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1. Вовед
Зголемената потрошувачката на енергијата е еден од најголемите светски проблеми на
денешницата. Пронаоѓањето на начини за заштеда и намалување на потрошувачката на
електричната енергија е се по присутно во повеќе области на технологијата. Бројот на
вгардливи микрокомпјутерски системи расте од ден на ден, а притоа заштедата на
енергијата и зголемувањето на енергетската ефикасноста стануваат едни од врвните
приоритети на програмерите на таквите системи. Постојат ситуации каде што
оперативниот живот на батеријата мора да се прошири и на апсолутниот максимум. Кај
таквите апликации батеријата не можи да се замени или замената вклучува многу високи
трошоци. Пример за апликации кај кои потрошувачката на енергијата е со врвен
приоритет се безжичните сезнорски мрежи.
Кај безжичните сензорски мрежи потребата за постигнување на ултра ниска
потрошувачка на енергијатапроизлегува од многу битен фактор за нивното
функционирање, а тоа е нивната автономност. Потрошувачката на сензорскиот јазол е од
витално значење за неговата автономност, а со тоа и од големо значење за целокупното
функционирање на безжичната сензорска мрежа.За приспособување кон овој тренд расте
и бројот на микроконтролери со “ултра ниска моќност” кои стануваат се подостапни на
светскиот пазар. Со одбирњето на микроконтролер со “ултра ниска моќност” за одредена
апликација не значи дека ќе се постигне и ниска потрошувачка на енергијата, битен
фактор е оптимизирањето на софтверот, не само во однос на функционалноста, туку и
во однос на енергетската ефикасност. Имањето на целосна контрола на хардверот
,оптимизирањето на целокупниот софтвер и одбирањето на соодветните периферни
уреди се клучни фактори за намалувањето на потрошувачката на енергијата.
Предмет на магистерскиот труд ќе биде разработка на решение за намалување на
потрошувачката на енергијата на сензорски јазол кој би се користел за имплементација на
безжични сензорски мрежи.
Во овој проект главна цел е софтверски со помош на користењето на енергетските
модови на микроконтролерот (менаџмент на енергијата), наизменично ставање во
различните енергетски модови, подесување на времињата на доцнење при циклусите на
мерење, користење на различни периферии на микроконтролерот, и со менаџмент на
енергијата на сензорот и примопредавателниот модул да се постигне што поголема
заштеда на енергијата на сензорскиот јазол. Со развојот на конкретниот практичен
пример ќе при што ќе се искористат можности на микроконтролерот EFM32G890F128, и
со користењето на напредните можности на развојната плочка EFM32 starter kit во поглед
на дебагирањето на потрошувачка на енергијата ќе се постигне оптимална потрошувачка
на електричната енергија на сензорскиот јазол.
Развојот на енергетски ефикасни вгардливи системи може да се подели на три развојни
фази:дебагирање на хардверот, софтверско дебагирање на функционалноста и
софтверско дебагирање на енергетската ефикасност.
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1.1 Опис на безжичните сензорски мрежи (WSN)
Безжичните сензорски мрежи (анг. Wierles Sensor Network - WSN) се изградени од
поголем број поединечни сензори. Таквите сензори во рамките на WSN системот имаат
еден вид на технички и физички ограничувања. Ограничени се со брзината на работа,
меморијата, и дометот на комуникација. Научниците кои работат на развојот на WSN
мораат да го прифатат предизвикот на тие недостатоци. Мораат да комбинираат
поединечни решенија (сензор или група сензори), и да ги вмрежат во WSN системот, на
тој начин што ќе се искористат предностите на поединечните решенија, а притоа ќе се
отстранат недостатоците.
WSN системитие се изградени од таканаречени ,,Јазли” (анг. nodes), кои меѓусебно
комуницираат со испраќање и примање на податоци. Податоците патуваат од јазел до
јазел и се процесираат. Слично како кај интернетот, каде што јазлите ги претсавуваат
серверите.
Кај WSN многу битен фактор е напојувањето со енергија на таквите системи. Овие
системи мораат да работат долго време без обновливи извори на енергија па затоа
поедини компоненти на WSN системот повеќето од времето се исклучени. Исто така
битна ставка во развојот на WSN е осигурување на сигурна работа во најразлични
опкружувања. Со оглед дека посебните решенија заедно делуваат низ подолг временски
период, многу веројатно е дека ќе дојде до различни позитивни но и негативни појави, кои
ќе ги нарушат протоколите по кои WSN функционираат. Мануелното одржување на
ваквите системи е многу сложено и скапо, па овие системи мораат да бидат способни
самите себе да се одржуваат и организираат.
Секој од горе наведените фактори додатно ја комплицира изработката на WSN
системот, а истовремено таквиот систем мора задржи комерцијално прифатлива цена.
Примената на безжичните сензорски мрежи можеме грубо да ги поделиме на 3 подрачја:
1. Наблудување на околината
2. Наблудување на нешто во околината
3. Наблудување на интеракции на објекти кои се просторно ориентирани
,,Наблудување на околината” – опфаќа следење на животната средина, земјоделијето,
климатски промени, надзор и интелигентни аларми.
,, Наблудување на нешто во околината” – опфаќа структурно
мониторирање и одржување на опрема, медицинска дијагностика итн.

наблудување,

,, Наблудување на интеракции на објекти кои се просторно ориентирани” – опфаќа
следење на комплексни интеракции, како на пример, наблудување на движењето на
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дивите животни, управување во катасрофи, воени примени, медицина, процеси во
производсвени погони, итн.
Генерално може да се каже дека WSN системите вклучуваат повеќе области од
информатичката технологија: хардвер, софтвер, мрежна технологија и методи на
програмирање.

1.2 Историја на WSN
Безжичните микросензорски мрежи се познати како едно од најважните подрачја
на технологијата во 21 век. Нивниот развој е поврзан со два проекти на агенцијата
Defence Advanced Research Agency (DARPA), а тоа се : the Distribuited Senzor Networks
(DSN) односно Дисрибуирани сензорски мрежи и Sensor Information Technology
(SensIT) односно Сензорски информациони технологии. Мрежната микросензорска
технологија е опишана како , една група на евтини, мали, паметни уреди, кои во себе
содржат мноштво на сензори, кои имаат способност да комуницираат со безжични мрежи
и интернет, се шират во голем број и се погодни за следење на просторот, градовите,
домовите. Тие се многу погодни за разни воени апликации како што се извидување и
наблудување. Паметните микросензори можат да бидат распространети на теренот, во
воздухот, водата, телото, возилата, зградите итн. Сензорските мрежи можат да го
откријат и процесираат настанот, можат исто така да го лоцираат наоружувањето. Секој
сензорски јазел е оспособен за обработка на податоци, и има потенцијално голем број на
сензори кои работат во акустичен, инфрацрвен, сеизмички или магнетен мод, а исто така
можат да содржат и микрорадари. Имаат вградена меморија за чување на податоците,
линковите од соседните јазли, како и информациите за позицијата што ги добиваат преку
GPS. Мрежните микросензори припаѓаат на групата на сензорски мрежи, кои користат
дистрибуирани сензори за собирање на информации за објектите кои се од интерес.
Денешните и потенцијалните сензорски мрежи се содржани во следните
апликации: воена индусрија, обезбедување на физички објекти, воздушна контрола,
надзор на превозот, видео надзор, индусриска и производна автоматизација,
дистрибуирана роботика, следење на околината, следење на згради и објекти.
Сензорските мрежи во овие примени можат да бидат безжични и жичани, сензорите
можат да бидат минијатурни или поголеми, но е многу битно е да ја исполнуваат задачата
и да внесат напредок во ова подрачје.
Развојот на сензорските мрежи е потпомогнат од три посебни научни подрачја :
сензорика, комуникации и компјутерски науки ( хардвер, софтвер и алгоритми). Развојот
на секоја од овие три науки, поединечно и колективно, истовремено ја развива и областа
на сензорските мрежи. Пример за сензорска мрежа е првиот радрски систем за следење
на воздушниот сообраќај на небото. На националниот енергетски систем, исто така, може
да се гледа како голема сензорска мрежа. Овие системи се изградени со помош на
посебни комјутерски и комуникациски решенија, многу пред воведувањето на терминот
,,сензорски мрежи”.
Бедри Зија

Страна8

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

2.Архитектура на сензорски јазел за имплементација на WSN

Примопредавател

Екстерна
меморија
Микроконтролер

Сензори
Батериско
Напојување

Блок дијаграмбр. 1Архитектура на сензорски јазол

Главните компоненти на сензорскиот јазол за имплементација на WSN се:
микроконтролер, примопредавател, надворешна меморија, извор на енергија и еден или
повеќе сензори. На блок дијаграмот бр.1 која е прикажан погоре е прикажана основна
конфигурација на сензорски јазел. Централен дел на јазелот е микроконтролерот. Слична
градба со сензорскиот јазел има и базната станциа (gateway) со таа разлика што има и
дополнителни модули како што се :GPRS, LAN, USB интерфејс и сл. за вмрежување со
локален или одалечен сервер со база на податоци за понатамошна обработка.
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2.1Микроконтролер
Микроконтролер (microcontroller)
microcontroller)претставува компјутер вграден во еден чип (single-chip
computer). Терминот микро (micro
micro)укажува на тоа дека се работи за мал уред,
уред а терминот
контролер (controller)укажува
укажува на тоа дека се користи за контролни апликации.
апликации
На слика бр. 1 е се прикажани блок дијаграми на кои се гледа разликата помеѓу процесор
и микроконтролер. Кај класичен микропроцесорски систем сите компонети се поврзани
преку магистрали, додека кај микроконтролерот сите градбени делови се вградени во
еден чип.

Слика бр. 1Разлика
Разлика помеѓу микропроцесор и микроконтролер
Микронтролерот е главна компонента на сензорскиот јазол, тој ги извршува
задачите, ги процесира под
датоците и ги контролира функционалноста на другите
компоненти вградени на сензорскиот јазел. Најчесто се користи микроконтролер,
микроконтролер но исто
така би можеле да се користат и други алтернативи како што се:
 микропроцесори за општа наменаMPU(MicroProcesor Unit)
 дигитални сигнал процесори DSP (Digital Signal Procesor)
 FPGA(Field-Programmable
rogrammable Gate Array)
Микроконтролерите сепак се најкористени при градењето на сензорските јазли поради
нивната ниска цена, флексибилноста да се поврзуваат со други уреди, леснотијата на
програмирањето, и ниската потрошувачка на енергија.
Микропроцесорите за општа намена генерално имаат повискока потрошувачка на
енергија од микроконтролерите
микроконтролерите, па затоа често не се сметаат за соодветен избор за
сензорските јазли.
Дигиталниот сигнал процесор
есор е специјален тип на процесор кој е базиран на специјална
архитектура наменета за дигитално процесирање на сигнали.
Дигиталните процесори на сигнали вообичаено можат да бидат избор за апликации за
широкопојасни безжични комуникации
комуникации.Безжичните сензорски мрежи имаат обично
поскромни потреби во поглед на дигиталното процесирање на сигнали,
сигнали односно
обработката, модулацијата и процесирањето на сигналите од сензорите се помалку
комлицирани. Но во некои апликации каде што е потребно локално да се извршинапредно
извр
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процесирање на сигналите добиени од сензорите,DSP процесорите се најсоодветен
избор.
Вакви побарувања имаат најчестоапликации за: воени, индусриски ,медицински
примени.Кај овие апликациие потребно да се изврши локалнопроцесирање на
дигиталните сигнали, најчесто: звук, слика, биопотенцијалидобиени од човечкото
тело,сигналите добиени од сеизмолошки сензории сл.
Field-programmable gate array (FPGA) е полупроводникчки уред кој може да се
конфигурира од страна на корисникот или дизајнерот по произведувањето. FPGA може да
биде програмиран со употреба на дијаграми на логички кола или со изворен код преку
јазик за опис на хардверот HDL за да се специфицира како треба да работи чипот. Може
да се употреби за да се имплементира било која логичка функција што едно интегрирано
коло со специфична задача ASIC може да ја изврши, но можноста за ажурирање на
функционалноста по доставата овозможува предности за многу апликации.
FPGA се помоќни, можат да се репрограмираат и реконфигурираат во согласност со
барањата, но програмирањето е комплицирано, потребно е повеќе време за развој и
трошат повеќе енергија. FPGAкако и DSPне се користат често за сензорските јазли.Можат
да бидат избор за апликации за широкопојасни безжични комуникации, апликации каде
што е потребно моќно дигитално процесирањена сигнали, дизајн на базни станици и сл.
Во суштина, еден микроконтролер може да има разни составни делови. Но сепак, секој
микроконтролер содржи некои основни степени или блокови, за да може да функционира.

2.1.1Архитектура на микроконтролерите
Постојат два вида на архитектури во кои микроконтролерите се среќаваат (изведуваат).
Von Neumann (Вон Нојман) архитектурата се одликува со тоа што податочната и
програмската меморија се поврзани со CPU со една магистрала, односно пристапот кон
податоците и инструкциите се одвива преку една иста магистрала. Овој тип на
архитектура е постар и како што е очигледно, мемориите мора да го делат просторот,
односно капацитетот за пренос на различни типови податоци. Ова, од друга страна, ја
забавува брзината на работата, односно брзината на извршување на инстрикциите.
Порано се мислело дека е полесно дизајнирањето на хардверот од развојот на
софтверот. Поради таа причина се дизајнирале процесори со повеќе инструкции
(Complex instruction set computing – CISC),кои се ипплементирани во самиот чип.
Harvard (Харвард) – архитектурата е напредок во дизајнот на микроконтролерите.
Кај овој тип на архитектура, податочниот и програмскиот дел се одделени и се поврзани
со CPU со две засебни магистрали. Со ова се овозможува зголемување на протокот на
информации, а со самото тоа и поголема брзина на работа. Кај овој тип на
микроконтролери има редуцирано инструкциско множество(Reduced instruction set
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computing- RISC). Односноархитектура
архитектура со поголем осврт кон софтверот.
софтверот Современите
микроконтролери се со архитектура Хардвард.
Основните составни делови на еден микроконтролер и нивната функција е претставена
на слика бр.2.

ика бр.2Градба на микроконтролер
Слика
Основните компоненти кои ги содржи секој микроконтролер се:








Централна процесорска едниница (CPU-Central Procesing Unit)
Осцилатор
RAM(Random-access
access memory
memory)
Програмска меморија (FLASH)
FLASH)
Магистрали
Влезно излезни портови (I/O)
Тајмери

Периферни модули варираат во зависност од намената и производителот на
микроконтролерот.
Најчести периферни модули кои се вградуваат во микроконтролерите се:






A/D и D/A (аналогно-дигитални
дигитални и дигитално-аналогни конвертори)
PWM(Pulse-Width
Width modulation) – Импулсно ширинска модулација
RTC (Real Time Clock) – Часовник за реално време
EEPROM (Electrically
Electrically Erasable Programmable Read
Read-Only Memory)
комуникациски интерфејси (USART, SPI, I2C, USB, ETHERNET)
Бедри Зија
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2.2Сензори
Сензорите се градат со цел да се копираат функциите на 5-те сетила на човекот:
човекот






Вкус
Мирис
Допир
Слух
Вид

Човечките сетила бараат контакт ( или функционираат на мали растојанија и во мали
опсези). Човечките сетила се ограничени. Првите три сетила бараат контакт.
контакт Слухот
функционира ако изворот е на мала далечина и е ограничен за звуци со фрекфенции со
опсег (20-20.000 Hz). Видот – очите се осетливи на мал опсег светлински дразби (видлива
светлина).
Сензорите се градат за да се прошири фрекфентниот и динамичкиот опсег на човечките
сетила. Тие се користат за да се регистрира физичката величина од интерес за анализа
на поеднини процеси.
Сензорите се Трансдусери кои примаат влез од произволна природа, а на излез даваат
електричен сигнал. На слика бр
бр. 3 е дадена принципиелна шема на работата на сензор.

