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1. Titularul disciplinei: Şef Lucrări Dobrea Dan Marius 
2. Tipul disciplinei:  disciplină de specialitate                    codul: 503 SAEA 
3. Structura disciplinei: 
 

Numărul de ore pe 
săptămână Numărul de ore pe semestru Semestrul 

C S L P 

Forma de 
evaluare 

finală C S L P Total 
I 2  2  Examen 28  28  56 

 
4. Obiectivele cursului:  
 

Această disciplină are ca obiectiv fundamental formarea studenţilor pentru cunoaşterea şi înţelegerea 
particularităţilor legate de sistemele embedded, din punct de vedere: hardware, al sistemului de operare şi al  
particularităţilor aplicaţiilor în vederea dezvoltării de produse software pentru aceste sisteme. 
 
5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planul de învăţământ:  
 

La întocmirea acestei programe analitice s-a avut în vedere integrarea disciplinei în planul de 
învăţământ pentru specializarea „Sisteme avansate în electronica aplicată”. Disciplina „Sisteme embedded 
inteligente” transmite acele informaţii şi formează acele deprinderi practice şi cognitive necesare viitorilor 
specialişti din domeniul sistemelor electronice avansate. 
 
6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale  
 

Cunoştiiţele obţinute în cadrul acestui curs vor fi folosite în dezvoltarea competenţelor profesionale ce 
ţin de înţelegerea conceptuală, a limitărilor şi a avantajelor sistemelor de tip embedded.  

În urma finalizării acestei discipline studentul va fi capabil să: 
1. înţeleagă conceptele fundamentale ce susţin (din punct de vedere a performanţelor şi 

cerinţelor specifice sistemelor în timp real) familia dispozitivelor dedicate procesării de 
semnal; 

2. aleagă dispozitivul optim în conformitate cu aplicaţia implementată din cadrul familiilor 
produse de firma Texas Instruments; 

3. scrie o aplicaţie de timp real printr-o implementare corectă prin intermediul facilităţilor 
hardware şi software oferite de aceste dispozitive - precum: sistemele de întreruperi 
hardware (HWI), software (SWI) şi a task-uri (TSK), a dispozitivelor de tipul: Multi-channel 
Buffered Serial Port (McBSP), External Memory Interface (EMIF), General Purpose I/O 
etc.; 



4. utilizeze noi abordări conceptuale în stocarea şi ulterior procesarea semnalelor (înţelegerea 
atât teoretică cât şi practică a tehnicilor de dublă şi triplă buffer-are, a necesităţii utilizării 
lor); 

5. înţeleagă conceptele fundamentale ce stau în spatele sistemelor de operare în timp real, a 
noilor paradigme aduse de aceste sisteme de operare; 

6. dezvolte aplicaţii pentru sistemele de operare Windows CE şi Windows XP Embedded; 
7. utilizeze practic în mod optim avantajele oferite de sistemele de operare Windows CE şi 

Windows XP Embedded. 
 
7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  

 
În cadrul acestei discipline nu se va urmări în mod direct doar predarea cunoştiinţelor şi în final 

evaluarea acestora. Cursul se va desfăşura în cadrul laboratorului asociat disciplinei. Odată cu predarea 
informaţiilor, în directă legătură cu sistemele de tip embedded, prin utilizarea videoproiectorului,, se vor 
dovedi şi exemplifica principiile predate prin diferite experimente demonstrative, chiar în cadrul 
cursului, prin utilizarea sistemelor embedded de dezvoltare existente în laborator (kituri de dezvolare: 
TMS320C6711 DSP Starter Kit, TMS320C6713 DSP Starter Kit, TMS320C6416 DSP Starter Kit şi 
PC104/Plus). Predarea va fi interactivă printr-un proces continuu de dialog cu studenţii orientat în special 
după ritmul, modul şi cunoştiinţele deţinute de studenţi. 

În cadrul laboratoarelor studenţii vor primi parţial codul sursă a diferitelor aplicaţii. Acest cod 
sursă, studenţii vor trebui să îl completeze în vederea atingerii obiectivelor fiecărui laborator. Studenţii 
vor avea  posibilitatea să găsească şi să descopere soluţia corectă. Nota pe care o vor primi în cadrul 
laboratorului va cuantiza atât atingerea obiectivelor propuse în cadrul fiecărui laborator cât şi 
originalitatea acestor soluţii găsite, descoperite de studenţi. 

