazat� pe aplica�ii ale electronicii în care tr�iesc. 
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 SCURT ISTORIC 
 SAU 

 INTRODUCERE ÎN ELECTRONIC� 
 
 
 

Ast�zi, �tiin�a �i tehnologia în general �i dezvoltarea electronicii în 
special, face computerele s� func�ioneze. Aceste aparate execut� calcule 
complexe în frac�iuni de secund� �i care cu ceva timp în urm� presupuneau 
ore întregi de lucru cu cifrele. Dar pasul de la magnetism la electricitate �i 
electronic� a fost uria�. 

Aceast� dezvoltare a permis umanit��ii s� lanseze vehicule spa�iale 
care iau mostre de pe planete dep�rtate �i ne transmit imagini.  

Se poate afirma f�r� teama c� vom gre�i c� electronica a devenit un 
adev�rat motor al dezvolt�rii, c� ea este cea care impune ritmul alert în care 
se succed� progresele pe care le face umanitatea. 

O scurt� privire în jurul nostru ne va eviden�ia faptul c� suntem 
înconjura�i de dispozitive �i montaje electronice, fie ca ne referim la radio, la 
televizor, calculator electronic sau telefon mobil. Dar nu numai aceste 
aparate care sunt electronice prin excelen�� înglobeaz� electronic�. Ast�zi 
toate aspiratoarele au încorporate regulatoare de tura�ie a motorului, 
ma�inile de sp�lat rufe moderne au programatoare electronice, pân� �i 
banalele becuri cu incandescen�� urmeaz� a fi treptat înlocuite cu becurile 
economice, care con�in în interior montaje electronice �i cu becurile cu LED-
uri. Întrerup�toarele clasice sunt înlocuite cu variatoare electronice ale 
intensit��ii luminoase sau de întrerup�toare de tip touch, pr�jitoarele de 
pâine au temporizatoare electronice �i exemplele ar putea continua înc� 
mult� vreme.  

Pe lâng� aceste aplica�ii casnice ale electronicii trebuie îns� remarcate 
aplica�iile industriale, fie c� sunt în domeniul produc�iei industriale (ma�ini 
automate, cu comand� program, etc.), fie c� fac parte din dispozitivele 
utilizate sau rezultate din activit��ile de cercetare �tiin�ific�. 

 
Busola 

Utilizarea busolei nu mai reprezint� o noutate. Acest dispozitiv realizat 
dintr-un material feros are poli magnetici permanen�i. L�sat liber, el se 
orienteaz� în spa�iu, astfel încât unul dintre capete s� arate Nordul si 
cel�lalt Sudul. Mai târziu experimentele au ar�tat c� polii magnetici identici 
se resping �i polii diferi�i se atrag �i acest concept st� la baza 
magnetismului. 
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Scurt istoric sau introducere în electronic�   
 

Busolele au fost folosite de comandan�ii militari in timpul Dinastiei Han , 
o grupare conduc�toare care a consolidat China.  Abia in secolul al XIII-lea 
navigatorii chinezi au folosit busola pentru prima dat�. Ei pana atunci 
descoperiser� ca un ac poate fi magnetizat �i folosit intr-o busola prin 
frecarea lui cu o piatr� minereu magnetic. 

Navigatorii arabi au v�zut avantajele busolei, le-au adaptat �i le-au 
adus în Europa. Acest instrument de naviga�ie a contribuit la marea 
perioada de explorare european�. Pentru prima data marii navigatori au 
putut u�or sa-�i g�seasc� calea pe mari f�r� sa se ghideze dup� ��rm. 
Christofor Columb a folosit f�r� îndoial� busola când a p�r�sit Spania 
încercând sa g�seasc� o cale, o ruta mai u�oar� pentru a ajunge in India. 
Aceasta a dus la descoperirea Americii. 

 
William Gilbert 

Studiul efectelor magnetismului au 
continuat dar nu s-au f�cut progrese 
remarcabile pân� la William Gilbert 
(1544�1603). El a tr�it in Anglia în timpul lui 
Shakespeare �i a fost unul din medicii reginei 
Elisabeta. Ca �i mul�i al�i medici ai vremii sale, 
Gilbert a fost deosebit de interesat de 
magnetism . El a ajuns la concluzia c� din 
moment ce magnetismul avea efecte asupra 
obiectelor, el putea avea puteri vindec�toare 
�i pentru corpul uman. 