Слика бр. 3 Принципиелна блок шема на работа на сензор
Основни карактеристики на секој сензор се:
•
•
•
•

Точност
Грешка
Резолуција
Опсег
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2.2.1 Поделба на сензорите
Сензорите се делат по повеќе критериуми.
 По видот на информацијата што ја даваат (енергијата е носител на
информацијата):
• Енергија на зрачење
• Механичка енергија
• Термичка енергија
• Електрична енергија
• Хемиска енергија
• Нуклеарна енергија
 По типот на физичката величина што се мери:
• Температура
• Притисок
• Напон
• Звук
• Забрзување
• Вибрации
 По принципот на работа на сензорот:
• Пиезоелектричен
• Отпорен
• Капацитивен
• Индуктивен
• Микромеханички (MEMS)
 По тоа дали користат надворешен извор на енергија:
• Активни ( користат надворешен извор)
• Пасивни (не користат)
Пасивните сензори директно генерираат електричен сигнал под дејство на мерената
величина. Тие не користат надворешен локален извор на енергија и не емитираат никакво
зрачење. Пример за сензори од овој тип се : термопар, тензометриска трака, светлинско
зависен отпорник LDR, температурно зависен отпорник.
Активните сензори работаат на локален извор на енергија или врз база на природни
извори на радијација. Примери за ваков тип се: индуктивни сензори, капацитивни сензори.
Потребен е надворешен извор за напојување бидејќи овие сензори во себе имаат
вградена електроника за аквизиција и излезен интерфејс кој може да биде аналоген или
дигитален односно измерената вредност на излез може да биде аналогна напонска
состојба со опсег (0-5V) или струен сигнал (0-20mA),или дигитален интерфејс најчесто
SPI, ONE WIRE или I2C. Кај овие сензори возбудата се модифицира од страна на
сензорот за да се генерира излезниот сигнал. Активните сензори имаат покомплексна
градба од пасивните сензори.
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 Поделба на типови на сензори по нивната намена:
• Забрзување, брзина, поместување, сила, момент, аголна брзина.
• Температура, влажност, притисок, проток
• Акустички, светлински, хемиски( за детекција на гасови и супстанции)
• За мерење на растојание(proximity sensor) и др.
• Мерење на радијација
На слика бр. 4 се прикажани различни типови на сензори во различни куќишта.

Слика бр. 4 Различни типови на сензори
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2.3 Примопредавателни модули
Примопредавателот (анг. transreciver) претставува комбинација од предавател/приемник.
предавател
Оваа компонента ја остварува безжичната комуникацијата на јазелот со другите јазли во
рамките на WSN системот. Во зависност од изведбата на јазелот и неговата примена има
различни типови на примопредавателни модули, кои можат да се класифицираат по
различни критериуми како што се: пакувањето, интерфејсот со кој комуницираат со
микроконтролерот,типот на модулација, фрекфентниот опсег , протоколот на
комуникација и др.
Модерните комуникациски чипови преставуваат примопрдаватели односно комбинираат
half duplex трансмисија и прием
прием. Тие комбинираат повеќе компоненти : RF модул,
аналоген интерфејс, дигитален baseband процесирачки модул, хардверски модул за MAC
key. На слика бр. 5 е прикажана блок архитектурата на приморедавател.Во
приморедавател
некои
примопредавателни модули стекот за одредениот тип на комуникацијата е инкорпориран
во фирмверот на самиот модул
модул, со што се овозможува апликативно
тивно користење на
модулот во комбинација со надворешен микроконтролер.

Слика бр.5Архитектура на приморедавател
Во зависност од пакувањето примопредавателните компоненти можат да се поделат:





Примопредавател интегриран во чип
Промопредавателен чип
чиппоставен на печатена плочка
Примопредавателен модул во метализирано куќиште
Примопредавател интегриран во самиот микроконтролер
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На слика бр. 5 е даден приказ различни типови примопредаватели вгардени во чип и
примопредаватлени модули во метализирано куќиште.

Слика бр. 5Различни типови на куќишта на примопредаватели
Во зависност од интерфејсот за комуникација примопредавателните компоненти се делат
на:
 UART ( Universal Asynchronous Reciver/Transmiter) Универзален асинхрон сериски
интерфејс.
 SPI (Serial Peripherial Interface Bus)
Според типот на модулација можат да бидат:





OOK
ASK
FSK
O-QPSK

Според протоколот на комуникација:








ZigBee / 802.15.4
ZigBee RF4CE
RFID
Bluetooth
WI-FI
ANT/ANT+
6LoWPAN

Според изведбата на протоколот на комуникација:
 Со претходно вгарден стек за протоколот на комуникација во самиот чип/модул
 Стекот за протоколот треба дополнително да се програмира и имплементира во
фирмверот на апликативниот микроконтролер од страна на ембедед дизајнерот
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Некои производители на примопредавателни чипови имплементираат подршка за
безбедносни енкриптирачки алго
алгоритми во самите чипови, како што може да се види со
споредбата на различните типови на примопредавателни чипови дадена во табела бр. 1.

Табела бр.1 Споредба на различни типови на примопредавателни чипови

2.3.1 Одбирање на тип на приморедавател
Кој тип на примопредавател
примопредавателен модул ќе се користи зависи од примената на
сенозрските јазли. Изборот зависи од повеќе фактори како што се :
•
•
•
•
•
•
•
•

далечината на која треба да се овозможи комуникацијата
протоколот на комуникацијата
протокот на информации во единица време
безбедноста
доверливост на системот
потрошувачката на енергија
димензииите на јазелот (дали е потребна минијатурност на изведбата)
изведбата
цената

Особено битен фактор при дизајнирањето на сензорски јазли за градење на
сензорски мрежи е правилниот избор на приморедавателната компонента во поглед на
потрошувачката на енергијата
енергијата. Примопредавателните компоненти се најголемиот
потрошувач на енергијата на батеријата на сензорскиот јазол, па затоа правилниот избор
на приморедавател е еден од клучните фактори кои допринесуваат за автономноста на
сензорските јазли во подолг временски период.
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Друг битен фактор е цената на примопредавателната компонета, особено кога се
работи за дизајн на сензорски јазол кој се користи за имплементирање на безжични
сензорски мрежи со големи размери кај кои бројот на јазлите е во огромен број.
При дизајнирањето на сензорските јазли може да се употреби примопредавателен
модул интегриран во чип или прмопредавателен модул интегриран во метализирано
куќиште со имплеменитран стек за типот на комуникација. Изведба на дизајн со чип на
прв поглед изгледа како поевтино и подобро решеније, но таквиот дизајн повлекува низа
други дополнителни трошоци за постигнување на потребниот квалитет . Кај таквиот
дизајн има дополнителна потреба на надворешни компоненти како RCL компоненти,
филтри, осцилатори, дизајнирање на антена за таквиот чип да се стави во функција. За
тестирање на ваквото решение потребни се RF инжинериг и скапа опрема: осцилоскоп,
спектрален анализатор, логички анализатор, како и пишување на комплексни драјвери и
стек за комуникација со микроконтролерот.
Како одговор на ова затоа се почесто производителите изработуваат комплетни
примопредавателни модули кои се смесетни во метализирано куќиште и стекот на
протоколот за комуникација е инкорпориран во самиот модул. На овој начин се
постигнува подобар квалитет, заштита од пречки,полесно дизајнирање на печатеното
коло и изведба на антена на сензорскиот јазел.Но изборот на приморедавателот сепак
зависи од намената, цената на чинење времетраењето потребно за развој и потребниот
квалитет.
Постојат
повеќе
прозиводители
на
примопредавателни
чипови
и
примопредавателни модули од кои можеме да ги издвоиме: Texas Insruments, Chipcon,
Freescale,
Atmel,
Nordic
Semiconductor,
(NXP)Jennic
кои
прозиведуваат
примопредавателни чипови и микроконтролери со вграден RF модул, и Laipac Tech, Telit,
Digi, Radiotronix, Hope Microelectronics, Gain Span и др. кои произведуваат комплетни
примопредавателни модули.
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3. Енергетски ефикасни протоколи за вмрежување кај WSN
3.1 IEEE 802.15.4 стандард
IEEE 802.15.4 е стандард кој го дефинира физичкиот и MAC слој, за потребите за
реализација на безжичните персонални мрежи со мали брзини на пренос (Low Rate –
Wierles Area Network, LR-WPAN). Интеракцијата на MAC слојот со повисоките слоеви на
мрежата се одвива со користење на стандардни 802.2 подслоеви. Стандардот е наменет
за остварување на комуникација помеѓу уреди на мали растојанија (10-120m), без
постоење на инфраструктура за организација и управување со мрежата. Целта за
развојот на овој стандард била вмрежување на голем број сензори за индусриски, научни
и медицински примени со користење на уреди со значително пониска цена, мала
потрошувачка на енергија и ниски вредности на протокот на податоци во однос на IEEE
802.15.1 Bluetooth стандардот. На основа на IEEE 802.15.4, развиени се многу други
индусриски стандарди од кои комерцијално најповеќе се користи ZigBee стандардот.IEEE
802.15.4 стандардот дефинира 4 модели на физичкиот слој (PHY). Стандардот
предвидува користење на 3 фреквенциски опсези: 1 радио канал во опсегот 868-868.8
Mhz за Европа, 10 радио канали во опсегот 902-928 Mhz за Северна Америка и/или 16
радио канали во опсегот 2.4 – 2.4835 GHz (глобално). Стандардот IEEE 802.15.4a
дефинира два дополнителни модели на PHY слојот.
Во првиот модел се користи DS-UWB (Direct Sequence – Ultra Wide Band) техника за
пренос во опсегот на фреквенции под 1Ghz, од 3 до 5 Ghz и од 6 до 10Ghz. Во вториот
модел се користи C-SS (Chirp- Spread Spectrum) техника во ISM(Indusrial, Scientific
&Medical) фреквентниот опсег.

3.2 Zigbee комуникација
ZigBee претставува безжичен комуникациски протокол наменет за персонални мрежи со
мала пропусност и ниска потрошувачка на енергија. Целната примена на ZigBee е за
апликации кои имаат потреба од вмрежување на голем број на уреди, пренос на мала
количина на податоци, ниска потрошувачка на енергијата и висока сигирност при
преносот. ZigBee се темели на IEEE 802.15.4 стандардот и често овие два поими се
поистоветуваат.
Мрежниот протокол ZigBee настанал како одговор кога се јавила потреба за вмрежување
на голем број на уреди помеѓу кои се пренесуваат мала количина на податоци со
релативно ниска брзина на преносот, за апликации кои имаат потреба за голема
енергетска автономија на уредите, а со тоа и мала потрошувачка на електрична енергија.
Типични примери за апликации со вакви побарувања се безжичните сензорски мрежи,
контролни мрежи, прибирање на медицински податоци и слично. ZigBee уредите би
требало да се мали, ефтини и со голема стабилност при работата.
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3.2.1 Класи и типови на Zigbee уреди
IEEE стандардот
функционалност:
•
•

дефинира

две

класи

на

уреди

во

зависниост

од

нивната

FFD(анг. Fully Functional Devices – уред со целосна функционалност)
RFD(анг. Reduced Functional Devices– уред со ограничена функционалност)

FFD е воглавно споен на некој постојан извор на напојување додека RFD е енергетски
самостоен, (поврзан е на сопствено батериско напојување) и како таков е ограничен во
енергетска смисла и со ограничени функциии во мрежата.
ZigBee
ги
дефинира
и
уредите
по
нивната
функција
во
мрежата.
Поделбата според функцијатана уредите во мрежата е дадена во табела бр. 2.
ZigBee уред

IEEE класа на уред

Координатор

FFD

Насочувач

FFD

Краен уред

RFD (ретко FFD)

Функција
Воспоставување на мрежа, доделување на
мрежни адреси, се грижи за сигурноста и
исправноста при развената на податоци помеѓу
јазлите во мрежата
Необврзан. Го зголемува физичкиот домет на
мрежата. Овозможува спојување на поголем број
на јазли во мрежата.
Сензорски јазол, контролен уред

Табела бр. 2Поделба на функциите и класите на Zigbee уредите

3.3 Безжични мрежни топологии
Мрежната топологија претставува скица на распоредот или поврзаноста на членовите во
мрежата. Може да виде физичка или логичка. Физичката топологија претставува нацрт
на физичкиот распоред на јазлите во мрежата, додека логичката топологија претставува
нацрт на логичкиот ток на податоците во мрежата. Физчката топологија не мора
истовремено да биди и логичка топологија на една мрежа.
Спрема физичките мрежни топологии мрежите можеме да ги поделиме на:
•
•
•
•

Bus(Магистрала): Сите членови на мрежата се споени на единствен, заеднички
вод (магистрала)
Star(Ѕвездаста): Сите членови на мрежата се споени со различни водови до
центарлниот јазол кој е во функција на магистрала
Ring(Прстенеста): Секој член на мрежата е поврзан со точно два други членови со
кој заедно формираат кружен ток на сигналот
Mesh(Решеткаста): Може да биде изведена со потполно или делумно поврзани
членови. Кај потполно поврзаните членови(full mesh),секој член внатре во мрежата
е поврзан со секој друг член притоа формирајќи потполно поврзана мрежа. Целта
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е да се обезбеди непрекината поврзаност во апликациите каде што текот на
податоците е од голема важност (индусрисики апликации, нуклеарни централи,
истражувачки центри ...) Кај делумната поврзаност одредениот јазол е поврзан со
повеќето од останатите јазли во мрежата.
Tree(Стеблеста):хиеархиска мрежа во која постои централен јазол (root) кој е
поврзан со пониско позиционираните јазли од второто ниво. Притоа овозможена е
стеблеста структура со која е овозможено понатамошно поврзување при што
второто ниво може да биде поврзано со трето ниво на јазли итн.

На слика бр. се прикажани различните мрежни топологии.

Слика бр. 6Мрежни топологии
IEEE 802.15.4 стандардот подржува ѕвездестаstarи peer-to-peer топологија. ZigBee
сецификацијата подржува star и два типови на peer-to-peer топологии, mesh и cluster
tree(слика бр. 7). ZigBee – компатибилните уреди во некои случаи специфицираат и
подршка на point-to-point и point-to-multipoint топологии.

