
2. MĂRIMI FIZICE, PRI�CIPII FIZICE ŞI SEM�ALE 

2.1. Mărimi fizice 

2.1.1. Introducere 

În centrul ştiinţelor naturale şi tehnice se află noţiunile de observare şi măsurare 
(fig.2.1). Pornind de la observaţie, cercetătorul construieşte o imagine fizică a 
problemei pe care  o analizează şi apoi formulează o teorie adică un concept despre  
aspectul naturii analizate. Pe baza unor experimente gândite şi construite în mod 
judicios se realizează experimente a căror rezultate pot confirma teoria, determină 
modificări ale acesteia sau o resping. Pe baza acestor argumente se poate afirma că în 
domeniul ştiinţelor naturale şi tehnice, observaţiile şi măsurările (experimentele) sunt 
elemente fundamentale. Pe parcursul timpului măsurarea a devenit o activitate 
indispensabilă în toate etapele de atestare a calităţii produselor, în controlul proceselor. 

 
 

OBSERVAŢIE 

MĂSURARE 

Ştiinţe 
 tehnice 

Ştiinţe 
naturale 

• Imagine fizică a problemei 
• Teorie 
• Experiment 

 
Fig. 2.1 Observaţia şi măsurarea 
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O noţiune importantă, la care se apelează pe parcursul a tot ce înseamnă 
măsurare, este cea de mărime (variable în limba engleză, grandeur în limba franceză). 
Putem defini prin mărime tot ce se poate modifica cantitativ [2.2]. O altă definiţie 
conformă cu dicţionarul limbii române face referire la mărime ca “Proprietate comună 

a unor obiecte, pe baza căreia acestea pot fi ordonate într-un şir” [2.25]. O definiţie 
apropiată cu cea anterioară se referă la mărime ca la “ ... proprietate comună pentru o 

clasă de obiecte, evenimente, stări, fenomene, procese etc.”  
Mărimea care poate fi evaluată experimental, astfel încât să i se  poată ataşa o 

descriere simbolică (de tip numeric) se numeşte mărime fizică (sau mărime 

măsurabilă). Descrierea numerică se numeşte valoarea numerică a mărimii fizice. 
Mărimile fizice sunt noţiuni abstracte şi numai prin asocierea lor cu o clasă de 

obiecte, evenimente pot fi descrise numeric prin măsurare. 
Mărimile fizice caracterizează proprietăţile fizice ale materiei, stările fizice ale 

acesteia (masă, volum, densitate, vâscozitate, etc.) sau mişcarea materiei (deplasare, 
viteză, acceleraţie). 

2.1.2. Clasificarea mărimilor fizice 

Clasificarea mărimilor fizice se poate realiza după diverse criterii. Pentru 
procesul de măsurare prezintă interes doar câteva. Fiecare dintre aceste criterii ia în 
considerare un anumit aspect relevant pentru o marime fizică din cadrul procesului de 
măsurare. Acest lucru trebuie avut în vedere pe parcursul analizei mărimii fizice când 
aceasta trebuie privită în totalitatea complexităţii ei. Iată câteva dintre aceste clasificări: 

A. după modul în care mărimea este introdusă în teorie: 
• mărimi primitive – mărimile care se introduc în teorie pornind de la 

experiment: lungimea, timpul, masa, forţa, intensitatea curentului de 
conducţie, inducţia magnetică în vid etc.); 

• mărimi derivate - mărimile care se introduce într-o teorie dată funcţie de 
alte mărimi cunoscute prin modelele teoriei (legi, teoreme, etc.): viteza, 
acceleraţia, lucrul mechanic etc. 

B. după simbolul mathematic folosit pentru descrierea mărimii fizice: 
• mărimi fizice scalare – descrise printr-un număr real; 
• mărimi fizice vectoriale – descrise numeric n – dimensional, 

componentele fiind de tip număr real; 
• mărimi fizice tensoriale – descrise printr-o valoare numerică de tip 

matrice de numere reale. 
C. după forma de cunoaştere şi evoluţia temporală a valorii numerice într-

un interval de timp prestabilit: 
• mărimi de tip determinist – au o evoluţie predictibilă în timp iar evoluţia 

lor poate fi  modelată printr-o funcţie matematică: 
� mărimi constante 
� mărimi variabile: 

� staţionare: 
� periodice: 

� sinusoidale; 
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� nesinusoidale; 
� neperiodice (aleatorii) 

� nestaţionare 
• mărimi de tip aleatoriu – au o evoluţie imprevizibilă putând fi descrise 

doar prin observaţii statistice 
D. după modul în care se obţine energia necesară măsurării mărimii fizice 

(achiziţiei informaţiei primare): 
• mărimi fizice pasive -  marimile care nu posedă energie proprie 

eliberabilă pentru măsurare (masa, rezistenţa electrică, vâscozitatea etc.); 
• mărimi fizice active – mărimile care posedă energie eliberabilă procesului 

de măsurare (de achiziţie a informaţiei primare) (temperatura, tensiunea 
electrică, intensitatea curentului electric) 

2.1.3. Unităţi de măsură 

Una din condiţiile ca o mărime să fie măsurabilă este cea referitoare la 
posibilitatea definirii unei unităţi de măsură – într-un sistem de unităţi coerent şi 
simetric – pentru mărimea fizică considerentă. 

Unităţile de măsură urmează două sisteme distincte: 
• sistemul englez - utilizat în special în SUA şi unele ţări anglo-saxone. Utilizarea 

acestui sistem de unităţi de măsură se face simiţit prin prezenţa în literatura de 
specialitate, în documentaţia unor echipamente etc. Din aceste motive se 
recomandă a fi cunoscut şi posibil de interpretat. 

• Sistemul internaţional (Systeme International d’unites). Din 1961 a fost acceptat  
oficial şi în România.  

Un sistem de unităţi de măsură conţine trei categorii de unităţi:  
• fundamentale – un ansamblu minim de unităţi de măsură independente care, prin 

relaţii dimensionale simple, permite exprimarea unităţilor de măsură derivate 
(Tabelul ...);  

• suplimentare – sunt de tipul fundamental dar cu arie restrânsă de activitate 
(Tabelul ...); 

• derivate – determinabile prin relaţii dimensionale simple din unităţile de măsură 
fundamentale (Tabelul ....) 

Tabelul 2.1 

Mărimea fizică 
Unitate SI 

Denumire Simbol 
Lungimea  metru m 
Masa  kilogram kg 
Timpul  secunda s 
Temperatura termodinamică Kelvin  K 
Intesitatea curentului amper A 
Cantitatea de substanţă mol mol 
Intensitatea luminoasă candela cd 
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Tabelul 2.2 

Mărimea fizică 
Unitate SI 

Denumire Simbol 
Unghiul plan radian rad 
Unghiul solid steradian sr 

 
O serie de unităţi de măsură sunt acceptate atât în sistemul englez cât şi în SI ca 

unităţi fundamentale (tabelul ...). O altă serie de unităţi de măsură sunt acceptate de 
asemenea atât în SI cât şi sistemul englez. Se remarcă utilizarea în sistemul englez a 
aceleiaşi unităţi de măsură pentru masă cu cea de forţă. 

