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Contoare Contoare şşi contoare de timp (1)i contoare de timp (1)

�� ContoareContoare
–– Numără impulsurile unui semnal de intrareNumără impulsurile unui semnal de intrare

�� Contoare de timpContoare de timp
–– Măsoară intervale de timpMăsoară intervale de timp
–– Numără impulsurile unui semnal de ceas cu o Numără impulsurile unui semnal de ceas cu o 

perioadă cunoscutăperioadă cunoscută
–– Se pot utiliza pentru:Se pot utiliza pentru:

�� Generarea evenimentelor la anumite momente de Generarea evenimentelor la anumite momente de 
timptimp

�� Determinarea duratei Determinarea duratei îîntre două evenimententre două evenimente
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Contoare Contoare şşi contoare de timp (2)i contoare de timp (2)

–– DomeniulDomeniul: i: intervalul de timp maxim care poate fi ntervalul de timp maxim care poate fi 
măsuratmăsurat

–– RezoluRezoluţţiaia: i: intervalul de timp minim care poate fi ntervalul de timp minim care poate fi 
măsuratmăsurat

–– Contoarele Contoarele şşi contoarele de timp se pot i contoarele de timp se pot 
combina pentru măsurarea unor ratecombina pentru măsurarea unor rate
�� ExempluExemplu: c: contorizarea numărului de rotaontorizarea numărului de rotaţţii pe ii pe 

secundă secundă →→ se poate determina vitezase poate determina viteza

–– Diferite structuri de contoare de timpDiferite structuri de contoare de timp →→



15.03.201515.03.2015 Sisteme de calcul dedicate (11)Sisteme de calcul dedicate (11) 55

Contoare Contoare şşi contoare de timp (3)i contoare de timp (3)

�� (a) Contor de timp simplu(a) Contor de timp simplu
–– Numărător internNumărător intern

–– IeIeşşirea irea CntCnt : n: numărul de impulsuriumărul de impulsuri

–– IeIeşşirea irea Top Top : s: s--a ajuns la valoarea maximă a a ajuns la valoarea maximă a 
domeniului domeniului →→ depădepăşşire ire 
�� Se poate conecta la un semnal de Se poate conecta la un semnal de îîntreruperentrerupere

Numărător
de 16 biţi

Clk Cnt

Top

Reset

16
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Contoare Contoare şşi contoare de timp (4)i contoare de timp (4)

�� (b) Contor de timp / contor(b) Contor de timp / contor
–– Registru de mod pentru configurareRegistru de mod pentru configurare

–– MUX 2:1MUX 2:1 pentru selectarea intrării de ceas a  pentru selectarea intrării de ceas a 

numărătorului internnumărătorului intern
�� ClkClk : contor de timp: contor de timp

�� CntCnt__in in : contor : contor 
Numărător
de 16 biţi

Clk
16

Cnt_in

MUX
2:1

Mod

Top

Reset

Cnt
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Contoare Contoare şşi contoare de timp (5)i contoare de timp (5)

�� (c)(c) Contor de timp cu semnal de terminareContor de timp cu semnal de terminare
–– Este activat semnalul Este activat semnalul TopTop la trecerea unui la trecerea unui 

interval de timp setat interval de timp setat →→ resetează contorulresetează contorul

–– TCTC –– Terminal Terminal CountCount
�� IniIniţţializat cu numărul                                  ciclurilor dializat cu numărul                                  ciclurilor de e 

ceas:ceas:

TCTC = timp / perioada= timp / perioada

Numărător
de 16 biţi

Clk 16

TC

=
Top

Reset

Cnt
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Contoare Contoare şşi contoare de timp (6)i contoare de timp (6)

�� (d) Contor de timp (d) Contor de timp cascadatcascadat
–– Două sau mai multe contoare de timp conectate Două sau mai multe contoare de timp conectate 

îîn serien serie

–– IeIeşşirea irea TopTop a primului contor se utilizează ca  a primului contor se utilizează ca 

semnal de ceas pentru următorulsemnal de ceas pentru următorul
Numărător
de 16 biţi

Clk

Numărător
de 16 biţi

16

Cnt2

Top

Cnt1

16

Top
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Contoare Contoare şşi contoare de timp (7)i contoare de timp (7)

�� (e) Contor de timp cu (e) Contor de timp cu prescalareprescalare
–– ConConţţine un divizor de ceas programabiline un divizor de ceas programabil

