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VLSI
I. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:
C2. Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
C3. Solutionarea problemelor folosind instrumentele știintei și ingineriei calculatoarelor
II. 1. SUBIECTELE APLICAŢIILOR-curs
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•
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•

Prezentare generala a structurii si comportamentului unui AO;
Circuite analogice liniare cu AO
Convertor U/I si I/U cu AO,
Amplificator cu cuplaj RC alimentat de la o singura sursa
Comportarea la i.f. a unui amplificator, diagramele BODE
Amplificatoare cu reactie
Studiul stabilitatii amplificatoarelor cu reactie, cazul reactiei negative cu ß real. Corectia
amplificatoarelor cu reactie
Circuite integrate digitale; familii de circuite digitale, parametri caracteristici
Circuite CMOS
Circuite CMOS SI-NU si SAU-NU, tabel de adevar, structura, functionare
Memorii RAM, SRAM si DRAM
Memorii ROM: memorii ROM cu masca, EPTOM (OTP), EEPROM, memorii FLASH

2. SUBIECTELE APLICAŢIILOR- laborator
•
•
•
•
•
•
•

Studiul experimental al caracteristicilor AO integrate. Calculul şi măsurarea amplificării
AO cu reacţie negativa. Aplicaţii privind însumarea tensiunilor si realizarea surselor de
curent constant
Studiul experimental al comportamentului dinamic al AO. AO integrator.
Studiul experimental al comparatoarelor de tensiune realizate cu AO si al comparatoarelor
integrate
Aplicaţii ale circuitului integrat E555
Studiul experimental al filtrelor active si al generatoarelor de oscilaţii armonice cu AO
Studiul experimental al caracteristicilor circuitelor digitate TTL si CMOS
Studiul experimental al memoriei RAM integrate
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Proiectare cu microprocesoare
I.

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:
C2. Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
C3. Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor
C4. Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii de programare

II.

SUBIECTELE APLICAŢIILOR- laborator
• Prezentarea laboratorului, prezentarea structurii sistemului de dezvoltare utilizat
• Prezentarea simulatorului software şi a limbajului de asamblare
• Prezentarea si realizarea aplicatiilor de transfer a datelor in/din memorie
• Prezentarea si realizarea aplicatiilor de transfer a datelor prin intermediul porturilor
(serial si paralel). Interfatarea ledurilor, contactelor, matricelor de butoane, afisajelor
sapte segmente
• Prezentarea si realizarea aplicatiilor care utilizeaza sistemul de întreruperi
• Evaluare finala. Test laborator
• Realizare aplicaţii complexe: interfaţarea convertoarelor analog numerice
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Sisteme de intrare-iesire și echipamente periferice I
I.

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:
C1. Operarea cu fundamente ştiinţifice, ingineresti şi ale informaticii
C2. Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
C3. Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor

II.

