
Generator de semnal sinusoidal bazat pe rețea rezistivă R-2R 

 
Tema propusă se referă la construcția unui generator de semnal sinusoidal de joasă frecvenţă 

conceput în jurul unui microcontroler. Specific acestor circuite este faptul că pentru un număr redus de 
componente (structura hardware redusă), este posibil să se realizeze funcționale de complexităţi 
diferite. Mulțumita versatilității programării microcontrolerului vor putea fi implementate funcții 
multiple pe aceeași platformă hardware obținându-se așa numitele structuri de tip sistem embedded.  

 Scopul acestei teme este: 

• Inițierea studenților in sisteme electronice de tip embedded 
• Analizarea cerințelor de proiectare a unui sistem sau subsistem electronic (împărțirea acestuia 

în blocuri funcționale si analiza acestora, în scopul de a ajunge la o schema electrică optimizată).   
• Evidențierea modului de selecție al componentelor pasive în proiectarea și fabricarea sistemelor 

şi subsistemelor electronice. 
• Însușirea metodologiei de selectare, comparare și analiza a datelor de catalog pentru diferite 

componente pasive, în vederea utilizării acestora în aplicația dată.   

Pe parcursul proiectului studenții participanți vor fi ghidați către inițierea în proiectarea unui sistem 
cu microcontroler, inițiere în  tehnici CAD, inițierea în programarea microcontroler-elor. Se vor utiliza 
familiile de microcontrolere de la Microchip şi vor fi puse la dispoziție materiale şi plăci de dezvoltare, 
pentru aceste microcontroler-e.  În funcție de nivelul de cunoștințe, studenții pot modifica proiectul prin 
adăugarea de subsisteme electronice (ex: LCD carduri de memorie SD şi componentele pasive aferente, 
necesare funcționării acestora). 

Ce cunoștințe sunt necesare? 

• Cunoștințe minime de electronica 
• Cunoștințe de C de baza 

Ce cunoștințe se vor dobândi ? 

• Identificarea componentelor pasive şi a parametrilor acestora din datele de catalog, accesate pe 
internet  

• Inițiere în proiectarea cu microcontroler-re şi programarea acestora 
• Utilizarea tehnicii de calcul în proiectare   
• Punerea în funcțiune şi testarea circuitului (realizarea de măsurători) 
• Întocmirea documentației tehnice (prezentare .ppt) 

Ce materiale se vor pune la dispoziție?  

• Mediul de programare MPLAB (site Microchip) 
• Tutorial de programare a microcontroler-elor 
•  “PIC18F4XK20 Starter Kit” care include: o placa de dezvoltare si programatorul PICkit2   
• Tutorial de inițiere şi perfecționare Cadence Orcad Lite 9.2 
• Varianta student a mediului de proiectare Orcad 9.2  
• Bibliografie (site CETTI, biblioteca virtual CETTI ) 



 

Componentele pasive vor fi conectate pe o placă de tip prototip iar apoi aceasta se va conecta cu 
placa de dezvoltare. Circuitul va fi realizat ținând seama de următoarele restricții în alegerea 
componentelor 
 

Se dă schema din Figura1: 
 

 
Figura 1 Schema electrică a generatorului de semnal sinusoidal 

 
 
 

• Să se explice principiul de funcționare a conversiei digital-analog realizate cu rețea R-2R conform 
notei de aplicație Microchip AN655.  

• Să se explice influenţa componentelor pasive asupra funcționarii circuitului şi să se simuleze 
influenţa tolerantelor rezistoarelor. 

• Să se identifice rezistoarele R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14  într-un catalog al unui producător de 
rezistoare. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
RN- rezistenţa nominală R2, R4, R6, R8, R10, R12, R14  -10K 
Toleranţa maximă admisă 1% 
UN- Tensiunea nominală minimă admisă 400V 
PN- Puterea nominală 0.25W 
Intervalul temperaturilor de utilizare [Tm-temperatura minimă, TM-temperatura maximă]  
[-40, +85 ˚C] 
Temperatura nominala [TN ˚C] – [50 ˚C] 



• Să se identifice rezistoarele R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, R16  într-un catalog al unui 
producător de rezistoare. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
RN- rezistenţa nominală R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R15, R16  - 20K 
Toleranţa maximă admisă 1% 
UN - Tensiunea nominală minimă admisă 400V 
PN-- Puterea nominală 0.25W 
Intervalul temperaturilor de utilizare [Tm-temperatura minimă, TM-temperatura maximă]  
[-40, +85 ˚C] 

       Temperatura nominala [TN  ˚C] – [50 ˚C] 
• Să se dezvolte programul pentru microcontroler care implementează generarea semnalului 

sinusoidal în domeniul 0...1kHz 
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