FIŞA
A DISCIPLINEI
1. Date despre program
m
1.1 Instituția de învățăm
mânt superio
or

Univversitatea Teehnică din Clu
uj-Napoca
Facu
ultatea de Eleectronică, Teelecomunicaţţii şi Tehnolo
ogia
Inforrmaţiei
Bazeele Electroniccii
Ingin
nerie electro
onică, telecom
municații şi tehnologii
t
inforrmaţionale
Licen
nţă
Tehn
nologii şi Sistteme de Teleecomunicaţiii/ Inginer
IF – învăţământ
î
c frecvenţăă
cu
TST1
104.00

1.2 Facultattea
1.3 Departaamentul
1.4 Domeniul de studii

1.5 Ciclul de studii
1.6 Program
mul de studiii / Calificareaa
1.7 Forma d
de învățământ
1.8 Codul d
disciplinei
2. Date despre disciplin
nă
Sissteme cu FPGA
2.1 Denum
mirea disciplin
nei
Ariie teoretică
2.2 Aria de conținut
Ariie metodologgică
Ariie de analiză
2.3 Respon
nsabil de currs
Conf. Dr. Ing. Albertt Fazakas – Albert.Fazaka
A
as@bel.utclu
uj.ro
2.4 Titularu
ul activitățilo
or de seminar /
Conf. Dr. Ing. Albertt Fazakas – Albert.Fazaka
A
as@bel.utclu
uj.ro
laborator / proiect
2.5 Anul dee studiu
III 2.6 Semeestrul
I 2.7 Tipul dee evaluare E 2.8 Regim
mul disciplineei DS/FAC
3. Timpul to
otal estimat
2 3.3 seminar / laborator
2
3.1 Număr de ore pe săăptămână
4 din
n care: 3.2 curs
c
3.4 Total orre din planul de învățămâânt 56 din
n care: 3.5 curs
c

28 3.6 seminar / laborator

28

Distribuția fondului de timp

Ore

Studiul dup
pă manual, su
uport de currs, bibliografiie şi notiţe

18

Documentaare suplimen
ntară în biblio
otecă, pe plaatformele eleectronice de specialitate şi pe teren

8

Pregătire seeminarii / lab
boratoare, teeme, referatte, portofolii şi eseuri

15

Tutoriat

4

Examinări
Alte activităăți:

3
0

3.7 Total orre studiu ind
dividual
3.8 Total orre pe semesttru

48
104

3.9 Număru
ul de credite
4
4. Precondiții (acolo un
nde este cazu
ul)
4.1 de curriculum
Circuite Integrate Diggitale, Sistem
me Digitale
Analiza sii proiectareaa Sistemelor Digitale
4.2 de competente
Utilizareaa mediilor CA
AD la analiza şi proiectareea circuitelor electronicee digitale
5. Condiții ((acolo unde este
e cazul)
5.1. de desffășurare a cu
ursului
Cluj-Napoca,
C
sală cu proieector
5.2. de desffășurare a se
eminarului /
laboratorullui / proiectu
ului
6. Competeenţele speciffice acumulaate: N/A

Cluj-Napoca,
C
sală cu rețeaa de calculattoare, softwaare Vivado,
sisteme de deezvoltare pe FPGA din Se
eria 7

7. Obiectiveele discipline
ei (reieșind din
d grila competențelor specifice
s
acumulate)
7.1 Obiecttivul general
al disciplin
nei

7.2 Obiecttivele
specifice

Dezvoltarrea compettențelor pro
ofesionale în
n domeniul proiectării sistemelor
digitale bazate
b
pe com
mponente FPGA, folosind limbaje dee descriere hardware
h
de
nivel înaltt (HDL)
Asimilareea cunoștințelor teoreetice despree structuraa dispozitiveelor FPGA,
cunoașterea posibilităăților și limittărilor acesto
ora. Folosireaa mediilor dee proiectare
CAD/CAM
M specifice dispozitivelo
d
or FPGA și a plăcilor de dezvoltareaa bazate pe
FPGA. Assimilarea cun
noștințelor teoretice
t
ale
e limbajelor de descrierre hardware
HDL și folosirea
f
efficientă a acestora
a
pentru creare
e de proieccte digitale.
Dezvoltarrea cunoștințelor privitoaare la testareea, depanareea și optimizzarea pentru
viteză dee lucru și ariie ocupată a proiectelorr digitale. Fo
olosirea com
mponentelor
speciale ale
a dispozitivvelor FPGA: Generatoaree de tact, memorii
m
bloc,, controllere
DDR, com
mponente XA
ADC. Deprind
derea unor metodologii
m
şi tehnici dee proiectare
sistematică, care îmbină analiza analitică,
a
simulările și exp
perimentele practice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metod
de de predare

