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A. OBIECTIVELE PROIECTULUI SINCRETIC1. 
Integrarea cunoştinţelor de automatică, hardware şi software în reglarea şi comanda unor micromotoare electrice.  

Câştigarea experienţei în: structuri de sisteme de reglare automată şi de monitorizare cu 
microcontroler, implementarea regulatoarelor, structuri hardware şi tehnici de programare a 
microcontrolerelor, comunicaţie microcontroler-PC, crearea şi gestionarea informatiilor pe PC.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.Utilizarea microcontroleruui ATMEL Atmega 8 la a). Citirea temperaturii de a senzorul L135, b). Comanda 
unghiului unui servomotor proportional cu temperatura, c) Aprinderea unui LED daca temperatura depaseste un 
prag (5 ore), 2. Conectarea microcontrolerului la PC pe llinia seriala RS232 si a) transmiterea catre PC a 
temperaturii, b) afisarea pe PC a temperaturii primite, c) trimiterea de la pC catre microcontroler unei comenzi de 
aprindere/stingere LED, d) executarea comenzii de aprindere/stingere LED de microcontroler (4 ore), 4.Integrarea 
cunostintelor intr-un proiect unitar, abordarea problematicilor de proiectare, elaborarea documentatiei, pregatirea 
sustinerii in fata comisiei (5 ore).

C. ORGANIZAREA PROIECTULUI

Studenţii sunt monitorizaţi cum organizeaza munca in echipa, cum aleg un leader, cum abordează problema tehnica,,  
cum împart tema pe subteme şi le rezolvă separat, cum duc la bun sfârşit proiectul. Se pune accentual si p  
eelaborarea documentatiei si prezentarea proiectului in fata comisiei. Activitatea se desfăşoară în laborator, cu 
subteme pe care rezolvă acasă.
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E. PROCEDURA DE EVALUARE

 Nota finală constă în 66% din nota pe proiectul încheiat +34%din nota pe activitatea pe parcurs. 
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