
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Automatică şi Calculatoare / Automatică şi Informatică Aplicată 

1.3 Catedra - 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Sistemelor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă   

1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria Sistemelor / inginer 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sisteme Multiprocesor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. dr. ing. Horațiu Gurban 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. dr. Ing. Horațiu Gurban 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   1 2.6 Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei   Optionala 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 90 din care:3.5 curs  28 3.6 activităţi aplicative 28 

Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 7 

Examinări 3 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual 34 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Proiectarea Circuitelor Digitale Dedicate, Arhitectura Calculatoarelor 

4.2 de competenţe    Cunoştinţe de arhitectura calculatoarelor si programare VHDL 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Materiale suport: laptop, proiector, tablă. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Laborator cu 10-20 calculatoare, placi de dezvoltare FPGA 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

  Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si 
comunicatiilor 

 Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz 
general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică 
aplicată. 

Competenţe 
transversale 

  Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv 
transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi 

                                                            

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 
 



 

valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi 
responsabilă. 

  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată luarea deciziilor si 
atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea noţiunilor fundamentale despre sisteme multiprocesor 

7.2 Obiectivele specifice  Însuşiri de tehnici de proiectare, experienţă în alegere de elemente specifice pentru 
realizare de sisteme multiprocesor 

 Cunoaştere aspecte practice, magistrale industriale standard.  
 Creare de competenţe: abilitate de concepere şi dezvoltare de soluţii hardware, de 

comunicaţie între procesoare, utilizare de medii specifice 
 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Problematică, Domeniu de aplicare;  2 Prelegere susţinută de 

prezentări PPt, conversații, 
explicații, exemplificări 

 

2. Structuri multiprocesor: arhitecturi, topologii, Principii de comunicaţie; 2 
3. Magistrala MULTIBUS: capabilităţi, specificaţii; 2
4. Interfata Master-Multibus; Bloc de date, Memorie RAM dublu port, 

Întreruperi de magistrală; Arbitrare; 
4 

5.  Magistrala VME: capabilităţi, specificaţii, particularităţi; Arbitrare, Module 
slave; 
 

2 

6. Magistrala IEEE 488 (GPIB): Specificaţii, protocol, aplicaţii; Magistrala 
P896: specificaţii, particularităţi 

2 

7. Field bus: Specificaţii, protocol, aplicaţii; 2
8. Sisteme multiprocesor SoC(MPSoc); Structura generala, elemente de 

procesare, interconexiuni;Clasificare MPSoC Eterogene/omogene 
Componente SoC, Organizarea memoriei interne/externe; Nuclee IP

4 

9. Coerenta memorilor cache, protocoale 2 
10. Bazele paralelismului utilizand arhitectura Intel 2 
11. Operații vectorizate 2 
12. Arhitectura CUDA 2
   

Bibliografie    
1.  Hennessy, John L., and David A. Patterson. Computer architecture: a quantitative approach. Elsevier, 2011. 
2. Hwang, Kai. "Advanced Computer Architecture: Parallelism, Scalability, Programmability, Tata McGraw-Hill Education, 2011. 
3. Abdallah, Abderazek Ben. Advanced Multicore Systems-On-Chip: Architecture, On-Chip Network, Design. Springer, 2017. 
4. Hübner, Michael, and Jürgen Becker, eds. Multiprocessor system-on-chip: hardware design and tool integration. Springer Science & 

Business Media, 2010 
5. V. M.  Milutinovic, Surviving the Design of Microprocessor and Multimicroprocessor Systems : Lessons Learned, ISBN: 0-471-35728-6, 

John Wiley & Sons, Inc., 2000 
8.2 Seminar/laborator   Număr de ore Metode de predare 

1. Recapitularea notiunilor de programare VHDL 2   
Expunere temă, discuţii, 

întrebări, rezolvare (proiectare 
si implementare programe) 

 

2. Programare VHDL. Pachete, componente, functii, proceduri pentru 
implementare de elemente ale sistemelor multiprocesor

4 

3. Sisteme de arbitrare a magistralei comune, întreruperi de magistrală 2
4. Memorie RAM dublu port, sistem biprocesor utilizând porturi 2 
5. Implementarea unui procesor embedded pe FPGA:PC, IR, unitatea 

aritmetică și logică (ALU), memorie, unitatea de comandă și control
4 

6. Implementarea unui router pentru un sistem NoC(Network on Chip) 6
7. Sisteme multiprocesor utilizând microprocesoare soft MicroBlaze 6 
8. Recuperări 2 

Bibliografie    
1. Pedroni, Volnei A. Circuit design and simulation with VHDL. MIT Press, 2010. 
2. Abdallah, Abderazek Ben. Advanced Multicore Systems-On-Chip: Architecture, On-Chip Network, Design. Springer, 2017. 
3. Hübner, Michael, and Jürgen Becker, eds. Multiprocessor system-on-chip: hardware design and tool integration. Springer Science & 

Business Media, 2010 
4. MicroBlaze Processor Reference Guide Embedded Development Kit EDK 10.1i 

https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/mb_ref_guide.pdf 
 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  



 

 Cunoştinţele despre sisteme multiprocesor/multicore sunt necesare în companiile care dezvolta software pentru 
industria automotive datorita utilizarii din ce in ce mai frecvente a procesoarelor cu mai multe nuclee 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs (SI - studiu 
individual) 

Examinarea cunoștințelor Examen scris 50% 

10.5 Seminar /laborator 
(AA – activităţi asistate) 

Rezolvarea părţilor aplicative 
corespunzătore lucrărilor de 
laborator 

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebăr 

25% 

Rezolvarea unei teme la finalul 
laboratorului 

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebăr

25% 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 
 Obţinerea notei minime (5) de promovare la examenul scris + promovare activitate aplicativă laborator (pe parcurs -nota 

minimă 5).    
 
 

 
 

Data completării 

 
 

Titular de curs 
Asist. dr. Ing. Horatiu Gurban 

 
 

Titular activităţi aplicative 
Asist. dr. Ing. Horatiu Gurban 

  …………………….……… …………………….……… 

 
Director de departament 
Ș.l.dr.ing. Adriana Albu 

Data avizării în Consiliul Facultăţii5 
  

Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

     
…………………….……… 

 

                                                            

5 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


