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Limbaje de descriere hadrware
1. Date despre disciplină/modul
Facultatea
Calculatoare Informatica și Microelectronica
Departamentul
Microelectronica și Inginerie Biomedicală
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studii
0714.5 Microelectronica și Nanotehnologii
Anul de studii

Semestrul

III (învăţământ cu frecvenţă);

Tip de
evaluare

Categoria
formativă

E

S – unitate de
curs de
specialitate

5

Categoria de Credite
opţionalitate ECTS
O - unitate de
curs
obligatorie

4

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Ore auditoriale
Curs Laborator/seminar

120

30

30

Proiect de
an

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic

0

60

0

3. Precondiţii de acces la disciplină/modul
Conform planului de Programarea calculatoarelor, Structuri de date şi algoritmi, Circuite integrate
digitale
învăţământ
Cunoașterea sintaxei de bază a limbajelor de tip C, cunoașterea structurilor și
Conform competenţelor
proprietăților portilor logice de bază.

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de cretă și tablă. Nu
Curs

vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul
cursului.
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.
Procedura de susținere a rapoartelor este incadrata în sistemul on-line e-learning.

5. Competenţe specifice acumulate
CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice descrierii
Competenţe
sistemelor digitale cu utilizarea limbajului Verilog.
profesionale

Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de
elaborare a unui sistem digital.
✓ Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea modulelor primitive de baza
la un chip FPGA utilizind limbaj Verilog.
✓ Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor de chipuri FPGA noi,
pentru implimentarea sistemelor digitale complexe.
✓ Elaborarea modulelor digitale de diversă complexitate, utilizând principii, procedee,
✓
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tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu.
CP6. Testarea modulelor descrise în limbaj Verilog.
✓ Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea
calităţii modulelor digitale în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
✓ Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor
şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii modulelor
digitale în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
✓ Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
modulelor digitale în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
✓ Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi
asigurare a calităţii modulelor digitale în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
✓ Elaborarea modulelor de tip testbench selectând şi utilizând principii, concepte şi
metode specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii modulelor digitale în
relaţie cu procesele tehnologice asociate.
CT1. Realizarea lucrărilor de laborator cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi
metodelor specifice, în condiţii asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din
domeniu.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele disciplinei/modulului
Obiectivul general Însuşirea procedeelor de proiectare a sistemelor digitale, utlizînd limbaj Verilor și
Obiectivele
specifice

architectura FPGA.
Să înţeleagă şi să descrie structura unui modul în limbaj Verilog.
Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea unui modul nou.
Să formeze un algoritm optim de descriere comportamentului unei sisteme noi.
Să aplice corect procedeele de proiectare structurală, comportamentală.

7. Conţinutul disciplinei/modulului

Tematica activităţilor didactice

Numărul de ore
învăţământ
învăţământ
cu
cu
frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica cursurilor
T1. Introducerea în limbaje de descriere hardware. Notiuni de modul,
interfata, nod, tipuri de noduri, testbench.
T2. Descrierea modulelor digitale prin metoda structurală. Descrierea
circuitelor logice combinaționale. Decodificatoare,
Multiplexoare,
Demultiplexoare
T3. Descrierea circuitelor aritmetice combinationale. Sumatoare.
T4. Descrierea unității aritmetico logice. Operatori de conditie în forma
combinațională.
T5. Descrierea modulelor digitale prin metoda comportamentală. Realizarea
tabelelor de adevari. Abordari de implementare tabelelor de adevăr în
hardware.
T6. Circuite electronice secvențiale. Pipeline.

2
4

4
2
4

2
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T7. Proiectarea automatelor. Automat de tip Moor, de tip Mealy.
T8. Metode și tehnici de proiectare automatelor în limbaj Verilog.
T9. Proiectare inmulțitorului digital pe baza la curcuite logice combinaționale,
pe baza la automat de stari finite.
T10. Techinici avansate de proiectare a circuitelor digitale. Metode sinaxice
speciale a limbajului Verilog.
T11. Architectura chipurilor FPGA. Abordari de transformarea descrierii
logice a circuitelor în shemele principiale.

2
2
4

Total curs:
Tematica lucrărilor practice/seminarelor

30

LL1. Introducerea în limbaj Verilog. Proiectarea circuitelor logice
combinaționale. Proiectarea și testarea driverului pentru un afisor cu 7
segmente în limbaj Verilog.
LL2.
Proiectarea
și
testarea
decodificatorului,
multiplexorului,
demultiplexorului în limbaj Verilog.
LL3. Proiectarea și testarea sumatoarelor în limbaj Verilog.
LL4.Proiectarea circuitelor digitale secvențiale. Proiectarea și testarea unitații
aritmetico-logice în limbaj Verilog.
LL5. Modelarea și utilizarea bistabilelor, registrilog în limbaj Verilg.
LL6. Proiectarea automatelor de stari finite în limbaj Verilog. Proiectarea și
testarea unui semafor.
LL7. Proiectarea și testarea inmulțitorului de tip matrice, și inmulțitorului cu
șiftare în limbaj Verilog.
LL8. Consultații adăugatoare. Susținerea rapoartelor.

Total lucrări practice/seminare:

2
2

4
4
4
4
4
4

4
2
30
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9. Evaluare
Periodică
Curentă
Studiu individual
Proiect/teză
Examen
EP 1
EP 2
15%
15%
15%
15%
40%
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la atestari curente.
Obținerea notei minime de „5” la medie ponderata din lucrări de laborator.
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală cunoaştințelor de baza necesare pentru proiectare, analiză,
testare și sinteză circuitelor digitale utilizînd limbaj Verilog..