SUBIECTELE APLICAŢIILOR-laborator
• Studiul plăcii de bază
• Noţiuni elementare de arhitectura PC, procesorul, memoria, hard discul, monitorul si tastatura,
sloturi de memorie, sloturi de comunicatii (PCI, ISA, AGP, etc.), conectori ai PC (prezentare
de placi si componente ale PC
• Noţiuni elementare de programare in C in vederea comunicatiei pe porturile PC, prezentarea
principiillor de functionare ale unui compilato, prezentarea unor instructiuni elementare ale
limbajului C, scrierea si compilarea unui program de tip hello world.
• Portul paralel al PC - structura (module) conector, linii de port, adresele in spatiul de adresare
al PC, nivele de tensiune, probleme legate de accesarea acestuia in diferite platforme
Windows (driver) si metode de depasire ale acestora (driver, libraria dll inpout.dll).
• Programarea PC - in vederea trimiterii de date la portul paralel. Primul modul hardware contine
diode LED conectate la portul paralel si presupune trimiterea unui numar zecimal catre port,
incrementarea acestuia si retrimiterea in asa fel incat se observa o numarare binara.
• Construcţia unui port paralel - este format dintr-un circuit driver si un modul afisor pe sapte
segmente. Lucrarea presupune scrierea unui program care trimite secvente digitale catre
portul paralel si aprinde diferite segmente ale modulului afisor. Se subliniaza necesitatea unui
decodor 4 la 7 segmente deoarece numerele trimise catre port nu rse regasesc pe afisajul cu
sapte segmente. Pentru depăşirea problemei se fac corecţiile necesare în program.
• Noţiuni elementare de arhitectura PC, procesorul, memoria, hard discul, monitorul si tastatura,
sloturi de memorie, sloturi de comunicatii (PCI, ISA, AGP, etc.), conectori ai PC (prezentare
de placi si componente ale PC
• Noţiuni elementare de programare in C in vederea comunicatiei pe porturile PC, prezentarea
principiillor de functionare ale unui compilato, prezentarea unor instructiuni elementare ale
limbajului C, scrierea si compilarea unui program de tip hello world.
• Portul paralel al PC - structura (module) conector, linii de port, adresele in spatiul de adresare
al PC, nivele de tensiune, probleme legate de accesarea acestuia in diferite platforme
Windows (driver) si metode de depasire ale acestora (driver, libraria dll inpout.dll).
• Programarea PC - in vederea trimiterii de date la portul paralel. Primul modul hardware contine
diode LED conectate la portul paralel si presupune trimiterea unui numar zecimal catre port,
incrementarea acestuia si retrimiterea in asa fel incat se observa o numarare binara.
• Construcţia unui port paralel - este format dintr-un circuit driver si un modul afisor pe sapte
segmente. Lucrarea presupune scrierea unui program care trimite secvente digitale catre
portul paralel si aprinde diferite segmente ale modulului afisor. Se subliniaza necesitatea unui
decodor 4 la 7 segmente deoarece numerele trimise catre port nu rse regasesc pe afisajul cu
sapte segmente. Pentru depăşirea problemei se fac corecţiile necesare în program.
• Utilizarea portului paralel al PC - pentru comanda unui motor pas cu pas. Un modul hardware
continand un motor pas cu pas va fi legat la portul paralel al PC. In cadrul laboratorului
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studentii vor scrie un progrma de comanda a acestuia. Dupa editare, corectarea erorilor si
compilare cu succes, motorul pas cu pas va fi conectat la PC. In cazul in care acesta se va roti,
se va incerca modificarea turatiei acestuia priin program.
Portul serial al PC- structura acestuia, conectorul, adresele porturilor seriale in spatiul de
adresare al PC, nivele de tensiune, standardul RS232 (bitul de start, de stop, de paritate, rata
de baud si valori ale acesteia, etc.), probleme legate de accesarea acestuia in diferite platforme
Windows (driver) si metode de depasire ale acestora (driver, libraria dll inpout.dll),
prezentarea utilitarului Hyperteminal (si configurarea acestuia) din sistemul de operare,
Windows XP.
Construcţia unui port serial - constă in asamblarea unui cablu serial necesar pentru comunicaţia
asincronă. Doua calculatoare sunt conectate pe portul serial utilizand acest cablu iar studentii
stabilesc o conexiune (utilizand utilitarul Hyperteminal) in vederea transmiterii de caractere
intre cele doua PC-uri. Dupa stabilirea comunicarii, rata de baud a unui PC va fi modificata,
studentii restabilind legatura si remarcand diferenta. In continuare se prezinta o aplicatie de
stabilirea a unei conexiuni seriale intre un program downloader pe PC si un prgram
bootloader pe un microcontroller PIC 18F4620. Aplicatia poate descarca un nou fisier Intel
hex pe microcontroller.
Utilizarea unui port serial - consta intr-o achiziţie de date pe portul serial utilizand un modul
hardware ce se interfateaza in acest scop cu calculatorul PC. O sursa de semnal intre 0 si 5V
va genera semnalul de achizitionat. Un osciloscop va permite vizualizarea acestuia
. Controlul in buclă deschisă si închisă cu calculatorul. In vederea atingerii acestui scop, se
foloseste o placa ISA compusa dintr-un convertor numeric analogic (CNA) si un convertor
analog numeric CAN, un modul amplificator de putere si doua motoare de tensiune mica ai
