
Laborator 6 – Senzor digital; tastatura analogică 

1. Utilizarea unui senzor digital 
Cele mai multe aplicații cu microcontroller folosesc intrări care vin de la diferiți senzori, 

analogici sau digitali. In secțiunea acesta vom învăŃa cum se citește fisa tehnica a unui senzor, pentru 
a vedea caracteristicile care îl fac sa se potrivească cu aplicația pe care vrem să o construim, şi pentru 
a vedea cum se interfaŃează cu microcontrollerul. 

 

a. Citirea Fisei Tehnice (Datasheet) 

Vom folosi Bosch BME280, un senzor de mediu foarte precis, care măsoară temperatura, 
presiunea atmosferica si umiditatea din aer. Acest senzor poate fi interfaŃat prin SPI si I2C. Deoarece 
interfaŃa I2C a fost abordată în laboratorul anterior, vom folosi aceste cunoștințe în utilizarea 
senzorului de mediu. 

Deschideți fisa tehnica de la linkul de mai jos, si căutați: 
- Tensiunea de alimentare  
- Sensibilitatea si precizia de măsurare 
- Modul de utilizare a interfeței I2C 
- Modul de interpretare a datelor 

Link Datasheet: 
https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BME280_DS001-11.pdf   

 

b. Conexiuni electrice 

 

 



 
 
După cum ați văzut în datasheet, senzorul funcŃionează cu o tensiune de alimentare de maxim 

3.6 V, iar placa Arduino este alimentat, si are nivelul HIGH al pinilor digitali la 5V. Daca am conecta 
senzorul direct la Arduino, senzorul s-ar defecta. Pentru a preveni acest lucru, vom folosi un 
schimbător de nivel logic (Logic Level Shifter) care se va interpune între senzor şi Arduino, pentru a 
adapta tensiunea pinilor interfeŃei digitale I2C. Pentru alimentare, putem sa conectam senzorul direct 
la ieșirea de 3.3 V a plăcii Arduino. 

 

c. Exemplu citire temperatura 

#include <Wire.h> 
 
#define BME280_ADDRESS                (0x77)  // Adresa I2C a senzorului 
 
#define BME280_REGISTER_CHIPID        (0xD0)  // Adresa registrului ChipID 
#define BME280_REGISTER_CONTROLHUMID  (0xF2)  // Adresa registrului de configurare, umiditate 
#define BME280_REGISTER_CONTROL       (0xF4)  // Adresa registrului de configurare, masuratori 
#define BME280_REGISTER_TEMPDATA      (0xFA)  // Adresa registrului de date, temperatura 
 
typedef struct 
{ 
  uint16_t dig_T1;  int16_t  dig_T2;  int16_t  dig_T3;   
  uint16_t dig_P1;  int16_t  dig_P2;  int16_t  dig_P3;  int16_t  dig_P4;  int16_t  dig_P5;  int16_t  
dig_P6;  int16_t  dig_P7;  int16_t  dig_P8;  int16_t  dig_P9; 
  uint8_t  dig_H1;  int16_t  dig_H2;  uint8_t  dig_H3;  int16_t  dig_H4;  int16_t  dig_H5;  int8_t   
dig_H6; 
} bme280_calib_data; 
 
// Factori de calibrare. In mod normal acestia se citesc din memoria ROM a senzorului 
bme280_calib_data _bme280_calib = {28398, 26500, 50, 36953, -10772, 3024, 7550, 6, -7, 9900, -10230, 
4285, 75, 368, 0, 302, 0, 30}; 
int32_t t_fine; 
 
// Functia de compensare din Datasheet, de la pag. 23 
// https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BME280_DS001-11.pdf 
float compensateTemperature(int32_t adc_T) 
{ 
  int32_t var1, var2; 
  adc_T >>= 4; 
 



  var1  = ((((adc_T>>3) - ((int32_t)_bme280_calib.dig_T1 <<1))) * 
    ((int32_t)_bme280_calib.dig_T2)) >> 11; 
 
  var2  = (((((adc_T>>4) - ((int32_t)_bme280_calib.dig_T1)) * 
      ((adc_T>>4) - ((int32_t)_bme280_calib.dig_T1))) >> 12) * 
    ((int32_t)_bme280_calib.dig_T3)) >> 14; 
 
  t_fine = var1 + var2; 
 
  float T  = (t_fine * 5 + 128) >> 8; 
  return T/100; 
} 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  Wire.begin(); 
  Serial.println("BME280 test"); 
  delay(500); 
   