Tabelul 2.3 

Mărimea fizică 
SI Sistemul englez Coeficient de 

conversie Denumire Simbol Denumire Simbol 
Lungimea  Metru m foot ft mft 305.01 =  

Masa  kilogram kg Pound(slug) lb(slug) kglb 454.01 =  

Timpul  secunda s second s  
Temperatura   Kelvin  K Rankine  R KR 9

510 =  

Intensitatea  Amper A Ampere  A  

Tabelul 2.4 

Mărimea 
fizică 

SI Sistemul englez 

Denumire Simbol 
Unitate 

de 
măsură 

Denumire Simbol 
Unitate 

de 
măsură 

Frecvenţa  hertz Hz s-1 hertz Hz s-1 
Forţa  newton N 2−kgms  pound lb 2−⋅⋅ sftlb  

Rezistenţa 
electrică 

ohm Ω 

22

2

As

kgm

⋅
 

ohm Ω  

Presiune  pascal Pa 
2m

#  Pound / 
inch2 

psi 
2in

lb  

       
 
 Utilizarea eficientă, cu erori minime de estimare a valorilor necesită recurgerea 
la tabele de conversie a unităţilor de măsură. O atenţie deosebită trebuie acordată şi 
faptului că pentru mărimi fizice diferite se utilizează denumiri identice ale unităţii de 
măsură şi cu coeficienţi de conversie diferiţi (tabelul ...). 

Tabelul 2.5 

Mărimea fizică 
Unitate  Coeficient de 

conversie Denumire Simbol 
Masă  pound lb kglb 454.01 =  

Forţă  pound lb #lb 448.41 =  
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Tabelul 2.6 

Mărimea fizică 
Unitate  Coeficient de 

conversie Denumire Simbol 
Masă  (USA) pound lb kglb 454.01 =  

Masă  (UK) pound lb kglb 373.01 =  

 
 Temperatura este una dintre mărimile fizice pentru care se utilizează 
deasemenea unităţi de măsură diverse. În tabelul ...se prezintă coeficienţii de conversie 
pentru cele mai frecvente dintre utilizări. 

Tabelul 2.7 

Mărimea fizică 
Coeficient de 

conversie 
Fahrenheit  ( ) 328.100 +⋅= CF  

Celsius ( ) 8.1/3200 −= FC  

Kelvin 15.2730 += CK  
În cadrul aplicaţiilor practice se utilizeazǎ adeseori multiplii sau submultiplii 

unitǎţilor fundamentale sau derivate (unitǎţi tolerate). În tabelul ... se prezintǎ 
semnificaţia notaţiilor care definesc multiplii sau submultiplii unei unitǎţi. 

  Tabelul 2.8 

Simbol Denumire Valoare Simbol Denumire Valoare 
T Tera 1012 d deci 10-1 
G Giga 109 c centi 10-2 
M Mega 106 m mili 10-3 
k Kilo 103 µ micro 10-6 
h Hector 102 n nano 10-9 

Da Deca 10 p pico 10-12 
 
Exemplu de calcul 

Un senzor pelicular de forţă (fig.2.2) are domeniul de 0 – 100 lbs pentru o 
temperatură de lucru 150 F – 1400 F.Dimensiunile de gabarit ale senzorului sunt [2.26]: 

• grosimea 0.008” 
• lungimea 8” 
• lăţimea 0.55” 

 
Fig. 2.2 Senzor de forţă 



2.1 - Mărimi fizice 
 

6

Caracteristica elementului senzorial este prezentată în figura 2.3a. 
Se cere transpunerea parametrilor caracteristici şi funcţionali ai senzorului în 

sistemul internaţional de unităţi de măsură (SI). 
a)  Conversia domeniului de lucru din unitatea lbs în # se face în baza 

coeficientului de conversie #lb 4.41 ≅ (tabelul ...) şi ca urmare: 

 ( ) ##lbs 4404.4100100 =⋅=  
b)  Conversia temperaturii de lucru se face în baza coeficienţilor de conversie din 

tabelul ....Astfel: 

 ( )321515 0 −=F  

 ( )3215140 0 −=F  
c)  Conversia dimensiunilor de gabarit se realizează în baza coeficientului 

mm4.25"1 = . Astfel: 

• grosimea: ( ) mmmmm 41022.04.25008.0"008.0 −⋅==⋅= ; 

• lungimea: ( ) mmmmm 11003.22034.258"8 −⋅==⋅=  

• lăţimea: ( ) mmmmm 31014144.2555.0"55.0 −⋅=≅⋅=  
d)  Transpunerea caracteristicii în unităţi de măsură SI se face asemănător 

calculelor anterioare pentru perechi de valori ( forţă – tensiune) . Având în 
vedere că tensiunea [V] este agreată de ambele sisteme de  unităţi, este  
necesară o singură conversie a valorilor mărimii de intrare – forţa (tabelul ....). 

Tabelul 2.9  

20 lbs 88 N 40 lbs 176 N 60 lbs 264 N 80 lbs 352 N 100 
lbs 

440 N 

0.9 V 1.8 V 2.6 V 3.4 V 4.3 V 
 

Caracteristica elementului senzorial în noua pereche de unităţi de măsură este 
prezentată în figura 2.3b. 
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Fig. 2.3 Caracteristicile elementului senzorial 
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2.2. Procesul de conversie a mărimii fizice  

2.2.1. Principii fizice 

Pe baza unui principiu fizic, o informaţie de interes este convertită într-o 
cantitate măsurabilă (fig.2.4) [2.20]. Informaţia de interes este o reprezentare a mărimii 
fizice. Principiul fizic, ca model matematic, stă la baza materealizării suportului fizic 
care permite punerea în evidenţă a rezultatului conversiei.  

Clasificarea elementelor senzoriale, o analiză a posibilităţilor de construcţie a 
acestora şi de utilizare ulterioară este mult simplificată prin trecerea în revistă a 
principiilor fizice care pot sta la baza senzorilor.  

 PRI�CIPIU 
FIZIC 

Informaţie Cantitate 
măsurabilă 

 

Fig. 2.4 Informaţie, principiu fizic şi cantitate măsurabilă 

Teorema lui Ampere – un conductor parcurs de un curent I şi aflat în câmpul 
magnetic B este solicitat de o forţă F.  

Principiul lui Archimede: asupra unui corp scufundat într-un lichid acţionează 
o forţă ascensională egală cu greutatea lichidului deslocuit de acel corp. Greutatea 
lichidului deslocuit de acel corp este proporţională cu densitatea lichidului.  

Ecuaţia lui Bernoulli: conservarea energiei fluidice este dependentă de 
presiunea şi viteza particulei.  

Principiul al II-lea - principiul coliniarităţii forţei şi acceleraţiei – al lui 
�ewton: acceleraţia imprimată unui corp este proporţională cu forţa aplicată şi are 
aceeaşi orientare cu forţa.  

