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Systemy  wbudowane 

Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (1) Zygmunt Kubiak

Plan wykładu

• Wprowadzenie
• Nowe rozwiązania przetworników  pomiarowych

– Przetworniki ciśnienia
– Przetworniki magnetorezystancyjne
– Przetworniki temperatury
– Przetworniki bezwładnościowe
– Systemy mikromechaniczne MEMS 

(ang. Micro Electro Mechanical System)
• Przykłady węzłów pomiarowych

We współczesnej technice dominują mikroprocesorowe systemy 
pomiarowe. Bez czujników pomiarowych systemy te byłyby ślepe, głuche i bezużyteczne. 

W ramach wykładu przedstawione zostaną wybrane, nowoczesne 
rozwiązania czujników, które coraz częściej integrowane są z mikrokontrolerami 
specjalizowanymi bądź uniwersalnymi. Tego typu rozwiązania nazywane są
inteligentnymi czujnikami (sensorami). Pojęcia czujnik i sensor stosowane są zamiennie.

Pojęcie „inteligentny” w ramach tego przedmiotu należy rozumieć jako 
realizujący złożone funkcje. W przypadku przetworników pomiarowych oznacza to 
linearyzację charakterystyki przetwarzania, kompensacje temperaturową, autokalibrację. 
Funkcje te coraz częściej uzupełniane są o dodatkowe zadania jak przechowywanie 
unikatowego numeru przetwornika, sterowanie zmianą zakresu, przetwarzanie na 
wartość cyfrową, buforowanie wyników, wstępna obróbka wyników, wybór algorytmu 
przetwarzania itp. 
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Systemy  wbudowane 

Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (2) Zygmunt Kubiak

Wprowadzenie

Organizacja przetwornika pomiarowego

Dwuprzewodowa pętla 
prądowa 4 – 20 mA

Współczesne systemy sterowania, wymagają pomiarowych układów 
wejściowych, dostarczających znormalizowanych sygnałów elektrycznych analogowych 
lub cyfrowych. Oznacza to konieczność przetworzenia wielkości mierzonej na 
akceptowalną postać wielkości wyjściowej, a to z reguły wymaga przynajmniej jednego, 
dodatkowego stopnia przetwarzania sygnału. Klasycznie, rozdzielamy ten istotny 
fragment toru pomiarowego na dwa podstawowe bloki: czujnik, realizujący wstępny etap 
przetwarzania wielkości mierzonej na inną, łatwą do dalszego przetwarzania wielkość
(najczęściej elektryczną – zmiana rezystancji, pojemności, indukcyjności, napięcia) oraz 
blok normalizacji sygnału, który zawiera dalsze etapy przetwarzania, obejmujące 
wzmocnienie sygnału, często też przetwarzanie a/c, a coraz częściej obróbkę programową
sygnału w układzie mikrokontrolera (np. złożone algorytmy filtracji, linearyzacji 
i kompensacji zakłóceń). We współczesnych rozwiązaniach przetworników coraz 
częściej następuje integracja wskazanych bloków do postaci jednego elementu. 
Pojęcie sensora często jest rozszerzane również na takie wykonania.
Aktualnie nazwa sensor nabiera również innych znaczeń – w nowych rozwiązaniach 
bezprzewodowych sieci małej mocy, tzw. bezprzewodowych sieci sensorowych WSN 
(ang. Wireless Sensor Networks), sensorem nazywany jest pojedynczy węzeł takiej sieci. 
Węzeł taki oprócz funkcji komunikacyjnych realizuje funkcje pomiarowe, które dotyczyć
mogą wielu parametrów. 
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (3) Zygmunt Kubiak

Przetworniki ciśnienia

Krzemowy sensor 
ciśnienia 
bezwzględnego

Krzemowy sensor 
ciśnienia 
różnicowego

Nowe rozwiązania czujników ciśnienia polegają na wykorzystaniu krzemu 
w procesie produkcyjnym. Nazywane są one sensorami półprzewodnikowymi, sensorami
monolitycznymi (ukształtowanymi z jednego kryształu krzemu) lub po prostu sensorami
krzemowymi. 

