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 Objektivat e lëndës   
 Kursi synon të japë idetë bazë të projektimit të sistemeve numerike. Studentët do të 

zhvillojnë testime në laborator lidhur me përdorimet e një ambienti simulimi të thjeshtë. Kursi 
do të limitohet në ambientet me ndërfaqe grafike. 

 
 Përmbajtja   
 Hyrja ne projektimin shifror. Pajisjet shifrore. Aspekte elektronike dhe softuerike te projektimit 

shifror. Qarqet e integruar, pajisjet logjike te programueshme dhe bordet me qarqe te 
printuara. Sistemet numerike dhe kodet. Sistemet numerike te peshuar. Numrat oktale dhe 
hegzadecimale. Konvertimet ndermjet sistemeve numerike. Paraqitjet e ndryshme te numrave 
negative. Veprime matematike me numra jodecimale dhe te paraqitjeve te tyre (komplement 
me nje, komplement me dy): mbledhja,zbritja. Shumezimi dhe pjestimi binar. Kodet binare: 
Gray, ASCII, kodjet e paraqitjes se gjendjes, kodet e detektimit dhe korrigjimit te gabimeve, 
kodet e transmetimit serial te te dhenave. Paraqitjet nepermjet n-kubeve.  
Qarqet shifrore. – sinjalet logjike dhe portat logjike. Familjet logjike: CMOS, bipolare, TTL, me 
ciftim emiterial. Sjellja elektrike, dinamike dhe e gjendjes se CMOS. Parime dhe praktika te 
projektimit te logjikes kombinatore. Algjebra kombinatorike. Analiza dhe sinteza e qarqeve 
kombinatore. Metodat e programuara te minimizimit. Hazardet kohore. Gjuhet e programimit 
harduerik: ABEL dhe VHDL. Standartet e dokumentacionit. Kohezimi i qarqeve. PLD-te, 
dekoderat, pajisjet me tre gjendje, multiplekserat kombinatorike. Portat EX-OR dhe qarqet me 
paritet. Krahasuesit, mbledhesit, zbritesit, ALU-te, shumezuesit kombinatorike.   
Shembuj te qarqeve kombinatorike. Shembuj te blloqeve ndertues. Shembuj duke perdorur 
ABEL, PLD-te dhe VHDL.  
Parime dhe praktika te projektimit te logjikes sekuenciale. Bistablat, latchet, flip – flopet. 
Analiza dhe projektimi i makinave te gjendjes me ore te sinkronizuar. Projektimi i makinave te 
gjendjes duke perdorur diagramt e gjendjes, dhe sinteza e makinave te gjendjes duke 
perdorur listat e tranzicionit. Dekompozimi i makinave te gjendjes. Qarqet sekuenciale me 
ciftim te kundert dhe projektimi i tyre. Ceshtje te projektimit te qarqeve sekuenciale me ABEL 
dhe VHDL. Standartet e dokumentimit te qarqeve sekuenciale. Lachet, flip-flopet, PLD 
sekuenciale, numeruesit, regjistrat reshqites. Krahasimi i qarqeve iterative dhe sekuenciale. 
Shembuj projektimesh duke perdorur ABEL, PLD dhe VHDL. CPLD dhe FPGA. Memoriet 
vetem te lexueshme. Memoriet e shkrueshme dhe te lexueshme. RAM-i statik dhe dinamik. 
CPLD-te dhe FPGA-te.Memoriet, CPLD-te dhe FPGA-te. Memoriet vetem te lexueshme. 
Memoriet e shkrueshme e te lexueshme, RAM statik dhe dinamik. CPLD dhe FPGA. 
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