Legea conducţiei electrice (Ohm): tensiunea electrică la bornele unui circuit 
pasiv (fără surse) este egală cu produsul dintre intensitatea curentului şi rezistenţa 
circuitului: 

iRuR ⋅=   ( 2.1) 

Forţa electromagnetică (Lorentz): dacă într-o regiune din spaţiu aducem un 
corp de probă încărcat cu sarcină electrică q şi în acea regiune există un câmp 

electromagnetic( E , B ), asupra corpului de probă se va exercita forţa electromagnetică 
elementară: 

( )BvqEqF x+=   ( 2.2) 

Efectul piezorezistiv: o rezistenţă electrică îşi modifică valoarea dacă materialul 
este supus unei solicitări mecanice. Factorul de proporţionalitate – factorul de 
tensosensibilitate – se defineşte prin: 

( )ν
ε
ρ

ρ

ε
21++

∆

=
∆

= R
R

K   ( 2.3) 

unde:  R – este rezistenţa electrică; ε – alungirea relativă a firului; ρ – rezistivitatea 
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materialului; ν – coeficientul lui Poisson.  
Efectul Poisson: un material suferă o deformaţie specifică în direcţie 

perpendiculară pe solicitarea mecanică aplicată. Coeficientul lui Poisson se defineşte 
ca fiind: 

allongitudin

ltransversa

ε
ε

ν −=   ( 2.4) 

existând în acelaşi timp relaţia: 

)1(2 ν+= GE   ( 2.5) 

dintre modulul de elasticitate longitudinal E, cel transversal G  şi coeficientul lui 
Poisson. 

Efectul Coriolis (după Gaspard-Gustave Coriolis, 1835) – apariţia  unei 
deviaţii vizibile a mişcării unui obiect de la linia dreaptă dacă este privit dintr-un 
sistem de referinţă care se roteşte. Acceleraţia Coriolis este definită ca fiind: 

vaC x2ω−=   ( 2.6) 

unde: ω - este viteza unghiulară a mişcării de transport; v – este viteza relativă. 
Acestei acceleraţii îi va corespunde o forţă dată de relaţia: 

vmF C x2 ω−=   ( 2.7) 

Efectul Gauss: rezistenţa unui conductor creşte dacă acesta este magnetizat. 
Efectul �ernst: un flux termic transversal pe liniile de câmp magnetic produce 

o diferenţă de potenţial. Procesul este cuantificabil prin coeficientul lui Nernst: 

dx
dT

B
E

# Z

Y

=   ( 2.8) 

unde: YE - este componenta după axa y a câmpului electric; ZB - este componenta 

inducţiei magnetice după axa z; 
dx

dT - este gradientul de temperatură.  

Efectul invers este cunoscut sub denumirea de efectul Ettingshausen. 
Efectul giroscopic: un rigid cu o axă de simetrie şi cu un punct (al axei) fixat, 

căruia i s-a imprimat iniţial o rotaţie rapidă în jurul acestei axe, are şi o deplasare 
perpendiculară pe planul vertical. 

Efectul electrocaloric ireversibil (efectul Joule-Lenz): în orice conductor  
parcurs de curent se dezvoltă căldură.  

Efectul Doppler (după Christian Doppler) - reprezintă modificarea frecvenţei şi 
a lungimii de undă dacă aceasta este observată de un observator aflat în mişcare 
relativă faţă de sursa undelor. 

Pentru unde care străbat un mediu, relaţia dintre frecvenţa observată 1f şi 

frecevnţa emisă f  este dată de relaţia: 
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f
vv

v
f

s









±
=1   ( 2.9) 

unde: v este viteza undei în mediu (în aer T⋅+ 59.0332 [m/s] pentru temperatura T 

[0C]); vs este viteza undei emise de sursă. 
Relaţia între cele două frecvenţe se mai poate scrie: 

λ
v

c

vf
f =

⋅
=∆   ( 2.10) 

unde: f este frecvenţa transmisă, v [m/s] este viteza relativă între emitor şi receptor; 

smc /103 8⋅= viteza luminii în vid; λ  este lungimea de undă emisă. 
Utilitatea s-a făcut simţită în diverse aplicaţii ale domeniului măsurătorilor: 

măsurarea temperaturii, radar, investigaţiilor medicale, măsurarea debitului, 
astronomie 

Efectul Hall: O placa semiconductoare plasată într-un câmp magnetic “B” şi 
parcursă de curentul “I” permite prelevarea unui semnal în tensiune pe feţele laterale 
ale acesteia. Tensiunea electromotoare “e” rezultată defineşte efectul Hall (fig.2.5). 

I

I

B
e

h

 

Fig. 2.5 Efectul Hall 

Efectul Kerr (efectul pătratic electro-optic- QEO): modificarea indicelui de 
refracţie al unei substanţe ca răspuns la aplicarea unui câmp electric acesteia: 

2KEn λ=∆   ( 2.11) 

unde: λ – este lungimea de undă; K – constanta Kerr; E – intensitatea câmpului electric. 
Efect pelicular : Curentul electric alternativ se repartizează neuniform în 

secţiunea conductoarelor, densitatea de curent fiind  maximă pe suprafaţa 
conductorului şi scăzând spre interiorul acestuia. Fenomenul poartă denumirea de efect 
pelicular.  

Legea inducţiei electromagnetice: tensiunea electromotoare indusă în lungul 
unui contur Г este egală cu viteza de scădere a fluxului magnetic prin orice suprafaţă 

ΓS  sprijinită pe această curbă: 

dt

d
edsE

SΓ
Φ

−==⋅∫Γ   ( 2.12) 

Efectul de ecran : În interiorul unei cavităţi dintr-un corp metalic, introdus   
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într-un câmp,  nu pătrunde  câmpul exterior. 
Efectul de vecinătate : Comportarea unui conductor parcurs de un curent 

alternativ diferă de la situaţia când este singur sau situaţia în care este în prezenţa şi a 
altor conductoare parcurse de curenţi alternativi. Acest efect poartă denumirea de efect 

de vecinătate.  

Efectul Peltier: Efectul Peltier se încadrează în clasa efectelor termoelectrice şi 
se manifestă sub forma absorbţiei sau degajării de căldură în vecinătatea joncţiunii a 
două corpuri solide – conductoare sau semiconductoare – la trecerea unui curent 
electric prin aceasta. 

 Coeficientul Peltier “π” (coeficient de material) este legat de coeficientul 
Seebeck “α” printr-o ecuaţie termodinamică de forma: 

T⋅=απ   ( 2.13) 

unde “T” este temperatura absolută. 
Energia calorică schimbată în unitatea de timp este: 

IQ ⋅= π   ( 2.14) 

unde “I” este intensitatea curentului. 
Se poate defini şi un coeficient Peltier “absolut” pentru fiecare corp în parte pe 

baza coeficientului Thomson “τ”: 

dT
T

T
T

abs ∫=
0

)(τ
π   ( 2.15) 

Valorile coeficienţilor Peltier sunt mai mari pentru materialele semiconductoare. 
Efectul fotoelectric : emisia de electroni sub acţiunea luminii poartă denumirea 

de efect fotoelectric. Emisia electronică are loc numai dacă frecvenţa luminii incidente 
este mai mare decât o anumită valoare de prag ν0 caracteristică fiecărui material. 

Numărul electronilor emişi în unitatea de timp este proporţional cu iluminarea 
“E” a suprafeţei emisive: 

E
e

k
n ⋅=   ( 2.16) 

unde “k” este un factor de proporţionalitate iar “e” este sarcina electrică a electronului. 
Efectul Faraday : este un efect magnetooptic ce constă în rotirea planului de 

polarizare a unei raze de lumină, polarizate linear, ce se propagă pe direcţia câmpului 
magnetic într-o substanţă aflată în câmp. 

Unghiul de rotaţie este dat de: 

Hl ⋅⋅= ρα   ( 2.17) 

unde: l – dimensiunea stratului de material parcurs; H – intensitatea câmpului 
magnetic; ρ – constanta ce depinde de natura substanţei, de temperatură. 

