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Fig.1. Testarea unei aplicaţii pe o 
placă de dezvoltare cu FPGA

Domenii de expertiză 
• Metode  de  proiectare  a  circuitelor  integrate  VLSI  analogice, 

digitale şi de semnal mixt;

• Tehnici de analiză, sinteză şi proiectare a circuitelor analogice 
VLSI cu mod de lucru în curent;

• Tehnici  evoluţioniste  utilizate  în sinteza circuitelor  electronice 
VLSI; 

• Dezvoltarea aplicaţiilor cu  limbaje de programare de tip HDL 
(Verilog, VHDL);

• Proiectarea şi implementarea sistemelor digitale cu FPGA;

• Aplicaţii ale inteligenţei computaţionale în analiza, modelarea şi 
proiectarea circuitelor electronice; 

• Aplicaţii  ale  logicii  multi-valente  în  analiza  şi  proiectarea 
circuitelor electronice;  

• Proiectare de transceivere pentru comunicaţii seriale;

• Proiectare de receptoare radio integrate.

Infrastructura de cercetare-dezvoltare

• Pachetul  de  programe  Mentor  Graphics  IC  Nanometer 
Design  care  include  toate  instrumentele  necesare  pentru 
simularea  şi  proiectarea  unor  circuite  integrate  VLSI  în 
tehnologii  CMOS  şi  BiCMOS  actuale (ICStudio,  Design 
Architect,  Eldo,  ICStation,  ModelSim şi  datele  tehnologice 
ale unui proces de fabricaţie BiCMOS pe 90nm).

• Plăci de dezvoltare FPGA, Plăci Digilent Basys, Plăci Digilent 
Nexys, Placă de dezvoltare Xilinx V2-Pro

• Resurse Software:  Xilinx ISE 8.2,  Xilinx EDK 8.2,  Chipscope 
Pro  8.2,  Xilinx  University  Program  nr.  5310-XUP-48961  din 
4/10/2006, Modelsim XE III 6.1

• Plăci  de  dezvoltare  Digilab  D2E-DIO1,  fabricată  de  Digilent 
Inc.,  pe  FPGA  Spartan  IIE  XC2S200E;  plăci  de  dezvoltare 
Digilab Spartan 3, fabricată de Digilent Inc, pe FPGA Spartan 3, 
XC3S200; plăci cu circuite analogice reconfigurabile: plăci de 
dezvoltare pe ispPAC10 - ispPAC30

• Standuri de măsurare şi testare, compuse din: osciloscop digital 
cu interfaţare pentru calculator,  generator de semnal variabil, 
surse de tensiune stabilizată, punte de măsură RLC,  analizor 
spectral,  trasator de caracteristici, multimetru digital, calculator 
PC.

Fig.2. Stand analogic de măsurare 

Fig.3. Stand de măsurare şi 
testare asistată de calculator

Fig.4. Staţie de lucru Linux rulând 
Mentor Graphics ICStation
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Fig.5. Staţie de lucru Linux rulând 
Mentor Graphics Design Architect

Facilităţi oferite
Echipa de cercetare cuprinde atât cadre didactice cu experienţă având 
titlul de doctor inginer cât şi doctoranzi. Experienţa echipei şi facilităţile 
de  infrastructură  permit  realizarea  unor  lucrări  de  cercetare 
fundamentală şi aplicativă, precum şi consultanţă şi activităţi didactice 
în domeniile de expertiză. La solicitarea beneficiarului se realizează:  

• Sinteza unor circuite integrate analogice, digitale sau mixte 
până  la  nivelul  realizării  măştilor,  folosind  mediul  de 
proiectare pentru circuite integrate VLSI Mentor Graphics;

• Implementarea de soluţii de prelucrare a informaţiei pe arii 
logice programabile de tip FPGA;

• Măsurarea şi testarea performanţelor circuitelor şi 
sistemelor electronice

Modul de utilizare
Accesul la resursele de cercetare se face prin: 

• Contracte  de  cercetare,  consultanţă  sau  şcolarizare, 
încheiate de UTCN cu companii din industrie sau servicii;

• Acorduri de cooperare, încheiate cu instituţii de învăţământ 
şi cercetare din ţară şi străinătate;

• Acces gratuit pentru studenţii şi cercetătorii din UTCN.

Proiecte de cercetare

• Acord  de  cooperare  cu  compania  Mentor  Graphics  Corp. 
privind acordarea unui număr de licenţe ale produselor Mentor 
Graphics în vederea implementării unor programe de cercetare 
şi didactice la facultatea noastră, 2007

• “Dezvoltarea unor sisteme bazate pe maşini cu vectori suport, 
de  viteză  ridicată,  pentru  analiza  şi  clasificarea  imaginilor. 
Aplicaţii în recunoaşterea audio-vizuală în timp real a vorbirii”. 
Proiect  CNCSIS  2005,  Tema  nr.  A22,  Cod  CNCSIS:  1044, 
Contract nr. 34702 / 2005-2008

• "Modelarea 2.5D a propagării sunetului în încăperi si îmbunătă-
ţirea  proprietăţilor  acustice  ale  unei  încăperi  folosind 
implementări digitale", Contract CNCSIS ID 1057, 2007-2010

• "Module analogice în tehnologie nanometrică, dezvoltarea unor 
modele funcţionale utilizând tehnici fuzzy", Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării – 2005-2006;

• "Detector  ultrasensibil  de  explozivi"  -  DETEX,  grant  CERES 
PNCDI  parteneriat  cu  INCDTIM  Cluj  Napoca  şi  UBB  Cluj 
Napoca, 2003-2005;

• Contract  de  cercetare  cu  terţii  având   tema Proiectare  de 
circuite  ASIC  destinate  aplicaţiilor  de  prelucrări  de  imagini, 
înregistrat cu numărul 47/2006;

• Contract  de  consultanţă  cu  Sylansis,  Irlanda,  având  tema 
Proiectarea  filtrelor  analogice  pentru  receptoare  OFLM  
integrate. 

Fig.6. Placă de dezvoltare Digilent 
cu FPGA

Fig.7. Facilităţi de testare şi măsu-
rare în cadrul laboratorului

Fig.8.  Laboratorul  de proiectare a 
circuitelor integrate VLSI


