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REZUMAT. Articolul prezintă un sistem de achiziţie şi prelucrare a tensiunilor şi intensităţilor dintr-o reţea electrică 
de joasă tensiune, structura dezvoltată pentru a putea fi integrată într-un sistem complex de management 
energetic. Sistemul, pentru a se asigura o flexibilitate mărită, este modular şi este complet configurabil 
software. Toate modulele componente sunt compatibile, toate semnalele de intrare / ieşire fiind semnale 
standard (0..100Vca, 0..5A ca, respectiv 4..20 mA – semnal unificat). Toate modulele sunt interschimbabile, 
configurarea tipului de semnal de intrare fiind realizată uşor prin interfaţa prietenoasă a aplicaţiei pentru 
calculator. Sistemul este format dintr-un set de condiţionare de semnal, dintr-o placă de achiziţie de date şi un 
calculator personal. Toate condiţionările de semnal au ieşirea în semnal unificat, iar placa de achiziţie de date 
comunică cu calculatorul prin intermediul unui port serial (RS232 sau, în cazul unui risc ridicat de 
perturbabilitate, RS485). Pe calculator rulează o aplicaţie cu interfaţa prietenoasă, aplicaţie care este singura 
responsabilă de configurarea sistemului şi de stocarea de date. 

Cuvinte cheie: reţea electrică de joasă tensiune, sistem de achiziţie şi prelucrare, tensiune, intensitate. 

ABSTRACT. The article presents an acquisition and processing system for voltages and currents from a low 
voltage electrical network, a structure developed to be integrated into a comprehensive energy management 
system. The system to ensure increased flexibility, is modular and is fully customizable by software. All modules 
components are compatible, all signals input / output signals are standardized (0 .. 100V AC, 0 .. 5A AC and  
4 .. 20 mA - unified signal). All modules are interchangeable, the input type configuration is made easy by the 
user-friendly interface application. The system consists of a set of signal conditioners, a data acquisition card and 
a personal computer. All conditioners have the output în unified signal, and data acquisition board 
communicates with computer through a serial port (RS232 or if a high risk of interference, RS485). On the PC is 
running an application with friendly interface, responsible for system configuration and data storage. 

Keywords: low voltage electrical network, acquisition and processing system,  voltage, current. 

1. INTRODUCERE 

Conceperea unui sistem energetic modern potrivit 
pentru secolul 21 ar putea contribui la restabilirea 
echilibrului între confortul omului modern şi starea 
mediului înconjurător. Articolul de faţă prezintă un 
sistem de achiziţie şi prelucrare a tensiunilor şi 
curenţilor dintr-o reţea electrică de joasă tensiune, 
structură care poate fi integrată într-un sistem de 
management energetic extins [1]. Scopul final este 
proiectarea unui sistem energetic care poate utiliza 
eficient sursele de energie electrică disponibile (atât 
clasice cât şi regenerabile) pentru alimentarea con-
sumatorilor fără întreruperi. 

Orice sistem de management energetic trebuie să 
includă o componentă pentru monitorizarea para-

metrilor electrici cu o precizie satisfăcătoare. De 
asemenea, aceşti parametri trebuie să fie convertiţi 
în format digital, pentru a fi folosiţi în luarea de 
decizii în procesul de management energetic. 

2. STRUCTURA SISTEMULUI 

Sistemul are la baza un echipament de achiziţie re-
alizat în jurul unui microcontroler RISC (PIC18F8722) 
[2]. Echipamentul de achiziţie are următoarele ca-
racteristici: 

 16 intrări numerice izolate galvanic cu indicator 
de stare de tip LED; 

 16 ieşiri numerice de tip releu cu indicator de 
stare de tip LED; 

 afişaj alfanumeric cu cristale lichide; 
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 memorie de tip FRAM pentru stocare nevolatilă 
de date; 

 8 intrări analogice diferenţiale, în curent, cu 
domeniul acceptat la intrare 0..20 mA. 