Efectul Thomson: se referă la distribuţia temperaturii unui fir încălzit de-a 
lungul acestuia. Temperatura scade simetric, de o parte şi de alta a punctului de 
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încălzire (fig.2.6). Dacă firul este parcurs de un curent electric, punctul de maxim se 
deplasează. La unele materiale deplasarea are loc în sensul curentului iar alte materiale 
în sens invers.Efectul Thomson este un caz particular al efectului Peltier. 

+ -

 

Fig. 2.6 Efectul Thomson 

Efectul piezoelectric : un cristal de o anumită configuraţie a reţelei cristaline, se 
va polariza electric după o anumită direcţie dacă este supus unei solicitări mecanice 
după o direcţie dată. Sarcina electrică ce apare pe feţele cristalului în virtutea acestui 
fenomen, este proporţională cu efortul mecanic exercitat asupra lui. Există şi efectul 
piezoelectric “invers”: dacă pe feţele unui cristal se aplică o sarcină electrică rezultă 
variaţii ale dimensiunilor geometrice ale acestuia. 

Efectul piroelectric: piroelectricitatea este proprietatea unor  cristale 
anizotrope prin care polarizarea electrică spontană depinde de temperatură. Substanţele 
care prezintă această proprietate se numesc piroelectrice, iar apariţia sarcinilor 
electrice la suprafaţa unui astfel de material în urma încălzirii sau răcirii lui se numeşte 
efect piroelectric. Una dintre aplicaţiile piroelectricităţii este în realizarea 
dispozitivelor de detecţie a radiaţiilor infraroşii şi milimetrice, folosite de exemplu în 
detecţia de la distanţă a mişcării oamenilor şi ale animalelor. 

Materialele piroelectrice cele mai comune sunt  cuarţul, turmalina, unele 
substanţe monocristaline (tantalat de litiu etc.), materiale ceramice şi unii polimeri. 
Această proprietate mai există la o serie de substanţe organice: ţesuturile de os şi de 
tendon precum şi colagenul. 

Efectul opus, constînd în creşterea sau scăderea temperaturii în urma aplicării 
unui cîmp electric, se numeşte efectul electrocaloric. 

Cuvîntul piroelectric a fost introdus de fizicianul scoţian David Brewster în 
1824 şi provine din grecescul foc şi electric. 

Coeficientul piroelectric arată ce polarizare electrică se obţine la variaţia cu o 
unitate a temperaturii: 

θpddD =   ( 2.18) 

unde D este polarizarea electrică măsurată în C/m2, p este coeficientul piroelectric 
[C/m2] iar θ este temperatura [K]. 
 Efectul piroelectric are la nivel molecular două componente: 

• Efectul piroelectric direct constă în apariţia polarizării electrice strict sub 
influenţa temperaturii, fără intervenţia deformărilor mecanice; 
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• Efectul piroelectric indirect se produce în două etape: modificarea 
temperaturii produce deformări şi tensiuni mecanice iar acestea la rîndul lor 
determină polarizarea electrică prin piezoelectricitate.  

Efectul termoelectric : Seebeck a descoperit în 1822 că dacă temperatura 
contactului dintre două metale diferă de cea circuitului, apare o tensiune 
electromotoare termoelectrică (fig.2.7): 

[ ]dTTSTSV

T

T

AB∫ −=
2

1

)()(   ( 2.19) 

unde: BS  şi AS  - sunt coeficienţii Seebeck pentru materialele A şi B; T1 şi T2 – sunt 
temperaturile celor două joncţiuni. Dacă coeficienţii Seebeck sunt de valoare constantă, 
relaţia anterioară devine: 

( ) ( )12 TTSSV AB −⋅−=   ( 2.20) 

Efectul termoelectric şi efectul Peltier sunt efecte inverse. Efectul termoelectric 
– efectul Seebeck – provine din variaţia tensiunii electromotoare de contact, între două 
metale date, cu temperatura. 

 

Fig. 2.7 Efectul Seebeck 

Efectul termolectronic: un conductor poate emite electroni, a căror energie 
cinetică depăşeşte lucrul mecanic de extracţie. Probabilitatea de ieşire a electronilor 
creşte cu temperatura. Electronii emişi de pe conductor creează o sarcină spaţială care 
sistează fenomenul emisiv, ajungându-se la saturaţie 

Efectul termoionic: se referă la emisia de ioni pozitivi de către sarcinile alcaline 
sau impurităţile din metale. 

Efectul Oersted: Oersted a descoperit în 1820 că un ac magnetic mobil deviază 
de la poziţia N-S dacă se află în vecinătatea unui conductor parcurs de curent electric. 
Deviaţia acului magnetic respectă regula observatorului lui Ampere sau regula mâinii 
drepte.  

Efrectul conductiv : conductivitatea electrică a unui semiconductor creşte dacă 
creşte numărul fotonilor absorbiţi de la un flux luminos incident pe semiconductor. 

Adeseori o mărime fizică – informaţia primară – poate fi pusă în evidenţă şi in 
final valoarea numerică achiziţionată pe baza mai multor principii fizice. Acest lucru 
poate conduce la  variante diferite pentru componenta de bază – senzorul – care va fi 
inclus în sistem. Din acest motiv se impune a analiză optimală a variantei alese.  
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În tabelele 2.10 şi 2.11 se prezintă concentrat o sinteză a mărimilor fizice de 
bază  şi posibilitatea de punere în evidenţă a acestora cu semnale specifice. 

Tabelul 2.10 

Mărime 
fizică de bază 

Mărimi fizice derivative Elemente sensibile tipice 

Deplasare  • deplasare liniară 
• deplasare unghiulară 
• lungime 
• grosime (strat de acoperire) 
• nivel 
• deformaţie  
• forţă, presiune, cuplu 
• altitudine 

• rezistive 
• inductive 
• fotoelectrice 
• electrodinamice (de 
inducţie, selsine, 
inductosyne) 

Viteză  • viteză liniară 
• viteză unghiulară 
• debit 

• electrodinamice (de 
inducţie) 
• fotoelectrice 

Forţă  • efort unitar 
• greutate 
• acceleraţie  
• cuplu 
• presiune 
• vâscozitate 

• termorezistive 
• termistoare 
• rezistive 
• inductive 
• capacitive 
• piezorezistive 
• magnetorezistive 

Temperatură  • temperatură 
• căldură 
• conductibilitate termică 

• termorezistenţe 
• termistoare 
• termocupluri 

Masă  • debit de masă • complexe (dilatare + 
deplasare) 

Concentraţie  • densitate  
• componente din amestec de 
gaze 
• ioni de hidrogen în soluţii 

• idem forţă 
• termorezistive 
• electrochimice 
• conductometrice 

Radiaţie  • umiditate  
• luminoasă 
• termică 
• nucleară 

• fotoelectrice 
• detectoare în infraroşu 
• elemente sensibile 
bazate pe ionizare 

  Tabelul 2.11 

Mărimea fizică de 
măsurat 

Efect utilizat Mărime de ieşire 

 
Temperatura  

Termoelectricitate  Tensiune  
Piroelectricitate  Sarcina  

Flux de radiaţie optică Fotoemisie  Curent  
Efect fotovoltaic  Tensiune  
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(continuare Tabelul 2.11) 
 Efect fotoelectric Tensiune  
Forţă (dinamic) Piezoelectricitate  Sarcină electrică 
Presiune  Piezoelectricitate  Sarcină electrică 
Acceleraţie  Piezoelectricitate  Sarcină electrică 
Viteză  Inducţie electromagnetică  Tensiune  
Poziţie (magnet) Efect Hall Tensiune  
 
Rezultatul conversiei mărimii fizice este un semnal electric primar. Acest 

semnal trebuie prelucrat şi adus în domeniul parametrilor de lucru acceptaţi de 
componentele sistemului de achiziţie.   