 Un alt obiectiv al acestei discipline este de a implica studenţii în participarea la diferite competiţii 
naţionale şi internaţionale precum: Digilent Contest (Romania, Cluj-Napoca), Computer Science 
International Design Competition (SUA) sau NASA robotics competition. La primele două concursuri 
echipe coordonate de titularul acestei disciplne au luat deja parte în anii anteriori. În cadrul acestor 
concursuri se urmăreşte implicarea studenţilor în realizarea de proiecte utilizînd materia predată pentru: 

• rezolvarea de probleme care au tangenţă directă cu viaţa practică (prin găsirea unor soluţii 
noi, originale ale acestora),  

• realizarea diferitelor investigaţii ştiinţifică în vederea găsirii şi descoperirii de noi 
dispozitive, scopul final fiind acela de a stimula gândirea, imaginaţia, creativitatea şi 
originalitatea studenţilor. 

Cursul are ca bază materialele educative oferite de către firmele Texas Instruments şi Microsoft. 
Aceste materiale sunt folosite de sute de universităţi din intreaga lume drept baza în crearea programelor 
analitice a diferitelor discipline. Informaţiile predate în cadrul cursului vor fi îmbunătăţite în mod 
continuu în principal funcţie de criteriile de calitate adoptate în cadrul Fultăţii de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnlogia Informaţiilor, Iaşi, de cunoştiinţele studenţilor şi de schimbările în 
planurile de învăţământ a materiilor pe care cursul îşi fundamentează baza. În mod aprioric ambele 
companii care pun la dispoziţie materialele didactice folosite în cadrul cursului le îmbunătăţesc în mod 
continuu conform noilor cerinţe şi trenduri ale dezvoltării cunoaşterii legate de aceste sisteme embedded. 
Deci, chiar această actualizare continuă a acestor materiale va determina o actualizare a informaţiilor 
predate studenţilor. 
 
8. Sistemul de evaluare:  
 

Evaluarea continuă: 

Activitatea la laborator (mixt) 
Ponderea în nota finală: 20% 

În cadrul acestei evaluări se va ţine cont de: frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor 
orale a studenţilor, corectitudinea răspunsurilor oferite la întrebările puse de cadrul 



didactic, calitatea lucrărilor efectuate, atingerea obiectivelor fiecărui laborator şi a 
originalităţii soluţiilor propuse. 

Participarea studenţilor în cadrul cursului (mixt) 
Ponderea în nota finală: 10% 

În cadrul acestei evaluări se va ţine cont de: frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor 
orale a studenţilor şi de corectitudinea răspunsurilor oferite la întrebările puse de 
cadrul didactic. 

 
Lucrări de specialitate  

Ponderea în nota finală: 20% 
În cadrul acestui curs se vor da studenţilor anumite proiecte ce vor necesita o 
activitate practică, de cercetare în vederea atingerii acestor obiective. Această 
activitate va fi evaluată pe baza unui raport de cercetare şi a rezultatelor obţinute (cod 
program dezvoltat). 

 
Evaluarea finală, examen (tradiţional) 

Ponderea în nota finală: 50% 
În cadrul acestei evaluări se va da un test de cunoştiinţe ce va conţine două 
întrebări (atât de tip închis cât şi  deschis) cît şi o problemă ce va fi supusă 
rezolvării studenţilor. Studenţii vor avea la dispoziţie 2 ore penru finalizarea 
examenului, toate cele 3 subpuncte vor avea o pondere egală în nota finală a 
examenului. 

 
9. Conţinutul disciplinei: 
 

a) Curs 
 
1. Noţiuni de bază: 

a. Definire termeni; 
b. Sisteme de timp embedded şi de tip real, restricţii; 
c. Domenii de aplicabilitate sisteme embedded, caracteristici, cerinţe; 
d. Arhitecturi Von Newman versus Hardvard - asemănări/deosebiri, 

avantaje/dezavantaje; 
e. asemănări/deosebiri, avantaje/dezavantaje între microcontrolere, DSP-uri, 

procesoare 
f. alte sisteme embedded: Application-Specific Integrated Circuits (ASIC), 

Application-Specific Standard Products (ASSPd), Field Programmable Gate 
Array (FPGA), soluţia “System on Chip” (SOC) şi soluţia „System in 
Package” (SiP); 

g. Procesul de design al sistemelor embedded;  
h. Formalism pentru design-ul de sistem. 

 
2. Introducere în familia dispozitivelor de tip DSP. Arhitecturi. Familii. 
 
3. Modalităţi de tratarea în timp real a evenimentelor (întreruperi hardware (HWI), 

întreruperi software (SWI) şi task-uri (TSK) – concepte fundamentale, particularităţi, 
asemănări/deosebiri, avantaje/dezavantaje, tehnici de comunicare şi sincronizare, 
modalităţi practice de implementare). 

