
Laborator 7 – Procesarea semnalelor analogice 

 
Un semnal analogic este o tensiune variabilă în timp, de obicei ieşirea unui senzor care 

monitorizează mediul înconjurător. Un astfel de semnal poate fi procesat şi interpretat de un 
microcontroller care foloseşte un convertor analog-digital (ADC), care este un dispozitiv ce 
converteşte tensiunea într-un număr care poate fi „înŃeles” de microcontroller. 

Pinii care pot fi folosiți împreună cu senzori analogici sunt pinii care au un ‚A’ în faŃa 
numelui lor pe placă. În figura 1 se observă pinii analogici de pe Arduino Mega încercuiți cu roșu, 
iar în figura 2 se poate observa locația pinilor analogici de pe Arduino UNO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 Pinii Analogici din Arduino Mega 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADC-urile pot varia mult între diferite tipuri de microcontrollere. Spre exemplu, pe Arduino Mega 
avem ADC-uri care au o precizie de 10 biŃi. Acest lucru înseamnă că aceste convertoare pot detecta 
până la 1024 valori.  Există şi adc-uri care au rezoluŃie de 8 sau 16 biŃi. ADC-ul  întoarce o valoare 
fracŃionară. Asta înseamnă ca adc-ul consideră 5 V ca 1023 şi orice valoare mai mică decât 5V va fi 
construită o fracție intre 5V si 1023 (2). 
 

 
 

 
 
           

Figure 2. Arduino UNO and Mega pin layout 
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Pinii analogici de pe Arduino pot fi folosiŃi şi ca pini de tip I/O general (GPIO), fiind echipaŃi 
inclusiv cu rezistenŃe PULL UP, ei având aceleași funcŃionalităŃi ca şi pinii digitali, în cazul în care 
cei oferiŃi de placă nu sunt suficienŃi. Sintaxa arduino pentru activarea acestor rezistori este similară 
cu cea de la pinii digitali: digitalWrite(A0, HIGH);//pinul A0 fiind setat ca input. Pentru citirea unei 
valori de la un senzor se foloseşte comanda analogRead(). 
 
!!Atentie 
Comanda analogRead() nu va funcŃiona corect dacă pinul de pe care încercați să citiŃi a fost setat ca 
pin de ieşire. 
 
În momentul in care realizăm o citire, dacă executăm rapid o comutare între pozițiile pe care dorim 
să le citim, se vor introduce zgomote în citirea semnalului. Se recomandă folosirea unui mic delay() 
înaintea citirii unei valori analogice de pe alt pin.  
 
O altă funcŃie importantă legată de utilizarea senzorilor analogici este reprezintă analogReference(). 
Pentru a măsura o tensiune analogică trebuie sa existe o tensiune de referinŃă la care să o raportam. 
FuncŃia analogReference() setează tensiunea maximă cu care sa efectuam măsurătoarea. 
 
ConfiguraŃii posibile pentru această referinŃă sunt : 
- DEFAULT – foloseşte tensiunea de referinŃă a plăcii (5V pentru plăcile Arduino care 
folosesc tensiune de 5V, UNO and MEGA). 
- INTERNAL – setează o tensiune de referinŃă de 1.1 V. Poate fi folosită pe plăcile care 
conŃin ATMEGA 328 (UNO), dar nu poate fi folosita pe ATMEGA2560. 
- INTERNAL1V1 – Tensiune de referinŃă de 1.1 V folosită pe plăcile MEGA. 
- INTERNAL2V56 – tensiune de referinŃă de 2.56 V, valabilă doar pe plăcile MEGA 
- EXTERNAL – tensiune aplicată pinului AREF. Această tensiune este între 0 şi 5V. 
 
Note: 

1. După schimbarea tensiunii de referinŃă, primele citiri cu analogRead() pot să fie eronate!!! 

2. Nu folosiŃi o tensiune de referinŃă externă negativa (<0V) sau mai mare de 5V pe pinul AREF! 
Dacă folosiŃi o tensiune externă de referinŃă, configuraŃi referinŃa ca externă apelând 
analogReference() înainte de a apela funcŃia analogRead(), în caz contrar putând cauza un 
scurtcircuit prin conectarea referinŃei interne cu cea externă !!!.  
 
 
Exemplul 1: citirea unui potenŃiometru 

 
În exemplul următor vom citi valoarea de la un potențiometru liniar. Valoarea citită va fi afișată pe 
LCD. Circuitul pentru acest exemplu este ilustrat în figura 3 (legaŃi pinii VCC şi GND ai 
potenŃiometrului la +5V şi GND de pe placa, şi semnalul de ieşire la un pin analogic – A1). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3 Conexiunile pentru exemplul cu senzorii analogici 

 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); 
void setup() 
{ 

analogReference(DEFAULT); //setarea tensiunii de referinta la tensiunea default 

lcd.begin(16, 2); //initializarea LCD ului 

lcd.setCursor(0,0); 
lcd.print("Cititi senzor"); 
pinMode(A1, INPUT); // setarea pinului analogic A1 ca si pin de intrare 

} 
void loop() 
{ 

int val = analogRead(A1); //citirea valorii analogice 
lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print(val); 

} 
 
Notă: dacă nu puteŃi folosi potenŃiometrul liniar (nu sunt destule disponibile), puteŃi folosi 
Learning Shield. Acest Shield are un potenŃiometru rotativ conectat la pinul de intrare analogică 
A0. Dacă folosiŃi Learning Shield, nu puteŃi folosi LCD Shield, dar puteŃi afişa numărul citit pe 
SSD (vedeŃi Lab 2), sau puteŃi să folosiŃi interfaŃa Serial. 
 
