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Competenţe dobândite:
Cunoştinţe teoretice, (Ce trebuie sa cunoască)
•  Reţele  neuronale  •  Structuri  neuronale  bazate  pe  perceptroni  • Structuri  şi  modele  de 
neuroni  dinamici  •  Algoritmi  de  adaptare  a  ponderilor  (de  învăţare) •  Circuite  analogice 
utilizate  în  reţelele  neuronale  artificiale  •  Circuite  celulare  neliniare  •  Descrierea  reţelei 
celulare  invariante  în  spaţiu  •  Exemple  de  CCN  utilizate  în  prelucrări  de  imagini  • 
Implementarea operatorilor de sumare ponderată  •   Implementarea circuitelor de prag şi a 
circuitelor neliniare cu structuri CMOS • Aplicaţii
Deprinderi dobândite: (Ce ştie să facă)
• Cunoaşte diferite configuraţii şi sisteme analogice de implementare a structurilor de mai sus 
şi este capabil să dezvolte altele noi 
• Proiectează şi simulează aplicaţii destinate prelucrărilor de semnale şi calculului analogic
Abilităţi dobândite: (Ce echipamente, instrumente ştie să mânuiască)
 • Cunoaşte problematica generală şi direcţiile de aplicaţie a  reţelelor neuronale artificiale şi a 
circuitelor neliniare celulare 
• Ştie lucra cu programul Neural Net Tutorial II
• Ştie implementa structuri de RNA şi CNC în OrCAD şi MatLAB

Cerinţe prealabile ( Dacă este cazul)  
• cunoştinţe de OrCAD, de circuite analogice VLSI

A. Curs (titlul cursurilor + programa analitica)
1 Tendinţe moderne în tehnica integrată analogică. Reţele VLSI de inspiraţie 

biologică
1 ora

2 Reţele neuronale. Generalităţi. Neuronul biologic. Sisteme şi subsisteme 
neuronale

1 ora

3 Structuri neuronale bazate pe perceptroni. Aplicaţii. Circuite logice 1 ora
4 Structuri şi modele de neuroni dinamici. Aplicaţii:circuite de calcul. Rezolvarea 

sistemelor de ecuaţii
1 ora

5 Algoritmi de adaptare a ponderilor (de învăţare) 1 ora
6 Circuite analogice utilizate în reţelele neuronale artificiale. Aplicaţii în calculul 

analogic
1 ora

7 Circuite celulare neliniare. Generalităţi. Definiţii 1 ora
8 CCN invariante în spaţiu. Biblioteci de şabloane. Operatori sinaptici. Descrierea 

reţelei celulare invariante în spaţiu
1 ora

9 Exemple de CCN utilizate în prelucrări de imagini. Metode de proiectare a 
şabloanelor

1 ora

10 Modelul analogic al celulei fundamentale. Implementarea operatorilor de 
sumare ponderată. Configuraţii AO – RC

1 ora

11 Variante cu transconductoare comandate în tensiune realizate cu TMOS şi cu 1 ora



tranzistoare bipolare
12 Implementarea circuitelor de prag şi a circuitelor neliniare cu structuri CMOS 1 ora
13 Aplicaţii ale reţelelor neuronale artificiale şi a circuitelor celulare neuronale. 1 ora
14 Alte domenii de aplicaţie a reţelelor neuronale. Scurte prezentări 1 ora

B1. Aplicaţii – LUCRARI+PROIECT (lista lucrări, conţinutul proiectului de an)
1  Introducere in retele neuronale: Neural Nets Tutorial I 1 ora
2 Neural Net Tutorial II 1 ora
3 Studiul si modelarea analogica, cu surse comandate, a unei celule

neuronale 
1 ora

4 Aplicatii ale circuitelor celulare  in rezolvarea sistemelor de
ecuaţii. Stabilirea si proiectarea sabloanelor.

1 ora

5 Implementarea cu AO a CCN pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii.
 Simulare comparativa cu diferite tipuri de AO