Слика бр. 7 ZiBee подржанитопологии
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3.4 Споредба помеѓу безжичните мрежни стандарди
Во табела бр. 4 споредбено се дадени карактеристиките на трите најкористени безжични
стандарди за вмрежување.
Bluetooth

Безжични параметри

Wi-Fi

ZigBee

Фреквентен бенд

2.4GHz

2.4GHz

2.4GHz

PHY/MAClayers

IEEE802.15.1

IEEE802.11b

IEEE802.15.4

9m

Внатре:повеќе од30m
Надвор(при оптичка
видливост): повеќе
од100m

75до90m

Домет
400mA(Txmode)
20mA(Standbymode)

25-35mA(Txmode)
3 µA(Standbymode)

1 Mbps

11Mbps

250Kbps

250KB

1 MB

>3s

варијабилно,типично1s

Типично 30ms

FHSS
(frequencyhop
ping
spreadspectru
m)

DSSS
(direct-sequencespread
spectrum)

DSSS
(directsequencespread
spectrum)

Minimumquiet
bandwidthrequired

15MHz(dynamic)

22MHz(static)

3 MHz(static)

Максимален број
на јазли во
мрежата

7

32попристапна точка

64K

Број на канали

19

13

16

Оперативна јачина на 60mA(Txmode)
струја
Проток на податоци

Големина на стек
протоколот
Типично време за
мрежно
приклучување
Метод за
спречување на
интерференција

32KB
4KB(За уреди со
ограничена
функција)

Табела бр. 3 Споредба на мрежните стандарди
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4. Технички карактеристики, извори на енергија и техники за
намалување на потрошувачката на енергијата кај WSN
4.1 Технички карактеристики на WSN
Хардверот кај WSN опфаќа микропроцесори(микроконтролери), меморија, сензори,
A/D конвертори, предавателни компоненти (RF чипови), контролери и интерфејси кои ги
поврзуваат различните делови во целина и извор на енергија. Со зголемувањето на
делотворноста на чиповите и нивната минијатуризација, постои тренд ефикасноста на
микроконтролерите да се зголемува, а функционалноста се одржува на слично ниво.
Просечен микроконтролер во ваков систем троши околу 1mW енергија кој работи на
работен такт од околу 10MHz. Повеќето струјни кола се неактивни во поголем дел од
времето, па потрошувачката во standby начинот на работа се спушта на отприлика 1 µW.
Ако една единка (node) на WSN системот е активна околу 1% од времето, тогаш
просечната потрошувачка се спушта на отприлика неколку µW.
Енергијата за работа може да се добие на повеќе начини. Може да се користи
соларна енергија, кај која важи следната пресметка: соларната ќелија генерира некаде
околу 10 mW енергија по квадратен центиметар на отворен простор, а отрилика 10-100
µW во затворен простор. Можат да се користат и механички извори на енергија, како
вибрации, ако сензорите се наоѓаат на поволно место. Таквиот начин на складирање на
енергија генерира околку 100 µW енергија. Типичен кубен центиметар батерија може да
складира околу 1000 mA/h, така да центиметарски WSN систем може без некои поголеми
проблеми ја остварува својата задача.
Меморијата кај овие системи е ограничена. Типично за нив е 1Kbytes RAM
меморија, и помалку од 100Kbytes ROM меморија. Оваа меморија го зазема поголемиот
дел од чипот, а и ги троши поголемиот дел од енергетските залихи. Имајќи го во предвид
тоа, производителите често нудат меморија на посебен чип.
Самостојната организација на WSN системите денес е од суштинско значење.
WSN системите се состојат од голем број јазли (nodes) кои мораат да работат заедно и со
заеднички сили да го пренесат сигналот од изворот на сигналот до саканата дестинација.
Порано таквата организација се обезбедувала со далечински сензори и со помош на
сателити. Денес WSN системите самостојно се организираат во целина, со помош на
вградените радиомодули кои поседуваат неколку комуникациони линкови со околните
јазли, на тој начин што се преиспитуваат јазлите и се вклучуваат вградените алгоритми за
утврдување на протоколот за испраќање на информацијата до соседниот јазол. На тој
начин , самата мрежа се приспособува на околностите.
Комуникацијата на WSN системите значително се разликува од таа на интернетот,
каде што многу клиенти отвараат комуникација со некој сервер и праќаат и примаат
значителни количини на податоци. Во WSN системите комуникацијата вообичаено се
врши во агрегати, каде секој учесник се идентификува со атрибути како што се физичката
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локација и опсегот на вредности на сензорот. Таквото утврдување на траекториите се
нарекува ,,директна фузија” во која јазлите покажуваат интерес спрема своите
атрибути.Тие покажуваат интерес за формирање на градиентни траектории, правејќи го
своето потстебло поефективно. Сигурноста е во постојан пораст и се развива т.н
прекинувачо – толерантна мрежа, во која сноповите на податоци се пренесуваат
безбедно скок по скок (hop by hop). Тоа е спротивно од интернетот, каде што се
воспоставува конекција од една до друга точка, и се користи бајт или пакет на податоци
со цел да се испита веродостојнаста на преносот на податоци помеѓу изворот и
дестинацијата. Прекинувачко – толерантните мрежи се посоодветни за WSN системот
поради динамичкото опкружување и потребата на работниот циклус.
Комуникациите кои ги обавуваат јазлите, како процес одземаат најмногу енергија.
Јазлите водат ,,борба” за учество во фрекфентниот опсег што е на располагање.
Мрежата има за цел да ја намали потрошувачката на енергија на тој начин што се
прекинува комуникацијата односно радиомодулот се исклучува се додека не постои
потреба од комуникација. Развиени зе неколку техники на пристап за решавање на овој
проблем. Јазлите ги обработуваат податоците на локално ниво, а кога ќе се случи
одреден настан, тогаш се започнува со комуникацијата. Таквиот пристап се
имплементира во интелегентните алармни системи и системите за следење на
податоците на околината, кои ги фокусираат податоците во одреден временски
интервали или одредени услови. Во многу примени едноставните нискоенергетски
сензори ги тригерираат високо енергетските, софистицирани сензорски системи. Со
собирањето на податоците внатре во самата мрежа се намалува комуникацијата.
Распоредот и компресијата, исто така, заштедуваат енергија на пониските степени на
мрежата. Високите протоколи се поврзани со податочна комуникација, одржавајќи ги
рутирачките структури, управувајќи со содржината и зголемувајќи ја сигурноста. Јазлите
можат да избегнат експлицитно пртоколирани пораки, наслушнувајќи ги насочените
податоци од другите јазли. Тоа може да биде искористено со помош на напредните
апликации, како што е периодичното собирање на податоци. Мрежата исто така може да
додели еден вид на одговорност на одредени јазли, како што е пренесување и собирање
на информации. Мрежата може да го угасне радиото после примањето на делот со
податочниот пакет.
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4.2 Извори на енергија
Како извор за напојување на јазлите за имплементација на WSN системот најчесто
се користат батерии како извор на енергија.
Во зависност од компнентите кои се употребени при изработката на јазелот
потребно е присбособување на напонот за напојување. Многу често различните
електронски компоненти бараат различен напон за напојување со електрична енергија.
Поради тоа се користат напонски регулатори кои го присбособуваат напонот од батериите
на потребните нивоа. Типични регулатори кои најчесто се користат се за приспособување
на 1.8V, 3.3V и 5V. Исто така се употребуваат и DC – DC конвертори и power menagment
специјализирани интегрирани кола, со цел подобро искористтување на енергијата на
батериите.
Батериите кои се користат можат да бидат од различни типови како што се : NiCd, NiMH,
LiIon, LiPolymer. Многу битна карактеристика на сензорските јазли е нивната автономност.
Јазлите при нивната примена во многу апликации се поставени надвор и во средини каде
што не е можно редовно одржување од страна на човекот. Па затоа многу битно
потрошувачката на енергија да биде минимална. Исто така за апликации каде што тоа е
возможно како алтернативен начин за дополнување на батериите може да користи
сончевата енергија со користење на соларни келии.
Производителот CLARE An IXYS Companyпроизведува соларни ќелии со ознака CPC1822
кои се интегрирани во минијатурно 8 – пинско куќиште SOIC за површинска монтажа на
ППК .Ова коло на излез дава напон од 4V, и максимална струја од 50 uA при директна
изложеност на сончева светлина од 6000 lux. На слика бр. 8 се прикажани изворите на
енергија : батерии, соларни ќелии и панели.

Слика бр. 8Батерии, Соларна ќелиа CPC1822 , соларен панел 0.5W 55X70mm
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5. Модел на потрошувачка на енергијата кај безжичните сензорски
мрежи
5.1 Што претставува ниска моќност?
Најпрво треба да се појаснат некои термини. Терминот енергија се однесува на вкупниот
износ на извршена работа, додека со моќноста се мери стапката на извршена работа т.с.
енергијата која се користи по единица време.
Во електрониката моќноста е претставена со следната формула:

 =    []
Значењето на ознаките е следното:
•
•
•
•

P – моќност
U – напон
I – струја
W – (Ват)мерна единица за моќноста

Додека моќноста е претставена со формулата:

=∗

[/]

Значењето на ознаките е следното:
•
•
•
•

Е – енергија
P – моќност
T –време
W/h – (Ват-час) мерна единица за енергија

Џул [J] – Претставува изведена единица која претставува потрошена енергија (или
завршена) работа со примена на струја од еден ампер што поминува низ отпор од еден
ом за време од една секунда.
1 ват-час = 3600J, кај микроконтролерите поради ниската потрошувачка се употребуваат
помали единици од основната единица, од редот намикро-џул [uJ]10−6 J.
Клучните системски атрибути на системот се напон, струја и време, односно кој е
применетиот напон за напојување, колку струја се конзумира и при колку време.
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5.2 Идентификација на потрошувачите на сензорскиот јазол
WSN апликациите вклучуваат сет на дефиниции за начините на работа кои се
разликуваат во однос на нивната потреба за обработка. Различните компоненти на
сензорскиот јазол конзумираат различно количество на енергија. На слика бр.9 е
прикажан график на потрошувачката на енергијата на различните подсистеми на
сензорскиот јазол.

Слика Бр. 9Потрошувачка на енергија на подсистемите на сензорскиот јазол

5.3Power Mode – Режими на моќност кај WSN
Микроконтролерот со своите периферии зема примероци од сигналите добиени од
сензорите. Во зависност од апликацијата најчесто микроконтролеритево поголемиот дел
од времето немаат друга задача во интервалот помеѓу мерењата и примопредавателните
операции.
Најчесто сензорските јазли немаат задача континуирано да извршуваат мерења и
трансмисија на измерените податоци, па затоа можат да се применат различни техники
за намалување на потрошувачката на енергијата со комбинирање на различните режими
на моќност на микроконтролерите и различни оперативни состојби на
примопредавателните компоненти.
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5.4 Режими на моќност кај микроконтролерите
Генерално микроконтролерите при нивното функционирање можат да се сретнат во
неколку режими на моќност:
•
•
•

Always on mode – (Секогаш активен)
Sleep или Standbaymode-режим на мирување при кој меморијата е сеуште
активна
Hibernate или Deep Sleep – каде што и меморијата е исклучена за максимална
заштеда на енергијата

Always on (Секогаш активен) модот се однесува на вгардливите системи кај кои се врши
континуирано напојување и микроконтролерот континуирано се наоѓа во активен мод. Кај
овие системи порсечните енергетски барања се во суб-милиампер опсегот, при што се
појавува золемена потрошувачка кој директно ги ограничува перформансите на системот.
Поновите генерации на микороконтролери можат динамички да ги контролираат своите
часовници со софтверско селектирање на фрекфенцијата кое може дирекно да се
извршува од програмата при што се намалува активната потрошувачка на енергијата кога
не се потребни вискоки перформанси за обработка.
Sleep или Standbayмодот се однесува на состојба кога системот се наоѓа во нискоенергетски неактивен режим. Се применува кај системи кога потрошувачката при активен
и неактивен мод се многу важни. Кај повеќето микроконтролери кога се наоѓаат во овој
мод можат да ги задржат своите внатрешни состојби и задржување на меморијата бидеќи
сеуште е напојувана и се наоѓа во активен режим. Микроконтролерот од оваа состојба
може да се разбуди во временскии интервал од неколку микросекунди. Овие типови на
системи обично го поминуваат поголемиот дел од времето во овој ниско-енергетски
режим, но притоа бараат способности за брзо стартување за да се фати надворешен или
времеснки критичен настан. Напојувањето на меморијата помага да се задржат
софтверските параметри и моменталнатталната состојба на апликативниот софтвер
непроменети. За повеќето микроконтролери типични интревали за стартување од овој
режим се од 5 do 10uS.
Hibernate или Deep Sleep– во овој мод, системот е целсоно во екстремно низок
енергетски мод на работа. Овој режим е од особен интерес, бидејќи се постигнува
максимална заштеда на енергијата. Ова се постигнува со целосно исклучување на
напојувањето на процесорското јадро и меморијата. Затоа сите критични информации
пред влегување во овој мод треба да се зачуваат во трајна меморија. Во овој режим
намалувањето на потрошувачката на енергијата е на апсолутниот минимум на
микроконтролерот, за некои типови на микроконтролерот на многу ниска вредност од
редот на големина на околу 20nA. Покрај тоа сите мемориски параметри треба да се
реиницијализираат по будењето од овој режим. Типично стартување од овој режим е во
опсегот од 200-300uS.
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5.5 Состојби на примопредавателните компоненти
Примопредавателните компоненти при нивното функционирање можат да се
сретнат во неколку оперативни состојби:






Transmit(емитување)
Recive(примање)
Idle – подготвен за примање но моментално не врши функција
- Некои функции на хардверот при овој режим се исклучени, а
потрошувачката е сведена на минимум
Sleep (мирување) – значителни делови од примопредавателот при овој режим се
исклучени
- Примопредавателот не е спремен за веднаш да изврши примање.
- При повторно стартување на модулот во некоја од другите оперативни
состојби може да доведе до значителна потрошувачка на енергија

5.6 Потрошувачка на енергија на примопредавателот
Едноставна апроксимација на потрошувачката на енергија е дадена со следната
формула:

Pavg =

1
{PRxTwk −up + PRx ( NTxTTx−up + N RxTRx−up ) + PTxTTx + PRxTRx + PidleTidle + PsleepTsleep }
TF

 − времето од состојба sleep во awake состојба
 − Transmiter setup time − времето потребно за подготовка на трансмитерот
 − Времето во Т7сотојба
8 − Reciver setup time − времето за подготовка на приемникот
8 − Времето во Rx состојба
=>?@ − Времето во ABCDсостојба
E?@@ − Времето во FCDDG состојба
H − Просечен број на пати по рамка при која предавателот се користи
H8 − Просечен број на пати по рамка при која приемникот се користи
L − Времетраење на временската рамка
 − Енергија која се користи при емитување ( Q7 состојба)
8 − Енергија која се користи при прием ( S7 состојба)
=>?@ − Енергија која се користи при ABCD состојба
E?@@ − Енергија која се користи при FCDDG состојба
TUV − Просечна потрошувачка на енергија на примопредавателот
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5.7 Вкупна потрошувачка на енергијата кај WSN
Вкупната потрошувачка на енергијата се состои од енергијата потрошена во
активен режим и енергијата потрошена во мод на мирување (слика бр. 10).

Слика бр. 10 Вкупна потрошувачка на енергијата кај WSN
Намалувањето на потрошувачката на енергијата може да се изведе на следните начини:
•
•
•

Намалување на струјата при активен режим
Редуцирање на времето потребно за процесирање на податоците
Намалување на струјата во неактивен standby мод

Факторите за намалување на енергијата графички се претставени на слика бр. 11.