W przypadku przetwornika różnicowego, ciśnienie działa z dwóch stron 
na membranę, a jej ugięcie jest funkcją różnicy ciśnień. W czujniku ciśnienia 
bezwzględnego dolna komora jest zamknięta. Półprzewodnikowy czujnik ciśnienia 
zajmuje niewielką powierzchnię, przykładowo 2mm x 2mm. Podstawowym elementem 
czujnika jest membrana wykonana przez chemiczne, głębokie wytrawianie krzemu. 
Grubość membrany określa zakres pomiarowy czujnika. Zależność ta nie jest liniowa. 
Typowe grubości membran wynoszą 5 do 200μm. Umożliwiają pomiar ciśnień od setek Pa
do kilkudziesięciu Mpa. Na górnej powierzchni membrany, metodą domieszkowania 
wytworzone są cztery piezorezystory, które tworzą mostek Wheatstona. 
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (4) Zygmunt Kubiak

Przetworniki ciśnienia

Uwy = S ⋅ P ⋅ UB  ± UOS

gdzie S – czułość czujnika, P – ciśnienie 
(różnicowe), UB – napięcie zasilania mostka, 
UOS – napięcie niezrównoważenia mostka

Mostek złożony 
z piezorezystorów

Piezorezystory mostka są tak zaprojektowane, że gdy na 
skutek naprężeń membrany rezystancja dwóch z nich rośnie to kolejnych 
dwóch maleje. Wpływa to na linearyzację charakterystyki przetwarzania. 
Napięcie na wyjściu mostka proporcjonalne jest do mierzonego ciśnienia.  
Wadą czujników krzemowych jest znaczna zależność od temperatury. 
Wymaga to stosowania układów kompensacyjnych.
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (5) Zygmunt Kubiak

Przetworniki ciśnienia

Format ramki

Przetworniki ciśnienia znajdują różnorodne zastosowania, jak 
pomiary ciśnienia atmosferycznego, ciśnienia dla celów medycznych, 
pomiary wysokości względnej przy pomocy altimetrów (wysokościomierzy 
barometrycznych), pomiary ciśnienia w rurociągach, zbiornikach otwartych 
i zamkniętych; pomiary poziomu cieczy oraz przepływu cieczy i gazów. 

W zależności rodzaju sygnału wyjściowego może to być
przetwornik analogowy lub cyfrowy. Przykłady wykonania różnych 
przetworników ciśnienia pokazano na slajdzie. Urządzenia przewidziane 
dla celów przemysłowych często wykonywane są w obudowach 
metalowych, kwasoodpornych, umożliwiają pomiary w szczególnie 
trudnych środowiskach. 
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (6) Zygmunt Kubiak

Przetworniki magnetorezystancyjne

AMR

AMR (ang. Anisotropic Magnetoresistance)

Konfiguracja 
„Barber Pole”

Wśród sensorów pola magnetycznego szczególnie interesująca jest grupa 
sensorów magnetorezystancyjnych (MRS). Poniżej przedstawione zostaną dwie grupy sensorów 
MRS: AMR (ang. Anisotropic Magnetoresistance) i GMR (ang. Giant Magnetoresistance). AMR 
jest planarnym układem warstwy ferromagnetycznej z wymuszonym w procesie produkcji 
wstępnym ustawieniem wektora magnetyzacji. Sensor magnetorezystancyjny typu AMR jest 
elementem wykonanym z odpowiednio ukształtowanej, cienkiej warstwy ferromagnetycznej (TFF -
ang. Thin Ferromagnetic Film). Warstwa, najczęściej stopu NiFe (ok. 80% Ni), o grubości 
z przedziału 10-300 nm, tworzy strukturę jednodomenową. W takiej warstwie, wektor magnetyzacji  
leży w jej płaszczyźnie. Cechą TFF jest jednoosiowa anizotropia magnetyczna. Oznacza to, że 
istnieje położenie o minimalnej energii magnetycznej, które przyjmuje wektor magnetyzacji. 
Położenie to nazywa się osią łatwą a kierunek do niej prostopadły - osią trudną. Anizotropia ta jest 
przyczyną zmiany rezystancji warstwy ferromagnetycznej w zewnętrznym polu magnetycznym. 