2.2.2. Semnale 

2.2.2.1. Introducere 

 Un semnal este o variaţie a unui parametru în raport cu una sau mai multe 
variabile independente. Conceptul de semnal este foarte vast.  De exemplu,  zgomotul  
emis de un motor, o fotografie sau înregistrarea modului de funcţionare  în timp a unui 
motor reprezintă diferite forme de semnal ce conţin informaţii despre fenomenele şi 
procesele respective.   
 Semnalul ca o funcţie de timp reprezintă astfel  evoluţia unui parametru: 
temperatura dintr-o cameră, viteza de deplasare a unui automobil, poziţia arborelui 
pentru un motor, tensiunea sau intensitatea curentului dintr-un circuit. Din acest punct 
de vedere vorbim de două semnale: semnale continue în timp şi semnale discrete în 

timp. Peste semnalele utile se poate suprapune un semnal perturbator pentru care se 
utilizează noţiunea de zgomot. 

2.2.2.2. Semnale continue şi discrete în timp 

Semnalul continuu în timp este o funcţie de o variabilă continuă în timp. Un 
exemplu sugestiv pentru un astfel de semnal este viteza unui automobil prezentată în 
figura 2.9. 

 ]/[ hkmv  

][st   

Fig. 2.8 Semnal continuu în timp reprezentând viteza unui automobil 

Semnalul discret în timp este reprezentat de o funcţie a unei variabile discrete. 
Aceasta este definită numai pentru valori întregi ale variabilei independente. Valorile 
discrete ale variabilei independente sunt legate prin puncte ataşate axei timpului şi 
reprezentate prin segmente verticale (fig.2.10). 
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1 2 3 4 5 6 n 

[ ]nx  

 

Fig. 2.9 Semnal discret în timp 

Semnalul analogic prezintă o variaţie continuă în timp şi nu este cuantificat sau 
codat. Informaţia de măsurare este conţinută în modificarea amplitudinii sau fazei 
semnalului respectiv. Un exemplu de semnal continuu, analogic, este reprezentat de 
curentul prin bobina unui difuzor (fig.2.10a). Dacă acest semnal este transmis prin cod 
Morse cu ajutorul unui bec (lampă), semnalul devine discret, în sensul că nu există 
decât două valori posibile corespunzătoare la starea becului – aprins sau stins 
(fig.2.10b). 

Semnalele transmise de la / spre creier de fibrele nervoase reprezintă o clasă 
importantă de semnale discrete, în care interesul esenţial este reprezentat de 
succesiunea impulsurilor identice şi de repetarea lor în timp.   
 Alte semnale nu sunt discrete în sensul prezentat până acum ci prin faptul că 
apar la anumite interval de timp. De exemplu, temperatura la o anumită ora măsurată în 
acelaşi loc, în zile successive este un semnal discret. 

t 

y(t) 

t 

y(t) 

a) b)  

Fig. 2.10 Semnal continuu (a) şi discret (b) 

În figura 2.11 se prezintă o clasificare comparativă a semnalului analogic cu 
semnalul eşantionat, cu semnalul cuantificat şi respectiv semnalul digital. 

 

Semnal analogic 
continuu în amplitudine 

şi în timp 

Semnal eşantionat 
continuu în amplitudine 

şi cuantificat în timp 

Semnal cuantificat 
discret în amplitudine şi 

continuu în timp 

Semnal digital 
cuantificat în amplitudine şi  

cuantificat în timp 

Eşantionare 

Eşantionare 

Cuantificare 
 

Cuantificare 
 

 

Fig. 2.11 De la semnalul analogic la semnalul digital 
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Fig. 2.12 Clasificarea semnalelor prin prisma caracterului continuu – discret: 
a) semnal analogic; b) semnal eşantionat; c) semnal cuantificat în amplitudine; 

d) semnal digital 

2.2.2.3. Semnalul continuu în timp 

 Intuitiv, semnalul periodic se defineşte ca o succesiune a variaţiei unei variabile 
cu o repetiţie în timp definită de perioada fundamentală T. O funcţie periodică care 
descrie semnalul un semnal continuu periodic se defineşte matematic sub forma: 

RtTtftf ∈∀+= ),()(   ( 2.21) 

unde T este o constantă pozitivă. În figura 2.13 este prezentat un semnal continuu 
periodic.   
 Semnalele reale au durate finite şi astfel relaţia (2.21) este satisfăcută într-un 
interval de timp finit. Se consideră că semnalul este periodic dacă durata sa este cu 
mult mai mare decât perioada T. Perioadei T  îi corespund frecvenţa f  şi pulsaţia ω:  

  ( 2.22) 

 Un semnal discret în timp  este periodic dacă există o valoare întreagă 
pozitivă # – perioada fundamentală - pentru care: 

 Zn#nxnx ∈∀+= ],[][    ( 2.23) 

2 4 6 

2

4

a) 
2 4 6 

2

4

b) 

2 4 6 

2

4

c) 
2 4 6 

d) 
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Un semnal discret periodic este prezentat în figura 2.14. Semnalul undă dreptunghiular 
are o perioadă . 

 

  t  

Fig. 2.13 Semnal continuu periodic 

 
 

-10 t - 6 - 4   2   6  

Fig. 2.14 Semnal discret periodic 

 Un semnal periodic discret în timp descris prin ecuaţia  este 
prezentat în figura 2.15 şi are perioada fundamentală . 

 

 

Fig. 2.15 Semnal discret periodic 

 Un semnal aperiodic sau neperiodic nu se prezintă ( se manifestă) ca o repetare 
succesivă în timp. Un astfel de semnal este prezentat în figura 4.8. 

 

t  

Fig. 2.17 Semnal aperiodic 

2.2.3. Semnalul analogic 

O mare categorie de semnale reprezintă procese care variază continuu în timp.    
Aceste semnale sunt reprezentate prin modele matematice, funcţii continue în timp 
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)(tx şi se numesc semnale analogice. În figura 2.18 se prezintă un semnal analogic în 

tensiune pentru care sunt precizate valorile instantanee la momentele de timp t1, t2, t3. 
 

timp 

U[V]

t1 t2 t3 

1.25 V 

1.85 V 

0.85 V 

 

Fig. 2.18 Semnal electric analogic şi valoarea instantanee 

În figura 2.19 se prezintă semnalul analogic şi valoarea medie corespunzătoare 
intervalului considerat [ ]21 tt . 