слика бр. 11 Фактори за намалување на потрошувачката на енергијата
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6. Energy Micro
Energy Micro AS е Норвешкa компанија која е специјализирана за развојна 32-битни
флеш микроконтролериGeckoEFM32и
EFR4D Dracoпримопредавателни чипови.
Компанијата е фокусирана кон развој на микроконтролери, SoCи RF трансресивери со
ултра ниска потрошувачка на енергијата.
EFM32(Energy Frendly Microcontrollers 32-bit) претсавува фамилија на микроконтролери
која е базирана на 32-битноRISC ARM процесорско јадро од Британската компанија ARM
Holdings. ARM архитектурата претставува семејство на RISC – базирани процесори
дизајнирани и лиценцирани од
страна на британската компанија ARM
Holdings.Архитектурата за прв пат беше развиена во 1980 година од страна на Acron
Computer Ltd за зголемување на моќта на нивните десктоп комјпутери, а потоа е одделена
како посебна компанија. Битно е да се напомене декаARM Holdings не е прозиводител на
полупроводнички чипови, компанијата врши само
дизајн и дистрибуција на IP
Cores(Intelectual Property Core) кој ги имплементираат останатите полупроводнички
производителитепри производството нанивните микроконтролери и микропроцесори.
EFM32 MCU фамилиите се именувани по (Геко,анг. Gecko)видот на гуштери. Името и
логото во облик на Геко гуштер, е инспирирано од David Atteborough иекипата на BBC, кои
направија серијал за водоземци. Овие рбетници трошат 10% помалкуенергија во
споредба со цицач со слична големина. Отука, името Gecko се користи за означување на
ултра ниската потрошувачка на енергијата на EFM32 микроконтролерите.
Портфолиото на EnergyMicro опфаќа голем број на микроконтролери кои овозможуваат
избирање на соодветен микроконтролер за одредена апликација.
Микроконтролерите EFM32 се поделени во шест фамилии:
•
•
•
•
•
•

Zero Gecko (EFM32ZG) – базирани на ARM Cortex-M0+ процесор
Tiny Gecko (EFM32TG) – базирани на ARM Cortex-M3 процесор
Gecko (EFM32G) – базирани на ARM Cortex-M3 процесор
Leopard Gecko (EFM32LG) – базирани на ARM Cortex-M3 процесор
Giant Gecko (EFM32GG) – базирани на ARM Cortex-M3 процесор
Wonder Gecko (EFM32WG) – базирани на ARM Cortex-M4 процесор, со вгардена
единица за операции со подвижна запирка floating-point unit(FPU) и DSP(Digital
Signal Procesing) сет на инструкцииза дигитално процесирање на сигнали

Повеќето микроконтролери имаат слични можности
во поглед на техникитеи
перифериите кои допринесуваат за намалување на потрошувачката на енергијата со
исклучок на фамилиите Zero Gecko и Gecko кои не поседуваат LESENSE(Low Energy
Sensor Interface). Разликите помеѓу различните фамилии се однесуваат во типот на ARMCortex процесорското јадро, големината на флеш и RAM меморијата, бројот на пинови и
вградените периферии.
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6.1 10-те фактори кои влијаат на намалување на потрошувачката кај EFM32
EFM32 32- битните микроконтролери од производителот Energy Micro се најпријателските
наклонети микроконтролери во светот во однос на ниската моќност и потрошувачка на
енергијата. Тие се специјално прилагодени за употреба во енергетски чувствителни
апликации, вклучувајќи мерење на енергија, вода и гас, автоматизација на згради,
безбедносни аларми и пренослива медицинска и фитнес опрема. Таквите апликации
треба да работат што е можно подолго дури и децении, без дополнителен извор на
енергија или интервенција од оператор. Честото заменување на батеријата не е можно од
причини на ограничената пристапност и високата цена. Ниската потрошувачка на
енергијата ги прави особено погодни при дизајнирањето на сензорски јазли за
имплементација на безжични сензорски мрежи. Направена е benchmark анализа против
денешните “топ 10” микроконтролери со ниска моќност, при што е докажано дека EFM32
микроконтролерот е способен за конзумирање на само една четвртина од енергијата
потребна за 8-битни, 16-битни или 32-битни алтернативи. Ова е еквивалентно на
продолжување на векот на траење за најмалку 300% или 7 години за типична 3V монета
батерија. Резимето на EFM32 се карактеризира со многу ниска активна потрошувачка на
енергија, намалување на времето на обработка, многу краткото време на будење и ултра
ниската струја во режим на мирување. За да се постигнат такви карактеристики, кај
EFM32 се прекршува конвенцијата за микродизајн во неколку различни начини:

1. Многу ниска активна потрошувачка на енергија
EFM32 микроконтролерите се дизајнирани за значително намалување на
потрошувачката на енергијата во активен режим. На 32Mhz и 3V троши само
150uA/Mhz, додека го извршува апликацискиот код.
2. Редуцирано време за обработка
EFM32 микроконтролерот е базиран на 32- битен ARM-Cortex M3 процесорско
јадро. Cortex – M3 архитектурата беше развиена како одоговор за енергетски
чувствителните апликации и е многу повеќе процесорски ефикасен од 8 и 16битните процесори. Поради тоа задачите се извршуваат со помалку циклуси кои
драматично го намалуваат активниот период.
3. Многу брзо време на будење
EFM32 MCU го минимизира неефикасниот период за будење од deep sleep
режимот и активниот режим. Овој период е многу мал и изнесува само 2uS.
4. Ултра ниска струја на мирување
Микроконтролерот ги комбинира ултра ниската моќност со системот за менаџмент
на енергијата за да ја редуцира потрошувачката на енергијата во модовите на
мирување, а притоа микроконтролерот да е сеуште во можност да ги извршува
основните операции.
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5. Автономни периферни операции
Во прилог за постигнување најниска потрошувачка во активниот и режимот на
мирување, периферните уреди на EFM32 можат да функционираат и во ниско
енергетските режими, без користење на процесорот. Користејќи ги автономните
периферни уреди, може да се намали потрошувачката, а притоа микроконтролерот
е сеуште во состојба за вршење на многу напредни задачи.
6. PRS(Peripherial Reflex System) Периферен рефлескен систем
Периферниот рефлексен систем вграден во EFM32 микроконтролерите
овозможува директно вклучување на еден периферен уред со друг без посредство
од страна на процесорот. Со овој систем периферните уреди можат да
произведуваат сигнали кои другите периферни уреди можат да ги конзумираат и
веднаш да реагираат додека процесорот е во мод на мирување.
7. Енергетски модови
EFM32 микроконтролерите имаат 5 ефикасни енергетски режими кои им
овозможуваат на системските дизајнери флексибилност за оптимизирање на
нивната апликација за највискои перформанси и најдолго траење на батеријата.
8. Енергетски ефикасни периферни уреди
EFM32 микроконтролерите се преполни со периферни уреди дизајнирани за
оперирање при ниска потрошувачка на енергијата која го зголемува животниот век
на батериите за 4 пати во сопоредба со други 8,16 и 32-битни микроконтролери со
ниска моќност.
Периферните уреди вклучуваат:
• ADC - Аналогно дигитален конвертор, кој при брзина за семплирање од
1Msps конзумира само 350uA
• Аналоген компаратор, со потрошувачка помала од 100nA
• LCD контролер: 8x36 сегменти со потрошувачка од само 0.55uA
• LEUART(Low Energy Universal asynchronous receiver/transmitter) кој
овозможува целсона UART комуникација со брзина од 9600bsp при
користење на 32.768 Khz LFXO, со потрошувачка на енергијата од само
150nA
• AES: 128/256-битен хардверски крпитирачки акцелератор со способност за
енкрипција и декрпиција во само 54/75 циклуси
9. LESENSE - Low Energy Sensor Interface (Ниско енергетски сензорски
интерфејс)
LESENSE обезбедува да се конфигураат и на енергетски ефикасен начин да се
контролираат до 16 надворешни аналогни сензори без посредство на Cortex
процесорското јадро. Овој генерички ниско енергетски сензорски интерфејс работи
со потрошувачка од 900nA во Deep Sleep ЕМ2 енергетскиот мод и овозможува
автономно следење на буквално секој тип на аналогна сензорска контролна шема,
вклучувајќи капацитивни, индуктивни и отпорни типови на сензори. На пример,
LESENSE може да се постави за интелегентно да ги следи вредностите на
сензорот и да презема акција преку периферниот рефлексен систем (PRS) за да се
Бедри Зија

Страна34

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

разбуди процесорот во случај само ако програмибилните прагови се надминати.
Ова овозможува да се избегнат периодичните будења на прцесорот за
извршување на проверката.
10. Simplicity Studio и Advanced Energy Monitoring(Напреден енергетски
мониторинг)
Simplicity Studio е слободен мултиплатформски софтвер кој овозможува ажириран
пристап до сите софтверски алатки вклучувајќи ја целата документација за
микроконтролерите, апликациски белешки, документирани примери со изворен код
и комплетна документација за стартер и развојните алатки.
Една од најкорстните функции кои ги поседуваат развојните платформи
епостоењето наAEM(Advanced Energy Monitoring) функцијата. Напредниот
мониторинг на потрошувачката на енергијата овозможува енергетско дебагирање
на апликацијата во реално време, со што е овозможено развивање на енергетски
ефикасен софтвер.
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7. Техники за намалување на потрошувачката на енергијата на
EFM32 микроконтролерите
7.1 Модел на потрошувачката на енергијата на микроконтролер EFM32
Моделот на потрошувачката на енергијата на микроконтролерите EFM32 може да се
подели на два главни дела, динамичка и статичка потрошувачка на енергијата.
Карактеристично за моделот е дека додека динамичката потрошувачка расте со
зголемувањето на фрекфенцијата на часовникот, статичката потрошувачка на енергијата
останува иста. Како таква статичката потрошувачка на енергијата може да се најде со
намалување на фреквенциијата на часовникот до или приближно до 0Hz како што е
прикажано на слика бр. 12

Слика бр. 12 Потрошувачка на енергијата како функција од фреквенцијата
Оперативните режими на EFM32 се нарекуваат енергетски модови(Energy Modes) и се
нумерирани од EM0 до EM4. Енергетските модови нудат различни нивоа на
функционалност и на тој начин, исто така, различна потрошувачка на енергијата
овозможувајќи им на дизајнерот на системот да ги оптимизира ресурсите да одговараат
на бараниот минимум во апликацијата во одредено време. За да се намали статичката
потрошувачка на енергијата во долните енергетски режими, EFM32 има три енергетски
домени (Power domens), каде што еден или два од овие домени може да се исклучени во
некои од енергетските модови.
Подолу е даден преглед на главните функции достапни во различните енергетски
модови, а табелата бр. 4 ја прикажува статичката енергија потрошена во секој од
енергетските домени.
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Енергетски
домени
Јадрен
домен
Ниско
енергетски
домен
Backup/EM4
домен

EM0

EM1

EM2

EM3

EM4

Статичка
потрошувачка
EFM32TG
(25°C/3V)

Вклучена

Вклучена

Задржана

Задржана

Исклучена

~34 µA

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Исклучена

590 nA

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

20 nA

Табела бр. 4Енергетски модови и енергетски домени

7.2 Енергетски модови на микроконтролер EFM32
Покрај вграденото 32 битно јадро ARM CORTEX M3 со вискоки перформанси,
постигнатата висока густина на кодот, и примената на автономни периферни уреди, ултра
ниската потрошувачка на енргијата која е постигната кај микроконтролерите EFM32 се
должи
и
на
имплементираните
пет
енергетски
модови
на
микроконтролерот.МикроконтролеритеEFM32 може да го поминуваат поголемиот дел од
своето време во некои од ултра ефикасните енергетски модови, со што се постигнува
значителна заштеда на енергијата во однос на примена на други решенија.
Микроконтролерите EFM32 се дизајнирани за да постигнат висок степен на автономни
операции во ниско енергетските режими на работа. Интелегентната комбинација на
периферни уреди, ниското “протекување” при задржување на податоците во RAM
меморијата, постоењето на единицата за директно пристапување на меморијата DMA и
интерконекциската способност, ниско енергетските осцилатори, и многу краткото будење
односно премин од еден во друг енергетски режим, му овозможуваат голем дел од
времето на микроконтролерот да го поминува во ниско енергетските модови, а со тоа
сепостигнува и значителното намалување на потрошувачката на енергија.
Кај микроконтролерите EFM32 постојат пет енергетски модови:
 Energy Mode 0 (EM0): Active Mode
 Energy Mode 1 (EM1): Sleep Mode
 Energy Mode 2 (EM2): Deep Sleep Mode
 Energy Mode 3 (EM3): STOP Mode
 Energy Mode 4 (EM4): Standby Mode
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Енергетски мод 0 (EM0)
(EM0)– Овој мод е исто така наречен активен мод.Ова е
стандардниот енергетски мод на микроконтролерот активен по ресетирањето.
ресетирањето При
овој мод сите вклучени
лучени осцилатори се активни и сите
ите периферии на
микроконтролерот можат да се активираат. Тоа значи дека високо-фреквентниот
високо
часовник е оперативен и за јадрото на процесорот (Core) и за високофреквентните
периферни уреди(HFPER
HFPER- High Frequency Peripherals). Во принцип кога
микроконтролерот се наоѓа во другите енергетски модови при тригерирање за
излез односно будење од дефинираниот мод микроконтролерот се враќа во ЕМ0
енергетскиот мод.Враќање
Враќање од останати модови во EM0 модот е во временски
интервал од 2uS. Овој мод се користи за високоперформансни 32битни
битни операции.
Влез: Reset, Wake-up од друг енергетски мод
Излез: Reset, Поставување на друг енергетски мод
Клокови:Сите овозможени клокови се активни
CPU:Активен
Периферии:Сите периферии се активни
RAM:Задржана
Потрошувачка: ултрансика и изнесува само 180uA/MHz.

Слика. Бр. 13 Приказ на активните блокови при EM0 енергетскиот мод
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Енергетски мод 1 (EM1)
EM1) – Sleep Mode: Овој е првиот енергетски мод на
процесорот. Кога микроконтролерот е во овој енергетски мод само главниот
часовник на јадрото е исклучен
исклучен. Што значи дека самоCPU часовникот е исклучен,
сите други периферни уреди и часовници се достапни. Исто и меморијата е
непроменета и достапна за операции. Постои посебен систем наречен Peripherial
Reflex System (PRS) – периферен рефлексен систем кој може да се искористи за
да се извршат некои активности без никаква потреба од процесорот за обработка
на податоци од други уре
уреди. Овој мод може да се активира после овозможувањето
на прекин од било кој периферен уред кој може да биде активен во овој мод. Ова
треба да се напомене дека ако прекинот од перифериите не е активен во овој
режим, тогаш не е возможно да се врати повторно во енергетскиот режим EM0.
Исто така треба да се земе во предвид дека извршувањето прво ќе влезе во
прекинувачка субрутина (ISR), која е овозможена пред влегувањето во EM1 и ќе
излезе на наредната код линија откако emlib функцијата ќе биде повикана.
повикана
Emlib функција: EMU_EnterEM1()
Излез: Прекин од активни периферии
Клок: Само MCU клокстеблотое исклучено
CPU: Sleep
Периферни уреди: Сите периферни уреди се достапни
Потрошувачка: ултрансика и изнесува само 45uA/MHz.

