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A. Obiectivele cursului
Obiectivele cursului constau în însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice şi aplicative a
disciplinei de Arhitectura Calculatoarelor. Prin studiul cursului studenţii dobândesc cunoştinţe cu privire la
modul de scriere şi prelucrare a datelor în calculator, la diferitele tipuri de reprezentări de numere. Studiind
funcţionarea diverselor tipuri de circuite de adunare şi înmulţire, ei îşi pot dezvolta abilităţi de gândire aplicativă,
logică şi tehnică, deosebit de necesare în meseria de inginer. Prin activităţile abordate la laborator se
consolidează cunoştinţele dobândite la curs prin realizarea practică a circuitelor studiate, studenţii urmărind
funcţionarea acestora prin programe de simulare. La finele cursului, studenţii trebuie să aibă cunoştinţe teoretice
şi deprinderi practice, fiind capabili să proiecteze în condiţii date circuitele studiate. Toate aceste noţiuni sunt
necesare pentru disciplinele de specialitate, ce vor fi studiate ulterior
B. Subiectele cursului
1. Reprezentarea numerelor în calculatoare. Reprezentarea numerelor în diverse baze de numeraţie.
Conversii. Reprezentarea nr. în virgulă fixă şi virgulă mobilă-4ore
2. Circuite de adunare şi scădere. Sumatoare seriale. Sumatoare paralele: cu transport serial, cu
transport anticipat, cu omiterea şi selecţia transportului, sumatorul condiţional, Manchester, sumatorul complet,
cu salvarea transportului, sumatorul cu detector de paritate, sumatorul BCD-6 ore
3. Circuite de înmulţire şi împărţire. Dispozitive secvenţiale de înmulţire a numerelor reprezentate în
cod semn şi amplitudine şi în cod complement faţă de doi-6 ore
4. Procesoare. Paradigma von Neumann. Elementele constitutive ale unei unitati de comandă von
Neumann. Setul de instructiuni si modul de implementare al acestora. Unitatea de control; Memoria principală-6
ore
5. Sistemul de memorie. Organizare ierarhică a memoriei; localizarea referinţelor la memorie;
caracteristicile principale ale dispozitivelor de memorie; Memorii cu acces aleator; Organizare generală selecţie
celule RAM; structura si organizarea memoriilor statice cu acces aleator (SRAM) ciclu de citire/scriere la
SRAM; structura şi funcţionarea memoriilor dinamice cu acces aleator (DRAM); cicluri de acces pentru citire la
dram convenţional; moduri de lucru de mare viteză ale dram; moduri de reîmprospătare; circuite DRAM
sincrone (SDRAM) -6 ore
C. Subiectele aplicaţiilor (laborator, seminar, proiect)
Laborator:
1.
2.
3.
4.

Operaţii cu numere reprezentate în diverse baze de numeraţie. 2 ore
Conversii-2 ore
Reprezentarea nr. în virgulă fixă şi virgulă mobilă-2 ore
Sumatoare seriale-2 ore

5.

6.
7.

Simularea funcționării în LabVIEW a sumatoarelor paralele: cu transport serial, cu transport
anticipat, cu omiterea şi selecţia transportului, sumatorul condiţional, Manchester, sumatorul
complet, cu salvarea transportului, sumatorul cu detector de paritate, sumatorul BCD-8 ore
Simularea funcționării în LabVIEW a circuitelor de înmulţire-6 ore
Implementarea în LabVIEW a unei unități de control utilizând metoda tabelei de stări și metoda
elementelor de întârziere-6 ore

D. Bibliografie
1. Panoiu Caius, http://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=9 cursul de pe pagina personala
2. Thomas L.Floyd, Digital Fundamentals, Pretice Hall, New Jersey,2000.
3. John F.Wakerly, Digital Design, Pretice Hall, New Jersey,2000.
4. Ronald J.Tocci, Neal S. Widmer, Digital Systems , Pretice Hall, New Jersey,1998.
5. M. Stratulat, M. Crisan, Circuite integrate, îndrumator de laborator 1992, Timisoara
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