
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI1 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea „Politehnica” din Timișoara 

1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Automatică și Calculatoare / Calculatoare 

1.3 Catedra  - 

1.4 Domeniul de studii   Ingineria Sistemelor 

1.5 Ciclul de studii   Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea   Automatică și Informatică Aplicată / Inginer 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Designul Sistemelor Embedded 

2.2 Titularul activităţilor de curs  dr. ing. Pal-Ștefan MURVAY 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  dr. ing. Pal-Ștefan MURVAY 

2.4 Anul de studiu   4 2.5 Semestrul   2 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   Opțională 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   3 din care:3.2 curs   2 3.3 seminar/laborator   1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ   42 din care:3.5 curs   28 3.6 seminar/laborator   14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   12 

Tutoriat   6 

Examinări   4 

Alte activităţi       

3.7 Total ore studiu individual   36 

3.8 Total ore pe semestru   98 

3.9 Numărul de credite   4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum ● Programarea calculatoarelor, Sisteme bazate pe microprocesoare și microcontrolere, 

Comunicații de date, Sisteme încorporate 

4.2 de competenţe ●   Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului ● Sală medie sau mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă. 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

●   Laborator cu 15-20 calculatoare – Mediul de programare Code Warrior, Placi de 
dezvoltare cu microcontroller S12, tablă 

 

6.  Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale4 

● Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii 
● Proiectarea arhitecturii hardware si software pentru sisteme embedded complexe pe baza specificatiilor 
● Evaluarea performantelor și optimizarea în sisteme embedded 

                                                           
1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3); 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina; 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului; 
4 Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 

(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză 

 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

● Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor embedded 

Competenţe 
transversale 

● Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura rezolvarea problemei 
● Identificarea, descrierea și derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri 

în echipă și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de circulație 
internațională, a domeniului de activitate 

● Demonstarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale, economice şi de 
cultură organizaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

● Însușirea principiilor de design al sistemelor embedded cu exemplificare in domeniul automotive 

7.2 Obiectivele specifice ● Însușirea principiilor clasice utilizate in designul hardware si software al sistemelor embedded. 

Evaluarea, testarea si optimizarea sistemelor embedded 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Număr de ore Metode de predare 

1. Introducere  

1.1 Ce este un sistem embedded? 

1.2 Exemple de sisteme utilizate in diferite domenii 

1.3 Provocari in designul sistemelor embedded 

 
 

4 

Prelegere susţinută de 
prezentări PPT, conversaţii, 
explicaţii, exemplificări 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

2. Designul sistemelor embedded 

2.1 Etapele designului 

2.2 Specificatii 

2.3.Modelarea comportamentului dinamic 

 
 

4 

3. Alegerea memoriilor in sisteme embedded 

3.1 Tipuri de memorii 
3.2 Arhitectura memoriilor 

 
4 

4. Arhitecturi de procesoare embedded 

4.1 Tipuri de procesoare embedded 
4.2 Organizare interna 
4.3 Module periferice 

 
4 

5. Interfatarea circuitelor 

5.1 Tipuri de interfete 

5.2.Protocoale seriale de comunicare 

 
4 

6. Arhitecturi SW pentru sisteme embedded 

6.1 Componente de baza 
6.2 Tipuri de arhitecturi 

 

7. Aanaliza performantelor sistemelor embedded 

7.1 Viteza de executie 
7.2 Consum de memorie 
7.3 Consum de putere 
7.4 Securitate 

 
4 

 
Bibliografie    
1. E. A. Lee and S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach, Second Edition, 2015. 
2. Marwedel, Peter. Embedded system design: Embedded systems foundations of cyber-physical systems. Springer Science & Business 

Media, 2010. 
3. Vahid, Frank, and Tony Givargis. Embedded system design: a unified hardware/software introduction. Vol. 4. New York, NY: John Wiley 

& Sons, 2002..  
4. W. Stallings, Data and Computer Communications, Eight Edition,Pearson Prentice Hall, 2007  

8.2 Seminar/laborator Număr de ore Metode de predare 

1. Prezentarea platformelor de lucru si alegerea subiectului pentru realizarea 
designului cu prezentarea specificatiilor 

2 Expunere temă, discuţii, 
întrebări, rezolvare (proiectare 
si implementare programe) 

 
 
 
 
 
 

2. Identificarea componentelor continue si discrete. Descrierea functionalitatii 
prin diagrame de stare. 

2 

3, Schema logica a componentei software. Estimarea necesarului de 
memorie 

 

4. Configurarea zonelor de memorie utilizand fisiere linker si utilizarea 
fisierelor map 

2 

5. Generarea fisierului map pentru tema aleasa 2 

6. Identificarea arhitecturii SW necesare. Reprogramarea firmwareului 2 



 

7. Evaluare  2  

 
Bibliografie  
1.Daniel J. Pack, Steven F. Barrett, Microcontroller Theory and Applications: HC12 and S12 (2nd Edition), Prentice Hall, 648 
pages, ISBN-10: 0136152058, ISBN-13: 978-0136152057, 2007 
2. Han-Way Huang, The HCS12/9S12: An Introduction to Hardware and Software Interfacing, Delmar Cengage Learning; 1 
edition, ISBN-10: 1401898122, ISBN-13: 978-1401898120, 880 pages, 2005 
3. MC9S12C128, MC9S12DJ256CFUE, MC9S12XDT512AA datasheets, see http://www.freescale.com 
4. Freescale, AN1002, Getting started with the Motorola HCS12 family using Metrowerks CodeWarrior, 
http://www.feaser.com/pdf/AN1002_Getting_Started_with_HCS12.pdf 
5. Freescale, AN2428, An Overview of the HCS12 ATD Module, 

http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2428.pdf 

6. Freescale, AN2429, Interfacing to the HCS12 ATD Module, 

http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2429.pdf 
  

 

 

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi  

● Studenții au în general bune cunoștințe de programare, dar nu și de modelare a unor sisteme hardware, mixte hardware-
software sau de telecomunicații. 

● Odată cu dezvoltarea sistemelor încorporate, majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniul apreciază cunoștințele 
absolvenților în domeniul modelării sistelor de calcul și de comunicații, precum și al limbajelor de descriere hardare.    

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 
Raspunsul la intrebari referitoare 
la probleme din aria cursului 

Examen scris 50 % 

 

 

10.5 Seminar /laborator 

Rezolvarea problemelor 
corespunzătore lucrărilor de 
laborator 

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări  

20 % 

Teme de casă Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la 
întrebări 

20 % 

Prezenţa Evidenţa prezenţei 10 % 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se 
verifică stăpânirea lui) 

● Raspunsurile la intrebari trebuie sa cumuleze un punctaj minim de 3.5 puncte din totalul de 9 posibile.  

 

11. Compatibilitate internaţională 

1. TU Dortmund, Germania, Embedded Systems,   

http://ls12-www.cs.tu-dortmund.de/daes/de/lehre/lehrveranstaltungen/wintersemester-20152016/es-1516.html 

2. Georgia Tech, USA,  ECE 4180 Embedded Systems Design, http://users.ece.gatech.edu/~hamblen/489X/ 

3. University of Nebraska, USA, CSCE 236: Embedded Systems, http://cse.unl.edu/~carrick/courses/2016/236/ 

  

 
 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularilor de seminar 

   dr. ing. 

 

…………………….………..... 

 dr. ing. 

 

…………………….………............................................................ 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

    dr. Ing.  

………………..………………….……… 

 

http://www.freescale.com/