  // Exemplu citire registru 
  // Citim CHIPID 
  Wire.beginTransmission((uint8_t)BME280_ADDRESS); 
  Wire.write((uint8_t)BME280_REGISTER_CHIPID); 
  Wire.endTransmission(); 
  Wire.requestFrom((uint8_t)BME280_ADDRESS, (byte)1); 
  uint8_t value = Wire.read(); 
  Serial.print("Registru Chip_Id (0xD0): "); 
  Serial.println(value); 
   
  // Exemplu scriere registru 
  // Setam umiditatea la 16x oversampling 
  Wire.beginTransmission((uint8_t)BME280_ADDRESS); 
  Wire.write((uint8_t)BME280_REGISTER_CONTROLHUMID); 
  Wire.write((uint8_t)0x05); 
  Wire.endTransmission(); 
 
  // Setam Temperatura si Presiunea la 16x oversampling + Normal mode (Not sleep) 
  Wire.beginTransmission((uint8_t)BME280_ADDRESS); 
  Wire.write((uint8_t)BME280_REGISTER_CONTROL); 
  Wire.write((uint8_t)0xB7); 
  Wire.endTransmission();  
} 
 
void loop() { 
 
  // Citire temperatura 
  Wire.beginTransmission((uint8_t)BME280_ADDRESS); 
  Wire.write((uint8_t)BME280_REGISTER_TEMPDATA); 
  Wire.endTransmission(); 
   
  // Temperatura raw este in registrii 0xFA, 0xFB, 0xFC. 
  // Putem citii registrii consecutiv, si adresa se auto incrementeaza 
  Wire.requestFrom((uint8_t)BME280_ADDRESS, (byte)3); 
  uint32_t raw_temperature; 
  raw_temperature = Wire.read(); 
  raw_temperature <<= 8; 
  raw_temperature |= Wire.read(); 
  raw_temperature <<= 8; 
  raw_temperature |= Wire.read(); 
   
  // Temperatura raw e pe 20 de biti 
  Serial.print("Temperatura raw: "); 
  Serial.println(raw_temperature >> 4); 
   
  // Compensam temperatura dupa factorii de calibrare 
  float temperature = compensateTemperature(raw_temperature); 
  Serial.print("Temperatura: "); 
  Serial.println(temperature); 
   
  delay (1000); 
} 

 

 



 

d. Utilizarea analizorului logic 

Analizorul logic se folosește pentru a analiza traficul de date dintre mai multe dispozitive, şi 
este foarte util pentru depanarea problemelor. Urmăriți pașii de mai jos pentru a vedea traficul de date 
către senzor: 

- Conectați analizorul logic, conform figurii de la punctul b. Verificați ca linia de date SCL 
sa fie la canalul 1 (CH0), si SDA la CH1.  

- Lăsați placa Arduino deconectata de la calculator 
- Configurați Sample Rate la 2MS/s si durata la 5s, conform figurii de mai jos: 

 

 
 
- Configurați Triggerul pe Falling Edge la SCL, Canalul 0.  

 
 
- Apăsați butonul Start. Ar trebui ca Logic să aștepte după Trigger 

 
 
 
 
 
 
 



- Acum conectați placa Arduino la alimentare. Ar trebui ca Logic să înceapă înregistrarea, 
şi după 5 secunde să se oprească automat. 

 
 
- Deja putem vedea traficul de date dintre placuŃa Arduino si senzor. Urmează sa analizam 

acest trafic. 

 
 
 
- Din partea dreapta a Logic, de la secțiunea Analyzers apăsați pe +, si adăugați un analizor 

I2C 

 
 
 

- Aveți grijă ca SDA să fie alocat la canalul 1, SCL la canalul 0, şi setaŃi adresa pe 7 biŃi 
 

 
- Din setările Analizorului I2C, alegeŃi opŃiunea de afişare Hex 



 

 
 
 

- Folosind zoom-in zoom-out (scroll de la mouse), poziționați-vă pe primul cadru (frame) 
din înregistrare 
 

 
 
- Observați aici cum se face citirea registrului ChipID; Comparați datele decodate din 

Logic analyzer cu codul din setup care face citirea ChipID 
 

 
 

 
 
 
 
 
- Căutați una din tranzacțiile care citesc temperatura, si comparaŃi-o cu codul care face 

acest lucru. 



