
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 
 

Facultatea Radioelectronică şi Telecomunicaţii  
 

Catedra Radiocomunicaţii 
 
 
 

COMUNICAŢII MOBILE 
 
 

Lucrarea de laborator Nr. 5 
 

STUDIEREA INTERFEŢELOR SISTEMULUI  GSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHIŞINĂU 
U.T.M . 

2012 

Digitally signed by 
Library TUM
Reason: I attest to the 
accuracy and integrity 
of this document



2 
 

Prezentul ghid pentru lucrări de laboratror este destinat  
studenţilor Facultăţii   Radioelectronică şi Telecomunicaţii,   
specialităţile 525.3 TELERADIOCOMUNICAŢII  şi altor  specialităţi 
ale facultăţilor  U.T.M., formele de studii de zi şi cu frecvenţă redusă, 
pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplinele “Comunicaţii 
mobile”. 

 
Autori: conf. univ., dr. Ion Avram 
             conf. univ., dr. Pavel Nistiriuc 
             lector superior Eugen Beregoi 
 
Redactor responsabil: conf. univ., dr. Ion Avram 
 
Recenzent: conf. univ., dr.  Nicolae Bejan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactor: E. Gheoghişteanu 
 

Bun de tipar 06.06.12                 Formatul hârtiei 60x84 1/16 
Hârtie ofset. Tipar RISO           Tirajul 100 ex. 
Coli de tipar 1,0                     Comanda nr.66 

 
U.T.M., 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168 

Secţia Redactare şi Editare a U.T.M. 
2068, Chişinău, str. Studenţilor, 9/9 

 
 
 
 

© U. T. M ., 2012 



16 
 

CUPRINS 
 
 
1.1. Scopul lucrării..................................................................................3 

1.2. Obiectivele lucrării...........................................................................3 

2. Interfeţele BSS ....................................................................................3 

2.1. Noţiuni generale ..................................................................3 

2.2. Interfaţa A ...........................................................................4 

2.3. Interfaţa A-ter .....................................................................4 

2.4. Interfaţa A-bis ....................................................................7 

2.5. Formatele interfeţei A-bis .................................................7 

2.6. Interfaţa Air ......................................................................12 

3. Tema pentru acasă............................................................................13 

4. Întrebări de control...........................................................................14 

5. Forma şi conţinutul dării de seamă.................................................14 

BIBLIOGRAFIE...................................................................................15 



15 
 

- denumirea facultăţii, 
- denumirea catedrei la care se efectuează lucrarea de laborator, 
- numărul şi tema lucrării, disciplina, 
- nume, prenume student, denumire şi număr grupă, 
- localitatea şi anul îndeplinirii lucrării. 

 5.2. Scopul lucrării. 
 5.3. Obiectivele lucrării. 
 5.4. Descrierea succintă a materialului teoretic al lucrării. 
          5.5. Răspunsurile la fiecare din întrebările de control (se 
permite utilizarea explicaţiilor şi răspunsurilor la întrebările din darea de 
seamă în timpul susţinerii lucrarii de laborator).  

5.6. CONCLUZIILE la lucrarea de laborator trebuie să conţină 
enumerarea lucrurilor mai importante, studiate individual de fiecare 
student la îndeplinirea lucrării de laborator date, denumirile şi funcţiile 
de bază ale interfeţelor BSS; modurile de formare ale interfeţelor BSS; 
segmentele conexiunii pe care se utilizează fiecare interfaţă; 
particularităţile utilizării fiecărei interfeţe. Este necesar să fie explicate 
caracteristicile funcţionale ale interfeţei Air, asupra cărui fapt acţionează 
fiecare dintre caracteristici. Urmează a se indica cum se formează 
canalul duplex TDMA. Să se explice care sunt benzile de frecvenţe 
pentru sistemele GSM 900, EGSM 900, GSM 1800 şi GSM 1900 şi să se 
indice numărul canalelor de trafic pentru fiecare sistem. 

Concluziile din darea de seamă dată nu pot coincide cu 
concluziile „cuvînt în cuvînt” din dările de seamă ale altor studenţi. La 
depistarea unor asemenea lucrări ambele lucrări (sau toate) se resping 
pentru reperfectare. 
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