A descoperit c� multe substan�e al�turi 
de chihlimbar puteau atrage obiecte foarte 
u�oare dar nu toate puteau atrage obiectele în 
acela�i mod. Lui i se datoreaz� �i alte 
descoperiri importante realizate în timpul 
studiilor sale, de exemplu, c� nu c�ldura degajat� prin frecare f�cea 
chihlimbarul s� atrag� obiecte foarte u�oare ci altceva datorat fric�iunii. 

 
William Gilbert 

 
Benjamin  Franklin 

  

Benjamin Franklin (1706�1790) era curios cu privire la orice, fiind una 
dintre cele mai cunoscute personalit��i din istoria Statelor Unite. Oricare 
dintre urm�toarele fapte l–ar fi f�cut faimos oricum: a organizat prima 
bibliotec� din America, a fost un inventator care a creat multe obiecte, care 
sunt indispensabile ast�zi, printre care se pot men�iona ochelarii bifocali �i 
paratr�snetul, �i i-a uimit pe oamenii de �tiin�� din toat� lumea cu 
experimentele sale din domeniul electricit��ii.  
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Ca rezultat al propriilor experimente 
Franklin a concluzionat ca existau doua 
tipuri de electricitate : pozitiv� sau plus(+) �i 
negative sau minus(-). A spus ca 
electricitatea nu a fost creat� prin frecarea 
unui tub de sticla ci era doar transferat�. El a 
continuat cu afirma�ia c� atunci când un 
obiect neelectrizat era frecat f�cea unul 
dintre dou� lucruri: ori câ�tiga electricitate �i 
ajungea la starea pozitiv� ori pierdea ceva 
din fluidul electric l�sând obiectul intr-o stare 
negativ�. Aceasta idee ca electricitatea 
putea fi creat� sau distrus� s-a dovedit a fi  
foarte important�.  

Când Franklin a auzit c� un european a 
reu�it s� stocheze electricitate în ni�te tuburi speciale, a cump�rat ni�te 
tuburi din acelea, �i-a construit un laborator în casa sa. A realizat multe 
experimente �i a publicat o carte despre electricitate. Pe principiile sale se 
bazeaz� Teoria Electricit��ii moderne. A trimis rezultatele experimentelor 
sale unor oameni de �tiin�� din Anglia �i Fran�a, care au fost impresiona�i �i 
a fost ales membru al Royal Society în 1756 �i a primit "Copley Medal". În 
1773 a fost ales ca unul din cei opt asocia�i str�ini ai Academiei Regale de 
�tiin�e din Paris.  

 
Benjamin Franklin 

Franklin �i-a dat seama c� fulgerul este o desc�rcare electric� din nori. 
În cartea sa a sugerat un experiment pentru a testa aceasta. Cu ajutorul 
fiului s�u William, Franklin a realizat acest experiment în 1752. Cei doi au 
mers într-un câmp în timpul unei furtuni �i au în�l�at un zmeu de hârtie.  In 
partea de sus a zmeului el a pozi�ionat un cablu îndreptat spre cer. La 
celalalt cap�t al frânghiei a legat o cheie metalic�. Atunci când a început sa 
plou� a�a ud� a început sa conduc� electricitatea spre cheie. V�zând o 
scânteie, teoria lui era demonstrat�. A fost un noroc pentru Franklin ca nu s-
a produs atunci �i fulgerul.  

Franklin era �i un om practic pe lâng� un bun teoretician, inventând 
paratr�snetul pentru a ap�ra cl�dirile de fulgere. 