–– Registru de mod pentru divizorRegistru de mod pentru divizor

–– Se poate extinde domeniul contorului prin Se poate extinde domeniul contorului prin 
reducerea rezolureducerea rezoluţţieiiei

Numărător
de 16 biţi

Clk
Prescalare

Mod

Cnt

Top

16
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Contoare Contoare şşi contoare de timp (8)i contoare de timp (8)

�� Contoare de timp pentru supraveghereContoare de timp pentru supraveghere
–– WatchdogWatchdog timertimer
–– Trebuie resetate periodic pentru a nu genera un Trebuie resetate periodic pentru a nu genera un 

semnal de depăsemnal de depăşşire a timpuluiire a timpului
–– Utilizare: resetarea sistemului Utilizare: resetarea sistemului îîn cazul unei n cazul unei 

funcfuncţţionări defectuoaseionări defectuoase
�� Dacă programul se execută normalDacă programul se execută normal, contorul de timp , contorul de timp 

va fi resetat periodicva fi resetat periodic
�� ÎÎn cazul blocării programuluin cazul blocării programului, contorul va activa un , contorul va activa un 

semnal de semnal de îîntrerupere sau resetare a procesoruluintrerupere sau resetare a procesorului
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Periferice pentru sisteme Periferice pentru sisteme 
dedicatededicate

�� Contoare Contoare şşi contoare de timpi contoare de timp

�� Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a impulsurilorime a impulsurilor

�� Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu cristale lichideaje cu cristale lichide

�� Controlere pentru Controlere pentru minitastaturiminitastaturi

�� Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/Ai D/A

�� Ceasuri de timp realCeasuri de timp real

�� SenzoriSenzori
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Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a ime a 
impulsurilor (1)impulsurilor (1)

�� PWMPWM –– PulsePulse WidthWidth ModulatorModulator

�� Generează impulsuri cu lăGenerează impulsuri cu lăţţime controlatăime controlată

�� LăLăţţimea impulsului imea impulsului –– corespunde intervalului corespunde intervalului 
îîn care semnalul este 1 logic n care semnalul este 1 logic 

�� Parametri: Parametri: 
–– PerioadaPerioada

–– Factorul de umplereFactorul de umplere ((dutyduty cyclecycle) ) →→ procentul de procentul de 
timp timp îîn care semnalul este 1 logic raportat la n care semnalul este 1 logic raportat la 
perioada semnaluluiperioada semnalului
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Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a ime a 
impulsurilor (2)impulsurilor (2)

Factor de umplere: 25%; Factor de umplere: 25%; pwm_opwm_o mediu: 1,25 Vmediu: 1,25 V

Factor de umplere: 75%; Factor de umplere: 75%; pwm_opwm_o mediu: 3,75 Vmediu: 3,75 V

clk

pwm_o
0 V
5 V

clk

pwm_o 5 V
0 V
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Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a ime a 
impulsurilor (3)impulsurilor (3)

�� AplicaAplicaţţiiii
–– Generarea unui semnal de ceas pentru un alt Generarea unui semnal de ceas pentru un alt 

dispozitivdispozitiv
–– Controlul curentului mediu sau al tensiunii medii Controlul curentului mediu sau al tensiunii medii 

de intrare al unui dispozitiv de intrare al unui dispozitiv 
�� ExempluExemplu: controlul vitezei unui motor de : controlul vitezei unui motor de c.cc.c..
�� Alte metode: convertor pentru tensiunea de Alte metode: convertor pentru tensiunea de 

alimentare; convertor digitalalimentare; convertor digital--analogicanalogic

–– Codificarea unor comenzi de control Codificarea unor comenzi de control îîntrntr--un un 
singur semnalsingur semnal
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Periferice pentru sisteme Periferice pentru sisteme 
dedicatededicate

�� Contoare Contoare şşi contoare de timpi contoare de timp

�� Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a impulsurilorime a impulsurilor

�� Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu cristale lichideaje cu cristale lichide

�� Controlere pentru Controlere pentru minitastaturiminitastaturi

�� Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/Ai D/A

�� Ceasuri de timp realCeasuri de timp real

�� SenzoriSenzori



15.03.201515.03.2015 Sisteme de calcul dedicate (11)Sisteme de calcul dedicate (11) 1616

Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu aje cu 
cristale lichide (1)cristale lichide (1)

