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Plan prezentacji
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Technika radiowa
wymagania, warunki pracy, wykonanie

najważniejsze parametry urządzeń radiowych

nasze rozwiązania układowe

Zagadnienia sieciowe
topologie sieci

wielodostęp

Przegląd standardów i urządzeń
sieć telefonii komórkowej

standardy IEEE

rozwiązania niestandardowe

Sieci kontrolno-pomiarowe na AGH 
omówienie jednej z aplikacji



  

Inteligentne systemy elektroenergetyczne
www.smartgrid.agh.edu.pl
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rozproszone autonomiczne systemy pomiarowerozproszone autonomiczne systemy pomiarowe

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura informatyczna



  

Węzły sieci radiowych
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mikrokontrolermikrokontroler czujnikiczujnikimodumodułł
radiowyradiowy

+ energia szczątkowa pochodząca np. z drgań lub różnic temperatur



  

Łączność radiowa – wady i zalety
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Główne zalety:
● najskuteczniejsza metoda przesyłania danych pomiędzy obiektami będącymi w 

ruchu
● można szybko, sprawnie i tanio zestawić stałe łącze do przesyłania danych
● można przesyłać dane praktycznie bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę 

Podstawowe wady: 
● stosunkowo niska przepływność łącza
● wykorzystujemy silnie reglamentowane medium transmisyjne podlegające wielu 

ograniczeniom prawnym i technicznym
● różne regulacje prawne na świecie w zależności od ustawodawstwa krajowego 
● podatność na zakłócenia
● stosunkowe niewielka liczba specjalistów 



  

Emisje radiowe
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W chwili obecnej wszelkie emisje radiowe z zakresu od 9kHz do 400GHz, 

zarówno te pożądane jak i te będące zaburzeniami, podlegają kontroli (dyrektywa 

EMC 2004/108/WE) lub są reglamentowane i podlegające wielu ograniczeniom 

prawnym i technicznym

W systemach radiowych do najważniejszych ograniczeń należy konieczność 

przestrzegania:
●  zakresu częstotliwości pracy np. 433.05-434.79MHz pasmo ISM
●  szerokość kanału transmisyjnego
●  ekwiwalentnej mocy nadajnika  np. ERP, EIRP, dBuA/m
●  odstęp sąsiedniokanałowy
●  aktywność nadajnika 
●  rodzaj modulacji
●  rodzaj dostępu do kanału itp.



  

Emisje radiowe
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Na terenie Polski możliwość wykorzystania pasm radiowych bez licencji reguluje 

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń 

radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez 

pozwolenia radiowego (Dz.U. 138, poz. 972)

Organem wykonawczym (nadzorującym) jest Urząd Komunikacji Elektronicznej.



  

Najpopularniejsze pasma pracy w skali światowej
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Pasmo pracy
USA
FCC/DD-
1494

Canada 
IC

Australia
C-Tick

Europa i 
część Azji 
oraz Afryki
ETSI

Japonia
Telec

865-869MHz 
oraz 
podpasma

N N N T N

902-926MHz
oraz 
podpasma

T T T N N

2.4-2.483GHz
oraz 
podpasma

T T T T T

5.1-5.8GHz
oraz 
podpasma

T T T T T



  

Użytkowanie pasma częstotliwości 900MHz na świecie  
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W systemach radiowych zakres częstotliwości pracy musi być ściśle określony  



  

Użytkowanie pasma częstotliwości 900MHz w Europie
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Użytkowanie pasma częstotliwości 2.4GHz w Europie
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Czułość odbiornika radiowego – szumy termiczne
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NoiseNoise voltagevoltage

NoiseNoise powerpower

BoltzmanBoltzman constantconstant

TemperatureTemperature ofof thethe resistorresistor

bandwidthbandwidth



  

Czułość odbiornika radiowego – szumy termiczne
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unitaryunitary bandwidthbandwidth

narrownarrow channelchannel

widewide channelchannel



  

Zakres dynamiczny i zjawiska nieliniowe w odbiorniku
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Blokowanie odbiornika radiowego
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Przepływność, rodzaj modulacji, system antenowy
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Przepływność toru radiowego - jest miarą natężenia strumienia danych i jest silnie 

zależna od pasma  kanału komunikacyjnego do przesyłania danych oraz od rodzaju 

wykorzystanej modulacji. 