 
 
Alessandro Volta 

 

Alessandro Volta (1745�1827) profesor de fizic� la universitatea 
italiana din Pavia, a avut o idee diferit�  cu privire la originea electricit��ii. 
Volta este cunoscut ca �i inventatorul pilei voltaice, în mod obi�nuit 
cunoscuta sub numele de baterie. Pe data de 20 martie 1800 Volta a trimis 
o scrisoare in societatea regala din Londra descriind descoperirea sa. El a 
creat un ansamblu din zinc �i discuri de cupru cu hârtie sau discuri de piele 
intre ele. Volta a umezit discul din mijloc intr-o solu�ie s�rat� sau acid u�or 
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precum o�etul sau sucul de l�mâie. El a construit un ansamblu înalt 
alternând zincul, hârtia �i discurile de cupru �i a demonstrat prezenta 
tensiunii electrice 

 
 
Coulomb �i Faraday 

 
Charles-Augustin de Coulomb 

(1736�1806) a fost prima persoan� care a 
m�surat cantitatea de electricitate �i 
magnetism generate într-un circuit. Pân� 
atunci numai fluxul de electricitate nu �i 
cantitatea au putut fi detectate. El a fost 
preocupat de g�sirea unor instrumente 
pentru m�surarea cantit��ilor electrice. 
Charles Augustin de Coulomb a inventat o 
balan�� de torsiune pentru a m�sura cu 
precizie for�a exercitat� de sarcinile 
electrice. Cu acest aparat el a confirmat 
observa�iile lui Priestley �i a ar�tat c� for�a 
dintre dou� sarcini e propor�ional� cu 
produsul sarcinilor. 

 
Charles-Augustin de Coulomb 

 

Michael Faraday (1791�1867) a fost 
un fizician �i chimist englez.. Când 
Faraday a ajuns la vârsta de 29 de ani el a 
început o serie de experimente in ce 
prive�te leg�tura dintre electricitate �i 
magnetism. Munca lui de pionierat a 
constat în a în�elege cum se propag� 
curen�ii electrici . Experimentele sale au 
stat la baza multor inven�ii practice 
precum motorul, generatorul, 
transformatorul, telegraful �i telefonul, dar 
acestea au ap�rut cu 50 pana la 100 de 
ani mai târziu. Lui Faraday îi dator�m  
cuvinte precum : electrod, anod, catod �i 
ion ca sa descrie munca lui. Noi înc� 
folosim ace�ti termeni ast�zi în electricitate �i electronic�. 

 
Michael Faraday 

 

Electronica este o ramur� a �tiin�elor tehnice care studiaz� fenomenele 
legate de mi�carea electronilor în corpuri solide sau în vid �i aplica�iile 
practice ale acestor fenomene. Electronica s-a individualizat ca disciplin� de 
sine st�t�toare, desprins� din electrotehnic�, în jurul anului 1900. Termenul 
ca atare a ap�rut în 1904 în titlul almanahului “Järbuch der Radioactivität 
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und Elektronik”. În urma unei dezvolt�ri explozive, electronica a ajuns s� 
marcheze toate activit��ile umane, constituind un factor esen�ial al civiliza�iei 
secolului XX. 

Procesul de constituire a acestei discipline a fost lung �i laborios. Au 
existat dou� tehnologii total diferite care au marcat dezvoltarea electronicii: 
tehnologia tuburilor cu vid �i tehnologia materialelor semiconductoare. 

În continuare se prezint� câteva momente cruciale din acest proces. 
 
 
Dezvoltarea tuburilor electronice cu vid 
 

� 1859: J. Plücher observ� radia�iile catodice din tuburile cu 
desc�rc�ri electrice în gaze de joas� presiune; 

� între 1869�1890 se reu�e�te ob�inerea, focalizarea �i deflexia 
fascicolelor de electroni, f�r� a se l�muri îns� natura lor; 

� 1883: T.A. Edison, lucrând la perfec�ionarea l�mpilor cu 
incandescen��, descoper� emisia termoelectronic� (stabilirea unui 
curent între filamentul înc�lzit �i un electrod suplimentar, la aplicarea 
unei tensiuni) f�r� a sesiza îns� implica�iile descoperirii sale;  

� 1897: lordul J.J. Thomson define�te electronul ca fiind o particul� 
elementar� stabil� înc�rcat� cu sarcina electric� elementar� 
negativ� (e = -1,6*10-19C) �i având masa de repaus egal� cu a 1837-
a parte a masei atomului de hidrogen (me = 9,1*10-31kg); 

� 1897: K. F. Braun inventeaz� tubul cu radia�ie catodic�, dispozitiv 
care va marca profund dezvoltarea aparaturii electronice; 

� 1904: John Flemming inventeaz� dioda redresoare cu vid; 
� 1906: Lee de Forest inventeaz� trioda cu vid, primul dispozitiv 

electronic amplificator, prin ad�ugarea la diod� a unui electrod 
suplimentar de comand�; 

� 1912: E.H. Armstrong ob�ine oscila�ii controlate prin aplicarea 
reac�iei pozitive. 

