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4. Obiectivele cursului:  

Cunoaşterea microcontrolerului de 8 biţi INTEL8051 - structură internă, registre, 
conexiuni externe, sisteme de aplicaţie şi de dezvoltare, modul de lucru consum redus, 
instrucţiuni, porturile paralele de intrare-ieşire, contoarele, interfaţa serială asincronă, 
sistemul de întreruperi. Aplicaţii. 
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi planul de învăţământ:  

Obiectivele disciplinei sunt în concordanţă cu planul de învăţământ; se transmit astfel 
informaţii şi se formează deprinderile necesare viitorilor specialişti din domeniul 
electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. La întocmirea acestei programe s-a 
avut în vedere integrarea disciplinei în planul de învăţământ pentru specializarea Tehnologii 
şi sisteme de telecomunicaţii. Disciplina utilizează în mod specific cunoştinţe şi metode 
prezentate în cadrul disciplinelor de Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, 
Circuite integrate digitale, Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale şi 
Circuite integrate analogice. 
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  

Rezultatele constau în cunoaşterea aprofundată a dezvoltărilor teoretice, 
metodologice şi practice specifice microcontrolerelor. Studentul trebuie să fie capabil să 
înţeleagă, să explice şi să interpreteze dezvoltările teoretice, metodologice şi practice 
specifice microcontrolerelor, să aibă abilităţi de comunicare specifice disciplinei şi să poată 
lucra într-un context internaţional. Studenţii trebuie să cunoască structura 
microcontrolerelor, executarea unei instrucţiuni, a memoriei program şi de date, a circuitelor 
periferice (porturi paralele de intrare/ ieşire, contoare, interfaţă serială, etc), a sistemului de 
tratare a întreruperilor. De asemenea, studenţii trebuie să ştie să folosească microcontrolerul 
pentru a realiza interfeţe cu aplicaţii şi să înţeleagă limbajul de programare al 
microcontrolerului pentru a scrie programele de comandă necesare aplicaţiilor. 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  

La prezentarea cursului se combină metoda prelegerilor şi folosirea 
videoproiectorului şi a calculatorului, cu explicaţii şi dezbateri pentru evidenţierea noţiunilor 
teoretice şi a aplicaţiilor specifice. Se realizează conexiuni cu conţinutul altor discipline de 
specialitate, dar şi cu informaţiile transmise anterior în cadrul disciplinei. 
 
8. Sistemul de evaluare:  

Evaluarea se realizează continuu, disciplina fiind prevăzută cu activităţi practice de 
laborator. Se verifică şi se discută instrucţiunile microcontrolerului, structura hard şi soft a 



aplicaţii. Ponderea laboratorului în nota finală este de 10%. Pe parcursul semestrului se dau 2 
teste cu probleme cu o pondere de 20% din nota finală. 

Evaluarea finală se face prin teză clasică, cu durata de trei ore, cu două probleme şi două 
subiecte de teorie. Ponderea tezei în nota finală este de 70%. 

Evaluarea continuă: 
Activitatea la laborator 

Ponderea în nota finală: 10% (CC) 
Testele pe parcurs  

Ponderea în nota finală: 20% (T) 
Lucrări de specialitate  

Ponderea în nota finală: - 
Evaluarea finală: examen. 

Ponderea în nota finală: 70% (T) 
Proba:  teză clasică, cu durata de trei ore, cu două probleme şi două subiecte de teorie. 

 
9. Conţinutul disciplinei: 
 a) Curs 

Cap.I. Structura microsistemelor cu microprocesor. Arhitectura standard a unui cip 
cu microprocesor. Executarea unei instrucţiuni de microprocesor. Instrucţiuni şi limbaje; 
tipuri de limbaje.         2 ore 

Cap.II. Microcontrolere. Arhitectura microcontrolerelor. Familia de microcontrolere 
INTEL8051; structură internă; memoria de date internă şi externă; memoria program internă 
şi externă; registrele cu funcţii speciale; semnificaţia principalelor registre. Conexiuni 
externe. Oscilatorul de tact. Structura ciclurilor maşină. Iniţializare microcontroler. 
Configurare microcontroler. Demultiplexare busuri. Selecţie memorie program şi memorie 
de date externă. Microsistem cu microcontroler de aplicaţii. Microsistem de dezvoltare. 
Modul de lucru cu consum redus.       10 ore 

