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A. OBIECTIVELE CURSULUI
Cursul furnizează conceptele de bază ale arhitecturii calculatoarelor, necesare pentru buna înţelegere a funcţionării
acestora, incluzând probleme legate de memorie, porturi şi procesor. Sunt aprofundate noţiunile şi conceptele despre
procesor, unitatea de registre, unitatea de comandă precum şi unele concepte avansate (acceptarea/cedarea
magistralelor, întreruperi, pipeline)
B. SUBIECTELE CURSULUI

Consideraţii introductive: noţiuni fundamentale, vedere de ansamblu asupra unui calculator (2 ore).
Despre memorie: organizarea internă a memoriilor, memorii RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM,
integrarea funcţională a memoriilor în ansamblul calculatorului (2 ore).
Despre interfeţe: porturi de intrare, porturi de ieşire, integrarea funcţională a porturilor în ansamblul
calculatorului. (2 ore)
Despre procesor: Unitatea aritmetico-logică: reprezentarea numerelor (în virgula fixă şi mobilă) (2 ore),
principii şi dispozitive de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire (4 ore). Unitatea de registre: consideraţii
introductive, unităţi de registre ale unor procesoare reprezentative. (4 ore). Unitatea de comandă:
paradigma von Neumann, elementele constitutive ale unei unităţi de comandă von Neumann şi locul şi rolul
lor în cadrul ansamblului –studiu de caz (despre: registrul de pointare a instrucţiilor, registrul instrucţiei,
decodificatorul codului operaţiei, secvenţiator –ciclul fetch, cicluri de execuţie, semnale de comandă
externe, semnale de comandă interne–, generatorul de tact, generatorul de reset), instrucţiile unui calculator –
studiu de caz (aspecte introductive, codificarea instrucţiilor, conţinutul instrucţiilor, implementarea
instrucţiilor –abordare la nivel de cronograme ale microoperaţiilor). (6 ore)
Concepte avansate: aşteptarea, cedarea magistralelor, întreruperea, organizarea pipeline (procesorul pipeline
pe 2 nivele, procesorul pipeline pe 3 nivele, procesorul pipeline pe 4 nivele, procesorul pipeline pe 5 nivele),
probleme aferente structurilor pipeline (conflictele la memorie, conflictele la unitatea aritmetico-logică,
problemele aferente instrucţiilor de salt şi salt condiţionat, hazardurile informaţionale. (6 ore)
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)
- Reprezentări numerice în virgulă fixă (2 ore)
- Reprezentări numerice în virgulă mobilă (2 ore)
- Proiectarea nor circuite logice (sumatoare, inmultitoare) (4 ore)
- Adresarea în sisteme cu microprocesoare (4 ore)
- Sistem de dezvoltare cu microprocesor Z80 (2 ore)
- Ciclurile de citire/scriere din/în memorie pentru microprocesorul Z80. Ciclurile de citire/scriere din/în port
pentru microprocesorul Z80 (4 ore)
- Sistemul de întreruperi al microprocesorului Z80 (4 ore)
- Studiul şi experimentarea circuitului numărător/temporizator Z80-CTC (2 ore)
- Studiul şi experimentarea interfeţei paralele programabile Z80-PIO (2 ore)
- Studiul şi experimentarea interfeţei seriale programabile Z80SIO (2 ore)
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E. PROCEDURA DE EVALUARE
Examen scris cu durată de 3 ore.
NF=(2*NE+NP)/3 unde
NF = nota finală
NE = nota la examen
NP = nota pe parcurs
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