 
 
Exemplul 2: citirea temperaturii: 

Senzor de temperatura folosind LM50 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm50.pdf  

 



 

Figura 4 Senzorul de temperatură utilizat 

 

Caracteristici: 

• Ieşire liniară +10.0 mV/°C = 0.01V/°C 

• Domeniu de temperaturi −40°C ... +125°C 

• Deplasament constant +500 mV pentru citirea temperaturilor negative 

 

Figura 5. Montajul pe care îl aveŃi de realizat pentru exemplul 2 

 

 

 

 

 

Examplul 2 – Citire temperatură de la senzor, face media a 10 citiri consecutive, şi trimite către PC. 



ConectaŃi senzorul (conectaŃi ieşirea senzorului la pinul analogic A0, ca în figura 5) şi rulaŃi codul 

de mai jos. 

 

float resolutionADC = .0049 ; // rezolutia implicita (pentru referinta 5V) = 0.049 [V] / unitate 

float resolutionSensor = .01 ; // rezolutie senzor = 0.01V/°C  

 

void setup() {  

Serial.begin(9600);  

}  

void loop(){  

Serial.print("Temp [C]: ");  

float temp = readTempInCelsius(10, 0); // citeste temperatura de 10 ori, face media 

Serial.println(temp); // afisare 

delay(200);  

}  

float readTempInCelsius(int count, int pin) {   

 // citeste temperatura de count ori de pe pinul analogic pin 

float sumTemp = 0; 

for (int i =0; i < count; i++) {  

int reading = analogRead(pin);  

float voltage = reading * resolutionADC;  

float tempCelsius = (voltage - 0.5) / resolutionSensor ;  

// scade deplasament, converteste in grade C 

sumTemp = sumTemp + tempCelsius; // suma temperaturilor 

}  

return sumTemp / (float)count; // media returnata 

} 

 

Utilizarea ADC-urilor folosind registre AVR 

 

Microcontroller-ul Atmega 2560 conține un singur ADC pe 10 biți cu o rata de eșantionare maximă 

de 15kS/s la rezoluția maximă. Metoda de eşantionare folosită este aproximarea succesivă. Atmega 

2560 oferă posibilitatea de a selecta dintre 16 pini analogici. Un anumit pin analogic este selectat 

printr-un proces de multiplexare.  

Măsurători diferenŃiale ale tensiunii pot fi făcute folosind patru canale diferenŃiale independente. O 

schemă simplificată a subsistemelor ADC-ului este prezentată in figura 6.   



 

Figura 6. Vedere simplificată a ADC 

 

ADC-ul poate fi operat în următoarele 3 moduri: 

1. Single Conversion: conversie începută scriind un 1 logic în bitul de începere conversie al 

ADC-ului 

2. Triggered conversion: conversia e începuta în momentul în care avem un front crescător la 

pentru un declanşator (trigger) ales. 

3. Free running: Următoarea conversie începe imediat după ce conversia precedentă a fost 

terminată. 

Înainte de a folosi ADC e necesar sa selectăm tensiunea de referinŃă şi frecvenŃa ceasului ADC-ului. 

OpŃiunile pentru tensiunea de referinŃă sunt ilustrate în tabelul 1 şi sunt setate utilizând biŃii 6 şi 7 

din registrul ADMUX, aşa cum e ilustrat în figura 7. 

 

Tabelul 1: Tensiunea de referinŃă ADC. 

 
Pentru a seta tensiunea de referinŃă la VCC, în program trebuie scris ADMUX = (1<<REFS0). 
 

 

Figura 7: Registrul de multiplexare ADMUX 

 

• Bit 5 – ADLAR – ADC Left Adjust Result – Dacă este ‘1’, rezultatul conversiei se 
aliniază la stânga.  



• Bits 4:0 – MUX4:0 – Analog Channel and Gain Selection Bits – Aceşti biŃi selectează 
canalul de intrare în convertor.  

Prescalerul controlează frecvenŃa de lucru a ADC-ului (de obicei între 50 şi 200 kHz). Procesul de 
conversie necesită 13-14 cicluri de ceas. OpŃiunile de divizare sunt prezentate in tabelul 2 de mai 
jos. 

 

Table 2. Valorile de divizare ale ceasului pentru conversie. 

 

Aceşti biŃi sunt setaŃi în registrul Adc Control and Status Register (ADCSRA) precum se vede în 

figura 8 de mai jos. 