Rodzaj modulacji - modulacją w technice radiowej nazywamy celowy proces zmiany 

parametrów fali elektromagnetycznej który umożliwia przesyłanie informacji. Aby 

zwiększyć przepływność toru radiowego stosuje się obecnie wielowartościowe 

modulacje cyfrowe oraz systemy z rozpraszaniem widma

Systemy antenowe – istotne i często niedoceniane elementy toru radiowego które 

zamieniają z dużą sprawnością energię sygnałów elektrycznych na fale 

elektromagnetyczne i odwrotnie.   



  

Kanał transmisji – bilans energetyczny
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L  –  tłumienność kanału transmisyjnego

λ –  długość fali ; r – odległość 

Pt – moc nadawania

Pr – moc odbierana

At – powierzchnia skuteczna anteny nadawczej

Ar – powierzchnia skuteczna anteny odbiorczej

Dt – zysk kierunkowy anteny nadawczej

Dr – zysk kierunkowy anteny odbiorczej

Gt – zysk energetyczny anteny nadawczej

Gr – zysk energetyczny anteny odbiorczej
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Booster-mixer
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Cezary WOREK, „Sposób korekcji pasma 
częstotliwości wejściowego sygnału do 
monolitycznych odbiorników radiowych i 
układ korekcji pasma częstotliwości 
wejściowego sygnału do monolitycznych 
odbiorników radiowych”,
Zgłoszenie patentowe nr P 385 023 z dn. 
2008-04-24 
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Sieć bezprzewodowa



  

Najczęściej spotykane topologie sieci
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Dostęp do kanału komunikacyjnego
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Można wyróżnić dwa rodzaje dostępu do kanału komunikacyjnego, 
spotykane w bezprzewodowych sieciach sensorowych:

● dostęp synchronizowany – urządzenie komunikacyjne transmituje w 
ściśle ustalonej chwili czasu, uzgodnionej wcześniej z innymi węzłami. 
Jest to wówczas tzw. wielodostęp z podziałem w czasie czyli TDMA. 
Ten sposób realizacji wielodostępu pozwala na lepsze wykorzystanie 
energii zasilającej oraz lepsze wyrównanie strat energii pomiędzy 
węzłami.

● dostęp swobodny – urządzenia mogą transmitować w dowolnej chwili 
czasu, rywalizując o dostęp do kanału. Często wykorzystuje się tu 
zasadę słuchaj zanim nadasz w połączeniu z tzw. algorytmem „backoff” 
czyli popularne CSMA/CA. 
Ten sposób realizacji wielodostępu w połączeniu z odpowiednią 
topologią sieci pozwala w praktyce budować najbardziej 
energooszczędne węzły sieci.



  

Dlaczego CSMA/CA pozwala na ultra-niskomocowość węzła 
pomiarowego?
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Węzeł pomiarowy wybudza się TYLKO na czas pomiaru i transmisji 
danych. W przypadku reakcji na bodźce z czujnika, tryb głębokiego 
uśpienia nie wymaga w ogóle energii zasilającej.

t

zdarzenie, 
pomiar

nadawaniegłębokie uśpienie głębokie uśpienie

t
odbiór

Topologia gwiazdy lub
drzewo klastrów



  

W czym TDMA jest lepsze ?

23

t
nadawanieuśpienie uśpienie

t
odbióruśpienie uśpienie

Zarówno węzeł nadawczy jak i odbiorczy wybudzają się tylko na czas 
pomiaru i transmisji danych. Do utrzymania ich w stanie synchronizacji 
wymagana jest jednak pewna energia (niemożliwe całkowite uśpienie). 
Ze względu na istnienie synchronizacji węzłów nie ma kolizji w sieci - 
wzrasta efektywność wykorzystania energii zasilającej.