 

 

e. Cititi presiunea si umiditatea 

Citiți presiunea si umiditatea folosind formulele de compensare de mai jos. Pentru aceasta 
trebuie sa căutați adresa regiştrilor de la presiune si umiditate, în Datasheet-ul senzorului. Fiți atenți la 
lățimea acestor regiştri! 

// Functia de compensare din Datasheet, de la pag. 23 
float compensatePressure(int32_t adc_P) { 
  int64_t var1, var2, p; 
 
  adc_P >>= 4; 
  var1 = ((int64_t)t_fine) - 128000; 
  var2 = var1 * var1 * (int64_t)_bme280_calib.dig_P6; 
  var2 = var2 + ((var1*(int64_t)_bme280_calib.dig_P5)<<17); 
  var2 = var2 + (((int64_t)_bme280_calib.dig_P4)<<35); 
  var1 = ((var1 * var1 * (int64_t)_bme280_calib.dig_P3)>>8) + 
    ((var1 * (int64_t)_bme280_calib.dig_P2)<<12); 
  var1 = (((((int64_t)1)<<47)+var1))*((int64_t)_bme280_calib.dig_P1)>>33; 
 
  if (var1 == 0) { 
    return 0; 
  } 
  p = 1048576 - adc_P; 
  p = (((p<<31) - var2)*3125) / var1; 
  var1 = (((int64_t)_bme280_calib.dig_P9) * (p>>13) * (p>>13)) >> 25; 
  var2 = (((int64_t)_bme280_calib.dig_P8) * p) >> 19; 
 
  p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((int64_t)_bme280_calib.dig_P7)<<4); 
  return (float)p/256; 
} 
 
// Functia de compensare din Datasheet, de la pag. 23 
float compensateHumidity(int32_t adc_H) { 
  int32_t v_x1_u32r; 
 
  v_x1_u32r = (t_fine - ((int32_t)76800)); 
 
  v_x1_u32r = (((((adc_H << 14) - (((int32_t)_bme280_calib.dig_H4) << 20) - 
    (((int32_t)_bme280_calib.dig_H5) * v_x1_u32r)) + ((int32_t)16384)) >> 15) * 
        (((((((v_x1_u32r * ((int32_t)_bme280_calib.dig_H6)) >> 10) * 
      (((v_x1_u32r * ((int32_t)_bme280_calib.dig_H3)) >> 11) + ((int32_t)32768))) >> 10) 
+ 
    ((int32_t)2097152)) * ((int32_t)_bme280_calib.dig_H2) + 8192) >> 14)); 
 
  v_x1_u32r = (v_x1_u32r - (((((v_x1_u32r >> 15) * (v_x1_u32r >> 15)) >> 7) * 
        ((int32_t)_bme280_calib.dig_H1)) >> 4)); 
 
  v_x1_u32r = (v_x1_u32r < 0) ? 0 : v_x1_u32r; 
  v_x1_u32r = (v_x1_u32r > 419430400) ? 419430400 : v_x1_u32r; 
  float h = (v_x1_u32r>>12); 
  return  h / 1024.0; 
} 

 

 

 

  



 

 

2. Tastatura Analogică 

 
În a doua parte a laboratorului veŃi învăŃa cum să utilizaŃi o tastatură analogică. Acesta 

este un prim exemplu de utilizare a convertorului analog/digital care echipează 
microcontrollerele AVR de pe plăcile Arduino, urmând ca în laboratorul următor să vedeŃi şi 
alte exemple, implicând senzori analogici. Deocamdată va trebui să ştiŃi doar că o valoare 
analogică se citeşte folosind instrucŃiunea analorRead(nrPin); 

Tastatura analogică pe care o vom utiliza este prezentată în figura 1. 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
                                 Fig 1. Tastatura analogica 
 
Nu vom intra în detalii privind funcŃionarea acestei componente. Important este că la 
apăsarea unei taste, în funcŃie de tensiunea de alimentare, pe pinul Vout se transmite o 
anumita tensiune. In imaginea de mai jos (fig 2) aveŃi tensiunile pentru fiecare tastă. 

