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A. OBIECTIVELE PROIECTULUI SINCRETIC : Integrarea cunoştinţelor de automatică, hardware şi  
software în sisteme de poziţionare bazate pe servomecanisme, probleme de conducere în reţea.  
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, transmisia si securizarea datelor in retea,  
crearea şi gestionarea unor baze de date pe PC.Elaborare documentatie, Sustinerea si prezentarea 
publica a  rezultatelor proiectarii 

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Poziţionarea cu microcontroler a unei camere web după senzori de poziţie(3 ore), 2. Transmisia de imagini si  
date securizate de la microcontroler la PC pe linie seriala si de la PC pe  internet, gestionarea informatiei pe PC 
server (4 ore), 3. Servomecanisme, senzori de poziţie (2 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 abordează problema, cum împart tema pe subteme şi le rezolvă separat, cum duc la 
bun sfârşit proiectul. Activitatea se desfăşoară în laborator şi acasă (studenţii primesc kituri cu microcontroler  
acasă pentru a incerca părţi din proiect). 

D. BIBLIOGRAFIE  

1.  ***ATMELAtmega 8, user manual 2005 format electronic 



2 Toma, L., Sisteme de achiziţie şi prelucrare numerică a datelor. Ed de Vest Timisoara 1996
 
E. PROCEDURA DE EVALUARE

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

Data:06.04.2009
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 Prof. Dr. ing. Ioan Silea Sl. Dr.ing. Sorin Nanu 
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