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  Integritatea semnalului, proiectarea
și validarea interfețelor DDR

Englezii spun ”Knowledge is power”, noi am spune ”Ai carte, ai parte”.

De aceea vă scriem despre cursurile noastre online, susținute de un expert în domeniu - Dr. Jürgen
Wolde, din Germania.
 
În aceste sesiuni, Dr. Wolde abordează două subiecte din ce în ce mai des întâlnite în proiectarea
hardware și în realizarea circuitelor imprimate (PCB): integritatea semnalului și proiectarea interfețelor
DDR. Cursurile vorbesc despre re�exii, diafonie (crosstalk), relații de timp (timing), topologii și despre
validarea interfețelor DDR în raport cu standardul JEDEC aplicabil. Conținutul include atât teorie, cât și
exerciții practice.
 
Pentru siguranța dumneavoastră, instruirile sunt susținute online.
 
A�ați mai multe dând click pe butoanele de mai jos.

Cu stimă,
Mircea Slanina
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  TRIAS microelectronics
Specialiști în  Digitalizarea Dezvoltării de Produs.
 
Realizați Prototipul Virtual al produsului dumneavoastră cu
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portofoliul nostru de software  CAD pentru proiectarea
mecanică 3D, electrică, electronică și FPGA.
Testați-l cu soluțiile noastre de simulare pentru diverse
domenii inginerești.
Gestionați datele aferente cu programele noastre PDM

info@trias-micro.com
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