Intrările analogice sunt astfel realizate încât 
semnalele achiziţionate cu ajutorul echipamentului 
de achiziţie pot fi aplicate în acelaşi timp, prin 
înseriere, şi altor echipamente cu intrări analogice în 
curent, cu condiţia ca rezistenţa totală a intrărilor 
analogice să nu depăşească 500 . Pe cele 8 intrări 
analogice se pot conecta în orice configuraţie 
modulele de condiţionare a semnalelor, module ce 
au ca funcţie principală transformarea curentului sau 
a tensiunii alternative în semnal unificat, de curent, 
cu domeniul de variaţie în gama 4..20 mA. După 
adaptarea semnalelor de curent prin intermediul 
blocurilor funcţionale din cadrul echipamentului de 
achiziţie, acestea sunt achiziţionate de către micro-
controler prin intermediul intrărilor analogice de care 
dispune şi sunt trimise serial, prin intermediul unor 
pachete de date cu format fix către un calculator care 
este responsabil de monitorizarea datelor şi de 
stocarea acestora în vederea realizării de rapoarte. Cu 
alte cuvinte, sistemul este realizat pe 3 nivele (fig. 1): 

 nivelul 0 constituit din blocurile de condiţio-
nare a semnalelor; 

 nivelul 1 care este responsabil de achiziţia şi pre-
lucrarea primară a datelor; nivelul 1 este constituit 
din echipamentul de achiziţie şi firmware-ul aferent; 

 nivelul 2 care este format dintr-un calculator şi 
software-ul de monitorizare şi stocare de date 
aferent; acest nivel poate conţine şi o imprimantă 
prin intermediul căreia să se poată imprima rapoarte 
ocazionale sau periodice. 

3. BLOCURILE DE ADAPTARE  
A SEMNALELOR 

Blocurile de adaptare a semnalelor transforma 
semnalele standard de curent alternativ (0..100Vac 
pentru tensiune, respectiv 0..5Aac pentru curent) în 
semnale unificate, de curent [3], cu domeniul de 
variaţie 4..20mA. Un astfel de bloc de condiţionare a 
semnalelor are în componenţă următoarele blocuri 
(fig. 2): 

 traductor de curent sau de tensiune (T); 
 bloc amplificator (A1); 
 bloc convertor valoare RMS în valoare de 

curent continuu (C1); 
 bloc amplificator (A2); 
 convertor tensiune / curent (C2). 
Traductoarele utilizate sunt traductoare cu efect 

Hall care au o precizie de conversie foarte bună (sub 
0,2%). 

Amplificatoarele au fost realizate cu amplifica-
toare operaţionale cu zgomot redus. 

 

 
 

Fig. 1. Structura sistemului de achiziţie. 
 

 
 

Fig. 2. Blocuri de condiţionare semnale. 
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Conversia din curent alternativ în curent continuu 
se face cu un convertor cu o precizie deosebită 
(±0,3%). Pentru a se asigura o flexibilitate sporită a 
sistemului, blocurile de condiţionare a semnalelor au 
fost realizate modular, fiecare astfel de bloc fiind 
detaşabil separat şi fiind de asemenea complet izolat 
galvanic fata de măsură. 

Alimentarea blocurilor de adaptare a semnalelor 
se face unipolar intr-o gama larga: 18-36Vcc. 

Montajul blocurilor de condiţionare a semnalelor 
se face pe şina DIN standard, de 35mm. 

Toate componentele folosite pentru întregul 
ansamblu sunt realizate pentru utilizarea în gama 
extinsă de temperatură (-40 ÷ +80ºC). 

 

 
 

Fig. 1. Blocul de adaptare curent (0...5 Vac - 4...20 mA). 

4. ECHIPAMENTUL DE ACHIZIŢIE A 
DATELOR 

Echipamentul de achiziţie şi prelucrare primară a 
datelor este realizat în jurul microcontrolerului   

PIC18F8722 (fig. 4). Echipamentul a fost astfel 
realizat încât să utilizeze într-o măsură cât mai mare 
toate resursele de care dispune microcontrolerul [4]. 

Ţinând cont că toate modulele componente ale 
sistemului sunt conectate la o reţea electrică, reţea 
care poate fi o sursă puternică de perturbaţii electro-
magnetice, toate blocurile componente ale sistemului 
au fost izolate galvanic unele faţă de altele. Izolarea 
blocurilor de condiţionare a semnalelor s-a făcut la 
nivelul traductoarelor de tensiune, respectiv de curent. 
De asemenea, s-a realizat izolarea galvanică a 
calculatorului faţă de echipamentul de achiziţie prin 
utilizarea unor optocuploare de mare viteză pe ambele 
porturi seriale ale microcontrolerului [5]. Pe unul 
dintre porturi s-a utilizat un driver pentru con-
versia semnalelor TTL în semnale RS232 (fig. 5), 
iar pe cel de-al doilea s-a utilizat un driver RS485 
[6] (fig. 6). 