Din acest moment a început o dezvoltare impresionant� a 
echipamentelor electronice, mai ales din domeniul telecomunica�iilor, bazate 
pe tuburi tot mai complicate (tetroda în 1925, pentoda în 1926, etc.). Ca 
vârfuri ale realiz�rilor acestei epoci pot fi men�ionate sistemele de 
radiocomunica�ii �i televiziune, radarul bazat pe tuburi cu microunde �i chiar 
unele dintre primele calculatoare electronice.  

Dintre aceste realiz�ri se mai men�in în actualitate doar tuburile 
catodice (CRT- Cathode Ray Tube) �i tuburile pentru microunde (clistronul, 
magnetronul, etc.). 
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Dezvoltarea electronicii bazate pe semiconductoare 
 

� 1833: Michael Faraday observ� cre�terea conductivit��ii sulfurii de 
argint cu temperatura, fenomen inexplicabil la acea dat�; 

� 1874: K.F. Braun ob�ine prima diod� redresoare de tip metal-
semiconductor, cu sulfur� de plumb (galen�); 

� 1888: W. Halwach eviden�iaz� efectul fotoelectronic; 
� 1905: Albert Einstein explic� efectul fotoelectronic; 
� 1926: Erwin Schrödinger ofer� un model teoretic al st�rilor 

electronilor; 
� 1930: J.E. Lilienfeld (urmat de O. Heil) concep tranzistorul cu efect 

de câmp, care vor fi realizat fizic abia cu zeci de ani mai târziu, din 
cauza barierelor tehnologice; 

� 1931: A.H. Wilson enun�� principiile fundamentale ale 
semiconductoarelor.  

 

Problema central� a epocii, realizarea “triodei 
semiconductoare” (a tranzistorului), capabil� s� 
amplifice semnale electrice, a fost rezolvat� de 
firma american� Bell. Spre deosebire de tendin�a 
general� orientat� spre oxidul de cupru, ei s-au 
concentrat asupra siliciului, sesizând importan�a 
impurific�rilor controlate asupra comport�rii sale 
electrice. Astfel în 1940 R.S. Ohl a reu�it cre�terea 
primei jonc�iuni p-n cu siliciu.  

Primul dispozitiv semiconductor amplificator, 
tranzistorul bipolar cu germaniu cu contacte 
punctiforme, a fost realizat între 1945�1948 de 
c�tre un colectiv condus de W. Shockley, J. 
Bardeen �i W. H. Brattain, recompensa�i în 1956 cu Premiul Nobel pentru 
fizic�.  

 
Primul tranzistor cu 

jonc�iuni 

În continuare dispozitivele electronice semiconductoare s-au dezvoltat 
continuu, unele repere temporale fiind: 

� 1949: realizarea tranzistoarelor bipolare cu jonc�iuni, de c�tre W. 
Shockley; 

� 1956: primele tiristoare; 
� 1958: primele tranzistoare cu efect de câmp; 
� 1958: Texas Instruments �i Fairchild Semiconductors realizeaz� 

primele circuite integrate; 
� 1971: Intel lanseaz� microprocesoarele 4004. 

Etapa actual� se caracterizeaz� prin diversificarea si o rafinare a 
tehnologiilor, care reu�esc s� înglobeze chiar �i elemente de inteligen�� 
artificial�. Miniaturizarea a atins nivelul amplificatoarelor moleculare 
(Universitatea Toulouse). 
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Obiectivele esen�iale ale electronicii sunt prelucrarea energiei �i a 
informa�iei. Problemele aplicative provin din cele mai diverse domenii de 
activitate: calculul electronic, m�surarea m�rimilor electrice �i neelectrice, 
transformarea �i controlul energiei, automatiz�rile industriale, 
telecomunica�iile, electronica medical�, etc. De aceea electronica s-a 
structurat în mai multe discipline cu specific teoretic sau aplicativ: 
Tehnologia dispozitivelor electronice, Tehnologia circuitelor integrate, 
Semnale circuite �i sisteme, M�sur�ri �i traductoare, Electronica industrial�, 
Tehnica microundelor, etc.  