Obsservaţii

Introdu
ucerea în
proiecttarea cu HDL
L:
Analiza
a codurilor
compo
onentelor de bază

Se utilizează
u
preezentări pe
videeoproiector,, tablă

1. Introduccere. Ce este
e FPGA? Strructura de
principiu a circuitelor FPGA.
F
Comp
parații între
implementtările sisteme
elor digitale bazate
b
pe
circuite dig
gitale discrete
e, microcontrollere, DSP,
ASIC și FP
PGA

2. Elementte HDL: Sintaaxă, tipuri dee date şi
elemente structurale. Interpretareea codului HD
DL
de către simulator şi siintetizator. Descrierea
D
RTTL.
3. Elementte HDL:. Descrierile RTL. Aspecte ale
proceselorr combinaţio
onale și secveențiale.
Metode peentru evitare
ea problemelor de sintezză
4. Metodo
ologia proiecttării sistemeelor digitale cu
c
FPGA. Etap
pele parcurse în cadrul proiectării.
p
Metode dee verificare ale
a proiectelo
or.
5. Sinteza componente
elor digitale. Aspecte legate
de minimizzarea și optimizarea circu
uitelor de căătre
sintetizato
or.
6. Tipuri dee automate secvenţiale. Metode de
descriere a automatelo
or secvenţialle. Tehnici dee
evitare a h
hazardurilor. Tehnici de maximizare
m
a
vitezei de lucru.
7. Tehnici speciale de proiectare
p
a circuitelor
digitale. Teehnica pipeliining. Duplicarea circuiteelor
bistabile în
n FPGA. Tehn
nici de proiecctare a
circuitelor sincrone: Sincronizarea semnalelor
externe. FIFO.
8. Structurri ale circuiteelor digitale reconfigurab
r
bile
PLA/PAL/G
GAL. Circuite CPLD. Comp
ponente de
bază folosite în structu
ura FPGA: LU
UT. FF.SRL.
Multiplexo
oare și componente folossite pentru
rutare.
9. Familii d
de FPGA Xilin
nx. Evoluția familiilor.
f
Familii ale altor produccători (Alteraa, Lattice etcc).

10.Configu
urarea circuittelor FPGA. Metode de
configurare
e. Controllerul JTAG. Secvența de
configurare
e de la powe
er-up la EOS. Configurare
ea
parțială

11. Alimen
ntarea dispozzitivelor FPG
GA. Tensiunilee
VCCINT, VC
CCAUX și VCCIO. Secvențța de
alimentaree a FPGA din Seria 7.
12. Distribuția semnale
elor de tact în
î FPGA. Tact
global și taact regional. Regiuni de tact.
t
Componen
nte folosite pentru
p
generrarea și
distribuția semnalelor de tact
13. Monito
orizarea temp
peraturii și a tensiunilor de
d
alimentare
e a FPGA. Co
omponenta XADC
X

14. Sistem
me pe microprocesor Micrroblaze
implementtat în FPGA Xilinx.
Bibliografie:
1. Albert Fazakas, Sissteme cu FPG
GA, prezentări PowerPoin
nt, 2016-201
17
2. Richarrd E. Haskell & Darrin M. Hanna "Diggital Design using
u
Digilentt FPGA Board
ds", 2nd Edittion, LBE
Books,, 2012
3. Steve Kilts, ”Advan
nced FPGA Design”,
D
John
n Wiley and Sons,
S
2007
4. Xilinx iinc., „Artix-7
7 FPGAs Dataa Sheet: DC and
a AC Switching Charactteristics”, DSS181, www.xxilinx.com
5. Xilinx iinc., „7 Serie
es FPGAs Con
nfiguration User
U Guide”, UG470, www
w.xilinx.com
8.2. Laboraator
M
Metode
de prredare
Observaţii
1. Introduccere. Familiaarizarea cu mediul
m
de pro
oiectare
Xilinx Vivado și plăcile de dezvoltarre Digilent
Nexys4DDR
2. Descrierri de circuite digitale simple folosind
limbajul Veerilog. Exemplificare pe plăcile
p
de
dezvoltaree FPGA.
3. Erori dee sintaxă, de constrângere și de
implementtare. Vizualizzarea mesajeelor de eroarre și
localizareaa erorilor. Co
orectarea ero
orilor.
4. Bănci dee test HDL peentru verificaarea proiecteelor.
Simularea și verificareaa proiectelorr.
Se utilizeaază plăci de
5. Realizarrea conexiunilor ierarhicee în Verilog. Tipuri
T
Demonstrația
si dezvoltaree pe FPGA,
de semnale. Instanțierrea componeentelor
exxperimentul
didactic, aparaturăă de
6. Vizualizaarea stărilor și valorilor componente
c
lor
exxercițiul didactic, lucrul laborator,, calculator
interne alee unui proiecct digital. Afișșajul multiplexat.
în
n echipa
cu software Vivado,
7. Sincroniizarea semnaalelor extern
ne. Circuite de
d
videoproiector, tablă.
impulsuri. Circuite deb
bouncer.
8. Automaate secvențiaale 1. Modul de definire și
ș
descriere a unui autom
mat secvențiaal. Simulareaa și
depanareaa automatelo
or secvențiale.
9. Automaate secvențiaale 2. Exemplle de automaate
secvențialee pentru com
municare pe interfețe low
w-speed
(UART, SPII, I2C)
10. Descrieerea și impleementarea memoriilor
m
în
n
proiectele digitale cu dispozitive
d
FP
PGA. Memorrii dualport. Mem
morii block și memorii disstribuite. Utillitarul
Block Mem
mory Generator.