�� AfiAfişşaje cu cristale lichideaje cu cristale lichide ((LCDLCD –– LiquidLiquid
CrystalCrystal DisplayDisplay))
–– Permit afiPermit afişşarea textelor area textelor şşi a simbolurilor graficei a simbolurilor grafice
–– AfiAfişşaje cu aje cu şşapte segmente apte segmente 
–– AfiAfişşaje cu aje cu matricimatrici de punctede puncte

�� Exemplu: 8 linii, 5 coloane de puncteExemplu: 8 linii, 5 coloane de puncte

–– Caracterele pot fi afiCaracterele pot fi afişşate cu diferite atribute: ate cu diferite atribute: 
normal, inversat, cu pâlpâire normal, inversat, cu pâlpâire 

–– Trebuie afiTrebuie afişşat cursorulat cursorul
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Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu aje cu 
cristale lichide (2)cristale lichide (2)

�� Controlere LCDControlere LCD
–– Realizează interfaRealizează interfaţţa cu afia cu afişşajele LCDajele LCD
–– Intrare de validare Intrare de validare EE
–– Intrări de date Intrări de date DB7DB7 –– DB0DB0
–– RSRS: i: intrările de date conntrările de date conţţin o comandă sau in o comandă sau 

codul unui caracter codul unui caracter 
E

R/W

RS

DB7–DB0

Controler 
LCD

Magistrală de 
comunicaţie

Microcontroler

8
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Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu aje cu 
cristale lichide (3)cristale lichide (3)

I/DI/D deplasare cursor la dreapta/stângadeplasare cursor la dreapta/stânga DLDL lungime date (4 / lungime date (4 / 
8)8)

SS    fără    fără/cu deplasare text/cu deplasare text NN   număr linii    număr linii (1 / 2)(1 / 2)
S/CS/C deplasare text / deplasare cursordeplasare text / deplasare cursor FF format caracterformat caracter
R/LR/L deplasare la dreapta/stângadeplasare la dreapta/stânga (5x7 / 5x10)(5x7 / 5x10)

Scriere DATEScriere DATEDATEDATE0011

Setare lungime date, nuSetare lungime date, număr măr 
linii, format caracterlinii, format caracterXXXXFFNNDLDL1100000000

Deplasare cursor, deplasare Deplasare cursor, deplasare 
texttext

XXXXR/LR/LS/CS/C110000000000

ON/OFF afiON/OFF afişşaj (D), ON/OFF aj (D), ON/OFF 
cursor (C), pâlpâire cursor (B)cursor (C), pâlpâire cursor (B)BBCCDD11000000000000

Setare direcSetare direcţţie de deplasare ie de deplasare 
cursor, cu/cursor, cu/fără deplasare textfără deplasare textSSI/DI/D1100000000000000

Revenire cursor Revenire cursor îîn pozin poziţţie ie 
iniiniţţialăială

XX110000000000000000

ŞŞtergere afitergere afişşajaj11000000000000000000

DescriereDescriereDBDB
00

DBDB
11

DBDB22DBDB33DBDB44DBDB55DBDB66DBDB77R/WR/WRSRS
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Periferice pentru sisteme Periferice pentru sisteme 
dedicatededicate

�� Contoare Contoare şşi contoare de timpi contoare de timp

�� Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a impulsurilorime a impulsurilor

�� Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu cristale lichideaje cu cristale lichide

�� Controlere pentru Controlere pentru minitastaturiminitastaturi

�� Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/Ai D/A

�� Ceasuri de timp realCeasuri de timp real

�� SenzoriSenzori
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Controlere pentru Controlere pentru minitastaturiminitastaturi
(1)(1)

�� MinitastaturiMinitastaturi
–– Taste aranjate Taste aranjate îîntrntr--o matrice de o matrice de MM x x NN
–– IeIeşşiri: semnalele de pe linii iri: semnalele de pe linii şşi coloanei coloane
–– La apăsarea unei tasteLa apăsarea unei taste, s, se conectează linia e conectează linia 

şşi coloana tastei respectivei coloana tastei respective
�� Se transmite un semnal pe o coloanăSe transmite un semnal pe o coloană

�� Dacă pe acea coloană există o tastă apăsatăDacă pe acea coloană există o tastă apăsată, , 
semnalul se va regăsi pe linia tasteisemnalul se va regăsi pe linia tastei