Din electronic� s-au desprins la rândul lor, unele discipline �tiin�ifice 
fundamentale sau aplicative: Teoria sistemelor, Automatica, Informatica �i 
�tiin�a calculatoarelor, Inteligen�a artificial�, etc. 
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Capitolul 1 

NO�IUNI FUNDAMENTALE NECESARE 
 

În vederea asigur�rii unei în�elegeri facile �i corecte a no�iunilor 
specifice domeniului electronicii, este necesar ca cei care utilizeaz� aceast� 
carte s� de�in� o serie de cuno�tin�e fundamentale de electricitate, 
materiale electrotehnice, matematic�, fizic�, etc. De aceea am decis 
includerea acestui capitol menit s� actualizeze astfel de informa�ii 
fundamentale �i necesare în con�tiin�a cititorului. 

Aceast� carte se adreseaz� studen�ilor care nu urmeaz� 
specializ�ri specifice domeniului „Electronic� �i telecomunica�ii” �i 
con�ine elemente de tehnologie a dispozitivelor electronice, calcul al 
circuitelor electronice �i aplica�ii fundamentale ale electronicii 
industriale.  

Sunt prezentate dispozitivele �i circuitele electronice fundamentale ce 
intervin în prelucrarea electronic� a semnalelor analogice. Termenul de 
"electronic" este asociat mecanismului electronic de conduc�ie electric�. 

Prin component� electronic� se în�elege realizarea fizic� a unui 
element electric individual, într-un corp fizic independent, care nu poate fi 
redus mai departe sau divizat, f�r� a distruge posibilitatea de a îndeplini 
func�ia pentru care a fost realizat. Componentele electronice se împart în 
dou� categorii: pasive �i active.  

Componentele pasive sunt elemente disipative  (consum� putere activ� 
�i o transform� în c�ldur�) �i nu pot controla fluxul de energie dintr-un circuit 
electric. Ex.: rezistoare, condensatoare, bobine de inductan��, 
transformatoare etc. Circuitele formate numai din componente pasive nu pot 
efectua cea mai important� func�ie electronic�: amplificarea. Aceasta poate 
fi realizat� de componentele active, care sunt elemente care pot comanda 
sau modula fluxul de energie dintr-un circuit. Ex.: tranzistoare, tuburi cu vid 
sau cu gaz, dispozitive optoelectronice etc. Uzual, pentru componentele 
pasive se folose�te termenul de "componente", iar pentru cele active, 
termenul de "dispozitive". Dispozitivele electronice se bazeaz� pe controlul 
mi�c�rii purt�torilor de sarcin� în corpul solid (de regul� în 
semiconductoare), în gaze sau în vid. 

Circuitele electronice sunt acele circuite electrice care folosesc 
dispozitive electronice. Ele realizeaz� diverse func�ii electronice: 
amplificarea, redresarea, stabilizarea tensiunii, generarea de oscila�ii 
armonice, modularea, demodularea etc. 

Circuitele electronice se împart în dou� categorii: 
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� circuite digitale (numerice, logice): acele circuite care prelucreaz� 
semnale binare, adic� semnale care pot avea numai dou� valori (0 
sau 1); 

� circuite analogice: circuitele la care semnalul de ie�ire variaz� 
continuu în timp, urm�rind dup� o anumit� lege varia�ia semnalului 
de intrare. Dup� natura func�iei de transfer, adic� a rela�iei dintre 
m�rimea de intrare �i cea de ie�ire, circuitele analogice se împart în 
circuite liniare �i neliniare. 

Dispozitivele electronice sunt în general neliniare, dar ele pot fi 
considerate suficient de liniare în domenii de func�ionare limitate. 