11. Generaarea semnaleelor de tact. Componenttele
MMCM2E__ADV și PLL2
2E_ADV. Exemplificare: Interfață
VGA pentrru diferite rezoluții.
12. Depanarea hardwaare a proiectelor. Pregătiirea
unui proiect pentru deepanare. Com
mponenta
Integrated
d Logic Analyyzer (ILA). Componenta VIO
V
(Virtual I/O
O)
13. Constrrângerile legaate de timpiii de propagare.
Exemple d
de folosire a utilitarului
u
de constrânge
eri.
Efectul aceestuia în fișieerul de consttrângeri.
14. Exemp
ple de configu
urare a FPGA
A la pornire. Crearea
fișierelor d
de configurarre pentru meemorie exterrnă.
Programarrea configuraației în memoria externăă
Bibliografie
1. Albert Fazakas, Sissteme cu FPG
GA, lucrări dee laborator, 2016-2017
2
2. Digilen
nt inc., „Nexyys4DDR Userr Manual”, reev. C, April 1
11, 2016,
https:///reference.digilentinc.com/_media//nexys4-ddr::nexys4ddr_rrm.pdf
3. Digilen
nt inc., „Nexyys4DDR Scheematics”, revv. C, 2014,
https:///reference.digilentinc.com/_media//nexys4-ddr::nexys_4_ddr_sch.pdf
4. Xilinx iinc., „Vivado
o Design Suite User Guidee: Getting Started”,
UG910
0,https://ww
ww.xilinx.com
m/support/documentatio
on/sw_manu
uals/xilinx2017_4/ug910-vivadogettingg-started.pdf
9. Coroborarea conțiinuturilor d
disciplinei cu
c așteptărrile reprezentanților comunității epistemice,,
orilor reprezzentativi din domeniul afferent progrramului
asociațiilor profesionale și angajato
Competen
ntele dobandite vor fi folo
osite in urma
atoarele ocu
upatii conform
m COR (Cla
asificarea Occupațiilor din
România): Inginer emissie; Inginer electronist,
e
trransporturi, telecomunica
atii;

10. Evaluare
Tip activitatte

10.1
1 Criterii de evaluare
e

10.4 Curs

Nive
elul achiziției cunoștințelo
or
teorretice si nivellul deprinderilor
dobâ
ândite

10.5 Laboraator

Nive
elul abilitațilo
or dobânditee

10.2 Metode de evaluare
e

10.3 Pondere
din nota finală

- Examen oral de evaluare sumativă
- E, max. 10
(trataare subiecte teoretice,
pct., 50%
rezollvare problem
me)
- Proiect digital im
mplementat practic
- L, max. 10
pe pllaca de dezvo
oltare, folosiind
pct., 50%
mediiul de proiecctare CAD speecific.

10.6 Standaard minim dee performan
nță
L ≥ 5 și E ≥ 5.
5 Nota finală
ă = 0,5E + 0,5
5L
Data comp
pletării:
29.09.22017

Tittulari
Cu
urs
Ap
plicații

Titlu Prenume NUME
Conf. Dr.. Ing. Albert FA
AZAKAS
Conf. Dr.. Ing. Albert FA
AZAKAS

Semnătura

Data avizării în Consiliul Departament
D
ului COM
2.10.2017

Director Departamen
nt Comunicatiii

Data aprobării în Consiliu
ul Facultății ETTTI
2.10.2017

Decan
O
Prof.dr..ing. Gabriel OLTEAN

Prof.drr.ing. Virgil DOBROTA
D