–– Scanarea tastaturii: identiScanarea tastaturii: identificarea tastei ficarea tastei 
apăsateapăsate
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Controlere pentru Controlere pentru minitastaturiminitastaturi
(2)(2)

N1
N2
N3
N4

M1
M2
M3
M4

key_code

Controler de 
tastatură

key_pressed

key_code
4
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Periferice pentru sisteme Periferice pentru sisteme 
dedicatededicate

�� Contoare Contoare şşi contoare de timpi contoare de timp

�� Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a impulsurilorime a impulsurilor

�� Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu cristale lichideaje cu cristale lichide

�� Controlere pentru Controlere pentru minitastaturiminitastaturi

�� Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/Ai D/A

�� Ceasuri de timp realCeasuri de timp real

�� SenzoriSenzori
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Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/A (1)i D/A (1)

�� Permit utilizarea procesoarelor digitale Permit utilizarea procesoarelor digitale îîn n 
medii analogicemedii analogice

�� Convertor analogic/digitalConvertor analogic/digital ((ADCADC –– AnalogAnalog--toto--
DigitalDigital ConverterConverter))
–– Digitizarea datelor de la senzoriDigitizarea datelor de la senzori
–– Digitizarea vocii (telefoane, microfoane)Digitizarea vocii (telefoane, microfoane)

�� Convertor digital/analogicConvertor digital/analogic ((DACDAC –– DigitalDigital--toto--
AnalogAnalog ConverterConverter))
–– Conversia imaginilor digitale pentru afiConversia imaginilor digitale pentru afişşareare
–– Redarea discurilor CD, DVDRedarea discurilor CD, DVD
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Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/A (2)i D/A (2)

�� ExempluExemplu: semnal de intrare : semnal de intrare 
analogic cu valori analogic cu valori îîntre 0 .. ntre 0 .. 
7,5 V7,5 V
–– Reprezentarea tensiunilor pe Reprezentarea tensiunilor pe 

4 bi4 biţţii

–– DistribuDistribuţţie uniformă a ie uniformă a 
codurilor binare codurilor binare 

–– Nr. de intervale: 15 Nr. de intervale: 15 →→ pasul pasul 
de 7,5 / 15 = 0,5 Vde 7,5 / 15 = 0,5 V

Vmax = 7.5 V

0 V

1111
1110

0000

0010

0100

0110

1000

1010

1100

0001

0011

0101

0111

1001

1011

1101

0.5 V
1.0 V
1.5 V
2.0 V
2.5 V
3.0 V

3.5 V
4.0 V
4.5 V
5.0 V

5.5 V
6.0 V
6.5 V
7.0 V
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Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/A (3)i D/A (3)

(a) Conversie A/D

4

3

2

1

t1 t2 t3 t4

0100 1000 0110 0101

timp

In
tr

ar
e 

an
al

og
ic

ă
(V

)

Ieşire digitală

(b) Conversie D/A

4

3

2

1

0100 1000 0110 0101

t1 t2 t3 t4
timp

Ie
ş
ire

 a
na
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gi

că
 (

V
)

Intrare digitală
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Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/A (4)i D/A (4)

�� RelaRelaţţia dintre valorile digitale ia dintre valorile digitale şşi i 
analogice:analogice:

e / e / VVmaxmax = d / (2= d / (2nn –– 1)1) ((VVminmin = 0 V)= 0 V)

–– ee, , VVmaxmax –– tensiunea curentă tensiunea curentă, r, respectiv espectiv 
maximă a semnalului analogicmaximă a semnalului analogic

–– dd –– valoarea digitală curentă valoarea digitală curentă

–– nn –– numărul de bi numărul de biţţi ai valorii digitale i ai valorii digitale 

�� ExempluExemplu
–– Presupunem Presupunem VVmaxmax = 7,5 V; = 7,5 V; nn = 4= 4

–– Pentru Pentru ee = 3 V: 3/7,5 = = 3 V: 3/7,5 = dd/15 /15 →→ dd = 0110= 0110
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Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/A (5)i D/A (5)

�� Convertoare D/AConvertoare D/A
–– nn intrări pentru valoarea digitală  intrări pentru valoarea digitală dd sau o singură  sau o singură 

intrare serialăintrare serială

–– Intrare analogică Intrare analogică VVmaxmax (de referin(de referinţţăă))