Слика бр. 14 Приказ на активните блокови при EM1 енергетски мод
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Енергетски мод 2 (EM2) – Deep Sleep Mode: Во овој режим сите
вискокофреквентни часовници (HFXO, HFRCO, AUXHFRCO) и периферни уреди на
микроконтролерот се деактивирани. Само нискофреквентните часовници и
периферини
уреди
се
активни.
Поради
оваа
причина
EFM32
микроконторолеритеимаат специјални периферни уреди со ниска потрошувачка на
енергијата кои можат да функционираат со користење на алтернативни клок
извори со пониски работни фреквенции како што се: LEUART, LESENSE итн. Овој
режим има ограничен сет на извори на будење во споредба со EM1 поради
недостапноста на високо фреквентните периферни уреди. Процесот на будење е
сличен како и кај енергетскиот модEM1, извршувањето прво ќе влезе во
прекинувачка субрутина (ISR), која е овозможена пред влегувањето во EM2 и ќе
излезе на наредната код линија откако emlib функцијата ќе биде повикана.
Враќањето од EM2 во EM0 изнесува 2uS.
Кај енергетскиот мод EM2 постои дополнителна функција со која се одредува дали
останатите високо фреквентните часовнициќе бидат обновени или не, откако
микроконтролерот ќе се пробуди од енергетскиот мод. Ако функцијата за
обновување не е овозможена, тогаш откако микроконтролерот ќе се пробуди од
ЕМ2 само (HFRCO)високофреквентниот часовник е активен. Ако функцијата за
обновување е овозможена тогаш ќе се активираат сите високо фреквентни
часовници кои биле активни и нивната конфигурација ќе биде задржана со
подесувањата поставени пред влегувањето во EM2. Исто така, ако HFXO
надворешен кристален осцилатор се користи, тогаш додека високо фреквентното
стебло не се стабилизира процесорот ќе биде закочен. Иако времето на
стабилизација е многу кратко може да биде критично за апликации во реално
време. Исто така друг критичен случај би бил ако HFXO,иако не се користи како
главен осцилатор, во некои случаи се користи за USB клок, при што откако
микроконтролерот ќе се пробуди од EM2 извршувањето нема да ја чека HFXO да
се стабилизира. Ова значи дека програмата треба одделно да се грижи за тоа со
друга функција, бидејќи функционалноста на USB комуникацијата ќе биде
попречена по будењето од EM2 енергетскиот мод. Emlib обезбедува функција за
да спречи влегување во овој режим во одредени случаи за да спречи грешкакако
во споменатиот случај.
Emlib функција:
- EMU_EnterEM2 (bool restore)
Функција за влегување во EM2 мод. Променливата restore се користи за
контрола дали високовреквентните осцилатори треба да се овозможат или не.
- EMU_EM2Block()
Функција за спречување на случајен влез во EM2 режим.
- EMU_EM2UnBlock()
Функција за враќање на можноста за користење на EM2
Излез: Прекин од активните периферени уреди
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Клок:LFXO,
LFXO, LFRCO, ULFRCO ниско фреквентните осцилатори се активни
CPU: Sleep
Периферни уреди:Периферните
Периферните уреди со ниска потрошувачка на енергија
наведени во табела бр.
RAM:Задржана
Потрошувачка: ултрансика и изнесува само 0.9uA

Сликабр. 15 Приказ на активните блокови при EM2 енергетски мод
•

Енергетски мод 3(EM3) - Stop Mode : Ова е уште еден од енергетските режими на
EFM32 каде што сите часовници се неактивни со исклучок на ULFRCO. Овој клок
се користи за Watchdog операција. Иако се достапни само непериферните
часовници во овој режим
режим, сепак постојат асинхрони периферни уреди кои можат да
предизвикаат прекин дури и во овој режим. Настаните кои можатт да предизвикаат
будење од овој режим се : Поклопување на I2C адреса, асинхрон пин прекин за
вклучен GPIO пин, промена на состојбата на аналоген компаратор (ACMP- Analog
Comparator) и напонски компаратор (VCMP – Voltage Comparator)кои
кои се користат за
детектирање brownout состојба на низок напон. Исто така е можно да се ресетира
процесорот ако е потребно од овој мод со користење на Watcdog перифериите или
напонскиот компаратор (VCMP). Исто така истите можат да се користат како
стандардни прекинувачки извори за будење од енергетскиот мод.
После будењето од овој мод треба да се води грижа сите клок извори да бидат
обновени. Исто како и кај енергетскиот мод EM2, emlib функцијата дава можност за
контрола на обновувањето на клоковите после будењето. Постои уште еден
проблем, а тоа е што додека се будиод EM3 енергетскиот мод микроконтролерот
микроконтролеро
нема да чека да се стабилизираат LFXO, LFRCO клоковите. Ова значи како мерка
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на претпазливост, како кај EM2 треба да се води грижа за стабилизирање на сите
часовници, кои се користат во времето на будење од ЕМ3. Времеснкиот интервал
при враќањето од овој енергетски мод е доста мал и изнесува неколку
микросекунди.
Emlib функција:
- EMU_EnterEM3 (bool restore)
Функција за влегување во EM3мод. Променливата restore дава можност да ги
овозможи сите клокови кои се оневозможени при влегување во EM3.
Излез: Прекин од активни периферени уреди
Клок:само ULFRCO е активен
CPU: Sleep
Периферни уреди:Асинхрони
Асинхрони периферните уреди и watchdog како што е наведено
во табела бр.
RAM:Задржана
Потрошувачка: ултрансика и изнесува само 0.6uA

Слика бр. 16Приказ
Приказ на активните блокови при EM3 енергетски мод
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Енергетски мод 4 (EM3) - Shut Off Mode:Со овој режим е овозможена најниската
потрошувачка на енергијата на екстремно ниско ниво од околу 20nA. Се работи за
екстремно ниска потрошувачка која е тешко да се измери. Оваа потрошувачка на
енергијата се должи на таканареченото истекување во самиот чип. Чипот е
целосно запрен, ова значи дека еднинствениот начин да се излезе од овој режим е
ресетирање на микроконтролерот. Дополнително RAM меморијата во овој случај
ќе биде испразнета.
Постојат начини за будење од овој режим, иако сега веќе во овој мод не постои
прекинувачка субрутина ISR (Interupt Subrutine) но постои ресетирачка влезна
точка.
Некои од понапредните фамилии наEFM32 микроконторели, како што се Giant
Gecko и Leopard Gecko сериите имаат посебен режим на работа наречен Backup
Power Domain,кој практично е истиот EM4 енергетски мод со таа разлика што
микроконтролеорт во овој режим се напојува од пинот backuppower pin(BU_VIN).
Постои ипериферна единица наречена Backup RTC(BURTC) која се напојува од
Backup Power Domain единицата. Овие дополнителни компоненти овозоможуваат
во случај на исклучување на главниот енергетски извор, микроконтролерот да биде
сеуште во функција при што ќе биде напојуван од резервен (бекап) извор на
енергија.
При префрлување во овој мод може да се изврши задржување на 512 бајти
меморијаичасовникот за реално време Backup Real-Time Counter (BURTC) да биде
активен. Ова допринесува за задржување на содржината на регистрите при што е
вклучена и состојбата на GPIO пиновите, со што се овозможува спречување на
неконтролирани сосотојби на микроконтролеорот по враќањето во другите
енергетски модови.
За овозможување на овој режим е потребен дополнителен извор на енергија :
дополнителна батерија или супер кондензатор.
Emlib функција:
- EMU_EnterEM4()
Функција за влегување во EM4мод.
- EMU_EM4Lock(bool enable): Функција која овозможува да се заклучи или
отклучи EM4 конфигурацисцкиот режим.
- EMU_EM4Init(EMU_EM4Init_TypeDef *em4init) : Функција за одбирање на
начинот на будење од EM4 со помош на 'EMU_EM4Init_TypeDef' структурата.
Постои стандардна вредност EMU_EM4INIT_DEFAULT која може да се користи.
Излез:Reset
Клок:Сите осцилатори се исклучени, со исклучок на оние конфигурирани за
BURTC
CPU: Sleep
Периферни уреди:Асинхрони периферните уреди и watchdog како што е
RAM:Само за Backup Domain - Backup Domain регистрите се зачувани остатокот се
ресетираат.
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Слика бр. 17 Приказ на активните блокови при EM3 енергетски мод

Слика Бр. 17 Приказ на транзициите помеѓу енергетските модови кај EFM32
микроконтролерите
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7.3 Споро наспроти брзо извршување на програмата
Кога процесирањето во активен режим нема специфични барања како што е
извршувањето во реално време, чест избор е намалувањето или зголемувањето на
фрекфенцијата на часовникот со цел да се оптимизира потрошувачката на енергијата.
При работа со помала работна фреквенција на часовникот, потрошувачката на енергијата
се намалува додека времето за обработка се зголемува, и обратно за повисоки
фрекфенции на часовникот. Брзината на обработка на процесорот и динамичката
потрошувачка на енергијата е приближно двојно зголемена при двојно зголемување на
работната фреквенцијата на часовникот. Ако нашата статичка потрошувачка би била
еднаква на 0 не би имало разлика која фреквенција ја користиме бидејќи пониската
фрекфенција на часовникот ќе доведе до пропорционално намалување на
потрошувачката на енергијата, оставајќи ја потрошената енергија за пресметка иста.
Сепак статичката потрошувачка на енергијата го прави процесорот помалку ефикасен во
пониските фреквенции. Генерално земено процесорот е енергетски поефикасен за
извршување на задачи во повисоките енергетски режими (што значи повискока статичка
потрошувачка на енергија) при што извршувањето ќе биде побрзо, со што се зголемува
процентот на времето поминато во ниско енергетските модови со пониска потрошувачка
на енергијата. Ова не е секогаш точно како што е во случаите со (Flash wait-statets)кои
се воведени за повисоките работни фреквенции. Во вакви случаи брзината на обработка
не е линеарно зависна од фреквенцијата. Во ваквите случаи најефикасно е да се одбери
фрекфенција веднаш под wait-state лимит границата (1wait-state над 16MHz, 2wait-state
над 32Mhz).
Секој тип на логичко коло кога на својот влез добие влезен сигнал на истото ќе му
треба одредено време да го продуцира излезниот сигнал. Ова произлегува од самите
својства на материјалите,технологијата на изработка на полупроводниците како и нивниот
начин на функционирање. Мемориите, а особено flash мемориите се поспори во споредба
со останатите логички кола. Поради поспорото работење, излезниот сигнал на излезот на
меморијата ќе стане валиден после одреден временски интервал. Особено важно е да се
напомене дека може да дојде до промена на излезниот сигнал и неколку пати во рамките
на интервалот при што нема точна индикација кога е крајот на тој временски интервал и
дали излезниот сигнал веќе ја има постигнато својата конечна точна вредност.
Кога еден типичен микроконтролер или микропроцесор чита податок од
меморијата, таа ги генерира адресите и некое време подоцна излезните сигналикои се
репрезентација на податокот кој се во моментот се чита,ќе станат видливи на излезот на
меморијата. Ако контролерот за читање од меморијата би ги прочитал излезните сигнали
пред тие да се стабилизираат и да ја добијат својата конечна валидна вредност, ќе
доведе до неправилно читање на податоците и проследување на неточни податоци до
микроконтролерот односно микропроцесорот. Како резултат на ова многу мемориски
контролери имаат опција за чекање на одреден временски интервал, за сигналите да ја
добијат својата конечна вредност и да се осигураат излезните податоци на меморијата
дека се всушност валидни. Ваквите временски интервали на доцнење од страна на
меморискиот контролер се наречени (Flash wait-state). При голема брзина на извршување
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на програмата и при користење на такт со висока работна фрекфенција оваа техника
обезбедува точност при обработката но од друга страна зголемување на времето на
извршување со воведување на празни циклуси на процесоротпри што се зголемува
времето поминато во активен мод.
За да се илустрира како во одредени случаи повисоката работна фрекфенција
може допринесе за намалувањето на потрошувачката на енергијата може да се земе
следниот пример: микроконтролерот врши пресметка на прости броеви, земени се два
тест примери. При работа во EM0 на 14Mhz пресметувањето еоколу 155uA/Mhz. Од друга
страна ако процесорот работи со LFXO на фреквенција од 32.768Khz, истиот код ќе се
извршува околу 430 пати додека да се заврши. Потрошувачката на енергијата при
извршување на овој код кога работи со LFXO е околу 39uA, која е еквивалено на
ефикасонсота од речиси 1200uA/Mhz и затоа вториот случај не е ефикасен во поглед на
ефикасно користење на енергијата. Во повисоките фреквенции во опсегот на Mhz
ефектот на статичка потрошувачка поодносот uA/Mhzне е толку драматична како во овој
случај, но истиот приницип сеуште важи.
Од погоре
наведеното можеме да дојдеме до следниот заклучок, брзото
извршување е поефикасно во поглед на ефикасноста на потрошувачката на енергијата во
одредени случаи при што пресметката ќе се изврши побрзо со што се намалува времето
поминато во активен мод.Ова се однесува на потрошувачката на енергијата на самиот
микроконтролер. Но за вкупната потрошувачка на енергијата на комплетниот уред
допринесуваат микроконтролерот плус екстерните комоненти кои се приклучени. Па
поради тоа за некои апликации работната фрекфенција на процесорот не секогаш
придонесува многу во поглед за намалувањето на времето на извршување на
програмата.
На пример при употреба на дополнителни екстерни компоненти како што се
дигитални сензори со специфичен протокол на комуникација кој е базиран на временски
интервали кои се потребни при иницијализацијата и отчитувањето,или при користење на
сериска комуникација која се базира на сериско пренесување на битовите на податокот во
облик на сигнали со точно одредени временски интервали кои се точно дефинирани со
протоколот на комуникација за избраната брзина на пренсос, фреквенцијата на
процесорот не влијае за брзината на извршувањето на програмата. За одредена брзина
на комуникација податокот ќе биде пренесен за точно определено време. Затоа за секој
тип на апликација треба да ја одредиме оптималната потребна работна фреквенција на
осцилаторот.
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7.4 Редуцирање на статичката моќност
7.4.1 Намалување на GPIO “протекувањето”
GPIO “протекување”е наречена појавата при која на пиновите кои не ги користиме, а
притоа не се правилно конфигурирани се појавува непланиранадополнителна
потрошувачка на енергија.
Сите типови на микроконтролери имаат двонасочни I/O (влезно-излезни) пинови. Некои
од овие пинови имаат и аналогни способности, односно истите се споделени со аналогнодигиталните или дигитално-аналогните конвертори. Многу важно е да се посвети
внимание на тоа, сигналите кои се примени и испратени на овие пинови да ја зачуваат
ниската потрошувачка на енергијата.
После ресетирањето наEFM32 микроконтролерот, стандардно ситенегови GPIO пинови
се конфигурирани да бидат исклучени ,со исклучени PULL-UP отпорнции. Ова е
препорачана состојба за конфигирација на неискористените I/O пинови.Ако при
пишувањето на софтверот при вршењето на иницијализација на хардверот некој од
пиновите софтверски не го конфигурираме како влезен или излезен тој ја има
стандардната состојба и не е потребно да се врши никакво дополнително
конфигурирање.
Многу честа пракса е при развојот на вградливите компјутерски апликации е при самиот
развој да дојди до измена и на хардверската имплементација т.е. промена на користени
пинови, оставање на дополнителни резервни пинови за проширување, користење на
некои пинови како двонасочни и сл. Исто така до несакани појави може да доведе и
користење на библиотеки за стандардно подесување на некоја периферија при што некои
од пиноивите за конкртената апликација остануваат неконектирани. Во вакви случаи
особено важно е паралелно да се води грижа и за соодветно одржување накодот за
иницијализација
на
влезно
излезните
пинови,
бидејќи
оставањето
на
неконектиранипинови може да доведе доведе до зголемување на потрошувачката на
енергијата. Овој тип на енергетски багови се потешки за откривање, особено во
подоцнежниот развој на вградливиот компјутерски систем.
Притоа сите пинови на микроконтролерот кои не се конектирани требасофтверски да се
исклучат. Тоа се постигнува со помош на функцијатаGPIO->P[x].MODEL/MODEH, со
поставување на состојба 0(Disabled). Истото можеме на полесен начин да го постигнеме
со помош на готовите библиотеки emlib кои се развиени од страна на
производителот.Исклучувањето се врши со повикување на функцијата GPIO_PinModeSet
и поставување наенумераторот gpioModeDisabled. Со овие поставки влезниот schmit
тригер и излезниот драјвер на соодветниот пин на микроконтролерот се исклучуваат. Ако
влезот е вклучен (шмит тригертот вклучен), лебдечкиот влез може да доведи до несакано
случајно тригерирање на на влезот, што ќе доведе до зголемена потрошувачка на
енергијата.
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Исто така во библиотеката GPIOод emblib се наоѓаат и функции за сите потребни
конфигурирања на I/O на микроконтролерот, влезно излезна манипупација со конкретен
пин или соцел порт односно група напинови .Особено важна за потрошувачката на
енргијата е сооедветно одбирање на јачината на струја со која се погонува соодветниот
пин на микроконтролерот. Ова може да се постигне со соодветно подесувањена
енумераторотGPIO_DriveMode_TypeDef заподесување на јачината на струја на излезниот
драјвер на GPIO единицата.
7.4.2 Сетирање на DriveMode
Прототипна функција за сетирање на DriveMode за соодветен порт:
voidGPIO_DriveModeSet(GPIO_Port_TypeDef port, GPIO_DriveMode_TypeDef mode)
параметри:
•
•

[in]
[in]

port GPIO порт за пристап.
mode параметар за Drive mode за избраниот порт.