We współczesnych sensorach AMR zamiast prostych ścieżek TFF stosowana 
jest specjalna konfiguracja nazwana „Barber Pole” . Wcześniej już zauważono, że najbardziej 
liniowe charakterystyki (przy przemagnesowywaniu wzdłuż osi trudnej) otrzymuje się gdy wektor 
prądu jest nachylony do osi łatwej pod kątem 45°. Konfiguracja „Barber Pole” polega na 
naniesieniu na cienkiej warstwie ferromagnetyka dodatkowych pasków (ścieżek), odpowiednio 
nachylonych, z materiału dobrze przewodzącego prąd. Wprowadzenie warstwy dobrego 
przewodnika powoduje powstanie pola elektrycznego, które wymusza zmianę kierunku przepływu 
prądu przez TFF. Metoda ta wpływa między innymi na linearyzację charakterystyki. Maksymalna 
zmiana rezystancji nie przekracza 3% rezystancji średniej sensora AMR.
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (7) Zygmunt Kubiak

Przetworniki magnetorezystancyjne

Sensory GMR budowane są jako pojedynczy 
układ dwóch warstw ferromagnetycznych 
rozdzielonych warstwą niemagnetyczną (ang. 
„Sandwich”) oraz jako układy wielowarstwowe 
(ang. Multilayer) na rysunku.

Wykonanie sensora. Dwa rezystory GMR są
ekranowane przed zewnętrznym polem 
magnetycznym - kompensują wpływ zmian 
temperatury. Układ zawiera dodatkowo 
koncentratory strumienia w postaci pasków 
permallojowych, a w szczelinie między nimi 
umieszczone są dwa pozostałe rezystory GMR.

GMR (ang. Giant Magnetoresistance)

Odmienne właściwości cienkich warstw wykorzystują sensory GMR. 
Zjawisko sprzężenia antyferromagnetycznego w super cienkich warstwach 
ferromagnetyka rozdzielonych warstwą nieferromagnetyczną zostało odkryte w roku 
1986. Oznacza ono, w stanie swobodnym, antyrównoległe ustawienie wektorów 
magnetyzacji w sąsiadujących  warstwach ferromagnetyka. Podjęte zostały intensywne 
badania tego zjawiska, które wkrótce przyniosły odkrycie dużych zmian rezystancji 
układu w zewnętrznym polu magnetycznym (GMR - Giant MagnetoResistance). 
Najlepsze wyniki uzyskano dla warstw Fe/Cr, Co/Cu oraz Py/Cu (Py=Ni80Fe20). Badane 
układy warstw charakteryzowały się umiarkowanymi polami nasycenia (wektory ↑↑) 
od 2,4 do 80 kA/m oraz zmianami rezystancji do ponad 20%. Dla warstwy 
ferromagnetyka Py znaleziono maksimum  przy grubości 1,4 nm, a dla warstwy 
niemagnetycznej Cu wystąpiły dwa maksima - większe przy ok. 1 nm i mniejsze przy 
2 nm. Zewnętrzne pole wymusza obrót wektorów magnetyzacji. Największa 
rezystancja występuje przy ustawieniu antyrównoległym wektorów, a najmniejsza przy 
równoległym.