Cap. III. Instrucţiunile microcontrolerului INTEL8051. Generalităţi. Limbaje de 
programare. Formatul instrucţiunilor. Directive de asamblare. Mediu integrat de dezvoltare. 
Tipuri de instrucţiuni: transfer de date, aritmetice şi logice, de ramificare. Aplicaţii.4 ore 

Cap.IV. Porturile paralele ale microcontrolerului I8051. Generalităţi. Structura 
generală a unui port paralel de intrare-ieţire. Structura porturilor P1, P0, P2, P3. Structura 
etajelor de ieşire. Operaţii de intrare-ieşire cu porturile paralele.   2 ore 

Cap.V. Contoarele microcontrolerului INTEL8051. Structura numărătoarelor T0 şi 
T1. Generalităţi. Registrul de control al modului de lucru. Registrul de control. Modurile de 
lucru 0-3 ale numărătoarelor. Generator de tact pentru comunicaţia serială.  2 ore 

Cap.VI. Interfaţa serială a microcontrolerului INTEL8051. Generalităţi. Registrul de 
control al interfeţei seriale. Modurile de lucru 0-3 ale interfeţei seriale. Comunicaţia 
multiprocesor. Gestionarea interfeţei seriale.      2 ore 

Cap.VII. Sistemul de întreruperi al microcontrolerului I8051. Generalităţi. Tratarea 
unei cereri de întrerupere. Validarea sistemului de întreruperi. Tratarea prioritară a 
întreruperilor. Răspunsul la o cerere de întrerupere. Întreruperile externe generate pe liniile 
de intrare /INT0 şi /INT1. Întreruperile interne generate de contoarele şi de interfaţa serială.
  2 ore 

Cap.VIII. Aplicaţii cu microcontrolerul INTEL8051. Generare trenuri de impulsuri 
dreptunghiulare. Generare tonalităţi. Măsurare perioadă semnal dreptunghiular. Comanda 
convertorului digital - analogic (D/A). Convertor analogic-digital (A/D) cu aproximaţii 
succesive prin soft. Afişaj dinamic pe celule cu şapte segmente. Comanda motorului pas cu 
pas. Comanda motorului de curent continuu de putere mică.    4 ore 

      Total ore curs: 28 ore 
 



 b) Aplicaţii 
L1-L3. Microcontrolerul I8051; noţiuni generale; structură internă. Prezentarea 

microsistemului de dezvoltare cu microcontrolerul I80C451; generalităţi; structură hard; 
comenzile programului monitor. Asamblarea programelor utilizator.  6 ore 

L4-L8. Studiul instrucţiunilor microcontrolerului I8051: instrucţiuni pentru 
transferarea datelor, instrucţiuni aritmetice şi logice, instrucţiuni pentru transferul comenzii; 
aplicaţii simple care conţin  programe cu instrucţiunile microcontrolerului.  10 ore 

L9-L10. Aplicaţii software generale: termenii şirului Fibonacci, determinarea valorii 
numerice maxime şi minime, contorizarea datelor mai mici, egale sau mai mari decât o 
valoare numerică, contorizarea datelor care aparţin unui interval de valori numerice, calculul 
sumei de control, suma locaţiilor de memorie, adunarea numerelor binare multioctet, 
ordonarea crescătoare a elementelor unui şir, frecvenţa de apariţie a elementelor unui şir, 
evaluarea unei expresii aritmetice.       4 ore 

L11-L14. Aplicaţii realizate cu microcontrolerul I8051: generare tren de impulsuri 
dreptunghiulare, generare secvenţă de impulsuri dreptunghiulare, generare tonalităţi, 
generare secvenţă binară pseudoaleatoare; măsurare perioadă semnal dreptunghiular; 
comandă convertor digital-analogic (D/A), convertor analogic-digital (A/D) cu aproximaţii 
succesive prin soft; comandă LED-uri dintr-un port de ieşire, afişaj dinamic cu celule cu 
şapte segmente; afişaj alfanumeric cu cristale lichide (LCD); comandă motor de curent 
continuu de putere mică, comandă motor pas cu pas de putere mică.  8 ore 

       Total ore aplicaţii  28 ore 
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