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PROIECTAREA CU DISPOSITIVE PROGRAMABILE  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică 

Departamentul Informatică și ingineria Sistemelor 
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.7 Robotică şi Mecatronică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 

 

6 

E 

S – unitate de 

curs de 

specialitate 

O - unitate de 

curs 

obligatorie 

4 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 

Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 15/15 - 30 30 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Matematica superioară", "Programarea calculatoarelor", "Structuri de date 

şi algoritmi", "Matematici speciale", “Analiza şi sinteza dispozitivelor 

numerice”, "Arhitectura calculatoarelor". 

Conform competenţelor Descrierea, analiza şi sinteza structurală şi funcţională a circuitelor logice, 

Aplicarea unor paradigme teoretice în scopul  elaborării modelelor 

comportamentale şi algoritmilor de funcţionare pentru diferite 

componente ale sistemelor de calcul. 

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector şi 

calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 

timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 

Termenul de predare a lucrării de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia. 

Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 

întârziere. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP2. Elaborarea, modernizarea și utilizarea schemelor, diagramelor structurale și de 

funcționare, reprezentărilor grafice și a documentelor tehnice specifice domeniului Robotica 

și Mecatronica  

CP2.1Descrierea simbolurilor standardizate pentru scheme și diagrame structurale și de 

funcționare din mecanică, electrotehnică, electronică, informatică, pneumatică și hidraulică. 

CP2.2Explicarea și interpretarea standardelor de desen tehnic și a reprezentărilor 

graficeconvenționale inginerești în elaborarea de desene de execuție, fișe film tehnologice, 

manuale de produse și manuale de încercări. 

CP2.3Elaborarea schemelor (electrice, electronice, cinematice, pneumatice, hidraulice etc.), 

desenelor de execuție, planului tehnologic, a manualului de produs și a manualului de 

http://www.utm.md/
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încercări pentru sistemele robotice. 

CP2.4Utilizarea schemelor, diagramelor de funcționare și a reprezentărilor grafice tehnice, 

specifice domeniului, în evaluarea comparativă a produselor. 

CP2.5Elaborarea de proiecte tehnice și tehnologice de execuție a componentelor robotice și 

mecatronice. 

CP5.1 Descrierea metodelor proiectare în medii de lucru dedicate și a principiilor de funcți-

onare și de exploatare a echipamentelor teh-nologice individuale specifice diferitelor procese 

tehnologice în selectarea corectă a acestora.   

CP5.2Explicarea și interpretarea, modului de integrare a categoriilor de efectori specifici 

realizării diferitelor procese tehnologice robotizate și a efectelor produse de acțiunea RI în 

cadrul diferitelor procese tehnologice.  

CP5.3Selectarea efectorilor specifici realizării diferitelor sarcini de lucru și a variantelor 

constructive de RI,corespunzătoare realizării unor diferite procese tehnologice precum și 

modelarea 3D parametrizată a ansamblurilor specifice pentru aplicații robotizate. 

Competenţe 

transversale 

- Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 

individuale şi comune,  luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

- Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru dezvoltarea profesională şi personală, 

prin formare continuă utilizînd surse  de documentare în limba română şi în limbile de 

circulaţie internaţională 

 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general constă în însuşirea de către studenţi a arhitecturii diferitor tipuri de 
microprocesoare şi microcontrolere, familiarizarea cu tehicile de 
proiectare a sistemelor pe microcontrolere. 

Obiectivele specifice - studierea de către studenţi arhitecturii şi a principiului de funcţionare a 
sistemelor de control bazate pe microprocesor sau microcontroler; 
structura şi organizarea memoriei microprocesoarelor; cunoaşterea 
metodologiei de proictare a sistemelor cu microcontroler; să poată 
utiliza microcontrolere pentru proiectarea diferitor sisteme de calcul şi 
control 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 
T.1. Arhitectura şi clasificarea microcontrolerelor 2  
T.2. Nucleul microcontrolerului din seria AVR Porturile de uz general ale 

microcontrolerului din seria AVR.  Schema şi princiipile de funcţionare a porturilor de uz 

general ale microcontrolerelor din seria AVR. Regiştrii de control DDRx, PORTx şi PINx. 