Дефинициии на енумератори:
•
•

enum GPIO_Port_TypeDef :Дефиниција за портот
enum GPIO_DriveMode_TypeDef:Дефиниција за DriveMode

GPIO drive мод енумератори:
•
•
•
•

gpioDriveModeStandard Default 6mA
gpioDriveModeLowest 0.5mA
gpioDriveModeHigh20 mA
gpioDriveModeLow2 mA

Пример за сетирање на DriveMode на PortC:
GPIO_DriveModeSet(gpioPortC, gpioDriveModeLowest);
Прототип на функција за сетирање на мод на работа на излезен пин:
voidGPIO_PinModeSet(GPIO_Port_TypeDef
GPIO_Mode_TypeDefmode, unsigned int out)

port,

unsigned

int

pin,

параметри:
•
•
•
•

[in]
port GPIO порт за пристап.
[in]
pin
реден број на пинот на соодветниот порт.
[in]
mode избор на пин мод.
[in]
out
Сетирање на вредноста за пинот во DOUT регестерот.
Поставувањата на DOUT регистерот се важни при конфигурирање за влезен
режим, како што е утврдување на pull_up/down насока.
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Дефинициии на енумератори:
•
•

enum GPIO_Port_TypeDef :Дефиниција за портот
enum GPIO_Mode_TypeDef:Дефиниција на модот на конфигурација на соодветен
пин

Пример за сетирање на мод на работа на излезен пин со претходно дефиниран
DriveMode за избраниот порт регистар:
GPIO_DriveModeSet(gpioPortC, gpioDriveModeLowest);
GPIO_PinModeSet(gpioPortC, 1, gpioModePushPullDrive,0);
7.4.3 Исклучување на RAM блоковите намеморијата
Кога микроконтролерот е во EM2 или EM3 енергетскиот мод, истекувањето на RAM
блоковите значително придонесуваат за целокупната потрошувачка на енергија на
микроконтролерот. Некои EFM32 микроконтролери нудат опција за исклучување на некои
од RAM мемориските блокови, која ќе допринесе за намалувањето на потрошувачката на
енергијата. Кај микроконтролерот Giant Gecko, струјата е намалена приближно за 170nA
кога е исклучен еден блок од 32KB блок од RAM меморијата. Сите блокови по
ресетирањето автоматски повторно се активираат. Треба да се напомене дека linker
датотеката која се користи од страна на развојната алатка(IDE)треба да се
реконфигурира за користење на помалаголемина на RAM, стандардно е подесена за
користење на целата RAM моеморија која е на расплагање за избраниот микроконтролер.
Некои флеш лоадери имаат проблем при програмирањето на микроконтролери кај кои
некои од RAM блоковите се исклучени. Притоа треба да бидеме сигурни дека прво се
врши бришење на флешмеморијата (бришењето на програмата ги исклучува RAM
блоковите) пред да се ресетира микроконтролерот и да се репрограмира со користење на
флеш лоадерот.

7.4.4 Bias подесувањана аналогните периферни уреди
Повеќето од аналогните периферии како што се дигитално-аналогните конвертори
(DAC-Digital-to-Analog Converter),аналогните компаратори (ACMP- Analog Comparator) и
сл.вклучуваат програмско подесувања на струјниот bias. Намалувањето на bias струјата
ќе ја намали и потрошувачката на енергијата но исто така ќе доведе и до намалување на
аналогните перформанси.
Постои задоцнување од моментот кога вистинскиот влезен напон ќе го промени
поларитетот, до моментот кога ќе се појави промена на излезот на компараторот. Овој
период се нарекува време на одговор и може да биде променет со зголемување и
намалување на bias струјата на компараторот преку сетирање наBIASPROG, FULLBIAS и
HALFBIAS битовите во ACMPn_CTRL регистарот. Сетирањето на HALFBIAS битот во
ACMPn_CTRL ефективно ќе ја преполови струјата, додека сетирањето на FULLBIAS битот
ќе умножи bias струјатасо 65. Поставувањето на пониски вредности на Bias струјата ќе
резултира со пониска потрошувачка на енергија, но подолго време на реакција. Ако
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FULLBIAS битот е сетиран, треба да се користи највискоко ниво на хистерзис со што би се
избегнале грешки на излезот.
Некои аналогни периферии, исто така имаат можност за намалување
напотрошувачката на енергијата на внатрешната референца со што би се постигнало
намалување на потрошувачката на енергијата од една страна, но и намалување на
точноста од друга.

7.5 Намалување на динамичката моќност и енергија
7.5.1 Оптимизирање на работната фрекфенција
Кога е потребна оптимизација на потрошувачката на енергијата кај
микроконтролерски базирани апликации, одбирањето на соодветен тип на осцилатор е
една од најчестите оптимизации кои на едноставен начин може во голема мера да
допринесе за намалувањето на потрошувачката на енергијата.
Кај EFM32 микроконтролерите, може да се изберат неколку различни типови на
осцилатори : интерен RC осцилатор, екстерен синусен или правоаголен генератор на такт
сигнал или кристален/керамички осцилатор како што е прикажано во табела бр. 5

Осц.

Тип

HFRCO

Интерен RC

HFXO

Екстерен
кристален/керам
ички резонатор
или екстерен
такт сигнал

AUXHF
RCO

Интерен RC

LFRCO

LFXO

ULFRC
O

Интерен RC
Екстерен
кристален/керам
ички резонатор
или екстерен
такт сигнал
Интерен RC

Типична
потрошувачка

Време на
доцнење
при
стартување

Намена

22-106 uA

1 uS

Главен HF
часовник

85-165 uA

400 uS

Главен HF
часовник

22-106 uA

1 uS

LF
периферен
часовник

190 nA

150 uS

Фиксна: 32.768Кhz за
резонатор. Помалку
од 32 или 48 Mhz за
надворешен такт

190 nA

400 mS

LF
периферен
часовник

Фиксна: 1Khz

NA (секогаш
активна)

NA (секогаш
активен)

Watchdog
часовник

Фреквенција
Софт. селетирање
(run- time)
1, 7, 11, 14, 21 или 28
Mhz
Фиксна: 4-32/48 Mhz
за резонатори.
Помалку од 32 или 48
Mhz за надворешен
такт
Софт. селетирање
(run- time)
1, 7, 11, 14, 21 или 28
Mhz
Фиксна: 32Khz

табела бр. 5 Типови на осцилатори кај EFM32 и нивни карактеристики
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Кај EFM32 микроконтролерите часовничкиот систем е поделен на два дела, ниско
фреквентен домен (LF) и високо фреквентен домен (HF). Нормално HFRCO или HFXO
осцилаторите се извор на такт сигнал за сите HF (високо фреквентни часовници), додека
LFRCO или LFXO осцилаторите се избрани за користење на ниско фреквентните
часовници за периферните уреди. Битно е да се напомене дека LFXO и ULFRCO
осцилатори се достапниво EM2 енергетскиот мод и во подолните енергетски модови, па
отука произлегува дека само периферните уреди кои можат да се клокуваат од овие
типови осцилатори можат да функционираат во пониските енергетски модови.На слика
бр. 18 е прикажан часовничкиот систем на EFM32 микроконтролер.

Слика бр.18 Часовнички систем кај EFM32
7.5.2 Генерирање на такт
При изборот на осцилатор за генерирање на такт за HF часовникот кај EFM32
важно е да се избере осцилатор со фреквенција која е поголема но исто така што е можно
со најблиска вредност до највискоката фрекфенција која се користи во апликацијата.
Понатамошното намалување на фреквенцијата на часовникот за другите под-системи
може да биде направено со прескалирање на фрекфенцијатана тактот на часовникот со
помош на (Clock Managmant Unit-CMU) единицата за управување со часовникот или
локално во самите периферни уреди. Прескалерот претставува електронско коло кое се
користи за намалување на високата фреквенција на сигналот во пониска фреквенција со
примена на целобројна поделба. Важно е да се напомене дека логичките кола на
прескалерот конзумираат дополнителна енергија во споредба кога се користи осцилатор
кој осцилира директно на саканата фреквенција.
На Слика Бр.19е прикажана потрошувачката на енергијата на микроконтролер
EFM32TG со користење на непрескалиран такт ипотрошувачка со користење на такт
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сигнал за HF часовникот добиен со прескалирање на фреквенцијата која е генерирана од
28Mhz осцилатор.

Слика бр.19Споредба на потрошувачка без употреба и со употреба на прескалер
EFM32 микроконтролерите имаат напреден часовнички систем кој дозволува
поединечно прескалирање на фрекфенциите за процесорот и периферните уреди
овозможувајќи јадрените и периферните уреди на микроконтролерот да работаат на
различни фреквенции. Како што претходно беше споменато обично најдобро е да се
користи што е можно повиска
а фреквенција за главниотчасовник при активниот мод, со
што се овозможува редуцирање на обработката со што се намалува потрошувачката на
енергијата во активен режим. Од друга страна ако во самата апликација се користи
сериска комуникација со дадена бауд стапка, тогаш золемувањето на часовничката
фреквенција нема да го намали времето поминато на микроконтролерот во активен мод.
Ова се должи на фиксните
ксните тајминизи кои се користат за комуникацијата. Во овој случај
најдобро е да се намали фреквенцијата на часовникот до минималната потребна
фреквенција која е потребна за да се генерира потребната бауд стапка за бараната
брзина на комуникацијата во конкретната апликација.
Кај EM2 енергетскиот мод и пониските енергетски модови обично доминира
статичката потрошувачка на енергија
енергија, но сеуште постои можност за дополнително
намалување на потрошувачката
отрошувачката на енергијата со примена на правилно прескалирање на
фреквенцијата на RTC, LETIMER и другите периферни уреди кои ги користат LF
часовниците. Обично со прескалирањето на 32.768 Khz часовникот од 32 – 1024 Hz се
постигнува намалување од околу 50nA за секој периферен уред посебно во однос пред да
се употреби прескалирањето
прескалирањето. Понатамошното прескалирање е можно но нема да
допринесе за дополнително намалувањето на потрошувачката на енергијата, а
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истовремено ќе ја намали резолуцијата односно точноста на споменатите периферни
уреди.
Збирот од библиотеки Emlib вклучува и библиотека за единицата за управување со
часовникот (Clock Managmant Unit-CMU). Ова овозможува напредна контрола и следење
на сите типови осцилатори, кое опфаќа:
•
•
•
•
•

Одбирање на тип на осцилатор за соодветниот часовник
Софтверско одбирање на фреквенцијата при извршување на програмата
Калибрација на RC осцилаторите
Функции за дијагностика (проверка на конфигурираните вредности)
Подесување на делители , конфигурирање на прескалирање и др.

Пример за функции од Emlib за подесување на тип и фреквенција на осцилатор:
Вклучување на високофреквентен HFRCO осцилатор
•

CMU_OscillatorEnable(cmuOsc_HFRCO, true, true);

Одбирање на фреквенција за избраниот осцилатор
•

CMU_HFRCOBandSet(cmuHFRCOBand_28MHz);

