
Măsurarea tensiunii şi a curentului cu microcontroler 

 
Tema propusă se referă la construcția unui voltmetru/ampermetru cu microcontroler.  

Scopul acestei teme este: 

• Evidențierea importanței componentelor pasive în proiectarea și fabricarea sistemelor şi 
subsistemelor electronice. 

• Analizarea unei cerințe de proiectare a unui sistem sau subsistem electronic (împărțirea acestuia 
în blocuri funcționale şi analiza acestora  în scopul de a ajunge la o schema electrică optimizată).   

• Însușirea metodologiei de selectare, comparare și analiza a datelor de catalog pentru diferite 
componente pasive în vederea utilizării acestora in 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 ) 

 

 



 

Cerințele temei de proiectare 

Se dă schema bloc a sistemului de măsurare a tensiunii pe rezistenţa R din figura alăturata: 

 
• Să se explice principiul de măsurare a tensiunii respectiv curentului şi să se prezinte modelul 

matematic.  
• Să se modeleze şi simuleze în Spice încărcarea şi descărcarea condensatorului. 
• Să se explice influenţa componentelor (rezistoarelor) asupra preciziei de măsurare. Cum se 

poate îmbunătăți schema pentru măsurarea curentului? 
• Să se analizeze tipurile de rezistoare care să influențeze cât mai puțin precizia măsurării. Săse 

aleagă şi să se identifice aceste componente într-un catalog al unui producător de componente 
pasive (Epcos, Vishay). Acestea trebuie să asigure măsurarea tensiunii cel puțin in intervalul 
0…10V si a curentului in domeniul 0...1A  

• Să se realizeze un modul electronic care cuprinde circuitul pasiv analizat şi se poate conecta la o 
placa de dezvoltare standard Microchip 

• Să se dezvolte programul pentru microcontroler care implementează: 
a. măsurarea curentului 
b. măsurarea tensiunii  
 

 

 

 