 

timp 

U[V]

t1  

Valoarea medie 

 

Fig. 2.19 Semnal electric analogic şi valoarea medie 

Adeseori pentru transmiterea informaţiei analogice se folosesc semnale unificate 
(semnale analogice standardizate). Un exemplu de semnal unificat este curentul de 
(2….10) mA sau (4….20) mA. Valoarea minimă a acestuia (2 mA sau 4 mA) 
corespunde valorii minime a măsurandului iar valoarea maximă (10 mA sau 20 mA) 
valorii maxime a acestuia. Ecuaţia generală de conversie dintr-un măsurand “x” într-un 
semnal unificat “S” este de forma: 

( ) min1
12

minmax Sxx
xx

SS
S +−⋅

−
−

=   ( 2.24) 

unde: Smax , Smin – sunt valorile maxime şi minime ale semnalului unificat; x1, x2 – sunt 
valorile extreme ale semnalului de măsurare. 

 

x1 x2 x 

Smi

Smi

S [mA] 

x0 

S0 

 

Fig. 2.20 Dreapta de conversie în semnal analogic unificat 
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 Exemplul 2.1 

 Semnalul analogic al unui element senzorial variază între [-200 …600] [UM]. Se 
cere determinarea ecuaţiei de conversie în semnal analogic unificat [2…10] mA. 
Utilizând relaţia (2.24) se obţine: 

401.0 +⋅= ximA   ( 2.25) 

O altă formă a semnalului analogic este reprezentată în figura 2.16. Analiza 
semnalului impune luarea in considerare a frecvenţei acestuia. 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.21 Semnal electric analogic 

Referitor la semnalele analogice, o importanţă majoră o reprezintă influenţa 
semnalelor perturbatoare. Semnalul perturbator este un semnal parazit care nu conţine 
semnal util dar se suprapune peste acesta. De obicei semnalul perturbator are un 
caracter aleatoriu dar poate fi şi semnal determinist (poate fi exprimat printr-o lege de 
variaţie cunoscută)(de ex.:brumul, semnale de la staţii de radioemisie, etc.). Orice 
semnal perturbator de aceeaşi natură cu semnalul analogic peste care suprapune, 
produce o eroare relativă egală cu raportul celor două semnale.  

La frecvenţe joase sub 50 Hz predomină perturbaţiile datorate descărcărilor 
electrice atmosferice şi vibraţiilor mecanice, valoarea lor efectivă fiind mare. Influenţa 
vibraţiilor mecanice asupra traductoarelor şi instrumentelor de măsurare electrice are 
loc prin efect de  microfonie. Din cauza vibraţiilor mecanice se modifică distanţa dintre 
electrozi, distanţa dintre armăturile condensatoarelor, poziţiile elementelor mobile etc. 
În zona apropiată de frecvenţa de rezonanţă mecanică influenţa este maximă. O 
construcţie adecvată cu reducerea vibraţiilor este recomandată. 

În domeniul de frecvenţe (103 - 105) Hz perturbaţiile au un nivel relativ constant 
şi se numesc zgomot alb. Cauzele acestor pertubaţii se datorează in principal aparaturii 
electronice.  

Peste 105 Hz nivelul perturbaţiilor începe să crească în special datorită factorilor 
externi: emiţătoare radio –TV, convertoare electrice de înaltă frecvenţă. 

Ca semnal aleator, zgomotul – mai exact nivelul semnalului (tensiune sau 
curent) - este caracterizabil prin medii statistice: valoarea medie (componenta 
continuă), media pătratică (şi legat de aceasta, valoarea efectică). 

Una din posibilităţile de reducere a raportului semnal util  - zgomot (raportul 
dintre puterea semnalului util şi putera corespunzătoare perturbaţiilor dintr-un punct al 
liniei de transmitere) este modularea (în amplitudine, frecvenţă sau fază)  pentru 
emiţător şi respectiv demodularea pentru receptor. 

O altă posibilitate de reducere a influenţelor parazite este utilizarea semnalului 
digital. 

timp 

U[V] 
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2.2.4. Eşantionarea semnalelor 

Întreruperea continuităţii în timp sau a continuităţii în valoare este un fapt de 
discretizare, dintr-o mulţime infinită de valori luându-se doar o mulţime finită. 
Discretizarea variaţiei temporale poartă denumirea de eşantionare [2.15]. 

Deoarece semnalul analogic este continuu în timp, prezintă interes condiţiile ce 
se impun procesului de eşantionare pentru ca din eşantioanele extrase să se poată 
reconstitui semnalul continuu. 
 Se impune, din punct de vedere practic, abordarea câtorva probleme: 
• teorema de eşantionare şi  
• aspectul aliasing. 

În anumite condiţii, semnalele analogice pot fi complet reprezentate printr-o 
succesiune de eşantioane luate la momente discrete de timp. 
 Semnalul eşantionat este un semnal dicretizat în timp. Reprezentarea acestuia se 
poate realiza în două moduri: 
• ca o funcţie de variabila nT ; 
• funcţie de raportul dintre variabila timp “t” şi perioada “T” adică funcţie de 

variabila timp discret normată “n”. 
Modelul ideal al unui semnal continuu şi modelul eşantionării sunt reprezentate 

în figurile 2.22 şi 2.23. 
 Eşantionarea unui semnal analogic cu eşantioane luate la momente echidistante 
de timp se numeşte eşantionare uniformă sau periodică (fig.2.23). În figura 2.24 se 
prezintă trei semnale 3,2,1),( =itxi care au aceeaşi amplitudini la momentele de 

eşantionare cu perioada T. Mărimea 
T

f 1=  se numeşte frecvenţa de eşantionare iar 

f
T

⋅⋅==Ω ππ 22 frecvenţa unghiulară de eşantionare [2.10]. 

 

Fig. 2.22 Semnal continuu 
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Fig. 2.23 Semnalul eşantionat 

Eşantionarea identică a mai multor semnale diferite este prezentată în figura 
2.24. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.24 Eşantioane şi semnale 

 Semnalul neeşantionat poate fi cu banda de frecvenţă: 
• Nelimitată, caz în care RX ∈∀≠ ωω ,0)( ; 

• Limitată, caz în care avem MpentruX ωωω >= ,0)(  

unde )(ωX este transformata Fourier a semnalului )(tx . 

 Pentru primul caz semnalele )(ωX şi )(ωeX sunt reprezentate în figura 2.25. 

Datorită semnalelor adiacente suprapuse (în limba engleză termenul este de aliasing) 
nu se poate realiza o reconstituire a semnalului )(tx din semnalul eşantionat. 

 În cel de-al doilea caz situaţiile posibile sunt: 
• MM fFsau 22 >>Ω ω . În acest caz nu avem suprapunere spectrală şi 

semnalul )(tx  poate fi recuperat din eşantioanele sale; 

• MM fFsau 22 ==Ω ω . Situaţia este de limită, nu există suprapunere 

0

3(t)

6T5T4T3T2TT

1(t)x
2(t)x

x

8T7T t
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spectrală iar semnalul )(tx  poate fi încă recuperat din eşantioanele sale; 

MM fFsau 22 <<Ω ω . Există o suprapunere a spectrelor adiacente şi ca urmare 

semnalul )(tx nu mai poate fi recuperat din eşantioanele sale. 

