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Rezumat - În proiectul prezentat s-a realizat detecția temperaturii folosind placa 
EVB5.1 V5 ATMEGA32. Codul care a fost creat in Atmel Studio a fost incarcat pe 
placă de unde s-a putut efectua determinarea temperaturii ambientului si ceasul în 
timp real pe LCD-ul acestuia. 

1. Introducere,detalii de implementare, prezentare rezultate, secvență 

demonstrativă - In proiectul realizat placa ATmega32 are urmatoarele 

specificatii: 2 potențiometre analog, 8 tranzistoare output 500mA, AT24C02 

memorie EEPROM, DS18B20+ senzorul de temperatură,  convertor RS458 – 

UART, receptor infraroșu TSOP4843, convertor USB-UART, interfață ISP, 

USB, CPU AVR ATmega32, LCD display 2x16, Display 4x7 segmente, slot 

pentru carduri de memorie microSD, ceas in timp real PCF8583 cu un 

separator pentru baterie CR1610 inclus, 5 pini de 5V, 5 pini de 3.3V, LED, 

buzzer.
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Schema bloc: 

 

Funcționare:   

Pentru  a  putea  citi  date  de  la  senzorul  de  temperatura  DS18B20  este  necesara

respectarea  urmatoarei  secvente:  Initializare,  ROM  Command  si  DS18B20

Function Command.

Secventa  de  initializare  este  formata  din  impulsul  de  reset  trimis  de master,  care

consta in 1-Wire bus in low pentru o durata minima de 480µs dupa care masterul

intra in mod de receptive, asteptand un impuls de “prezenta” trimis de catre slave.

Cand bus-ul este eliberat de master, un pullup rezistor de 5kΩ trage 1-Wire bus-ul in

high. Imediat ce DS18B20 detecteaza acest lucru, asteapta intre 15-60µs si transmite



impulsul de prezenta tragand 1-Wire bus-ul inapoi in low pentru 60-240 µs.

Dupa ce master-ul a detectat impulsul de prezenta, poate sa trimita o comanda ROM.

Aceste comenzi opereaza pe codurile ROM de 64-bit al fiecarui slave si ii permite

master-ului sa acceseze un singur dispozitiv, in caz ca mai multe sunt prezente pe bus.

Sunt disponibile 5 comenzi ROM cu lungime de 8 biti. Master-ul trebuie sa trimita o

comanda ROM inainte sa trimita o functie de comanda.

Comenzile ROM:

·    Search ROM [F0h]

· Read ROM [33h]

· Match ROM [55h]

· Skip ROM[CCh]

·    Alarm Search [Ech]

Dupa ce master-ul a folosit o comanda ROM pentru a adresa DS18B20 cu care

doreste sa comunice, poate sa inceapa sa trimita functii de comanda cu care

poate scrie/citi din memoria “scratchpad”, sa initieze conversia de temperatura

si sa aleaga modul de alimentare.

  



 
Codul C realizat în Atmel Studio ilustrează și mai detaliat modul de implementare și 
funcționare al detecției temperaturii, respectiv al afișării ceasului în timp real:
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