
1. Date des
1.1 Instituț

1.2 Facultat

1.3 Departa

1.4 Domen

1.5 Ciclul d
1.6 Program
1.7 Forma d
1.8 Codul d
2. Date des
2.1 Denum

2.2 Aria de

2.3 Respon
2.4 Titularu
laborator /
2.5 Anul de
3. Timpul to
3.1 Număr 

3.4 Total or

Distribuția 
Studiul dup
Documenta
Pregătire se
Tutoriat 
Examinări 
Alte activită

3.7 Total or

3.8 Total or
3.9 Număru
4. Precond
4.1 de curr

4.2 de com

5. Condiții (
5.1. de desf

5.2. de desf
laboratorul

6. Compete

pre program
ia de învățăm

tea  

amentul 

iul de studii 

e studii 
mul de studii
de învățămâ

disciplinei 
pre disciplin

mirea disciplin

 conținut 

nsabil  de cur
ul activitățilo
/ proiect 
e studiu       I
otal estimat 
de ore pe să

re din planul

fondului de 
pă manual, su
are suplimen
eminarii / lab

ăți: 

re studiu ind

re pe semest
ul de credite
iții (acolo un
iculum 

petente 

(acolo unde e
fășurare a cu

fășurare a se
lui / proiectu

enţele specif

m 
mânt superio

i / Calificarea
nt 

nă 
nei Sis

Ari
Ari
Ari

rs 
or de semina

II 2.6 Seme

ăptămână 

 de învățămâ

timp 
uport de cur

ntară în biblio
boratoare, te

dividual 

tru 
 

nde este cazu
Circuite I
Analiza si
Utilizarea

este cazul) 
ursului 

eminarului / 
ului 

fice acumula

FIŞA

or Univ
Facu
Infor
Baze
Ingin
infor
Licen

a Tehn
IF – î
TST1

steme cu FP

ie teoretică
ie metodolog
ie de analiză

Conf. D
r / Conf. D

estrul I 

4 din

ânt 56 din

rs, bibliografi
otecă, pe pla
eme, referat

44

100
4

ul) 
ntegrate Dig
i proiectarea
a mediilor CA

C

C
s

ate: N/A 

A DISCIPL

versitatea Te
ultatea de Ele
rmaţiei 
ele Electronic
nerie electro
rmaţionale 
nţă 
nologii şi Sist
învăţământ c

104.00 

GA

gică 

r. Ing. Albert

r. Ing. Albert

2.7 Tipul de

n care:   3.2 c

n care:   3.5 c

ie şi notiţe 
atformele ele
te, portofolii 

gitale, Sistem
a Sistemelor 
AD la analiza

Cluj-Napoca, 

Cluj-Napoca, 
isteme de de

INEI 

ehnică din Clu
ectronică, Te

cii
onică, telecom

teme de Tele
cu frecvenţă

t Fazakas – A

t Fazakas – A

e evaluare E

curs 2 

curs 28 

ectronice de
şi eseuri 

me Digitale 
Digitale 
 şi proiectare

sală cu proie

sală cu rețea
ezvoltare pe 

uj-Napoca  
elecomunicaţ

municații şi t

ecomunicaţii
ă 

Albert.Fazaka

Albert.Fazaka

E 2.8 Regim

3.3 seminar 

3.6 seminar 

 specialitate 

ea circuitelo

ector 

a de calculat
FPGA din Se

ţii şi Tehnolo

tehnologii 

i/ Inginer 

as@bel.utclu

as@bel.utclu

mul discipline

/ laborator 

/ laborator 

şi pe teren 

r electronice

toare, softwa
eria 7 

ogia 

uj.ro

uj.ro 

ei DS/FAC

2 

28 

Ore
14 

8 
15 

4 
3 
0 

e digitale 

are Vivado, 



7. Obiective

7.1 Obiect
al disciplin

7.2 Obiect
specifice 

8. Conţinut

8.1 Curs 
1. Introduc
principiu a
implement
circuite dig
ASIC și FP
2. Element
elemente 
de către si
3. Element
proceselor
Metode pe
4. Metodo
FPGA. Etap
Metode de
5. Sinteza 
de minimiz
sintetizato
6. Tipuri de
descriere a
evitare a h
vitezei de 
7. Tehnici 
digitale. Te
bistabile în
circuitelor 
externe. F
8. Structur
PLA/PAL/G
bază folos
Multiplexo
rutare. 
9. Familii d
Familii ale 