 

 
 

Fig. 2. Modul de conectare la microcontroler a circuitului de RESET şi a oscilatorului extern. 
 

 
 

Fig. 3. Portul RS232 - izolat galvanic. 
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Fig. 4. Portul RS485 - izolat galvanic. 
 

 
 

Fig. 5. Echipamentul de achiziţie a datelor. 
 

5. SOFTWARE-UL DE MONITORIZARE 
ŞI STOCARE A DATELOR 

Pentru monitorizarea parametrilor electrici achi-
ziţionaţi s-a dezvoltat o aplicaţie Windows generală 
de monitorizare date şi stocare a acestora, aplicaţie 
ce poate gestiona în prezent până la 8 mărimi 
analogice şi 63 de stări logice. Numărul de mărimi 
ce pot fi gestionate este limitat în prezent de 
formatul impus iniţial pachetului de date [7]. 

Mărimile pot fi vizualizate sub forma grafică prin 
intermediul obiectelor specifice aplicaţiilor Windows 
(grupuri, butoane, bare de derulare). 

Conexiunea cu echipamentul de achiziţie se face 
serial, prin intermediul unui port COM al calcula-
torului. În cazul în care calculatorul nu este prevăzut 
cu acest tip de port, sunt acceptate şi porturi virtuale 
specifice convertoarelor (de exemplu convertoare 
USB – RS232, sau Ethernet – RS232). Fiecare 
pachet de date are un format specific ce începe cu 2 
octeţi ce semnifică începutul de pachet, urmând apoi 

datele reprezentate pe 7 biţi (bitul cel mai semni-
ficativ al fiecărui octet de date este nul) şi, în final 
suma de control (CRC) [8]. 

Fişierul de configurare creat la prima execuţie a 
aplicaţiei conţine setările legate de portul serial 
utilizat, dar conţine şi etichetele principale ale 
aplicaţiei, etichete ce pot fi editate în orice moment. 

În afara modului de monitorizare sub formă de 
instrumente virtuale, datele pot fi urmărite şi prin 
intermediul unor diagrame. Astfel, pot fi urmărite 
simultan până la 16 canale (cele 8 analogice, 
împreună cu maxim 6 canale – oricare 6 – 
digitale). 

Obiectul grafic utilizat pentru implementarea 
osciloscopului virtual are toate funcţionalităţile unui 
astfel de instrument şi o serie de funcţionalităţi su-
plimentare [9] (fig. 8): 

– achiziţia poate fi pornită / oprită în orice 
moment de către operator; 

– captura de semnale poate fi deplasată în orice 
direcţie pe oricare dintre axele X şi Y; 
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– pot fi utilizate toate funcţiile de tip „ZOOM” 
(zoom in, zoom out, zoom all, zoom box); 

– pot fi utilizate cursoare indicatoare de valori 
pentru oricare dintre semnalele achiziţionate; 

– poate fi copiată în clipboard imaginea grafică; 
– poate fi salvată imaginea (ecranul curent) sub 

forma de fişier grafic; 
– poate fi tipărită la imprimantă imaginea (ecra-

nul curent). 

Pe de altă parte, datele vizualizate prin intermediul 
osciloscopului virtual pot fi, de asemenea, stocate în 
fişiere text în format CSV, ceea ce permite atât 
vizualizarea lor cu un editor de text obişnuit (fig. 9), cât 
şi importarea acestor date în programe specializate de 
calcul tabelar, programe care acceptă un astfel de 
format – de exemplu Microsoft Excel (fig. 10). 
Utilizând astfel de programe, datele pot fi prelucrate 
foarte uşor, atât statistic, de exemplu, cât şi grafic. 

 

 
 

Fig. 6. Osciloscopul virtual utilizat în aplicaţia de monitorizare. 
 

 
 

Fig. 7. Vizualizarea datelor stocate cu ajutorul aplicaţiei Notepad. 
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Fig. 8. Vizualizarea şi prelucrarea datelor cu aplicaţia MS Excel. 
 

6. CONCLUZII 

Sistemul a reuşit cu succes să monitorizeze datele 
electrice în timpul testelor, cu un nivel crescut de 
precizie. Datorită interfeţei prietenoase sistemul poate 
fi utilizat atât în aplicaţii industriale, cât şi casnice, 
putând fi utilizat de persoane fără o instruire specială. 
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