Un circuit integrat este o unitate constructiv� inseparabil� de 
microelemente interconectate, plasate în volumul sau pe suprafa�a unui 
substrat comun. Tehnologic, ele pot fi realizate sub form� monolitic� sau 
sub form� hibrid�. Cele monolitice se ob�in integral pe aceea�i pl�cu�� 
(“cip”) de material semiconductor. Cele hibride con�in �i unele elemente 
neintegrabile (condensatoare �i inductan�e mari). 
 
1.1 Curentul continuu 
 

Materia este format� din mici particule numite atomi. Ace�ti atomi sunt 
ei în�i�i compu�i din particule mai mici numite electroni, care se învârtesc în 
jurul unui nucleu central compus dintr-unul sau mai mul�i protoni �i neutroni. 
Electronii sunt particule negative, în timp ce protonii sunt pozitivi, iar 
neutronii sunt neutri. 

Dac� într-un punct A (figura 1.1) exist� un exces de electroni în 
compara�ie cu un punct B, se spune c� exist� o diferen�� de poten�ial, sau o 
tensiune între punctele A �i B. Dac� se folose�te un conductor, pentru a 
conecta punctele A �i B, electronii în exces din A vor începe s� se scurg� 
c�tre B. Acest flux de electroni poart� numele de curent electric. Punctul A, 
cu electroni în exces este descris ca având poten�ial negativ �i punctul B 
este descris ca având poten�ial pozitiv [DIN_1]. 

 

 
Fig.1.1. Curentul continuu 

 

De�i electronii se deplaseaz� de la electrodul negativ c�tre electrodul 
pozitiv, se spune despre curentul electric c� circul� de la popul pozitiv la cel 
negativ. Aceast� conven�ie a ap�rut în vremuri în care curentul electric nu 
era pe deplin în�eles. În continuarea acestei c�r�i se va folosi conven�ia 
obi�nuit� pentru curgerea curentului electric (de la pozitiv la negativ). 
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No�iuni fundamentale necesare    
 

Diferen�a de poten�ial (tensiunea) se noteaz� cu U sau V �i se 
m�soar� în vol�i. Curentul electric se noteaz� cu I �i se m�soar� în 
amperi. Rezisten�a electric� se noteaz� cu R �i se m�soar� în �. 
 

Legea lui Ohm 
 

O rezisten�� limiteaz� prin defini�ie trecerea curentului electric. 
Valoarea curentului pe care o rezisten�� îl permite s� treac� depinde atât de 
valoarea rezisten�ei cât �i de diferen�a de poten�ial între capetele ei (figura 
1.2).  
 

 
Fig.1.2. Comportarea rezisten�ei în circuit 

 

Cu cât rezisten�a este mai mare, cu atât curentul este mai mic. Pe de 
alt� parte, cu cât tensiunea este mai mare, cu atât curentul este mai mare. 
Rela�ia este cunoscut� ca legea lui Ohm: 

 
R
UI �  (1.1) 

 De aici rezult�: 

 IRU ��      sau      
I

UR �   

 
1.1.1 Transfigurarea circuitelor pasive de curent continuu 

 
 Sunt numeroase situa�iile în care în cadrul circuitelor electronice, 
lucrând în c.c. apar rezisten�e electrice conectate în diverse moduri. Atunci 
când pentru un astfel de circuit se poate separa o zon� care nu con�ine 
surse de alimentare (este format� doar din componente pasive de tip 
rezistiv) se poate recurge la o simplificare a circuitelor �i implicit a calculelor 
aferente. Aceasta se realizeaz� pe baza transfigur�rilor circuitelor rezistive. 
Subliniem c� atunci când o latur� de circuit con�ine �i surse de tensiune sau 
de curent, nu poate fi considerat� ca f�când parte dintr-o re�ea pasiv� �i 
regulile de transfigurare aplicabile sunt cele de la re�elele active. 
 

Rezisten�e în serie 

R1 �i R2 sunt dou� rezisten�e conectate în serie (figura 1.3.(a). Tot 
curentul care circul� prin rezisten�a R1 trebuie s� treac�, de asemenea, �i 
prin rezisten�a R2. Prin urmare, rezisten�ele în serie sunt parcurse de acela�i 
curent. Tensiunile lor sunt îns� diferite. 
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