ele discipline

tivul general 
nei 

tivele 

uri 

cere. Ce este
 circuitelor F
tările sisteme
gitale discrete
PGA 
te HDL: Sinta
structurale. 
mulator şi si
te HDL:. Des
r combinaţio
entru evitare

ologia proiect
pele parcurs
e verificare a
componente
zarea și opti

or. 
e automate 
a automatelo
hazardurilor. 
lucru. 
speciale de p
ehnica pipeli
n FPGA. Tehn
sincrone: Si

IFO. 
ri ale circuite
GAL. Circuite
ite în structu

oare și comp

de FPGA Xilin
altor produc

ei (reieșind d
Dezvoltar
digitale b
nivel înalt
Asimilare
cunoaște
CAD/CAM
FPGA. As
HDL și f
Dezvoltar
viteză de
speciale a
DDR, com
sistemati

e FPGA? Str
FPGA. Comp
elor digitale b
e, microcont

axă, tipuri de
Interpretare
intetizator. D
crierile RTL. 

onale și secve
ea probleme
tării sisteme
e în cadrul p

ale proiectelo
elor digitale. 
mizarea circu

secvenţiale. 
or secvenţial
Tehnici de m

proiectare a 
ining. Duplic
nici de proiec
ncronizarea 

elor digitale r
 CPLD. Comp

ura FPGA: LU
onente folos

nx. Evoluția f
cători (Altera

din grila com
rea compet

bazate pe com
t (HDL) 

ea cunoștin
rea posibilită

M specifice d
similarea cun
folosirea ef
rea cunoștin

e lucru și ari
ale dispozitiv

mponente XA
că, care îmb

ructura de 
parații între 
bazate pe 
rollere, DSP

e date şi 
ea codului HD
Descrierea RT
Aspecte ale 

ențiale. 
lor de sintez

elor digitale c
proiectării. 
or. 
Aspecte leg

uitelor de că

Metode de 
le. Tehnici de

maximizare a

circuitelor 
area circuite
ctare a 
semnalelor 

reconfigurab
ponente de 

UT. FF.SRL. 
site pentru 

familiilor. 
a, Lattice etc

petențelor s
tențelor pro
mponente F

țelor teore
ăților și limit
dispozitivelo
noștințelor t
ficientă a a
țelor privitoa
ie ocupată a
velor FPGA: 
ADC. Deprind
ină analiza a

Metod

, 

Introdu
proiect
Analiza
compo

DL 
TL. 

ză 
cu 

ate 
ătre 

e 
a 

elor 

bile 

c). 

specifice acu
ofesionale în
PGA, folosin

etice despre
tărilor acesto

or FPGA și a
teoretice ale
acestora pe
are la testare
a proiectelor
Generatoare

derea unor m
analitică, sim

de de predar

ucerea în 
tarea cu HDL
a codurilor 

onentelor de 

mulate) 
n domeniul
d limbaje de

e structura
ora. Folosirea
 plăcilor de

e limbajelor 
ntru creare
ea, depanare
r digitale. Fo
e de tact, m
metodologii 
ulările și exp

e Obs

L: 

bază 

Se u
vide

 proiectării 
e descriere h

a dispozitive
a mediilor de
 dezvoltarea
de descrier

e de proiec
ea și optimiz
olosirea com

memorii bloc,
şi tehnici de

perimentele 

servaţii 

utilizează pre
eoproiector,

sistemelor 
hardware de 

elor FPGA, 
e proiectare 
a bazate pe 
re hardware 
cte digitale. 
zarea pentru 
mponentelor 
, controllere 
e proiectare 
practice 

ezentări pe 
, tablă 



10.Configu
configurare
configurare
parțială 
11. Alimen
VCCINT, VC
alimentare
12. Distrib
global și ta
Componen
distribuția
13. Monito
alimentare
14. Sistem
implement
Bibliografi
1. Albert
2. Richar