8

Systemy  wbudowane 

Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (8) Zygmunt Kubiak

Przetworniki magnetorezystancyjne

Zasada pomiaru prądu

Przykłady wykorzystania sensorów AMR i GMR

Jedną z dziedzin zastosowań sensorów MRS to pomiary 
parametrów ruchu obrotowego. Właściwości MRS wynikające z 
przemagnesowywania sensorów w zewnętrznym polu rotacyjnym lub 
wzdłuż osi trudnej (prostopadłej do kierunku pierwotnego ustawienia 
wektorów magnetyzacji - bez zewnętrznego pola) znajdują zastosowania 
między innymi do pomiaru przemieszczeń kątowych, np. pomiar 
pozycji/prędkości kątowej, pomiar obrotów, wykrywanie kierunku obrotów. 
Oś trudnego magnesowania jest kierunkiem największej czułości sensora. 
Pomiary dotyczą zarówno parametrów statycznych jak i dynamicznych 
(zakres częstotliwości pracy MRS wynosi 0 do 1 MHz) co jest wyjątkową
cechą takich sensorów.

Rysunek przedstawia przykładowe zasady użycia sensorów 
typu AMR i GMR. Metody pomiarowe zilustrowane na rys. a i b stosują
rotacyjne przemagnesowywanie MRS. Na rys.c, sensor umieszczono 
blisko trybów koła zębatego. Gdy koło wiruje zmienia się składowa pola 
magnetycznego (od magnesu trwałego), działająca wzdłuż osi trudnej 
sensora, co powoduje zmiany magnetorezystancji. 

Interesującym zastosowaniem sensorów 
magnetorezystancyjnych jest pomiar prądu. Metoda ta zapewnia separację
galwaniczną, co jest bardzo często istotne, umożliwia pomiary zarówno 
prądów stałych jak i przemiennych, w bardzo szerokim zakresie 
częstotliwości. Jest to metoda pośrednia, polegająca na pomiarze 
natężenia pola magnetycznego. 
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (9) Zygmunt Kubiak

Przetworniki magnetorezystancyjne

Model sieci ASi

GMRGMR  sensor 2-osie AMR

AMR

Sensory pola magnetycznego pozwalają na realizację szerokiej grupy 
pomiarów od bezpośrednich pomiarów natężenia pola magnetycznego do wielu rodzajów 
pomiarów pośrednich jak bezstykowy pomiar prądu stałego i przemiennego, różnych 
parametrów ruchu obrotowego oraz przesunięć liniowych (statycznych i dynamicznych). 

Przykładowo w przemyśle samochodowym MRS są stosowane do 
pomiaru położenia przepustnicy, pozycji pedałów, w sterowaniu silnikiem, sterowaniu 
skrzynią biegów, w ABS (ang. Anti-Block System), ASC (ang. Acceleration Skid Control) 
itp. W zależności od zastosowanych dodatkowych układów elektronicznych można 
uzyskać wyjścia analogowe napięciowe lub prądowe, PWM (ang. Puls Width Modulation) 
a także wyjścia cyfrowe, zgodne z różnymi standardami sieci miejscowych (ang.
fieldbus), np. CAN, Interbus-S itp.

Sensory GMR są obecnie jedynym rozwiązaniem stosowanym do 
odczytu danych w dyskach twardych.

Slajd przedstawia przykładowe wykonania sensorów 
magnetorezystancyjnych.
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (10) Zygmunt Kubiak

Przetworniki temperatury

Schemat blokowy przetwornika temperatury DS1631 firmy Dallas/Maxim

Jednym z częściej mierzonych parametrów w systemach przemysłowych jest 
temperatura. Z wielu znanych metod pomiarowych, powszechne zastosowanie znajdują metody 
termoelektryczne (termopara) i rezystancyjne (czujnik platynowy). Najczęściej stosowane są
jednak sensory krzemowe. W ostatnich latach za sprawą firmy Dallas, przejętej obecnie przez 
firmę Maxim, pojawiła się nowa generacja monolitycznych przetworników pomiarowych z wyjściem 
cyfrowym.

Jako przykład, poniżej przedstawiono przetwornik temperatury typu DS1631. 
Układ ten, nie wymagający  zewnętrznych elementów, umożliwia cyfrowy pomiar w zakresie od -55 
do +125°C, z dokładnością 0,5°C. Temperatura jest  odczytywana jako wartość 9, 10, 11 lub 12-
bitowa (rozdzielczość ustawiana przez użytkownika). Dane odczytywane (pomiary) i wpisywane 
(nastawy i kody sterujące) transmitowane są przez 2-przewodowy interfejs szeregowy.

