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Alegerea modulelor externe pentru funcționalități extinse



Traductori, senzori
Sisteme de adaptare 

a semnalelor
Convertoare Analog-

Digitale

Actuatori, 
convertoare digital-
analogice, ecrane, 

elemente de 
execuție, drivere și 

sisteme de 
acționare

Memorii externe, 
carduri SD/Micro-SD, 

memorii RAM 
suplimentare, 

circuite de 
prelucrare digitală

Ce tipuri de module putem alege?



Ce analizăm când alegem modulele?

• Domeniul de lucru/măsură/generare
• Compatibilitate cu sistemul IoT/platforma de dezvoltare

• Tensiuni/curenți de ieșire/intrare
• Protocoale de comunicație
• Viteză de achiziție a datelor

• Consum energetic
• Aplicații grid powered
• Aplicații alimentate din baterii/autonome

• Preț
• Robustețe și fiabilitate



Ce module putem alege?

• De măsurare a temperaturii
• De măsurare a umidității, a presiunii atmosferice
• De măsurare a concentrației de gaze
• De măsurare/determinare a culorii, a luminozității, a zgomotului
• De stocare pe carduri SD/microSD/memorie suplimentară
• De prelucrare a sunetului
• Modul radio FM
• Multe altele



Ce parametri urmărim în foaia de catalog?

• Tensiuni de intrare și de ieșire
• Curenți de alimentare
• Nivele logice
• Opțional, mai rar: 

• Curenți de intrare/ieșire
• Protocoale speciale de comunicație
• Producător
• Format fizic



Condiții minimale de compatibilitate

•VOH_comanda 
>VIH_comandat

•VOL_comanda <VIL_comandat

•VO_max_comanda 
<VI_max_comandat

• Receptorul trebuie să 
„înțeleagă” mesajul de la 
transmițător



Cum arată un datasheet?

• Informații de uz general (Features, Applications)
• Informații referitoare la capsulă (mechanical drawings)
• Organizare generală/pe blocuri (block diagram)
• Parametri Electrici 

• Maximali (Absolute Maximums)
• Uzuali/nominali (Typical Values)



Studiu de caz: stație meteo (IoT)

• Platforma de dezvoltare este Arduino Uno
• Microcontroller alimentat la 5V, atât liniile de date cât și 

alimentarea vor avea 5V
• Trebuie să găsim un senzor/un set de senzori compatibili



Exemplu: BME280(1)



Exemplu: BME280(2)



Exemplu: BME280(3)



Exemplu: BME280(4)



Exemplu: BME280(5)



Exemplu: BME280(6)



Exemplu: BME280(7)



Exemplu: TMP102. Compatibil?
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