Books,
3. Steve 
4. Xilinx i
5. Xilinx i
8.2. Labora
1. Introduc
Xilinx Viva
Nexys4DD
2. Descrier
limbajul Ve
dezvoltare
3. Erori de
implement
localizarea
4. Bănci de
Simularea 
5. Realizar
de semnal
6. Vizualiza
interne ale
7. Sincroni
impulsuri. 
8. Automa
descriere a
depanarea
9. Automa
secvențiale
(UART, SPI
10. Descrie
proiectele 
port. Mem
Block Mem

urarea circuit
e. Controller
e de la powe

ntarea dispoz
CCAUX și VC
e a FPGA din
uția semnale

act regional. 
nte folosite p
 semnalelor 

orizarea temp
e a FPGA. Co

me pe microp
tat în FPGA  
e: 
 Fazakas, Sis

rd E. Haskell 
, 2012 
Kilts, ”Advan
inc., „Artix-7
inc., „7 Serie
ator 
cere. Familia
do și plăcile 
R 
ri de circuite
erilog. Exem

e FPGA. 
e sintaxă, de 
tare. Vizualiz

a erorilor. Co
e test HDL pe
și verificarea

rea conexiun
e. Instanțier
area stărilor 
e unui proiec
izarea semna
Circuite deb

ate secvenția
a unui autom
a automatelo
ate secvenția
e pentru com
I, I2C) 
erea și imple
digitale cu d

morii block și 
mory Genera

telor FPGA. 
ul JTAG. Se

er-up la EOS

zitivelor FPG
CIO. Secvenț
 Seria 7. 
elor de tact î
Regiuni de t

pentru gener
de tact 

peraturii și a 
omponenta X
rocesor Micr
Xilinx. 

steme cu FPG
& Darrin M. 

nced FPGA D
7 FPGAs Data
es FPGAs Con

arizarea cu m
de dezvoltar

 digitale sim
plificare pe p

constrânger
zarea mesaje

orectarea ero
entru verifica
a proiectelor
ilor ierarhice

rea compone
și valorilor c

ct digital. Afiș
alelor extern

bouncer. 
ale 1. Modul 
mat secvenția
or secvențial
ale 2. Exempl
municare pe 

ementarea m
dispozitive FP
memorii dis
tor. 

Metode de 
cvența de 
. Configurare

GA. Tensiunile
ța de 

în FPGA. Tac
tact. 
rarea și 

tensiunilor d
XADC 
roblaze 

GA, prezentă
Hanna  "Dig

Design”, John
a Sheet: DC a
nfiguration U

mediul de pro
re Digilent 

ple folosind 
plăcile de 

e și de 
elor de eroar
orilor. 
area proiecte
r. 
e în Verilog. T
entelor 
componente
șajul multipl

ne. Circuite d

de definire ș
al. Simularea
e. 
le de automa
interfețe low

memoriilor în
PGA. Memor
stribuite. Util

ea 

e 

t 

de 

ri PowerPoin
gital Design u

n Wiley and S
and AC Switc
User Guide”, 

M
oiectare 

D
ex
ex
în

re și 

elor. 

Tipuri 

lor 
exat. 

de 

și 
a și 

ate 
w-speed

n 
rii dual-
litarul 

nt, 2016-201
using Digilent

Sons, 2007 
hing Charact
UG470, www

Metode de pr

emonstrația
xperimentul 
xercițiul did

n echipa 

17 
t FPGA Board

teristics”, DS
w.xilinx.com
redare 

si
didactic,

actic, lucrul

ds", 2nd Edit

S181, www.x

Observaţi

 
 
 

Se utilizea
dezvoltare
aparatură
laborator,
cu softwa
videoproi

tion, LBE 

xilinx.com 

i 

ază plăci de 
e pe FPGA, 
ă de 
, calculator 
re Vivado, 
ector, tablă.