Układ DS 1631 realizuje funkcje termostatu lub cyfrowego przetwornika 
temperatury; wskazuje temperaturę obudowy układu. Wyjście termostatu, TOUT jest aktywne, kiedy 
temperatura przekracza zdefiniowany przez użytkownika górny limit temperatury - TH. Pozostaje 
aktywne aż do momentu, gdy temperatura spadnie poniżej zdefiniowanego dolnego limitu 
temperatury - TL. Wartości temperatury, określone przez  użytkownika, są wprowadzane do 
wewnętrznej pamięci EEPROM. Pozwala to na używanie termostatu w zastosowaniach jako 
samodzielne stanowiska bez CPU. Z punktu widzenia telemetrii, ważniejszą cechą tego układu jest 
możliwość zdalnego odczytu cyfrowego wyniku pomiaru temperatury.

Adresowanie układu, niezbędne nastawy oraz odczyt temperatury dokonywane 
są przez 2-przewodowy interfejs (linie SCL i SDA). Indywidualny adres układu ustala się przy 
pomocy linii adresowych A0-A2. 
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Przetworniki temperatury

Zasada pomiaru temperatury w układzie DS1631

DS 1631 dokonuje cyfrowego pomiaru temperatury za pośrednictwem 
specjalizowanego układu przetwarzania. Pomiar polega na zliczaniu okresów zegara 
z oscylatora o małym współczynniku temperaturowym, przez czas zależny od oscylatora 
o dużym współczynniku  temperaturowym. W liczniku wstępnie ustawiana jest wartość
oznaczająca podstawę liczenia, która odpowiada -55°C. Jeśli licznik osiągnie zero, przed 
okresem bramkowania (sygnał STOP), zawartość rejestru temperatury, która jest także 
ustawiona wstępnie na -55°C, jest  zwiększana o 1 (inkrementowana) wskazując, że 
temperatura jest wyższa od -55°C. Następnie do licznika wpisywana jest zawartość
z akumulatora nachylenia. Licznik ponownie zlicza aż do osiągnięcia zera. Jeżeli okres 
bramkowania nadal nie upłynął, wtedy ten proces się powtarza. Akumulator nachylenia 
jest używany do linearyzacji parabolicznych charakterystyk oscylatorów w funkcji 
temperatury, dla uzyskania wysokiej dokładności pomiaru. Wymaga to zmiany liczby 
koniecznych zliczeń licznika dla każdej inkrementacji rejestru temperatury. Żeby uzyskać
wskazaną dokładność, muszą być znane obydwie wartości, tzn. zawartość licznika i 
liczba impulsów na 1°C (bieżąca zawartość akumulatora nachylenia) w danej 
temperaturze. Dane są przekazywane szeregowo od starszego bajta (MSB). 

Aktualnie oferta cyfrowych przetworników temperatury jest bardzo 
szeroka, wielu producentów wytwarzających układy różniące się głównie interfejsem, 
poborem mocy oraz rozmiarami.
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (12) Zygmunt Kubiak

Przetworniki bezwładnościowe

Elementy bezwładnościowe sensora; a) zasada działania, b) i c) przykłady 
wytrawionych w krzemie elementów – w przypadku c) elementy wykonane 

z kryształu o grubości 20 μm

Sensory bezwładnościowe służą do wykrywania i pomiaru 
zmiany położenia lub przyspieszenia obiektu. Zasada działania jest prosta 
– sensor zawiera elastycznie zawieszony element masy (rys. a). Zmiana 
położenia czujnika lub jego ruch przyspieszony, działające w odpowiednim 
kierunku względem elementu masy, powoduje zmianę jego wychylenia 
względem podstawy czujnika. Efekt ten jest następnie mierzony i 
przetwarzany. Obecnie tego typu sensory wytwarzane są korzystając 
z najnowszych osiągnięć nanotechnologii, przy zastosowaniu między 
innymi metod głębokiego trawienia krzemu. 
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Przykłady inteligentnych systemów pomiarowych    (13) Zygmunt Kubiak

Przetworniki bezwładnościowe

Przykłady struktur akcelerometrów dwuosiowych – sensory widoczne 
w środku układów; a) układ MXA2500U firmy MEMSIC, b) układ 

ADXL282 firmy Analog Devices

Obok układów jednoosiowych produkowane są przetworniki 
dwu- i trzyosiowe.