 
4. Nucleul DSP/BIOS 

a. programare a aplicaţiilor cu mai multe fire de execuţie de abstractizare 

Nr. ore: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. ore: 2 
 
Nr. ore: 4 

 

 

Nr. ore: 2 

 



hardware (preemptive multi-threading); 
b. planificarea aplicaţiilor (scheduling); 
c. sincronizare în timp real a aplicaţiilor şi a firelor de execuţie; 
d. analiză de timp real; 
e. configurare a perifericelor. 

 
5. Dispozitive specifice hardware (Multi-channel Buffered Serial Port (McBSP), 

External Memory Interface (EMIF), General Purpose I/O etc.) 
a. concepte fundamentale; 
b. caracterizare periferice; 
c. aplicaţii practice. 

 
6. Utilizarea DMA (Direct Memory Access) în sistemele embedded pentru execuţia în 

timp real a aplicaţiilor. 
 
7. Tehnici specifice de buffer-are: 

a. dublă buffer-are (concepte, noţiuni teoretice şi aplicaţie 1D); 
b. triplă buffer-are (concepte, noţiuni teoretice şi aplicaţie 2D). 

 
8. Tehnici de optimizare şi analiză a aplicaţiilor şi sistemelor embedded 

a. Diagrama dependenţelor (dependency graph) - tehnică de analiză şi 
optimizare a codului sursă; 

b. Compromisul: viteză de execuţie – lungime cod; 
c. Tehnici de utilizare a  memoriei interne cache; 
d. Eficientizarea codului prin utilizarea corectă a tehnicilor de pipelining şi a 

instrucţiunilor paralele; 
e. Analiza buclelor software; 
f. Tehnica „cod profiling” de analiză a performanţelor unui sistem embedded 

de timp real; 
 
9. Sisteme de operare pentru sistemele embedded (se vor studia doar următoarele 

sisteme de operare: Windows CE (Embedded Compact) şi Windows XP Embedded). 
a. Windows CE – Prezentare concepte fundamentale a sistemului de operare 

Windows CE (cu particularizare pentru DaVinci DSP şi procesoare de tipul 
PXA). 

b. Windows XP Embedded:  
1. Analiză comparativă Windows CE versus Windows XP Embedded; 
2. Prezentare concepte fundamentale Windows XP (Hardware 

Abstraction Layer (HAL), fire de execuţie şi priorităţile lor, Windows 
XP kernel etc.); 

3. Analiză comparativă între sistemele de operare Windows XP şi 
Windows XP Embedded (Windows XP Embedded este o extensie în 
timp real – Real-time Extension – RTX – a sistemului de operare 
Windows XP); 

4. Structura RTX a sistemului Windows XP Embedded (HAL de timp 
real, latenţa sistemului de întreruperi şi RTX, tehnici de reducere a 
latenţei, programatorul RTSS (real-time subsystem), Service Request 
Interrupt (SRI), suportul în utilizarea timer-elor rapide etc.); 

5. Procesul de dezvoltare şi construire a sistemului Windows XP 
Embedded din componentele sale în conformitate cu aplicaţia 
dezvoltată şi cu sistemului hardware pe care va rula.  

 

 

 

 
Nr. ore: 5 
 
 
 
 
Nr. ore: 2 
 

Nr. ore: 1 

 

 
Nr. ore: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. ore: 6 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
        Total 28 ore 

b) Aplicaţii 
 
1. Introducere (prezentarea DSP-urilor de tipul TMS320C6713 şi a mediului Code 

Composer Studio prin mici aplicaţii demonstrative). 
Nr. ore: 4 

2. Prezentarea subsistemelor McBSP/HWI şi dezvoltarea de aplicaţii pe baza lor. Nr. ore: 2 
3. Prezentarea subsistemelor EDMA şi a memoriei cache şi dezvoltarea de aplicaţii pe 

baza lor. 
Nr. ore: 2 

4. DSP/BIOS (o simpla problema de procesare în timp real, HWI, SWI, TSK, 
planificarea aplicaţiilor, multitask-ing). 

Nr. ore: 4 

5. Tehnici de dublă buff-erare; dezvoltarea de aplicaţii pentru filtrarea FIR şi IIR în timp 
real.  

Nr. ore: 2 

6. Tehnici de triplă buff-erare; dezvoltarea unei aplicaţii pentru procesarea imaginilor 
video în timp real. 

Nr. ore: 4 

7. Exemplu practic: sistem robotic inteligent cu auto-organizare. Nr. ore: 4 
8. Utilizarea instrumentelor Microsoft: Target Analyzer şi Target Designer. Nr. ore: 2 
9. Crearea şi instalarea unei imagini a sistemului de operare Windows XP embedded. Nr. ore: 2 
10. Înţelegerea şi utilizarea funcţiilor embedded pentru sistemul de operare Windows XP 

embedded (Headless, EWF, Remote Management, HORM, DUA). 
Nr. ore: 2 

 
 Total: 28 ore 
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