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A. OBIECTIVELE CURSULUI
Acest curs introduce noţiunile fundamentale necesare înţelegerii circuitelor digitale precum şi a aplicaţiilor acestora.
În acelaşi timp, sunt abordate principalele noţiuni în ceea ce priveşte reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul,
precum şi etapele proiectării unui sistem digital. Sunt vizate scheme logice pentru circuitele combinaţionale şi
circuitele secvenţuiale, precum şi metode dedicate pentru design-ul şi optimizarea acestora. După frecventarea acestui
curs, studentul va avea insuşite cunoştinţe necesare pentru înţelegerea conceptelor de circuit combinational, circuit
secvenţial, sinteza circuitelor digitale, reprezentarea numerelor în sistemele de calcul. Ca o completare necesară a
curiculei, această materie abordează exclusiv aspectele legate de fundamentele calculatoarelor, în speţă bazele
circuitelor digitale.
B. SUBIECTELE CURSULUI
Reprezentarea numerelor în sistemele de calcul (6 ore): Introducere în sistemele digitale; Reprezentarea numerelor în
virgulă fixă; Reprezentarea numerelor în virgulă mobilă; Reprezentarea numerelor în system zecimal; Reprezentarea
numerelor în system binar; Scheme logice combinaţionale (10 ore): Criterii sinteză; Probleme de fiabilitate legate de
hazarduri; Minimizare: Tehnici de minimizare; Circuite decodificator;, Circuite codificator; Circuit multiplexor;
Circuite demultiplexor; Unităţi aritmetice; Circuite sumator; Scheme logice secvenţiale (10 ore): Modelul Mealy;
Modelul Moore; Sinteza schemelor secvenţiale sincrone; Sinteza schemelor secvenţiale asincrone ;Bistabile: latch-uri,
flip-flop; Numărătoare sincrone; Numărătoare asincrone; Registre; Sinteza bazată pe criterii de fiabilitate,
dependabilitate, mentenabilitate (2 ore): Noţiuni de fiabilitate; Noţiuni de sinteză; Noţiuni de dependabilitate;
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator,

seminar, proiect)

Introducere în limbajul de descriere hardware VHDL – prezentarea HDL, caracteristici –2 ore laborator;
Elaborarea unui circuit digital – entitate, arhitectura, configuratie, simularea lui în mediul de simulare Modelsim SE
–4 ore laborator;
Descrirea structurală a circuitelor: componente VHDL, instanţiere componente, desciere şi simulare celulă sumator;
implementarea în VHDL a unui sumator pe 4 biţi – 10 ore laborator;
Descrierea comportamentală în VHDL: semnale de gardă, specificaţia process; specificaţia wait; specificaţii repetitive
(while, for), specificţii decizionale (if, while) – 10 ore laborator;
Realizarea unui numărător secvenţial – 2 ore laborator;
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E. PROCEDURA DE EVALUARE
Vor fi acordate doua note: o notă pe activitatea de laborator obţinută prin evaluarea implementării temelor propuse şi
o notă la examenul final. Ponderea acestor note în nota finală este de 30% pentru cea de la examen şi 70% pentru cea
de la evaluarea proiectelor de laborator. Examenul este scris, durează 120 de minute şi conţine 5 intrebari scurte de
teorie plus 10 probleme legate de problematica design-ului digital.
F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
1. Stanford University (EE108A – Digital Systems I)
2. University of California Berkeley (EE 42/43/100 - Introduction to Digital Electronics)
3. Georgetown University(COSC – 250 - Computer Hardware Fundamentals)
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