Trudno wyliczyć wszystkie zastosowania tej grupy 
przetworników, ale ze względu na malejące ceny znajdują zastosowanie, 
przykładowo nie tylko w samochodach ale również w sprzętach 
domowego użytku jak pralki automatyczne, czy nawet żelazka.
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Systemy mikromechaniczne MEMS (ang. Micro Electro
Mechanical System)

MEMS Gyroscope Chip

0.01Å Sense

J. Seeger, X. Jiang, and B. Boser

1μm
 Drive

W opracowaniu przedstawiono wybrane, wytwarzane na 
skalę masową nowe rozwiązania przetworników. Jedną z dziedzin 
intensywnie rozwijających się w ostatnich latach w ramach 
nanotechnologii są systemy mikro-elektromechaniczne (MEMS – ang. 
Micro Electro Mechanical System oraz iMEMS – ang. integrated Micro 
Elektro Mechanical System). W ramach MEMS, głównie na bazie krzemu, 
powstają nie tylko nowoczesne rozwiązania sensorów, ale również
mikroukłady wykonawcze (mikroaktywatory). Coraz więcej czujników
wykonywanych jest w technologii mikromechanicznej (MEMS). 
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Przykłady węzłów pomiarowych

Sieć telemetryczna stanowi połączenie (przewodowe/bezprzewodowe) węzłów 
pomiarowych, z których każdy obsługuje jeden lub więcej punktów pomiarowych. Punktem 
pomiarowym może być sensor, przetwornik pomiarowy lub urządzenie pomiarowe. Wymiana 
informacji w sieci realizowana jest według zasad wynikających z protokołu. 

Rysunek przedstawia schemat blokowy węzła pomiarowego. W omawianym 
przypadku jest to węzeł sieci Modbus. Można zauważyć niewielką liczbę elementów. Wynika to z 
rosnących zasobów układowych, integrowanych we współczesnych mikrokontrolerach. 

Podstawowym elementem modułu jest mikrokontroler. Dzięki stosunkowo dużej 
pamięci RAM, organizacja tablic rejestrów koniecznych dla pracy autonomicznej węzła Modbus 
Slave (cykliczne, z zaprogramowanym odstępem czasowym, wykonywanie pomiarów), nie wymaga 
dodatkowej pamięci zewnętrznej. Upraszcza to konstrukcję modułu. Wewnętrzne rozwiązania 
mikrokontrolera takie jak reprogramowalna pamięć Flash o dużej objętości czy też technologia 
umożliwiająca programowanie w systemie (ISP), zdecydowanie ułatwiają uruchamianie 
i serwisowanie modułu a także obniżają koszty tych operacji. Podstawowe elementy otoczenia 
mikrokontrolera to układy interfejsu, dostosowujące sygnały wewnętrznych układów USART do 
magistrali Modbus oraz interfejsu urządzeń, przetworników lub sensorów pomiarowych. Od strony 
pomiarowej wprowadzono separację galwaniczną, niezbędną w sytuacji gdy urządzenie pomiarowe 
ma oddzielne zasilanie sieciowe. Wymagało to wprowadzenia przetwornicy zasilania 
separowanego. 
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Moduł slave (węzeł sieci Modbus) zawiera zadajnik kodu 
przeznaczony do sprzętowego określenia adresu modułu. Wyposażony 
został ponadto w diody LED przeznaczone dla celów diagnostycznych. Na 
fotografii przedstawiono konstrukcję modułu. Zaznaczono istotne 
elementy. Ponadto moduł zawiera jeszcze przetwornik temperatury. Od 
strony przetworników pomiarowych wprowadzono magistralę zgodną ze  
RS485. Takie rozwiązanie umożliwia połączenie połączenie 
(inteligentnych) przetworników pomiarowych w sieć oraz umieszczenie ich 
w znacznej odległości od węzła pełniącego rolę koncentratora pomiarów. 
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W sieciach sensorowych WSN obecnie najpopularniejszymi 
mikrokontrolerami są układy ATmega serii L firmy Atmel. Od roku 2004 firma Chipcon, 
producent radiowych, monolitycznych układów nadawczo-odbiorczych, oferuje układ 
CC2420, zgodny z IEEE 802.15.4 oraz zawierający elementy sprzętowe ułatwiające 
implementację ZigBee. Ta sama firma w połowie września 2005 roku wprowadziła do 
sprzedaży nowy monolityczny układ CC2430 stanowiący połączenie CC2420, z nowej 
generacji mikrokontrolerem 8051. Układ zapewnia dodatkowe mechanizmy wspierające 
ZigBee. Dostarczany jest w trzech wersjach różniących się pojemnością pamięci 
programu Flash (odpowiednio: 32 kB, 64 kB oraz 128 kB). Prąd pobierany podczas 
odbioru/nadawania nie przekracza 27 mA, a w stanie spoczynku – 0,9 μA. Na uwagę
zasługuje szeroki zakres temperatur pracy –40..+85°C.