  

TDMA vs CSMA/CA
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● CSMA/CA lepsze dla architektur typu gwiazda/klaster z względnie 
małym obciążeniem sieci (o efektywności energetycznej decyduje tu 
ilość kolizji) – np. detekcja  zdarzeń. Ten typ wielodostępu nie 
przeszkadza w mobilności, gdyż dostęp do kanału nie wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia z sąsiadami – węzeł może po prostu 
pojawić się w sąsiedztwie innych urządzeń i próbować nadać swój 
pakiet.

● TDMA lepsze dla sieci kratowych, sieci homogenicznych zasilanych 
bateryjnie, dla pomiarów ciągłych oraz w przypadkach dużego ruchu w 
sieci. Mobilność jest utrudnieniem, gdyż zmiana otoczenia wymaga 
ustalenia harmonogramu od nowa.

● TDMA = sieci bardziej deterministyczne
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Technologie i standardy



  

Aktualnie wykorzystywane technologie
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Sieć telefonii komórkowej i jej usługi transmisji danych

IEEE 802.11 (WiFi)

IEEE 802.16 (WiMAX)

IEEE 802.15.1 (Bluetooth)

IEEE 802.15.4 (ZigBee i inni)

Rozwiązania własne (proprietary)



  

Sieć telefonii komórkowej
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GSM: GPRS – 1-4 szczelin – 30-80kbps, szerokie pokrycie
         EDGE – 1-4 szczelin – do 236.8kbps, coraz większe pokrycie

UMTS: HSDPA – do 14Mbps
           HSPA+ - do 84Mbps

LTE:    do 326.4Mbps

Zalety: 
● globalny zasięg
● łatwość integracji

Wady:
● relatywnie wysoki pobór energii zasilającej
● koszt usługi transmisji danych (abonament)
● czas logowania do sieci



  

Machine to Machine communication (M2M)
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Niezależne badania przeprowadzone przez firmę analityczną Berg Insight 
podają, iż w roku 2010 liczba połączeń typu M2M wykonanych przez sieć 
komórkową wyniosła 81,3 miliona  w skali całego globu. Estymuje się, iż 
dynamika wzrostu liczby takich połączeń będzie na poziomie 32% rocznie, 
co w roku 2015 powinno dać prawie 300milionów połączeń.

Główne segmenty rynku napędzające ten wzrost to:
● przemysł samochodowy
● liczniki (utility meters)
● układy zabezpieczeń / alarmy
● układy śledzenia np. pojazdów / przesłek
● elektronika konsumencka

Kolejne badania przeprowadzone przez E-Plus Group 
ujawniły, iż samych Niemczech w roku 2010 2,3 
milliona  kart  SIM było w użyciu w aplikacjach typu 
M2M. Przewidywana liczba w 2013 roku sięgnie 5 
milionów.



  

Przykładowe urządzenia dostępowe
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Wavecom Fastrack M1306B

Zakres 900/1800MHz
GPRS class 10,
Wbudowany stos TCP/IP
Procesor ARM7
Interfejs: RS-232 + komendy AT

Cinterion PH8 

GSM/GPRS/EDGE/UMTS-HSPA+
Wbudowany GPS, wsparcie dla GLONASS
Wbudowany interfejs audio
Interfejs USB
14.4Mbps downlink
5.7Mbps uplink
Wyjście na 3 anteny



  

IEEE 802.11 (WiFi)
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Aktualnie w użyciu są cztery wersje standardu:
802.11a-1999 – do 54Mbps w paśmie 5GHz
802.11b-1999 – do 11Mbps w paśmie 2.4GHz
802.11g-2003 – do 54Mbps w paśmie 2.4GHz
802.11n-2009 – do 4x150Mbps w paśmie 2.4/5GHz

