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A. Obiectivele cursului 
 Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la microcontrolerele pe 8 biţi (cele mai întâlnite 

microcontrolere din practică) şi ale microcontrolerelor pe 16 biți. Se vor analiza circuitele de condiţionare a 
semnalelor utilizate în aplicaţiile cu microcontrolere, structura şi funcţionarea unui sistem de prelucrare 
numerică, setul de instrucţiuni, programarea în limbaj de asamblare, arhitectura şi programarea 
microcontrolerelor, alimentarea microcontrolerelor, interfaţarea dispozitivelor periferice comune, 
interfaţarea circuitelor integrate inteligente. Se vor prezenta diverse aplicaţii practice cu microcontrolerul 
PIC 16F84, PIC 16F628 (Microchip), a computerului de proces CC/Basic cu microcontrolerul 
MC68HC05B6 (Motorola) şi microcontrolerul de 16 biţi PIC24FJ128 (Microchip); 

 Studiul acestei discipline are ca rezultat o pregătire de temeinică de specialitate a cursanţilor punându-le la 
dispoziţie cunoştinţe din domeniul dinamic al microcontrolerelor, care pot fi utilizate atât în domeniul casnic 
cât şi industrial. 
 

B. Subiectele cursului 

1. Introducere în microcontrolere  (2 ore) 
1.1. Generalităţi 
1.2. Structura şi funcţionarea unui sistem de prelucrare numerică 
1.3. Plăci de dezvoltare cu microcontrolere 
1.4. Programatoare pentru microcontrolere 

2.  Microcontrolere pe 8 biti  (7 ore) 
 2.1.  Microcontrolerul PIC 16F84 

2.1.1.   Setul de instrucţiuni 
2.1.2.   Programare în limbaj de asamblare 
2.1.3.   Arhitectura şi programarea microcontrolerului  
2.1.4.   Alimentarea microcontrolerului 
2.1.5.   Conectarea contactelor, optocuploarelor, releelor, difuzoarelor, ledurilor şi afişoarelor 
2.2. Microcontrolerul PIC 16F628     
2.2.1.  Setul de instrucţiuni 
2.2.2.  Arhitectura şi programarea microcontrolerului 
2.2.3. Utilizarea intrărilor analogice 
2.2.4.  Interfaţarea dispozitivelor periferice comune 
2.2.5. Interfaţarea circuitelor integrate inteligente 
2.2.6. Comunicaţii seriale 
2.3. Modulul de dezvoltare CC/Basic cu microcontrolerul MC68HC05B6 



2.3.1.  Modulul de dezvoltare CC/Basic 
2.3.2.  Programare  
2.3.3.  Arhitectura şi programarea microcontrolerului 

      2.3.4. Conectarea perifericelor  
3.   Microcontrolere pe 16 biti (2 ore) 
 3.1.  Arhitectura 
 3.2.  Organizarea memoriei 
 3.3.  Regiştrii cu funcţii generale şi  speciale 
 3.4.  Programare 
 3.5.  Conectarea perifericelor 
4. Limbaje de nivel înalt pentru programarea microcontrolerelor (3 ore) 
      4.1. Limbajul C 
      4.2. Limbajul JAL 
 
C. Subiectele aplicaţiilor (laborator, seminar, proiect) 

Laborator: 
1. Aplicaţii cu PIC 16F84 şi PIC 16F628 
1.1. Programatoare pentru microcontrolere. Plăci de dezvoltare pentru microcontrolere (1 oră) 
1.3. Aplicaţii cu leduri şi relee. Generarea de sunete (1 oră) 
1.4. Afişaj pentru un ascensor (1 oră) 
1.5. Realizarea unui voltmetru de c.c. cu microcontroler (2 ore) 
2. Aplicaţii cu MC68HC05B6 
2.1. Comanda unei electrovane industriale. Comanda automată în funcţie de timp a unui sistem de benzi 
transportoare (1 oră) 
2.3. Comanda automată a unei porţi industriale (1 oră) 
2.4. Realizarea unei protecţii electronice la suprasarcină în funcţie de încălzirea motorului (1,5 ore) 
2.5. Protecţie electronică complexă a motoarelor asincrone trifazate de joasă tensiune (2,5 ore) 
3. Aplicaţii cu module de dezvoltare de la Microchip 
3.1. Comanda automată a iluminatului (0,5 ore) 
3.2. Măsurarea turaţiei unui motor de c.c.(1,5 ore) 
3.3. Comanda unui motor pas cu pas (1 oră) 
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E. Evaluarea 
Evaluarea se realizează prin examen  scris (trei subiecte) şi o aplicaţie. Nota finală este compusă din media celor 
patru note obţinute la cele trei subiecte de teorie şi nota obţinută la evaluarea aplicaţiei.   
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