 

Figura 8. Registrul ADCSRA 

 

SemnificaŃia biŃilor din registrul ADCSRA: 

• Bit 7 – ADEN – ADC Enable – Aşa cum îi sugerează şi numele, acest bit activează 
funcŃionalitatea ADC. Daca acest bit nu este setat, operaŃiile de conversie nu ar putea loc, iar 
pinii de intrare se comportă ca pini GPIO. 

• Bit 6 – ADSC – ADC Start Conversion – La scrierea acestui bit cu valoarea 1 începe o 
conversie analog/digitala. Acest bit rămâne ‘1’ cat timp conversia e în lucru, după care 
redevine 0. În mod normal operaŃiile de conversie ADC au nevoie de 13 pulsuri de ceas, dar 
prima conversie are nevoie de 25 de cicli, pentru iniŃializare.  

• Bit 5 – ADATE – ADC Auto Trigger Enable – Setând acest bit la ‘1’ activează modul de 
auto-declanşare pentru ADC. Sursa de declanşare se va selecta folosind biŃi ADTS din 
registrul ADCSRB.  



• Bit 4 – ADIF – ADC Interrupt Flag – În momentul în care o conversie s-a finalizat şi 
regiştrii s-au actualizat, aceasta valoare devine ‘1’. Acest bit este de regulă folosit pentru a 
verifica daca conversia s-a finalizat sau este încă în curs de desfăşurare. 

• Bit 3 – ADIE – ADC Interrupt Enable – Când acest bit este setat la ‘1’, se activează 
întreruperea la finalizarea unei conversii ADC. 

• Bits 2:0 – ADPS2:0 – ADC Prescaler Select Bits – Aceştia sunt biŃii de selecŃie a 
frecvenŃei detaliaŃi mai sus. 

ADCL si ADCH – Regiştrii de date ADC 
 
Aceşti regiştri stochează rezultatul conversiei. Deoarece valoarea numerică rezultată este un număr 
pe 10 biŃi, un singur registru de 8 biŃi nu este suficient, astfel încât se folosesc doi, ADCL şi ADCH 
(octetul superior şi octetul inferior). Împreună, ei pot fi referiŃi ca ADCW, iar compilatorul va 
genera codul pentru înlocuirea ADCW cu perechea ADCH – ADCL. 
 
În funcŃie de valoarea bitului ADLAR din ADMUX, cei zece biŃi vor fi aranjaŃi majoritar în ADCH 
(aliniere stânga) sau în ADCL (aliniere dreapta). 

În figura 9 sunt ilustraŃi atât cei doi regiştri, cât şi efectul setării bitului ADLAR. 

 

 
Fig 9. Regiştrii ADCL, ADCH, şi efectul bitului ADLAR. 

 

#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); 
void setup() 
{ 

//16MHz/128 = 125kHz ceasul ADC 
  

ADCSRA |= ((1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)); 
ADMUX |= (1<<REFS0);       //Seteaza tensiunea de referinta la Vcc (5v) 
ADCSRA |= (1<<ADEN);       //Activeaza ADC 
ADCSRA |= (1<<ADSC); 



} 
 
void loop() 
{ 

int val = read_adc(0); //citirea valorii analogice 

lcd.setCursor(0,1); 
lcd.print(val); 

} 
 

uint16_t read_adc(uint8_t channel) 
{ 

ADMUX &= 0xE0;           //sterge bitii MUX0-4 

ADMUX |= channel&0x07;   //Seteaza bitii in MUX0-2 pentru noul canal din care va  

// trebui sa citim 
ADCSRB = channel&(1<<3); //Seteaza MUX5 

ADCSRA |= (1<<ADSC);      //incepe conversia 

while(ADCSRA & (1<<ADSC));  //Asteapta pana cand conversia se termina 

 

 return ADCW; 
}   
 
Lucru individual 

1. Implementați exemplele din laborator. ÎntrebaŃi cadrul didactic în legătură cu orice 

nelămurire aveŃi legată de conectare. 

2. Folosind un senzor de lumină,  implementaŃi o funcŃionalitate de tipul lumină de noapte: 

când nivelul de lumina ambientală scade, creşteŃi luminozitatea unui LED. 

3. Folosind funcŃia micros(), comparaŃi viteza de conversie ADC a funcŃiei Arduino 

analogRead cu viteza functiei read_adc() data ca exemplu. ModificaŃi valoarea frecvenŃei de 

conversie, folosind biŃii ADPS, şi observaŃi efectul asupra timpului măsurat. 

4. MăsuraŃi temperatura folosind senzorul analogic şi senzorul digital din laboratorul anterior. 

Folosind senzorul digital ca referinŃă, realizaŃi o procedură de calibrare automată (calculul 

diferenŃei dintre senzori), care va rula în mod continuu cât timp un buton va fi menŃinut 

apăsat. Când butonul de calibrare este eliberat, sistemul va folosi deplasamentul calculat 

pentru a corecta valoarea analogică, şi va afişa cele două valori împreună pe LCD. 