–– IeIeşşire analogică ire analogică ee

–– ÎÎn general,n general, se utilizează interfe se utilizează interfeţţe seriale (e seriale (SPISPI, , 
II22CC))

–– Structură internă simplăStructură internă simplă: amplificatoare : amplificatoare 
operaoperaţţionale ionale şşi rezisteni rezistenţţee
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Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/A (6)i D/A (6)

�� Convertoare A/DConvertoare A/D
–– Intrare analogică Intrare analogică ee  

–– Intrare analogică Intrare analogică VVmaxmax

–– nn ieieşşiri pentru valoarea digitală iri pentru valoarea digitală dd sau o singură  sau o singură 
ieieşşire serialăire serială

–– Conversia nu se poate realiza cu un circuit Conversia nu se poate realiza cu un circuit 
analogic simplu analogic simplu 

–– Convertor A/D paralelConvertor A/D paralel
�� Utilizează Utilizează comparatoarecomparatoare →→ compară tensiunea  de compară tensiunea  de 

intrare cu o serie de tensiuni de referinintrare cu o serie de tensiuni de referinţţăă
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Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/A (7)i D/A (7)

–– Convertor A/D cu aprConvertor A/D cu aproximare succesivăoximare succesivă

�� ConConţţine un convertor D/Aine un convertor D/A

�� Se estimează o valoare Se estimează o valoare dd  

�� Se evaluează estimareaSe evaluează estimarea: se introduce : se introduce dd la intrarea  la intrarea 

convertorului D/A; se compaconvertorului D/A; se compară ieră ieşşirea analogică irea analogică 
rezultată rezultată ee’’ cu semnalul de intrare cu semnalul de intrare ee

�� Estimarea: prin Estimarea: prin îînjumătănjumătăţţirea intervalului (irea intervalului (căutare căutare 
binarăbinară) ) →→ maxim maxim nn comparacomparaţţii ii 

–– Procesul de conversie A/D: Procesul de conversie A/D: eeşşantionareantionare sau sau 
cuantificarecuantificare
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Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/A (8)i D/A (8)

–– Valoarea digitală generatăValoarea digitală generată: raportul dintre : raportul dintre 
tensiunea de intrare tensiunea de intrare şşi cea de referini cea de referinţţăă

–– Rata de eRata de eşşantionareantionare: nr. de e: nr. de eşşantioane  antioane  
generate pe secundăgenerate pe secundă

�� Trebuie să fie cel puTrebuie să fie cel puţţin dublă fain dublă faţţă de frecvenă de frecvenţţa a 
maximă a semnalului analogic maximă a semnalului analogic 

–– RezoluRezoluţţiaia: diferen: diferenţţa de tensiune a de tensiune îîntre valorile ntre valorile 
digitale succesive digitale succesive 
�� Se exprimă prin numărul de biSe exprimă prin numărul de biţţi prin care se i prin care se 

reprezintă valorile digitalereprezintă valorile digitale
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Periferice pentru sisteme Periferice pentru sisteme 
dedicatededicate

�� Contoare Contoare şşi contoare de timpi contoare de timp

�� Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a impulsurilorime a impulsurilor

�� Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu cristale lichideaje cu cristale lichide

�� Controlere pentru Controlere pentru minitastaturiminitastaturi

�� Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/Ai D/A

�� Ceasuri de timp realCeasuri de timp real

�� SenzoriSenzori
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Ceasuri de timp realCeasuri de timp real

�� RTCRTC –– RealReal--TimeTime ClockClock

�� Păstrează data calendaristică Păstrează data calendaristică şşi ora i ora 

�� OscilatorOscilator controlat de un cristal controlat de un cristal: g: generează enerează 
impulsuri cu frecvenimpulsuri cu frecvenţţă ridicată constantă ă ridicată constantă 

�� NumărătoareNumărătoare conectate conectate îîn cascadă n cascadă 
comandate de impulsurile oscilatoruluicomandate de impulsurile oscilatorului
–– Secunde, minuteSecunde, minute, o, orere

–– Zi, lZi, lunăună, an, an

�� InterfaInterfaţţă ă II22CC pentru setarea/citirea ceasuluipentru setarea/citirea ceasului
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Periferice pentru sisteme Periferice pentru sisteme 
dedicatededicate