Zasięg do ok. 50m w budynkach, 100m na zewnątrz 
(przy założeniu anten dookólnych)

Topologia sieci: głównie gwiazda, możliwy mesh
Dostęp do kanału: CSMA/CA

Zalety: 
● wysoka przepływność (multimedia!)
● popularność (każdy ma w laptopie/telefonie)
● często dostępna infrastruktura

Wady:
● relatywnie wysoki pobór energii zasilającej
● zazwyczaj bardziej skomplikowane rozwiązanie



  

IEEE 802.16 (WiMAX)
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Standard stworzony z myślą o szerokopasmowym bezprzewodowym 
dostępie do internetu. 

Aktualnie wykorzystywane standardy
802.16d-2004 – pasma pracy w zakresie 2 - 11GHz
802.16e-2007 – poprawiona mobilność – działa nawet przy prędkościach 

poruszania się 120km/h

Przepływność: teoretyczna 75Mbps, w praktyce w Polsce 4Mbps
Zasięg do ok. 30km (LoS), 12km przy braku widoczności optycznej
Topologia sieci: gwiazda
Dostęp do kanału: TDMA

Zalety: 
● wysoka przepływność
● alternatywa dla internetu przewodowego

Wady:
● wysoki koszt urządzeń klienckich
● konkurencja ze strony usług 4G (np. LTE)



  

IEEE 802.15.1 (Bluetooth)
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802.15.1-1.2: do 1Mbps, 
802.15.1-2.1+EDR: do 3Mbps, 
802.15.1-3.0: do 24Mbps wykorzystując sieć WiFi
802.15.1-4.0: nadchodzący standard: do 480Mbps (UWB)

Pasmo: 2.4GHz
Zasięg: do ok 100m
Topologia: głównie gwiazda

Zalety:
● mniej skomplikowany niż WiFi
● bardziej energooszczędny

Wady:
● dopasowany raczej do małych sieci (akcesoria komputerowe)



  

IEEE 802.15.4 (Low Rate Wireless Personal Area Networks) 
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warstwa fizyczna

warstwa MAC

802.15.4:

Standard definiuje warstwę fizyczną i warstwę 
dostępu do kanału. Na tej bazie powstało 
wiele protokołów sieciowych.

Pasma: 869MHz (Europa), 
           902-920MHz (USA), 
           779-787MHz (Chiny), 
           950-956MHz (Japonia)

 2.4GHz (cały świat)

Przepływność: 20-250kbps (1Mbps)
Topologia: cluster tree, mesh
Dostęp do kanału: CSMA/CA lub TDMA
Zasięg: ok. 100m



  

IEEE 802.15.4 (Low Rate Wireless Personal Area Networks) 

34

ZigBee-PRO to najpopularniejszy standard bazujący na 802.15.4. 
Wykorzystuje mechanizm CSMA/CA. Obsługuje sieci o topologii 
drzewa (cluster tree), w której istnieje rozróżnienie pomiędzy 
węzłami końcowymi i przekaźnikowymi. 

To wchodzący obecnie standard, będący radiowym przedłużeniem 
standardu komunikacji przewodowej HART. Wykorzystuje 
mechanizmy TDMA i obsługuje homogeniczne sieci o topologii 
mesh. Posiada szereg usprawnień w stosunku do ZigBee.

To najnowszy standard, który dopiero zyskuje poparcie. 
Wykorzystuje TDMA. Aktualnie niewiele urządzeń wspiera ten 
standard.

To protokół pozwalający na przesył pakietów IPv6 w sieci opartej 
o 802.15.4. Stymulowany ideą „Internet of things” pozwala 
niskomocowym urządzeniom końcowym (czujniki, aktuatory) na 
komunikację w sieci IP.



