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„Anatomia” unui dispozitiv IoT



Rolurile unui dispozitiv IoT

• Primare:
• Să „interacționeze” cu mediul ambiant

• Să preia informații din mediu
• Să prelucreze informațiile
• Să transmită datele „în internet”
• Să recepționeze parametri și alte date

• Să aibă o identitate cunoscută
• Să „fie util” într-o aplicație mai mare

• Secundare:
• Să poate fi autonom
• Să „supraviețuiască” în diverse condiții



Exemple de aplicații ale unui dispozitiv IoT

• Monitorizare urbană:
• Raportarea parametrilor de mediu
• Raportarea gradului de zgomot
• Alertarea în caz de cutremur

• Monitorizare în natură:
• Monitorizarea tăierilor ilegale de pădure
• Monitorizarea/prevenția incendiilor forestiere
• Monitorizarea nivelurilor hidrologice

• Monitorizare medicală, industrială, auto



Cum este structurat un 
dispozitiv IoT?
Arhitectură și roluri



Arhitectura unui dispozitiv IoT –
preluarea semnalelor
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Arhitectura unui dispozitiv IoT –
generarea semnalelor
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Semnalele din mediul exterior

• Măsurarea parametrilor din mediul exterior se face folosind 
senzori sau traductori

• Putem măsura diverse mărimi fizice de interes precum:
• Temperatura, umiditatea, presiunea atmosferică, sunet
• Accelerația, poziția în câmp magnetic, girația, poziția pe glob
• Apăsarea (simplă sau multiplă pe un ecran)
• Culoarea
• Intensitatea luminoasă
• Prezența/concentrația diferitelor substanțe/gaze
• Viteza relativă
• Multe altele.
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Componente esențiale ale unui dispozitiv IoT



Exemple de traductori



Exemple de senzori



Exemple de actuatori
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