�� Contoare Contoare şşi contoare de timpi contoare de timp

�� Modulatoare Modulatoare îîn lăn lăţţime a impulsurilorime a impulsurilor

�� Controlere pentru afiControlere pentru afişşaje cu cristale lichideaje cu cristale lichide

�� Controlere pentru Controlere pentru minitastaturiminitastaturi

�� Convertoare A/D Convertoare A/D şşi D/Ai D/A

�� Ceasuri de timp realCeasuri de timp real

�� SenzoriSenzori
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Senzori (1)Senzori (1)

�� Senzori de temperaturăSenzori de temperatură
–– Tensiunea de ieTensiunea de ieşşire este proporire este proporţţională cu ională cu 

temperaturatemperatura
–– ExempluExemplu: : AD22100AD22100 (Analog (Analog DevicesDevices))

�� 3 pini: 3 pini: VVSS, , GNDGND, , VVOUTOUT

�� Domeniul: Domeniul: --50 50 °°C .. +150 C .. +150 °°C C 
�� VariaVariaţţia tensiunii de ieia tensiunii de ieşşire: 22,5 mV/ire: 22,5 mV/°°C C 
�� VVOUTOUT = (= (VVSS / 5) x [1,375 + (0,0225 x / 5) x [1,375 + (0,0225 x TTAA)])]
�� Temperatura ambientală pentru Temperatura ambientală pentru VVSS = 5 V:= 5 V:
�� TTAA = (= (VVOUTOUT –– 1,375) / 0,0225 1,375) / 0,0225 



15.03.201515.03.2015 Sisteme de calcul dedicate (11)Sisteme de calcul dedicate (11) 3535

Senzori (2)Senzori (2)

�� Senzori de luminăSenzori de lumină
–– ConConţţin o fotodiodă in o fotodiodă şşi un amplificatori un amplificator
–– Tensiunea de ieTensiunea de ieşşire depinde de intensitatea ire depinde de intensitatea 

luminoasăluminoasă

–– Utilizare: controluUtilizare: controlul sistemelor de iluminare l sistemelor de iluminare 
artificialăartificială; sisteme de securitate; sisteme de securitate

–– ExempluExemplu: : TAOS TSL250RTAOS TSL250R (Texas (Texas AdvancedAdvanced
OpticalOptical SolutionsSolutions))
�� 3 p3 piniini
�� Tensiunea maximă de ieTensiunea maximă de ieşşire: 4 Vire: 4 V
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Senzori (3)Senzori (3)

�� AccelerometreAccelerometre
–– Pot fi unidirecPot fi unidirecţţionale sau bidirecionale sau bidirecţţionaleionale

–– Pot măsuraPot măsura: accelera: acceleraţţia vehiculelor; vibraia vehiculelor; vibraţţii; ii; 
şşocuri; deplasarea obiectelorocuri; deplasarea obiectelor

–– ExempluExemplu: : ADXL150ADXL150 (Analog (Analog DevicesDevices))
�� UnidirecUnidirecţţionalional

�� Domeniul: Domeniul: ±±50 g; rezolu50 g; rezoluţţia: 10 mgia: 10 mg

�� VVOUTOUT = = VVSS/2 /2 –– (sensibilitate * (sensibilitate * VVSS/5 * accelera/5 * acceleraţţie)ie)

�� Sensibilitate: 33 .. 43; vaSensibilitate: 33 .. 43; valoare nominalăloare nominală: 38 : 38 
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Senzori (4)Senzori (4)

�� Senzori de presiuneSenzori de presiune
–– Măsoară deformarea unei diafragme care Măsoară deformarea unei diafragme care 

separă două camere separă două camere 
�� O camerăO cameră: la presiunea de referin: la presiunea de referinţţăă

�� Presiunea de referinPresiunea de referinţţăă: f: fixă sau externăixă sau externă

–– Utilizare: Utilizare: măsurarea presiunii atmosfericemăsurarea presiunii atmosferice, a , a 
nivelului lichidelor, a tensiunii arterialenivelului lichidelor, a tensiunii arteriale

–– ExempluExemplu: : MPXA6115AMPXA6115A ((FreescaleFreescale))
�� Domeniul: 15 Domeniul: 15 kPakPa .. 115 .. 115 kPakPa
�� Tensiunea de ieTensiunea de ieşşire: 0,2 V .. 4,8 V ire: 0,2 V .. 4,8 V 