2  

T.3. Sistemul de întreruperi a microcontrolerului. Mecanizmul de prelucrare a 
întreruperilor. Controlerul de întreruperi externe 

2  

T.4. Modulul de Temporizatoare/Contoare. Modurile de functionare şi domeniile de 
aplicare a temporizatoarelor/contoarelor. Funcţionarea 
Temporizatorului/Contorului în mod normal de contorizare (Normal), în mod de 
reîncarcare automată (CTC –Clear Timer on Compare) Generarea semnalelor 
modulate în durata cu Temporizatoare/Contoare. Modurile de functionare PWM 
(Pulse Width Modulation) şi domeniile de aplicare 

2  

T.5. Functionarea Temporizatorului/Contorului în mod de capturare (Input Capture) 2  
T.6. Sisteme de achiziţie a datelor analogice. Modulul de conversie Analogic-digital 2  
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integrat în microcontrolere din seria AVR Modulul de comunicare I2C. Conectarea 
Memoriei EEPROM şî a altor circuite cu interfaţa I2C 
T.7. Modulul de comunicare sincron SPI. Conectarea circuitelor cu interfaţa SPI la 
microcontroler 

2  

T.8. Conectarea modulelor LCD şi memoriei EEPROM prin interfaţa I2C şi SPI Modulul 
de comunicare USART. Interfeţele de comunicare în sistemele de control RS-232, RS-
485 şi CAN 

2  

T.9. Conectarea senzorilor cu interfaţa 1-Wire. Implementarea protocolului de 
comunicare 1-wire în baza de microcontroler. Conectarea sensorilor DS18B20 

2  

T.10. Microcontrolere de 32 biţi cu nucleul ARM. Arhitectura nucleului ARM. Blocul 
de regiştri Harta de memorie. Maparea regiştrilor de control. Accesul la regiştri prin 
bit-bang 

2  

T.11. Modulul de prelucrare a întreruperilor şi a excepţiilor în nucleul ARM. 
Prelucrarea excepţiilor Fault. Întreruperi nemascabile Modulul de gestionare a 
memoriei MMU. Modul privelegiat de acces la memorie 

2  

T.12. Elaborarea softului pentru microcontrolere de 32 biţi cu nucleul ARM. 
Programarea în C/C++ microcontrolerelor cu nucleul ARM 

2  

T.13. Sisteme de operare utilizate în sisteme Embeded. Utilizarea sistemelor de 
operare Linux, QNX în microcontrolerelor cu nucleul ARM. Microcontrolere pentru 
sisteme control în timp real. Particularităţile de proiectare a sistemelor de timp real 
şi a sistemelor de control cu nivel sorit de fiabilitate 

2  

T.14. Memoria microcontrolerelor.  Conectarea memoriei externe la microcontrolere 
pe 8 biţi. Modurile de adresare la transferul de date. Stiva şi indicatorul de stivă. 
Operaţii de citire din stivă şi scriere în stivă. Programarea şi depanarea 
microcontrolerelor. Mijloace de programare a microcontrolerelor. Mijloace de 
simulare şi depanare a sistemelor cu microcontrolere 

2  

T.15. Proiectarea sistemelor de control pe baza de microcontrolere. Achiziţia 
semnalelor disrete si analogice, sisteme de actionare. Isolarea galvanică. Asigurarea 
fiabilităţii sistemelor  

2  

Total prelegeri: 30  
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor   

LL1. Elaborarea unui proiect în mediul de proiectare Quartus II. 4/4  

LL2. Sinteza si implementarea circuitelor logice combinationale. 4/4  

LL3. Sinteza si implementarea circuitelor logice secvenţiale. 4/4  

LL4. Sinteza logică si implementarea automatelor cu stari finite. 3/3  

Total lucrări de laborator/seminare: 15/15  
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Suplimentare 1. Andrew S. Tanenbaum , Structured computer organization. Prentice Hall, 2007. 
2. William Stallings. Computer Organization and Architecture. Designing for Performance. 

Prentice Hall International, 1996 
3. ATMEGA16 datasheet  www.atmel.com 
4. www.microchip.com 

 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii metodelor şi tehnicilor de analiză şi sinteză a 

dispozitivelor numerice 
 

http://www.atmel.com/