 
                               Fig 2. Valori ale tensiunii de ieşire în funcŃie de tasta apăsată 
 



 
Dacă se apasă mai multe taste simultan, Vout va corespunde tastei cu valoarea numerică cea 
mai mare. 
 
Pentru rularea programului exemplu de mai jos aveŃi nevoie de Arduino, un LCD shield şi o 
tastatura analogica. Realizați montajul din figura 3 (legați semnalele VCC si GND ale 

tastaturii la +5V si GND de pe placă, şi semnalul de ieşire al tastaturii la pinul analogic 
A1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fig 3. Montaj pentru exemplul cu tastatura analogică 
 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); 
//se creaza o valoare intermediara in asa fel incat 
//sa stergem ecranul LCD ului doar cand valoarea se modifica 
int valIntermediar; 
 
void setup() 
{ 
  //setam tensiunea de referinta la 5V 
  analogReference(DEFAULT); //setarea tensiunii de referinta la tensiunea default 
  lcd.begin(16, 2); //initializarea LCD ului 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("Cititi senzor"); 
  pinMode(A1, INPUT); // setarea pinului analogic A1 ca si pin de input 
  digitalWrite(A1, HIGH); //activarea rezistorului pull up pentru pinul A1 
  //initializam valoarea intermediara la o valoare foarte mare 
  valIntermediar = 1000; 
} 
 
void loop() 
{ 
  int val = analogRead(A1); //citirea valorii analogice 
  //luam tasta aferenta tensiunii analogice 
  val = getTasta(val); 
  if(valIntermediar != val) 
  { 
    //setam ca noua valoare intermediara sa fie egala cu val 



    valIntermediar = val; 
    lcd.clear();//curatam ecranul 
    lcd.setCursor(0,0); 
    lcd.print("Cititi senzor"); 
    lcd.setCursor(0,1);//si afisam noua valoare 
    lcd.print(valIntermediar); 
  } 
} 
/* 
in aceasta functie se paseaza ca si parametru o valoare analogica 
si se returneaza o tasta corespunzatoare acelei valori 
Din cauza faptului ca semnalul analogic nu este filtrat si stabilizat acesta 
fluctueaza in continuu. 
Pentru a prinde doar acele valori care ne intereseaza se face o histereza 
Intervalele au fost alese experimental, bineinteles bazandu-ne si pe tensiunile din 
data 
sheet. 
*/ 
int getTasta(int val) 
{ 
  if(val > 50 && val < 80)return 12;//e apasata tasta 12 
  else if(val > 90 && val < 120) return 11; //e apasata tasta 11 
  else if(val > 120 && val < 160) return 10; // si asa mai departe… 
  else if(val > 160 && val < 200) return 9; 
  else if(val > 200 && val < 240)return 8; 
  else if(val > 240 && val < 290) return 7; 
  else if(val > 290 && val < 320) return 6; 
  else if(val > 320 && val < 370) return 5; 
  else if(val > 370 && val < 410) return 4; 
  else if(val > 410 && val < 450) return 3; 
  else if(val > 450 && val < 490) return 2; 
  else if(val > 490 && val < 530) return 1; 
  else return 0; //pentru orice alta valoare returnam 0 – tasta neapasata 
} 
 

 

!!!Atenție 
O problemă a senzorilor analogici este că valorile citite fluctuează destul de mult. Acest lucru 
poate fi reparat prin hardware punând un condensator sau un filtru trece jos pentru a ameliora 
efectul vârfurilor (spike), sau poate fi reparat software prin citirea mai multor valori şi 
calcularea mediei aritmetice sau a valorii mediane. 
 
 
 
Lucru individual 

1. ImplementaŃi exemplele prezentate în acest document. 
2. Adăugați funcționalitatea pentru citirea presiunii şi a umidității, la senzorul de mediu. 

Ridicați senzorul cu 50cm sau mai mult deasupra mesei, şi observaŃi schimbarea de 
presiune atmosferica. SuflaŃi aer cald înspre senzor, observaŃi schimbarea temperaturii 
şi a umidității. 

3. CreaŃi un termostat simplu. Citiți de la tastatură temperatura şi umiditatea dorită, şi 
porniŃi căldura, aerul condiŃionat sau umidificatorul (3 leduri diferite) pentru a obŃine 
parametrii setaŃi.  