1 ora

6 Aplicatii in Matlab cu o retea celulara pt. prelucrare de imagini:
extragere de contur, umbrire, zone fill

1 ora

7 Aplicatii avansate in Matlab cu o retea celulara pt. prelucrare de
imagini: detectare de miscări, filtrare de zgomot.

1 ora

8 Studiul tranzistoarelor CMOS in regim de inversie slaba. Modele. 1 ora
9 Analiza unor circuite neliniare,de calcul analogic cu tranzistoare CMOS

în regim subprag.
1 ora

10 Filtre de domeniu logaritmic.Analiza. 1 ora
11 Filtre de domeniu logaritmic. Proiectare. 1 ora
12 Filtre cu variabile de stare exponentiale. Analiza. 1 ora 
13 Filtre cu variabile de stare exponentiale. Proiectare 1 ora
14 Test 1 ora
B2. Sala laborator ( Denumire/sala)  501 A,B
Echipament Descriere echipament Anul achizitiei

Retea de calculatoare (8 buc) 
8 PC-uri cu performante 
peste medie

1999 -2006

Software: Orcad 9.2, 10.5
Pspice Student Release - 
Freeware

2003, 2006

Stand de lucru – 6 buc + 
montaje didactice 
experimentale cu circuite 
integrate analogice

Osciloscoape digitale sau 
analogice GDS 2062, HM 
507, HM 1507, HM 304, 
Surse de alimentare Hameg 
HM 7042 şi HM 8040-2, 
Generatoare de funcţii HM 
8030 – 5, Multimetre  digitale 
HM 8011-3

1999-2006

C. Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteză, proiecte, aplicaţii etc.)
1 – Funcţii logice implementate cu RNA
2 – Proiectarea unor aplicaţii cu RNA bazate pe perceptroni.
3 – Proiectarea unei structuri neuronale dinamice pentru calculul unor sisteme de ecuaţii şi 
inecuaţii liniare cu n  necunoscute 
4  – Aplicaţii avansate în Matlab cu o reţea celulară pentru prelucrare de imagini.
5 – Prelucrarea  imaginilor cu CNC. Umbră la dreapta. Umbră la stânga. Extrageri de contur, 
umplere de contur
6 – Modelarea CNC.
7 –  Circuite analogice pentru realizarea legăturilor  sinaptice, a pragurilor şi a diverselor 
neliniarităţi.
8 –  Studiu bibliografic în domeniu, căutarea unor aplicaţii pe internet. Întocmirea  şi 
dezbaterea unor referate, proiecte şi teme de casă, în tematica studiată.
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Nr. ore 14 - 7 2 7 30

Bibliografie – 5 (numar de titluri aflate in biblioteca UTC-N) 
1.Mihaela Cirlugea, Neural and Cellullar Networks Slides, Cursuri intensive Forsa,
Finlanda, 2007, www.bel.utcluj.ro
2. L. Feştilă, Current Mode Circuits, Intensive Course, Graz, folii, 2006, 2008, Biblioteca 
catedrei
3. L. Feştilă, Analog Integrated Circuits. Translinear Networks, UTPRES 2003
4. Cihocki A., R. Unbehauen, Neural Networks for Optimization and Signal Processing 
Springer VLG, 1995
5. IEEE Transaction on Neural Network, 1995-2008
6.P. E. Allen, D. Hollberg, CMOS Analog Circuit Design, Oxford Press 2002
7.IEEE Proc. on CS I şi II., IEEE, 2000-2009

Modul de examinare şi atribuire a notei
Modul de examinare Examenul constă din verificarea cunoştinţelor prin rezolvarea de probleme 

si o parte teorie (intrebari) in scris  (1,5 ore).
Componentele notei Examen  (nota E); Laborator (nota L); Material de sinteză (nota MS); 
Formula de calcul a 
notei

N=0,5E+0,2L+0,3MS; 
Condiţia de obţinere a creditelor: N>5; L>5; MS>5

Responsabil disciplina
(titlul, prenumele si numele)

Conf.dr.ing. Mihaela Cîrlugea
________________________


