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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Asimilarea cunostintelor de baza despre un microcontroler, compararea cu siystem cu microprocessor. Crearea
deprinderilor de a proiecta hardware un sistem cu microprocesor/microcontroler (alegerea componentelor,
conectare, etc. conform cerintelor privitoare la sistem). Configurare si utilizarea resurseleor unui sistem cu
microprocesor/micrcontroler(memorie, timere, intreruperi, comunicatie, interfete de proces-convertoare,
porturi paralele). Crearea unei aplicatii la cheie.
Categorii de cunostinte: Componente şi sisteme digitale 10%, echipamente numerice de conducere 20%
Scopuri formative: competenţe de a întocmi şi gestiona execuţia de proiecte în domeniul automaticii..
B. SUBIECTELE CURSULUI
1. Introducere.Conceptul de microcontroler. Compararea micropocesor/microcontroler. Tipuri. Aria de
utilizare Sisteme integrate(embedded)(4 ore). 2. Resursele unui sistem cu microprocesor/microcontroier.
Particularizare pentru Intel 80C552 pe 8 biţi. Memorie – interna/externa, cod/date, RAM, ROM, FLASH,
EEPROM.(4 ore) Elemente de interfata:, Timere-countere - extern sau intern - Programare şi utilizare. (6 ore).
Utilizarea sistemuuil de intreruperi.(2 ore) Moduri de comunicatie: seriala- RS232, SPI, I2C, paralelă,(4 ore).
Interfaţa cu procesul- utilizarea convertoarelor A/N şi N/A, portul paralel, Serializarea şi deserializarea datelor
pe portul paralel,(4 ore). Metode de achiziţie şi manipulare a datelor(2 ore). 3.Principii de proiectare a unei
aplicatii. Definirea temei. Construirea hardware-ului si software-ului eficient.Conectarea resurselor la
elementele de proces(2 ore).
C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)
Laborator:
1-2 .Placa de dezvoltare cu I80552 Configuratia hardware, biblioteca de functii, compilator, incarcator.
3. Utilizarea Timer-counter-ului şi a sistemului de întreruperi în măsurare şi generare de semnale.
4. Achiziţia de date şi generare de semnale analogice cu convertoarele A/N respectiv N/A. Manipularea datelor
in microcontroler
5. Generare de semnale analogice si logice cu convertorul N/A respectivportul paralel. Manipularea datelor in
microcontroler
6. Utilizarea Timer-counter-ului2 şi a sistemului de întreruperi în generare de semnale prin metoda compararii
7. Utilizarea Timer-counter-ului2 şi a sistemului de întreruperi în masurarea parametrilor semnalelor logice

periodice prin metoda capturii
Proiect:
Proiectarea algoritmica a patru sisteme de conducere automata si implementarea pe placa de dezvoltare cu
microcontroler 80C552. (Sistem de reglare automata bipozitionala pentru un proces termic, sistem de urmarire
a unei surse de lumina, lift, sistem de reglare automata numerica de tip proportional a pozitiei pentru actionare
cu motor de curent continuu)
D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
• Curs: expunere, exemplu, analiza comparativa
• Laborator:experiment, studiu de caz
• Proiect: metoda proiectelor
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Evaluare pe baza examenului scris 60%, activitate de laborator 20%, proiect 20%.
Examenul scris: 2.5 ore, 2 subiecte teoretice referitoare la doua resurse din sistemul cu
microcprocesor/microcontroler. 1 subiect aplicativ, ordinogramă referitoare la o aplicatie de conducere.Pentru
nota 5, fiecare subiect trebuie atins in proportie de 40%.
Proiect: urmarirea activitatii din laborator, susţinere individuala prin discutii.
F. BIBLIOGRAFIE 1. Schultz, T.W., C and 8051-Hardware, Modular programming,and multitasking,
Prentice Hall, New Jersey,1998.
2. Schultz, T.W., C and 8051-Hardware, Building efficient applications, Prentice Hall, New Jersey,1998.
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G.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA
University of Sydney- Microcontroller system design
University of Connecticutt- ECE 110 Microcontroller Application in Engineering
University of Manchester - Microcontrollers
Vienna University of Technology – Microcontroller Programming
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