7.6 Намалување на активната потрошувачка на енергијата
7.6.1 Оптимизации на компајлерот
Како општо правило, со повискоките оптимизации на компајлерот ќе се постигне
енергетски поефикасен код. Постои оптимизирање за брзина која ќе ја зголеми брзината
на извршување на програмата со што ќе се намали времето поминато во активен режим и
оптимизирање за големина што ќе ја намали количината на меморија што исто така ќе ја
намали потрошувачката на енергијата. Сепак одлуката, за типот и за степенот на
оптимизацијата на компајлерот зависи од типотна конкретната апликација.
Оптимизацијата на компајлерот во поглед за намалувњето на потрошувачката на
енергијата се врши експериментално во зависност од потребите.
7.6.2 Оптимизација на кеш меморијата
Некои EFM32 микроконтролери, како што сесериите Tiny Gecko и
GiantGeckoпоседуваат вградена кеш меморија која може да зачувува 512бајти од
инструкциските податоци кои последно пристапиле до процесорот. Ова овозможува
последните користени инструкции да бидат прочитани во само еден циклус и со помала
потрошувачка на енергијата во споредба со стандардно читањето на инструкциите на
програмата од флеш меморијата. Кеш меморијата исто така помага во заштедата на
енергијата со редуцирање на времето на процесирањето при повисоките CPU
фреквенции кај кои при преземањето на инструкциите од флеш меморијата ќе бидат
потребни состојби на чекање (flash wait- state).
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Стандардно кеш меморијата е вклучена, но може да се исклучува и вклучува со
конфигурирање на MSC_READCTRL регистерот. Инструкциската кеш меморија ќе
допринесе за заштеда на потрошувачката на енергијата само во случај кога иснтрукцијата
е веќе преземена од процесорската единица, во овој случај заштедата ќе дојде до израз
ако постои циклус или функција која во програмот се повикува континуирано. Ако во
програмот кодот се извршува линеарно, тогаш вклучувањето на кеш меморијата ќе ја
зголеми потрошувачката на енергијатабидејќи за запишувањето на инструкциите во кеш
меморијата ќе се потроши мало количество на енергија, а притоа кеширањето не
неопходно бидејќи истата инструкција повторно не се користи, при што следните
инструкции во секој случај ќетреба да бидат прочитани од флеш меморијата што
дополнително ја зголемува потрошувачката на енергијата.
За да може да се измери ефективноста на кеш меморијата, таа поседува два
перформансни бројачи (MSC_CACHEHITS и MSC_CACHEMISSES) кои што се
инкрементираат за секое инструкциско преземање при кое се врши погодување или
губење на содржината во кешот. Перформансните бројачи се стартуваат со PCSTART
(при што се ресетираат бројачите на 0) и стопираат со PCSTOP битот во MSC_CMD
регистерот.
Важно е да се напомене дека кеш меморијата се празни секогаш кога
микроконтролерот се буди од EM2 или пониските енергетски модови, така што во
апликациите каде што се применува будење од енергетските модови во кратки временски
интервали нема да има дополителна корист од вклучување на кеш меморијата.
7.6.3 Кеширање на програми зачувани во надворешна меморија
Кеш меморијата е исто така корисна за зголемувањето на брзината и
намалувањето на потрошувачката на енергијата при извршување на програми од
надворешна меморија. Кај EFM32 микроконтролеритеинструкцискиот кеш ги кешира само
инструкциите преземени од просторот во меморијата кој е предвиден за програмата
,таканаречениот коден простор(Code Space)кој е мапиран во меморијата со адресите од 0
до 0x1FFFFFFF.Кога се читаат програми зачувани во надворешна меморија се пристапува
преку регуларниEBI(External Bus Interface) региони од адреса 0x80000000 и нагоре, па
затоа кеширањето на инструкциите не е возможно.
EBI (External Bus Interface) претставува интерфејс кој обезбедува механизам за
споделување на мемориските адреси и податочните магистрали со друг мемориски
контролер.
За да се овозможи кеширање на инструкциите од EBI, кај EFM32 потребно е да се вклучи
алтернативно мапирање на овие региони во кодниот просотор (Code Space) на
микроконтролерот кој почнува на адреса 0x12000000. Процесорот тогаш може да чита и
впишува на било кој од овие региони за да пристапи до надворешната меморија. Овој
алтернативен начин на мапирање е достапен само за процесорот и не може да се
користи од страна на DMA или USB- DMA.
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7.6.4 Замена на while циклусите со прекини
While циклусите можат да бидат корисен начин за да се запре обработката на
програмата од страна на процесорот до одреден степен, се додека одреден услов не е
исполнет. Процесорот на пример, може да чека одреден осцилатор да ја стабилизира
својата фреквенција или да чекаприем на податоци од UART конекција. Исто така честа
примена на while циклус е за импементирање на софтверски рутина за временско
доцнење. Во сите овие случаи додека се извршува циклусот, процесорот континуирано
проверува дали одредениот услов е исполнет што ја прави ваквата примена на циклусите
енергетски неефикасна. Поради оваа причина кај EFM32 микроконтролерите се
имплеменирани широк спектар на прекинувачки извори кои му овозможуваат на
процесоротда биде во sleep состојба се додека некој услов не се исполни при што ќе се
предизвика генериранње на прекин кој ќе го разбуди процесорот и ќе се изврши
процесирањето. Дури и во случаи каде директно не е достапен извор на прекин, може да
се примени техника при која ќе се конфигурира RTC модулот за да овозможи периодично
будењеи повторно влегување во некој од пониските енергетски модови при секое
повторување на while циклусот. На ваков начин сеуште процесорот е во состојба да
изврши проверка на одредениот услов. Овој начин е погоден кај апликации кои немаат
побарување за извршување во реално време и каде што е потребна ниска фреквенцијата
на скенирање на промените. За апликации во реално време непоходно е користење на
прекини и користење на специфични техники и периферни уреди на микроконтролерот.
7.6.5 Редуцирање на прекинувачките циклуси
За апликации кај кои преминот помеѓу пониските енергетски режими (како EM2) и
активниот мод се прави со цел да се извршат мали задачи (како на пример ADC
конверзија), редуцирањето на циклусите потрошени за справување со прекините може
значително да допринесе за намалувањето на потрошувачката на енергијата. Нормално
на Cortex-M3 процесорското јадро му се потребни 12 циклуси(0 wait-state) состојби на
чекање, при поставување/читање на променливите до / одмагацинот кога се извршува
влегување или излегување од прекинувачката рутина (ISR – Interupt Service Rutine). Сепак
возможно е будење со прекинувачки извор без влегување во ISR, со користење на
таканаречен WFE(Wait-For-Event, чекање на настан) пристап. Со примена на оваа техника
се овозможува значително намалување на процесорските циклуси. Бидејќи при
користењето на овој пристап не се повикува ISR, во програмата треба рачно да се
провери кој прекинувачки извор е причина за будењето. WFE пристапот е најефикасен
кога постојат само мал број на извори за будење во употреба.
7.6.6 Одбирање на погодни периферии за конкретната апликација
EFM32 микроконтролерите имаат специјално дизајнирани енергетски ефикасни
периферни уреди кои допринесуваат за значително намалување на потрошувачката на
енергијата при дизајнирање на батериски напојувани вградени компјутерски уреди кај кои
екстремно ниска потрошувачка на енергијата е од витално значење. Со правилното
одбирање на соодветен тип на периферни уреди значително може да доведе до
намалувањето на активната потрошувачка на енергијата.

Бедри Зија

Страна55

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

7.6.7 Користење на DMA
DMA (Direct Memory Access)контролероте достапен од енергетскиот мод EM0 до
EM2. Контролерот може да пренесува податоци помеѓу меморијата и периферните уреди
без интервенција од страна на процесорот со што се постигнува ефикасно намалување
на потрошувачката на енергија за пренос на податоци.DMA може да врши пренос на
податоци енергетски поефикасно гледано во споредба со ARM Cortex-M3
микропроцесорскотојадро, и исто така овозможува извршување на автономни операции
во ниските енергетски модови. На пример ниско енергетскиот UART интерфејс (LEUART)
може да обезбеди целосна UART комуникација во енергетксиот мод EM2 со користење на
DMA при што движењето на податоците е директно помеѓу LEUART и RAM меморијата.
За изведување на ова операцијаконзумирањето на електрична енергија е намалено на
само неколку uA. DMA контролерот има повеќе високо конфигурирачки, приоритетни DMA
канали. Напредните трансфер модови како што се ping-pong и scatter-gatterовозможуваат
DMA контролеротда се прилагоди на специфичните потреби на некоја апликација. На
слика бр.20 е даден блок дијаграм на DMA контролер вграден во EFM32
микроконтролерите.
Карактеристиките на DMA контролерот вграден во EFM32 микроконтролерите се
следните:
•
•
•
•
•
•
•

DMA контролерот е достапен како мемориски мапиран периферен уред
Овозможува трансфер помеѓу RAM меморијата, EBI, флеш меморијата и
периферните уреди
Поседување на 8 независни канали
Секој канал поседува еден (примарен) или два (примарен и алтернативен)
дескриптор
Оперирање вонеколку различни видови на трансфер модови (Basic, Auto, PingPong и Scatrer-Gather)
Конфигурирање на приоритет на каналот, опции за броење на мемориските
зборови (wordcount) и подесување на нивната големина
Различни видови тригери за стартување на DMA контролерот

Слика бр. 20 Блок дијаграм на DMA контролер
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7.6.8 Софтверска наспроти хардверска енкрипција/декрипција

Денешните апликации базирани на микроконтролери,а особено апликациите за
безжичните сензорски мрежи не можат да се замислат без употреба на заштита на
податоците.Advanced Encryption Standard (AES)е еден од најчесто користените
симетрични шифрирања, кој го заменува својот претходник (DES) стандардот од 1970тите години.
Кај микроконтролерските базираните апликации енкрипцијата и декрипцијата на
податоците може да се изведе на софтверско или хардверско ниво. Софтверската
енкрипција се изведува со алгоритми кои програмерот ги имплементира во софтверот и
се извршуваат од страна на микропроцесорот. На тој начин микропроцесорското јадро е
активно и голем дел од времето микроконтролерот го поминува во активен мод со цел
извршување на сложените алгоритми кои се потребни за енкрипцијата.
Алгоритмот AESтрадиционално се спроведува во софтверот, притоа наметнувајќи
голем мемориски footprint (некоклу Kb) и подолги периоди на интензивна обработка, што
резултира со висок енергетски трошок по единица енриптиран бајт.Микроконтролерите
EFM32 поседуваат брз и енергетски ефикасен хардверски акцелератор AEC(Advanced
Encryption Standard Accelerator) за AES-128 и AES-256 стандардите за енкрипција и
декрипција. Високата AES пропусност им овозможува на EFM32 микроконтролерите да го
поминуваат повеќето од времето во пониските енергетски режими. Исто така постои и
специјализирани функции за податочен пристап кој овозможува автономни DMA/AEC
операции во енергетските модови EM0 и EM1.
Energy Micro воведува енергетски ефикасна енкрпипција со имплементирањето на
хардверски AES акцелератор кој е способен за енкрипција и декрипција на 128- битен
блок за помалку од 54 циклуси или 75 циклуси кога се користи 256-битен клуч. Ова е 20 до
40 пати побрзо од софтверска имплементацијакоја се извршува на Cortex-М3 јадро и 80
пати побрзо од софтверски решенија за 8-битни микроконтролери. Од страна на AES
акцелераторот се користи само 20% од моќноста која би се конзумирала од страна на 32битен процесор. Вкупната енергија потрошена по шифриран блок на податоци се
намалува за 99% во споредба со други Cortex-M3 софтверски решенија (слика бр. 20).
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Слика бр.20 Споредба на потрошувачката на енергијата на хардверската наспроти
софтвер
7.6.9 Периферен рефлекс систем
Периферниот рефлексен систем (PRS – Peripherial Reflex System) претставува мрежа која
им овозможува на различните периферни модули да комуницираат едни со други без
учество на процесорот. Периферните модули кои испраќаат рефлекс сигнали се
нарекуваат производители (producesrs). Овие рефлекс сигнали се испраќаат со
соодветно
PRC
рутирање
до
периферните
уреди
таканаречени
потрошувачи(consumers)кои применуваат соодветни акции кои се иницирани од
добиените рефлекс сигнали.
Карактеристики на периферниот рефлексен систем (PRS – Peripherial Reflex System) :
 8 конфигурирачки интерконекциски канали
- Секој канал може да биде поврзан на било кој периферен модул во улога
на производител
- Потрошувачите можат да изберат кој канал ќе го слушаат
- Можност за конфигурирање на детекторот за откривање рабо на сигналот
(растечки, опаѓачки или комбиниран (за двата рабови на сигналот))
 Софтверски контролиран влезен канал
- Конфигурирање на нивото
- Активирачки пулсеви
Додека DMA помага за растоварување на процесорот од манипулацијата со мемориските
трансфери, периферниот рефлекс систем (PRS) го растоварува процесорот со
дозволување на периферните уреди да комуницираат едни со други, наместо таквите
трансакции да се одвиваат со користење на прекини. Конфигурирачкиот канален систем
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на PRS може на пример да се користи за пренесување на сигнали од тајмерот до ADC
конверторот во редовни временски интервали при што сигналите ќе бидат испратени и
операцијата за конверзијата би се извршувала додека процесорот е во sleep мод. На овој
начин се постигнуваат значителни намалувања на потрошувачката на енергијата. На
слика бр. 21 е прикажан начинот на функционирање на Периферниот рефлексен систем
(PRS – Peripherial Reflex System).

Сл. бр. 21Блок дијаграм на (PRS – Peripherial Reflex System)
7.6.10 Оптимизации на Emlib библиотеките
Emlib библиотектата на функции за EFM32развиена од производителоте наменета за да
им помогне на програмерите на вградливи системи ефикасно и безбедно користење на
претходно дефинирани функции без потреба од директно конфигурирање на регистрите.
Функциите, исто така овозможуваат лесно и безбедно портирање на поголеми делови од
кодот за други проекти, со што значително се зголемува продуктивноста. Како последица
на оваа апстракција, овие функции често вклучуваат повеќе код од она што е
строгонеопходно за задоволување на потребите на зададената апликација. Во случаи
каде се потребни: екстремна брзина на извршување, мала големина на кодот или
енергетска оптимизација, корисно би било да се извлечат строго неопходните делови од
emlib финкциите кои ќе се применат во кодот за конкретната апликација. Исто така за
постигнување на дополнителни оптимизации за одредени критични делови од кодот
препорачана е примена на регистарско програмирање ,а поретко и користење на
асемблерски наредби.
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8. Дебагирање на потрошувачката на енергијата
Кога станува збор за развој на софтвер за микроконтролерски базирани апликации
главните грижи обично се поврзани со намалување на големината на употребената
меморија и постигнување на што помала големина на кодот. Но за апликациите каде што
од витално значење е потрошувачката на енергијата, постојат и други софтверски
зависни фактори за кои треба да се води грижа. Како што процесот на развој се движи
напред, големината на кодот се зголемува и оптимизирањето на енергетската ефикасност
станува се потешко и одзема многу време. Без соодветни алатки, идентификувањето на
грешки, како што се избегнувањето на циклуси за чекање кои би можеле да бидат
заменети со прекинувачки рутини, или идентификувањето на периферните енергетски
загуби станува се потешко. Ако овие “енергетски грешки” не се забележани и решени во
текот на развојната фаза, практично е невозможно да се откријат при стрес тестовите
или во текот напримената.
Највообичаен начин за пратење колку енергија конзумира системот е со семплирање на
тековната струја во текот на одреден период проследено со пресметка на просек и
екстраполација со цел добивање на вредности за подолг временски период.
Екстарполација претставува математичко одредување на вредностите од некое
непознато подрачје со помош од некое познато подрачје, со претпоставка дека
законитостите кои се утврдени во познатото подрачје важат и во непознатото.
Овој вид на мерења се вршат со користење на мултиметри и осцилоскоп, но притоа не е
можно да се направи корелација со софтверските рутини. Од друга страна со помош на
логички анализатор може да се пратат рутините но не можат резултатите да се поврзат
со потрошувачката на енергијата. За проценка на животниот век на батериите
резултатите добиени по пат на екстраполација се релативно точни во однос на релано
сценарио, но кога целта е оптимизирање на кодот за енергетска ефикасност едниствен
начин е мерење на потрошувачката на енергијата со помош на специјализирани развојни
алатки.
Energy Micro го има решено проблемот за енергетско дебагирање со примена на
софтверски и хардверски алатки со цел графички во реално време да се прикаже
потрошувачката на енергијата и овозможување на корелација помеѓу актуелниот код кој
се извршува во секој даден момент.
АЕМ (Advanced Energy Monitoring) системот е дел од стартер(STK) и развојните алатки
(DVK) на Energy Micro. Информациите во реално време за моменталната потрошувачка
на енергијата можат да бидат прикажани на LCD дисплеј (во случај ако се користи DVK)и
исто така можат да бидат прикажани од страна на софтверот energyAware преку
поврзување на алатките преку USB порт. Ова им овозможува на програмерите на
вгардливи системи базирани на EFM32 микроконтролери напредно дебагирање и
оптимизирање на потрошувачката на енергијата.
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Слика бр. 22Кружен развоен циклус
Дебагирањето на енергијата претставува кружен развоен цикулс (Слика бр. 22)каде што
програмерите можат да користат хардверски и софтверски алактки заедно EFM32
микроконтролерите за постигнување на најниска потрошувачка на енергијата на
апликациите.