  

IEEE 802.15.4 – przykłady urządzeń
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XBee PRO (DIGI)

Pasmo pracy: 2.4GHz
Moc wyjściowa: do 10mW
Czułość: -100dBm @ 250kbps
Protokół: ZigBee PRO
Przepływność: 250kbps
Interfejs: UART
Pobór mocy: 180mW

SITRANS TF280 (Siemens)
pomiar temperatury

Pasmo pracy: 2.4GHz
Moc wyjściowa: 10mW
Protokół: WirelessHART
Zasilanie bateryjne 3.6V
Czas pracy na baterii: 5lat
IP65 / NEMA4



  

Rozwiązania własne (proprietary)
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To rozwiązania bazujące na niestandardowych układach i/lub protokołach 

transmisji. Stosowane gdy trzeba uzyskać np.: 

● duży zasięg transmisji (praca w niskich pasmach)

● wysoką przepływność (praca z minimalnym narzutem protokołu)

● ultra-niskomocowość (specyficzne protokoły transmisji)

● prostotę (np. przy łączach punkt-punkt, gwiazda)

Ważną klasą rozwiązań są układy pracujące w pasmach ISM = Industrial, 

Scientific and Medical. Najczęściej są to pasma 433, 868 i 2400MHz 

(Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie 

urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być 

używane bez pozwolenia radiowego, Dz.U. 138, poz. 972)



  

Rozwiązania własne (proprietary) – przykłady urządzeń
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Sateline-3AS 869 SATEL

Pasmo pracy: 868MHz
Moc wyjściowa: 10mW..500mW
Czułość: -108dBm @ 19.2kbps
Przepływność: 19200/38400bps
Interfejs RS-232/485/422
Pobór mocy: 2W

CC1020 (Texas Instruments)

Pasmo pracy: 433/868MHz
Moc wyjściowa: do 10mW
Czułość: -104dBm @ 19.2kbps
Przepływność: do 153.6kbps
Interfejs SPI/UART
Pobór mocy 60mW



  

Porównanie technologii
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Sieć 
komórkowa

IEEE 802.11
(WiFi)

IEEE 802.16
(WiMAX) Bluetooth ZigBee

zasięg ogólno-
światowy średni daleki mały średni

przepływność średnia wysoka średnia wysoka niska

zużycie 
energii wysokie średnie wysokie średnie/

niskie niskie

cena wysoka średnia wysoka niska niska
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Bezprzewodowe sieci kontrolno-
pomiarowe w AGH



  

Sieci sensorowe do pomiarów parametrów środowiskowych
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Katedra Elektroniki oraz Katedra Automatyki 
zakończyły projekt: „Fotowoltaika i sensory w 
proekologicznym rozwoju Małopolski”.
Główne cele przedsięwzięcia:
• Monitorowanie stężenia wybranych gazów 

cieplarnianych
• Monitorowanie podstawowych parametrów 

środowiskowych (temperatura, wilgotność, 
ciśnienie, nasłonecznienie)

Główne cechy realizacji:
• Architektura rozproszona, pomiar wielopunktowy
• Łączność radiowa, dwukierunkowa, bliska i daleka
• Zcentralizowane zarządzanie oraz akwizycja 

danych
• Zestawianie sieci ad-hoc 
• Duża autonomia działania



  

Węzły sieci zaprojektowane w AGH
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RCM-01 RCM-02
Pasmo pracy: 433MHz/868MHz
Czułość: -100dBm (1% PER)
Przepływność: 57.6 kb/s
Moc wyjściowa: 13dBm
Moc: 3.3V/85mA

Pasmo pracy: 433MHz
Czułość: -116dBm (1% PER)
Przepływność: 9.6 kb/s
Moc wyjściowa:10dBm
Moc: 3.3V/50mA



  

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju 
Małopolski
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Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju 
Małopolski
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Architektura systemu
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connection
server

www server
(visualization)

database
server

(acquisition)

administration
terminal

internet

GSM
network

data view
terminal

cluster 1

cluster 2



  

www.wsn.agh.edu.pl
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http://www.wsn.agh.edu.pl/?q=pl/sensonline/8/2011-12-06/2011-12-14
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Podsumowanie. Pytania.

www.wsn.agh.edu.pl
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