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Veel apparaten hebben eenzelfde opbouw, namelijk een microcontroller met daar omheen 
de hardware voor de communicatie met de buitenwereld. Dit heeft tot gevolg dat grote 
delen van een ontwerp hergebruikt kunnen worden in een ander ontwerp. Delen van 
schakelingen opslaan in een bibliotheek van de ontwerpsoftware is dan ook een methode 
om snel tot een nieuw ontwerp te komen. Het kan echter ook anders, namelijk met kleine, 
slimme kant-en-klare modules met dezelfde aansluitingen als een SIM-kaart. 

Elektronica 
in SIM-kaart formaat
Modules	voor	snel	ontwikkelen	van	hardware

Hergebruik van eerder ontworpen deelscha-
kelingen zorgt er voor dat snel een nieuwe 
schakeling ontworpen is, die meteen ook aan 
alle eisen voldoet en geen kinderziektes meer 
bevat. De voordelen zijn groot en je ziet dan 
ook dat eigenlijk elke ontwerper dit doet. 
Normaal doet hij dat op basis van beproefde 
deelschema’s die in het nieuwe ontwerp 
verwerkt worden, maar Müller Industrie-

geprefabriceerde modules op een projectspecifiek moederbord in combinatie 
met op het project afgestemde software, kunnen verschillende industriële 
meettaken snel gerealiseerd worden.

Innovatie	met	potentie
De innovatieve basis van het ontwerp is de ‘splitsing’ van de totale, com-
plexe hardware in modules hetgeen betekent dat het volledige circuit wordt 
opgedeeld in deelschakelingen. De veelgebruikte basiscircuits (input, output, 
meetversterker, microcontroller, analoge en interfacing, (draadloze) commu-
nicatie, etc.) zijn in een modulevorm gegoten die willekeurig worden gecom-
bineerd tot de uiteindelijke schakeling voor de applicatie.
De modules worden op een moederbord geplaatst waarop naast de voe-
ding nog de elektronica ondergebracht wordt die niet in modulevorm 
geleverd wordt (figuur 1). Op dit moederbord zijn ook een aantal SIM-
kaartconnectoren geplaatst waar de modules in gestoken worden. Deze con-
nectoren zijn dezelfde als in elke mobile telefoon en zijn daardoor goedkoop 
en hebben dezelfde degelijkheid als we gewend zijn van de telefoons. Door 
de SIM-kaartconnector kunnen modules snel en gemakkelijk uitgewisseld 
worden en wie slim is, plaatst op het moederbord nog minimaal één extra 
connector voor eventuele uitbreidingen.
Daarbij zorgt de connector voor een stevige verankering terwijl toch gemak-
kelijk een module verwisseld kan worden. Met name dat laatste is heel han-
dig bij reparaties aan het uiteindelijke apparaat. Niet de complete print hoeft 
vervangen te worden, want het is voldoende om alleen de defecte module uit 
te wisselen.

Werkingsprincipe	bouwsteenconcept
Via de SIM-kaartconnector krijgt elke module de benodigde voedingsspan-
ning en lopen ook de aansluitingen voor de communicatie. Hierbij maakt 
elke module gebruik van I2C hetgeen een al jaren beproefd communicatie-
protocol is. 
Figuur 2 toont een overzicht van alle functionaliteiten die op dit moment in 
modulevorm beschikbaar zijn. U ziet dat het aanbod loopt van analoge en 
digitale ingangen naar dito uitgangen en van real time klokken tot commu-
nicatiemodules voor serieel dataverkeer, USB en draadloze communicatie. 
Hiermee is bijna elk denkbaar meet- en regelsysteem te maken. Figuur 3 
toont een voorbeeld van een meetsysteem voor het meten van bijvoorbeeld 
de vervorming van een metalen constructie. Met drie modules kan het totale 
systeem opgebouwd worden. De analoge spanningsvariaties ten gevolge van 
de vervorming van de rekstrookjes in de brug van Wheatstone worden door 
deze schakeling omgezet naar een uitgangsstroom of –spanning die voldoet 
aan de wensen van de applicatie. Bij deze schakeling wordt de microcon-
troller ingezet voor rekenwerk voor bijvoorbeeld het uitfilteren van bepaalde 
frequenties in het analoge ingangssignaal. Uiteraard kan de microcontroller 
ook ander functies uitvoeren, want het is uiteindelijk de software die bepaalt 
wat de totale schakeling gaat doen.
Om het geheel te kunnen programmeren, heeft Müller speciale software ont-
wikkeld waarmee snel en eenvoudig de gewenste applicatie is te programme-
ren. Door deze software hoeft u zelf nagenoeg geen verstand te hebben van 
de diverse toegepaste microcontrollers. Dit stukje zit al in de zogenaamde 
SIM-Konfigurator ingebakken.

De	voordelen
De MS-serie van Müller heeft met name voor schakelingen die in een 
beperkte hoeveelheid (tot ca. 500 stuks) geproduceerd worden, grote voor-
delen. Met de modules is snel de hardware ontwikkeld. De totale schakeling 
is immers het samenvoegen van de gewenste modules. Bedenk daarbij dat 
elke module vanuit de fabriek getest en wel aangeleverd wordt waarmee ook 
dit probleem u uit handen genomen wordt. De meegeleverde software helpt 
u vervolgens om snel de gewenste applicatiesoftware te schrijven. Met dit 
alles zorgt deze blokkendoostechnologie er voor dat u een besparing op de 
ontwikkeltijd en –kosten van 75% kunt realiseren.
Naast de modules heeft Müller ook diverse kant-en-klare behuizingen in het 
leveringsprogramma. Dit maakt het u nog gemakkelijker om de modules in 
te zetten.                              •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Elektronica in SIM-kaart formaat”.
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Figuur 3. Een simpel meetsysteem met drie modules.

Elektronik bedacht dat het anders kon. Zij 
hebben een serie modules gemaakt die heel 
gemakkelijk gekoppeld kunnen worden tot 
een complete schakeling.
De technologie van deze nieuwe MS-serie is 
gebaseerd op een innovatief modulair bouw-
steenconcept met modulaire, individueel en 
op maat te combineren modules op SIM-
kaart formaat. Door de toepassing van deze 

Figuur 1. Een basisprint met daarop de 
SIM-kaartconnectoren voor het snel 
aansluiten van de modules.

Figuur 2. Een overzicht van de mogelijke modules.


