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INTRODUCERE 

Proiectarea unui sistem cu microcontroler presupune, într-o 
primă fază, înțelegerea capabilităților de care dispune mașina de 
calcul folosită pentru implementarea logicii aplicației. Deoarece în 
timpul dezvoltării proiectului trebuie avute în vedere anumite 
limitări (de exemplu, legate de dimensiune,  energia consumată,  
puterea de procesare etc.), este important ca studentul să cunoască 
microcontrolerul în raport cu particularitățile aplicației care se 
dorește a fi implementată. 

 Pentru a descoperi capabilitățile este necesară studierea 
schemei-bloc a circuitelor interne și determinarea tipului 
arhitecturii, a numărului și dimensiunii registrelor și a altor 
periferice de care dispune microcontrolerul. Odată cu identificarea 
acestor informații, se poate trece la studiul setului de instrucțiuni ce 
oferă funcționalitate suportului fizic. Ulterior, se poate avansa către 
proiectarea propriu-zisă a sistemului. Scopul ghidului actual de 
laborator este familiarizarea cu toate aspectele unei arhitecturi 
specifice, și anume, Intel 8051. 
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