11. Genera
MMCM2E_
VGA pentr
12. Depan
unui proie
Integrated
(Virtual I/O
13. Constr
Exemple d
Efectul ace
14. Exemp
fișierelor d
Programar
Bibliografi
1. Albert
2. Digilen

https:/
3. Digilen

https:/
4. Xilinx i

UG910
getting

9. Corobo
asociațiilor 
Competen
România):

10. Evaluar

Tip activitat

10.4 Curs 

10.5 Labora

10.6 Standa

Data comp

Data avizăr
27.09.2021  

Data aprob
27.09.2021  

area semnale
_ADV și PLL2
ru diferite re
area hardwa
ct pentru de

d Logic Analy
O) 
rângerile lega
de folosire a u
estuia în fișie

ple de configu
de configurar
rea configura
e 
 Fazakas, Sis

nt inc., „Nexy
//reference.
nt inc., „Nexy
//reference.
inc., „Vivado
0,https://ww
g-started.pd
rarea conți
profesional

ntele doband
 Inginer emis

e 

te 10.1

Nive
teor
dobâ

ator  Nive

ard minim de

pletării: Tit
27.09.2021 Cu

Ap

ii în Consiliul D

ării în Consiliu

elor de tact. 
2E_ADV. Exe
zoluții. 

are a proiect
epanare. Com
yzer (ILA). Co

ate de timpii
utilitarului d
erul de const
urare a FPGA
re pentru me
ației în mem

steme cu FPG
ys4DDR User
digilentinc.c
ys4DDR Sche
digilentinc.c

o Design Suit
ww.xilinx.com

f  
inuturilor d
e și angajato
ite vor fi folo
sie; Inginer e

1 Criterii de e

elul achiziției
retice si nivel
ândite  

elul abilitațilo

e performan
L

tulari 
urs 
plicații 

Departament

ul Facultății ET

Component
mplificare: I

elor. Pregăti
mponenta 
mponenta V

i de propaga
e constrânge
trângeri. 
A la pornire. 
emorie exter
oria externă

GA, lucrări de
r Manual”, re
om/_media/
ematics”, rev
om/_media/
e User Guide

m/support/d

disciplinei c
orilor reprez
osite in urma
electronist, tr

evaluare 

 cunoștințelo
lul deprinder

or dobândite

nță 
L ≥ 5 și E ≥ 5

Titlu Pre
Conf. Dr.
Conf. Dr.

ului COM

TTI  

tele 
nterfață 

irea 

VIO 

re. 
eri. 

Crearea 
rnă. 
ă 

e laborator, 2
ev. C, April 1
/nexys4-ddr:
v. C, 2014,
/nexys4-ddr:
e: Getting St
ocumentatio

cu așteptăr
zentativi din 
atoarele ocu
ransporturi, t

10.2 

or 
ilor 

- Exa
(trata
rezol

e 
- Pro
pe pl
medi

5. Nota finală

nume NUME
. Ing. Albert FA
. Ing. Albert FA

2016-2017 
11, 2016, 
:nexys4ddr_r

:nexys_4_dd
arted”, 
on/sw_manu

rile repreze
domeniul af

upatii conform
elecomunica

Metode de e

men oral de
are subiecte 
lvare problem

iect digital im
laca de dezvo
iul de proiec

ă = 0,5E + 0,5

AZAKAS 
AZAKAS

Directo
Prof.dr

Decan
Prof.dr.

rm.pdf  

r_sch.pdf  

uals/xilinx20

ntanților c
ferent progr
m COR (Cla
atii; 

evaluare 

 evaluare su
teoretice, 

me) 

mplementat 
oltare, folosi

ctare CAD spe

5L 

r Departamen
r.ing. Virgil D

.ing. Gabriel O

17_4/ug910

omunității 
ramului 
asificarea Oc

10.
din 

mativă - E, 
pct

practic 
ind 
ecific.  

- L, 
pct

Se

nt Comunicati
DOBROTA  

OLTEAN 

-vivado-

epistemice,

cupațiilor din 

3 Pondere 
 nota finală

max. 10 
., 50% 

max. 10 
., 50% 

mnătura

ii 

, 