0

a)

X(  )

X (  )
e 1/ T

b)  

Fig. 2.25 Eşantionare şi aliasing 

 În situaţiile în care semnalul )(tx  poate fi recuperat din eşantioanele sale, 
această reconstituire se realizează printr-un process de filtrare trece-jos.  
 Consideraţiile anterioare permit enunţarea teoremei eşantionării – teorema lui 

Shannon – sub forma: un semnal )(tx  cu banda de frecvenţă limitată poate fi 
reconstituit din eşantioanele sale considerate la momente de timp echidistante, dacă 
perioada de timp a eşantioanelor respectă relaţia: 

Mf
T

2

1
≤   ( 2.26) 

 Perioada maximă de eşantionare – perioada lui #yquist -  este 
Mf

T
2

1
max =  iar 

frecvenţa minimă de eşantionare – frecvenţa lui #yquist – este MfF 2min = . 
De exemplu, un semnal analogic cu spectrul limitat la 2kHz trebuie eşantionat cu 

o frecvenţă kHzFes 4≥ . 

Dacă condiţia (2.26) este satisfăcută, prima componentă (fundamentala) din 
spectrul semnalului eşantionat este chiar semnalul analogic iniţial.  

Pentru o reprezentare corectă a semnalului se recomandă ca pentru reconstruirea 
acestuia din eşantioanele rezultate, frecvenţa de eşantionare să fie de 8-10 ori mai mare 
decât frecvenţa maximă a armonicelor semnalului. De exemplu, pentru semnale în 
tensiune sau curent se recomandă ca numărul optim de eşantioane pe o perioadă să fie 
de 128 iar fereastra de eşantionare să fie de minim două perioade. 
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2.2.5. Cuantizarea semnalelor 

Discretizarea variaţiei valorilor semnalului continuu în timp poartă denumirea de 
cuantizare [2.15]. Astfel prin cuantizare un semnal analogic, )(tx  este transformat 
într-un semnal ce poate lua numai valori dintr-o mulţime discretă. Fiecare valoare a 
funcţiei, ce reprezintă semnalul analogic, se înlocuieşte cu cea mai apropiată valoare 
discretă. 

 x(t) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

t t0  

Fig. 2.26 Discretizarea în amplitudine 

Valoarea analogică din momentul t0 (fig.2.26) se aproximează fie prin valoarea 
6, fie prin valoarea 7. Acest proces de aproximare introduce evident erori cu atât mai 
mici cu cât intervalul ales între valorile discrete este mai mic. Acest interval poartă 
denumirea de cuantă. Dacă cuantele sunt egale între ele, se spune că avem o cuantizare 

uniformă. În caz contrar se spune că avem o cuantizare neuniformă. 
Pentru o cuantizare uniformă, semnalul cuantizat se poate defini ca fiind: 

∆⋅= )()( tktxc   ( 2.27) 

unde k(t) este un număr întreg. 
Dispozitivul care realizează cuantizarea se numeşte cuantizor. 

2.2.6. Semnal digital 

Semnalul digital este reprezentarea discretă a semnalelor provenind de la 
semnale analogice. 

Forma de reprezentare a unui semnal digital este dată în figura 2.27. 
 

Nivelul inferior 

Nivelul superior Frontul de creştere Frontul de descreştere 

 

Fig. 2.27 Semnal digital 
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Forma de undă cuprinde un nivel inferior şi un nivel superior cu frontal de 
creştere sau descreştere corespunzător. Natura semnalului este de obicei electrică: o 

tensiune în majoritatea cazurilor sau curent pentru o serie de circuite logice. 
În forma binară reprezentarea se realizează prin cifrele “0” şi “1”. În logica  

active - high “nivelul inferior” corespunde valorii “0” iar “nivelul superior” valorii “1”. 
În logica active – low modul de reprezentare este invers.  

Semnalul de sincronizare – clock signal – se constituie într-un semnal de 
sincronizare a două sau mai multe circuite electronice. Forma undei este cea 
dreptunghiulară cu factorul de cuplare de 50 %. 

Din punct de vedere cantitativ corespondenţa depinde de categoria circuitelor 
electronice. În tabelul 2.12 se prezintă informaţii privind nivelele logice pentru o serie 
de circuite. 

Tabelul 2.12 

Tehnologia 
�ivelul 

inferior [V] 
�ivelul 

superior [V] 
OBS. 

CMOS 
0  …. 2

ccV
 2

ccV
….. ccV  ccV  - tensiunea de 

alimentare 
TTL 0 …. 0.8 2 … ccV  ccV = 4.75 V ….5.25 V 

ECL - 1.175 …. EEV  0.75 …. 0  ≅EEV  - 5.2 V 

OBS.:  
• - CMOS – complementary metal – oxid – semiconductor; clasa majoritară a 

circuitelor integrate. 
• - TTL – transistor – tranzistor logic; clasa circuitelor digitale, pornind de la 

tranzistoare bipolare BJT şi rezistoare. 
• - ECL – emitter – coupled logic; familia circuitelor logice. 

O echivalare a unui semnal în reprezentarea binară pentru circuitele TTL este 
prezentată în figura 2.10. [2.5]. Semnalele digitale se comportă diferit faţă de 
perturbaţii în mod comparativ cu semnalele analogice. Practic orice semnal cuprins 
între V8.0....8.0 +− va fi acceptat ca semnal logic “0” iar orice semnal între 

+ V5....2 +  ca un semnal logic “1”. Aceasta înseamnă că suprapunerea unei tensiuni 
perturbatoare peste semnalul digital nu introduce erori, dacă plaja corespunzătoare 
fiecărui nivel nu este depăşită. 

 

U[V] 

 

Fig. 2.28 Limitele semnalului în reprezentarea binară 
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În exprimarea curentă referirea la “1 logic” sau “0 logic” se face prin cuvântul 
“bit” (BInary digiT).  

O succesiune de “biţi”, 0121 ........ bbbb nn −− , defineşte noţiunea de “cuvânt” iar 

lungimea acestuia este egală cu numărul de “n” biţi. Cuvintele cu lungimea de 8 biţi au 
denumirea consacrată de byte sau octet. Bitul cel mai semnificativ este bn-1 şi se 
exprimă prin MSB (Most Significant Bit). Bitul cel mai puţin semnificativ este b0 şi se 
exprimă prin LSB  (Last Significant Bit). Exemple de “cuvinte” cu lungimea de 8 biţi: 
10100101, 11110000 etc. 

În figura 2.24 se prezintă sintetic modul de transfer al unei informaţii în 
diversele circuite electronice / electronice. 

 

CIRCUIT ELECTRIC 
ANALOGIC 

SEMNAL 
ELECTRIC 

ELECTRONICĂ CABLATĂ 
(CIRCUITE 

CU PORŢI LOGICE) 

informaţie 

BIT informaţie 

ELECTRONICĂ 
PROGRAMATĂ 
(µP +MEMORIE) 

informaţie CUVÂNT 

Fig. 2.29 Modalităţi de transfer a unei informaţii în circuite electrice / electronice 

Conversia unui semnal analogic înr-unul digital este asigurată de convertoarele 

analog – digitale (A / D). 

2.3. Caracterizarea semnalelor 

2.3.1. Aspecte referitoare la semnalele analogice 

O oscilaţie armonicǎ este descrisǎ din punct de vedere matematic de semnalul 
continuu în timp: 

)cos()( ϕω += tXtx   ( 2.28) 

Acest semnal este complet caracterizat de trei parametri: 
• Amplitudinea X a sinusoidei; 
• Pulsaţia ω [rad/s]; 
• Faza iniţialǎ φ [rad]. 

Semnalele pot fi studiate în domeniul timp fâcând apel la intervalele de 
periodicitate. Sunt de interes: perioada, valoarea medie, valoarea medie pǎtraticǎ, 
valoarea de vârf , etc. 