caror arbori sunt cuplati mecanic. Prima sedinta de laborator a acestei lucrari prezinta teoria
convertoarelor analog numerice si numeric analogice si schema electronica a placii cu CAN
si CNA, a amplificatorului de putere utilizat si teoria simplificata a motoarelor de curent
continuu si prezentarea portului ISA.
Comanda unui motor prin trimiterea unui octet la portul ISA. La randul lui acesta va fi convertit
intr-o tensiune analogica ce va fi aplicata amplificatorului de putere. Obiectivul este scrierea
unui program care trimite octetul catre portul serial si comanda motorul
Noţiuni elementare de arhitectura PC, procesorul, memoria, hard discul, monitorul si tastatura,
sloturi de memorie, sloturi de comunicatii (PCI, ISA, AGP, etc.), conectori ai PC (prezentare
de placi si componente ale PC
Noţiuni elementare de programare in C in vederea comunicatiei pe porturile PC, prezentarea
principiillor de functionare ale unui compilato, prezentarea unor instructiuni elementare ale
limbajului C, scrierea si compilarea unui program de tip hello world.
Portul paralel al PC - structura (module) conector, linii de port, adresele in spatiul de adresare
al PC, nivele de tensiune, probleme legate de accesarea acestuia in diferite platforme
Windows (driver) si metode de depasire ale acestora (driver, libraria dll inpout.dll).
Programarea PC - in vederea trimiterii de date la portul paralel. Primul modul hardware contine
diode LED conectate la portul paralel si presupune trimiterea unui numar zecimal catre port,
incrementarea acestuia si retrimiterea in asa fel incat se observa o numarare binara.
Construcţia unui port paralel - este format dintr-un circuit driver si un modul afisor pe sapte
segmente. Lucrarea presupune scrierea unui program care trimite secvente digitale catre
portul paralel si aprinde diferite segmente ale modulului afisor. Se subliniaza necesitatea unui
decodor 4 la 7 segmente deoarece numerele trimise catre port nu rse regasesc pe afisajul cu
sapte segmente. Pentru depăşirea problemei se fac corecţiile necesare în program.
Utilizarea portului paralel al PC - pentru comanda unui motor pas cu pas. Un modul hardware
continand un motor pas cu pas va fi legat la portul paralel al PC. In cadrul laboratorului
studentii vor scrie un progrma de comanda a acestuia. Dupa editare, corectarea erorilor si
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compilare cu succes, motorul pas cu pas va fi conectat la PC. In cazul in care acesta se va roti,
se va incerca modificarea turatiei acestuia priin program.
Portul serial al PC- structura acestuia, conectorul, adresele porturilor seriale in spatiul de
adresare al PC, nivele de tensiune, standardul RS232 (bitul de start, de stop, de paritate, rata
de baud si valori ale acesteia, etc.), probleme legate de accesarea acestuia in diferite platforme
Windows (driver) si metode de depasire ale acestora (driver, libraria dll inpout.dll),
prezentarea utilitarului Hyperteminal (si configurarea acestuia) din sistemul de operare,
Windows XP.
Construcţia unui port serial - constă in asamblarea unui cablu serial necesar pentru comunicaţia
asincronă. Doua calculatoare sunt conectate pe portul serial utilizand acest cablu iar studentii
stabilesc o conexiune (utilizand utilitarul Hyperteminal) in vederea transmiterii de caractere
intre cele doua PC-uri. Dupa stabilirea comunicarii, rata de baud a unui PC va fi modificata,
studentii restabilind legatura si remarcand diferenta. In continuare se prezinta o aplicatie de
stabilirea a unei conexiuni seriale intre un program downloader pe PC si un prgram
bootloader pe un microcontroller PIC 18F4620. Aplicatia poate descarca un nou fisier Intel
hex pe microcontroller.
Utilizarea unui port serial - consta intr-o achiziţie de date pe portul serial utilizand un modul
hardware ce se interfateaza in acest scop cu calculatorul PC. O sursa de semnal intre 0 si 5V
va genera semnalul de achizitionat. Un osciloscop va permite vizualizarea acestuia
. Controlul in buclă deschisă si închisă cu calculatorul. In vederea atingerii acestui scop, se
foloseste o placa ISA compusa dintr-un convertor numeric analogic (CNA) si un convertor
analog numeric CAN, un modul amplificator de putere si doua motoare de tensiune mica ai
caror arbori sunt cuplati mecanic. Prima sedinta de laborator a acestei lucrari prezinta teoria
convertoarelor analog numerice si numeric analogice si schema electronica a placii cu CAN
si CNA, a amplificatorului de putere utilizat si teoria simplificata a motoarelor de curent
continuu si prezentarea portului ISA.
Comanda unui motor prin trimiterea unui octet la portul ISA. La randul lui acesta va fi convertit
intr-o tensiune analogica ce va fi aplicata amplificatorului de putere. Obiectivul este scrierea
unui program care trimite octetul catre portul serial si comanda motorul
Utilizarea convertorului analog numeric de pe placa ISA pentru citirea tensiunii electromotoare
induse prin miscare in cel de al doilea motor. Odata ce aceasta informatie este obtinuta,
studentii vor inchide bucla ce permite mentinerea constanta a turatiei celor doua motoare.
Obiectivul este scrierea unui program care realizeaza controlul in bucla închisă.
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