Na fotografiach przedstawiono z lewej strony wykonania węzłów sieci 
bezprzewodowej ZigBee, a po prawej moduły z sensorami.
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Na slajdzie pokazano propozycje przykładowego systemu z 
transmisja bezprzewodową, przeznaczonego dla celów ochrony 
środowiska.
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Praca przykładowego węzła pomiarowego; 

mikrokontroler MSP430 firmy Texas Instruments

W systemach sieci bezprzewodowych jednym z podstawowych 
wymagań jest energooszczędność. Wystarczy sobie uświadomić, że 1mA poboru prądu 
przez układ oznacza roczne zapotrzebowanie na około 300Ah. 

Żąda się aby węzeł sieci WSN mógł pracować bez wymiany baterii 
nawet kilka lat. Zadanie to jest osiągane poprzez rozwiązania sprzętowe i programowe. 
Od strony sprzętowej poszukuje się układów, które pobierają jak najmniej prądu. Od 
strony programowej w grę wchodzą algorytmy pracy węzła, które w minimalnym stopniu 
obciążają mikrokontroler i inne układy węzła. W tym zakresie jednym z rozwiązań jest 
tryb pracy węzła. Mikrokontrolery mogą pracować w trybie „uśpienia” lub w trybie 
aktywnym. Niektóre obsługują kilka trybów pracy z obniżonym poborem energii. Węzeł
przez większość czasu przełączony jest do trybu „uśpienia” a „wybudzany” jest tylko na 
krótko, w celu wykonywania pomiarów i ewentualnie ich transmisji. 
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Rozwiązania mogą być różne, wynikające z faktu, że węzeł
może być zbudowany na uniwersalnym lub specjalizowanym 
(zawierającym kontroler sieci) mikrokontrolerze. Współczesne 
mikrokontrolery zawierają duże zasoby pamięci RAM, Flash, oraz
EEProm; mogą być programowane w układzie (magistrale ISP oraz 
JTAG). Regułą stały się wbudowane przetworniki CA i AC, często 
wielokanałowe a także interfejsy różnego typu. Najmniejsze, produkowane 
są w obudowach MLP11 (QFN11) o wymiarach 3x3 mm. Dominować
zaczyna niskie napięcie zasilania 2,7 do 3,6 V. Nastąpiły znaczne zmiany 
w architekturze, instrukcje wykonywane są najczęściej w jednym cyklu 
zegarowym, przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu częstotliwości 
zegarowych. 
Parametry wybranych energooszczędnych mikrokontrolerów zebrano w 
tab.