Valoarea medie a unui semnal periodic x(t), de perioadǎ T, (sau componenta 
continuǎ) este: 
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∫
−

=
2

2

)(
1

)(

T

T

dttx
T

tx   ( 2.29) 

Pentru semnalul periodic valoarea  medie de ordinul n se defineşte ca fiind: 

∫
−

=
2

2

)(
1

)(

T

T

nn dttx
T

tx   ( 2.30) 

Pentru semnalele neperiodice, definiţia (2.30) devine: 

∫
−∞→

=
2

2

)(
1

)( lim

T

T

n

T

n dttx
T

tx   ( 2.31) 

Din relaţia (2.31) se poate determina, pentru 2=n , valaorea medie pǎtraticǎ 
(RMS – Root Mean Square): 

∫
−

=
2

2

2 )(
1

T

T

RMS dttx
T

x   ( 2.32) 

Semnalele aleatoare (de ex., zgomotul alb), spre deosebire de semnalele 
periodice, au valoarea medie tinzând la zero. Procedeul de mediere devine astfel o 
soluţie de separare a semnalului util de zgomotul ataşat acestuia. 

Pentru douǎ semnale x(t) şi y(t) se defineşte produsul de convoluţie : 

( ) ( ) ττττττ dytxdtyxtytx ∫∫
∞

∞−

∞

∞−

−=−= )()()(*)(   ( 2.33) 

Produsul de convoluţie respectǎ urmǎtoarele proprietǎţi: 
• comutativitatea 

)(*)()(*)( txtytytx =   ( 2.34) 

• asociativitatea 

[ ] [ ] )(*)(*)()(*)(*)( tztytxtztytx =   ( 2.35) 

• distributivitatea 

[ ] [ ] [ ])(*)()(*)()()(*)( tztxtytxtztytx +=+   ( 2.36) 

• element neutru δ(t) 

)()()()(*)( txdtxttx =−= ∫ ττδτδ   ( 2.37) 

Funcţia de corelare a celor douǎ semnale este definitǎ prin relaţia: 
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)()()()(
2

1
)(

2

2

lim ττττ −=−=Ψ ∫
−∞→

tytxdtytx
T

T

TT
xy   ( 2.38) 

iar cea de autocorelare : 

)()()()(
2

1
)(

2

2

lim ττττ −=−=Ψ ∫
−∞→

txtxdtxtx
T

T

TT
xx   ( 2.39) 

Comparând relaţia (2.38) cu (2.29) se observă că funcţia de autocorelare este o 
variantă a procesului de mediere. Pentru o înţelegere a semnificaţiei funcţiei de 

corelare să considerăm doi foi identice transparente, fiecare având scris acelaşi text şi 
aceleaşi figuri. Dacă se suprapun cele două foi şi textul şi grafica coincid, suprapunerea 
este foarte bună şi corelarea este maximă. În cazul unei deplasări relative a celor două 
foi, textul şi grafica nu se mai pot distinge în complexitatea lor iar corelarea este 
diferită de valoarea maximă. 

2.3.2. Energia şi puterea semnalului  

Idea de “dimensiune” a unui semnal este crucială pentru o serie de aplicaţii. De 
exemplu, este important să se cunoască “cantitatea de energie” care poate fi utilizată 
într-un defribrilator fără efecte negative. Corelate cu noţiunea de “dimensiune” sunt 
noţiunile de energia semnalului şi de puterea semnalului [2.7]. 

Dacă considerăm că semnalul )()( tutx =  este o tensiune electrică aplicată pe un 

resistor electric R , puterea instantanee debitată pe acesta va fi: 

R

tu
tp

)(
)(

2

=   ( 2.40) 

Considerând o normare a aplicaţiei anterioare şi alegând valoarea rezistorului 
Ω= 1R , se obţine o expresie acceptată ca putere normată instantanee a semnalului: 

)()( 2 txtp =    ( 2.41) 

Pe baza expresiei anterioare, se poate defini energia normată a semnalului: 

∫∫
∞

∞−

∞

∞−

== dttxdttpE )()( 2   ( 2.42) 

Considerând un semnal continuu în timp, pentru care există ∫
∞

∞−

dttx
2

)(  şi 

valoarea este convergentă, semnalul are energie finită iar valoarea integralei este 
energia semnalului: 

∫
∞

∞−

= dttxEX

2
)(   ( 2.43) 
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Pentru acelaşi semnal considerat, se poate defini puterea semnalului: 

∫
+

−
+∞→

=
a

a
a

X dttx
a

P
2

)(
2

1
lim   ( 2.44) 

Trebuie menţionat faptul că pentru un semnal periodic integrala (4.62) nu este 
convergentă astfel că în acest caz puterea semnalului se defineşte ca fiind: 

∫=
)(

2
)(

1

T

X dttx
T

P   ( 2.45) 

Relaţiile anterioare se pot particulariza pentru semnalele discrete. Astfel relaţia 
(2.43) devine: 

∑∫
∞

−∞=

∞

∞−

==
n

X txdttxE
22

)()(   ( 2.46) 

Semnalul discret ( )nnx 5.04)( = , 0≥n  conduce la: 

( )
3

64

25.01

16
5.04

0

2

=
−

==∑
∞

=n

n
E   ( 2.47) 

În acelaşi mod relaţia pentru puterea medie asociată semnalului periodic, de 
perioadă #, devine: 

∑
−

=
=

1

0

2
)(

1 #

n

nx
#

P   ( 2.48) 

Semnalele, periodice sau aperiodice, cu putere medie finită sunt denumite 
semnale de putere. Formele de semnal (undă) sinusoidale sau cosinusoidale sunt 
exemple tipice de astfel de semnale. Puterea medie asociată semnalului cosinusoidal 








 π
n

4

2
cos2  este: 

( )[ ] 20202
4

1
)(

4

1 2222
3

0

2 =+−++== ∑
=n

nxP   ( 2.49) 

2.4. Concluzii 

Procesul de achiziţie a datelor este un proces complex care îmbină atât 
componentă hardware cât şi componenta software. Au fost prezentate din acest vast 
domeniu doar aspectele principale necesare înţelegerii fenomenelor. Prin extinderea 
achiziţiei de date asistată de calculator şi implicarea acestui aspect şi în conducerea 
(controlul) unor sisteme domeniul abordat este de strict interes pentru specialiştii 
domenniului de mecatronică.  
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Aplicaţiile specifice teoriei semnalelor şi circuitelor sunt extrem de diverse. 
Considerând o abordare sistemică a acestei probleme, se pot enunţa câteva aspecte 
comune: 

• Caracterizarea semnalului – adeseori este mai simplu şi mai sugestiv a 
reprezenta forma complicată a unui semnal printr-un set limitat de parametri 
(domeniul ingineriei medicale, domeniul biomecatronic etc. sunt  specifice); 

• Modul de achiziţie a semnalului – semnalul se achiziţionează în prezenţa 
zgomotelor şi a interferenţelor; 

• Caracterizarea sistemelor – din analiza relaţiilor stabilite între semnalele de 
intrare şi cele de ieşire ale unui sistem se pot defini proprietăţile sistemului şi 
se poate estima răspunsul la alte forme de semnal. 

În aceste condiţii un semnal trebuie înţeles ca orice mărime fizică variabilă    
într-un sistem. 
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