8.1 Технички карактеристики на хардверот на AEM

Слика бр. 23АЕМ хардвер
Хардверската платформаStarter Kit EFM32-G8XX-STK која се користи во магистерскиот
труд има можност за мерење на струи во опсег од 0.1 uA до 50mA. За струи над 200uA,
точноста на AEM е во рамките на 0.1mA. При мерење на струи помали од 200uA, точноста
се зголемува на 1uA. Иако апсолутната точност е 1uA во суб 200uA опсегот, AEM е во
можност да детектира многу мали промени на тековната потрошувачка од редот на
100nA. Мерниот пропусен опсег на АЕМ е 60HZ при мерење на струи пониски од 200uA и
120Hz при мерење над 200uA. На слика бр. 23 е прикажажана градбата на AEM
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хардверот додека табела бр.6 ја резимира точноста на двата струјни засилувачи во
различните опсези.
Струен опсег
50 mA
1ma
200uA
10uA
1uA

Точност на нископропусен
засилувач
0.1mA
0.1mA
0.01mA
-

Точност на високопропусен
засилувач
1uA
0.1uA
0.1uA

Табела. бр. 6 Точност на струјните засилувачи во различни опсези
AEM користи струен сензор кој ја мери струјата која тече низ VMCU напојувачката линија.
Семплираните примероци се конвертираат во тековна струја и податоците се испраќаат
преку USB. Напонот и временските информации истоа така се испраќаат заедно со
струјната вредност.
EFM32 микроконтролерите можат да се поставаат да ја испраќаат вредноста на
програмскиот бројач (PC – Program Counter) преку Serial Wire Viewer Output (SWO) пинот
до контролерот на плочката. При што е овозможено програмкиот бројач да се испраќа
зедно соAEM податоците (струја, напон и време).
SWO функција е потребна да се вклучи за овозможување на профилирање на
енергетскиот профил на кодот и приказ на потрошувачката на енергијата наодделните
софтверските рутини. Битно е да се напомене дека вклучлувањето на оваа функција
дополнително ја зголемува потрошувачката на енергијата.Ова се случува бидејќи за
овозможувањето наSWO функција вклучен еAUXHFRCO осцилаторот и се користи
ITM(Instrumentation Trace Macrocell)
единицата во дебагирачкиот интефејс.
Дополнителната потрошувачка варира во зависност од фреквенцијата бидејќи ITM
функционира со помош на HFCKL. Дополнителната потрошувачка на енергијата во
зависност од фреквенцијата е дадена во табела бр. 7која го прикажува зголемувањето на
потрошувачката во EM0 активниот енергетски мод.
Дополнителна потрошувачка
1 Mhz
0.3mA
7 Mhz
0.4mA
11Mhz
0.5mA
14Mhz
0.6mA
21Mhz
0.9mA
28Mhz
1mA
32Mhz
1.2mA
табела бр. 7 Дополнителна потрошувачка при вклучена SWO функција за енергетско
профилирање на кодот за различни типови на осцилатори
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Битно е да се напомене дека ако се користи Gecko STK исто така има и допонително
зголемување на потрошувачката од 80uA при сите енергетски модови со исклучок на EM4
енергетскиот мод. Ова потрошувачка произлегува од начинот на кој е дизајниран самиот
дебагирачки интерфејс.

8.2 Energy Aware Profiler
Energy Aware Profiler е софтверска алатка за напредно дебагирање на енергијата која
функцинира со сите стартер и развојни платформи на Enrgy Micro. Оваа софтверска
алатка добиените податоци преку USB портот испратени од AEM хардверот ги прикажува
како графичка репрезентација на струјата во однос на времето.
Конечниот резултат по компајлирањето на кодот е објектна датотека (*.out) која ги следи
ELF( Executable and Linkable Format) извршните и линкер стандардите и содржи
DWARF(Debug With Arbitrary Format) информации за дебагирањето (слика бр. 24 ). Оваа
датотека мора да биде вчитана во energyAware Profiler така што следењето на кодот со
(code trace) функнкцијата работи правилно.

Слика бр.24 Генерирање на ELF/BIN output
Примероците од програмскиот бројач (PC) испратени од EFM32 се во корелација со
објектната датотека со користење на libelf и libdwarf за наоѓање на изворната датотека,
при што функциите и линиите на C кодот се извршуваат во микроконтролерот. Тие
информации потоа се во корелација со AEM податоците, така што се овозможува нивно
поставување во правилниот тајминг на извршувањето на апликацијата, при што на крај се
прикажуваат заедно со времето и моменталната потрошувачка. (Слика бр. 25).

Слика бр. 25 Функционирање на energyAware Profiler
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Софтверот покрај прикажување на моменталната потрошувачка во текот на времето
поседува и други напредни опции за напредно дебагирање на потрошувачката на
енергијата. Моменталната потрошувачка на енергијата стандардно се прикажува на
логaритамска скала, при што овозможена е промена во линеарен приказ со можност за
прилагодување на скалирањето на приказот.
Постојат 3 главни прозорци на софтверот
софтверотenergyAware profiler (слика бр.. 26):
26
 Приказ на листингот на изворниот код
АЕМ графички приказ (график
график на струјата во однос на времето)
 Енергетски профил (листа
иста на функции)

Слика бр. 26 Приказ на графичкиот интерфејс на energyAware Profiler
Со кликнување на било која точка на струјниот график, дел од изворниот код во
прозорецот со листингот на програмата ќе биде истакнат. Ова кореспондира со релен дел
од кодот кој се извршува во даден
дадениот момент, а притоа на графикот се прикажува нивото
на тековната потрошувачка. Листата на функции ја прикажува вкупната енергија која ја
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троши секоја функција посебно и процентот со кој учествува функцијата во вкупната
потрошувачка на енергијата.
Со кликнување на струјниот график на десниот долен агол на главниот прозорец се
прикажуваат повеќе податоци (слика бр. 27). Овие податоци прикажуваат која функција
моментално се извршува, последниот примерок на програмскиот бројач(PC),јачина на
струјата, напонот и времето во кое кодот се извршува.

Слика бр. 27 Приказ на податоци на селектирана точка на графикот

Просечната потрошувачка може да се пресмета со означување на саканиот дел на
струјниот график со помош на два маркери (слика бр. 28), при што се добиваат за
податоците за просечната потрошувачка на селектираниот дел прикажани на (сл. бр. 29).

Слика бр. 28 Селекција на график за приказ на просечна потрошувачка

Слика бр. 29 Приказ на податоци за просечната потрошувачка на енергијата за селекција
на сегмент од графикаот
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8.3 Развојна платформа Starter Kit EFM32-G8XX-STK
Starter Kit EFM32-G8XX-STKе развојна платформа за брзи прототипови на
микроконтролерски апликации кај кои е потребна ултра ниска потрошувачка на
енергијата. Развојната платформа се состои од печатена плочка на која се наоѓа
микроконтролер EFM32G890F128. На самата плочка се наоѓаат и дополнителни
периферни уреди кои овозможуваат брза конфигурација на перифериите кои се потребни
во зависност од потребите на самата апликација. Сите влезно/излезни портови на
микроконтролерот се достапни како лемни точки со што е овозможен брз пристап.Една од
најбитните карактеристики на оваа развојна платформа е интегрираниот Advanced Energy
Monitoring (AEM) систем за напредно следење на потрошувачката на енергијата.

Слика бр.30Блок дијаграм на платформата EFM32-G8XX-STK
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8.4 Опис на елементите на плочката

Слика бр. 31Приказ на хардверот на Starter Kit EFM32-G8XX-STK
 Напојување
USB интерфејс – развојната плочка може да се напојува од стандарден USB мини порт.
На самата плочка се наоѓаат напонски регулатори кои служат за прилагодување на
напонот. Со помош на овие регулатори се добива потребниот напон од 3.15 V за
напојување на микроконтролерот.
Батерија – на плочката се наоѓа приклучок за 20mm батерија во облик на монета со
ознака CR2032,која може да се користи за напојување на развојната платформа. Кога е
потребно да се врши батериско напојување USB приклучокот се исклучува, а батеријата
се вклучува со активирање на прекинувачот за батеријата. Напонот налинијата за
напојување на микроконтролерот (VMCU) кога напојувањето е од батеријаизнесува 2.85V
или понизок зависно од напонот на батеријата, односно се појавува пад на напонот од
0.15V. Контролерот на плочката не може да се напојува батериски, така што при
користење на батериско напојување не може да се користи BSP (Board Suport Package)
софтверскатабиблиотека.
 Ресет инфраструктура
Основниот кориснички ресет за ресетирање на микроконтролерот е копчето за
ресетирање кое се наоѓа на плочката. Ова копче служи за ресетирање исклучиво на
микроконтролерот. Микроконтролерот исто така може да се ресетира софтверски со
помош на дебагерот.
Контролерот на плочката може да се ресетира со исклучување и повторно вклучување на
USB кабелот.
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 Периферни уреди
Развојната плочка има множество на периферни уреди кои ги демонстрираат некои од
карактеристиките на EFM32G серијата на микроконтролери. Исто така битно е да се
напомене дека сите влезно/излезни пинови на микроконтролерот,со исклучок на пиновите
за LCD дисплејот се достапни како лемни точки, при што сите останати пинови можат да
се користат во зависност од потребите при развојот на одреден тип на апликација.
Тастери– На плочката се наоѓаат два кориснички тастери означени со PB0 и PB1. Тие се
поврзани на микроконтролерот и се филтрирани со RC филтри со временска константа од
1ms.
LED диоди – Постојат четирикорисничкиLED диоди на плочката означени со LED0 до
LED3. Со поставување на високо логичко ниво на соодветните пинови на кои се
приклучени истите се вклучуваат.
LCD дисплеј–Дисплејот е приклучен на соодветните пинови на микрокнтролерот. Овие
пинови исклучиво се користат за дисплејот и не се изведени како лемни точки и не се
користат за друга намена. На плочката се наоѓаат и кондензатори кои служат за boost
функцијата односно засилување на контрастот на сегментите на дисплејот при понизок
напон на напојување.
Лизгач на допир – Лизгачот осетлив на допир работи во капацитивен режим. Истиот се
наоѓа под двата тастери и е означен со "TOUCH SLIDER".
Touch Gecko– На развојната плочка помеѓу тастерите и логото EFM32 се наоѓа уште
еден капацитивен сензор со облик на Gecko логото на кој исто така може да се користи
како копче осетливо на допир.
 Конектори
Лемни точки–Повеќето од I/О пинови, со исклучок на тие пинови кои се потребни за
поврзување на LCD дисплејотсе препраќаат на лемните точки на развојната плочка. На
развојната плочка се наоѓаат две редици лемни точки кои се наоѓаат на горниот и
долниот раб на плочката. Растојанието помеѓуотворите на лемните точки изнесува
2.54mm. Во зависност од потребата при развојот на апликацијата може да се залеми
стандарден 2.54 mm конектор за полесен пристап.
Важно е да се напомене дека некои од пиновите се делат со периферните уреди кои се
наоѓаат на развојната плочка.
Проширувачки интерфејс – На развојната плочка се наоѓа 20 пински конектор за
конекција со периферни уреди. Конекторот служи за приклучување на дополнителен
екстерен хардвер како на пример: сензори, интерфејси, безжични примопредавателни
модули и сл.
Проширувачки интерфејс- пинови
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I/O
GND
PC4
PC5
PC12
PE2
PB11
PB12
PD7
PD8
GND

#
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

#
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

I/O
VMCU
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
5V
3V3

табела бр. 8Проширувачки интерфејс - пинови
Проширувачки интерфејс - опис на функцијата на пиновите
Бр. на пин на
проширувачкиотинтерфејс
1
2

MCU GPIO
пин
GND
VMCU

3

PC4

4

PD0

5

PC5

6

PD1

7

PC12

8

PD2

9

PE2

10

PD3

11
12
13
14

PB11
PD4
PB12
PD5

15

PD7

16

PD6

17
18
19
20

PD8
5V
GND
3V3

MCU GPIO пин - функција
Маса
Напојување на MCU
USART2_CLK #0 / LETIMER_OUT0 #3 /
PCNT1_S0IN #0 / ACMP0_CH4
USART1_TX #1 / PCNT2_S0IN #0 /
ADC0_CH0
USART2_CS #0 / LETIMER_OUT1 #3 /
PCNT1_S1IN #0 / ACMP0_CH5
TIMER0_CC0 #3 / USART1_RX #1 /
PCNT2_S1IN #0 / ADC0_CH1
CMU_CLKOUT0 #1 / ACMP1_CH4
TIMER0_CC1 #3 / USART1_CLK #1 /
ADC0_CH2
ACMP0 _OUT #1
TIMER0_CC2 #3 / USART1_CS #1 /
ADC0_CH3
LETIMER0_OUT0 #1 / DAC0_OUT0
LEUART0_TX #0 / ADC0_CH4
LETIMER0_OUT1 #1 / DAC0_OUT1
LEUART0_RX #0 / ADC0_CH5
LETIMER0_OUT1 #0 / I2C0_SCL #1 /
ADC0_CH7
LETIMER0_OUT0 #0 / I2C0_SDA #1 /
ADC0_CH6
CMU_CLKOUT1 #1 / ADC0_VCM
USB напојување
Маса
3.3 V напојување

табела бр. 9 Проширувачки интерфејс со опис на функцијата на пиновите
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8.5 Микроконтролер EFM32G890F128
Развојната платформа која ќе се користи за развивање на апликацијата за целите на
магистерскиот труд е базирана микроконтролерот EFM32G890F128.
Карактеристики:
 ARM Cortex-M3 CPU платформа
• 32-битен процесор со вискоки перформанси со 32MHz работна фреквенција
• Единица за мемориска заштита
• Wake-up Interrupt контролер
 Флексибилен систем за менаџмент на енергијата
• 20nA при 3VShutoff Mode
• 0.6uA при 3VStop Mode, вклучувајќи функции Power-on Reset, Brown-out
Detector, RAM и CPU задржување
• 0.9 uA при 3V Deep Sleep Mode, вклучувајќи Real Time Clock со 32.768 Khz
осцилатор, power-on Reset, Brown-out Detector, RAM и CPU задржување
• 45 uA /Mhz при 3V Sleep Mode
• 180 uA/Mhz при 3V Run Mod при извршување на програм од флеш меморија
 128 KBфлеш меморија
 16 KB RAM
 Повеќе од 90 I/O пинови со општа намена
• Конфигурирачки push-pull,Open-drain, pull-up/down, влезни филтри,
интензитет на погонување со подесување на drive strength
• Конфигурирачки локации на пиновите за периферните уреди
• 16 асинхрони екстерни прекини
 8 канален DMA контролер
 8 канален периферен рефлекс систем (PRS) за интер-периферно
сигнализирање
 EBI(External Bus Interface) – екстерен магистрален интерфејс за мапирање до
64MB на надворешен мемориски простор
 Интегриран LCD контролер со 4x40 сегменти
• Напонско засилување, подесување на контраст и автономни анимациски
способности
 Хардверски акцелератор AES со 128/256 – bit клучеви vo 54/75 циклуси
 Комуникациски интерфејси
• 3 x Универзален Синхрон/Асинхрон Ресивер/Трансмитер (USART)
• UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA
• Тројно баферирано full/half-duplex оперирање
• 4-16 податочни битови
• Универзален Асинхрон Ресивер/Трансмитер (UART)
• Тројно баферирано full/half-duplex оперирање
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• 8-9 податочни битови
2 X Low Energy UART – Ниско енергетски UART интерфејс
• Автономни операции со DMA во Deep Sleep мод
• I2C интерфејс со SMbus подршка
• Препознавање на адреси во Stop мод
Тајмери и бројачи
• 3X 16-bit Тајмер/Бројач
• 3 Compare/Capture/PWM канали
• Dead-Time вметнувањеза TIMER0
• 16-bit Low Energy Timer – ниско енергетски тајмер
• 24-bit Real-Time Counter – часовник за реално време
• 3× 8-bit Pulse Counter – бројач на импулси
• Асинхрон бројач на импулси и quadrature декодер
• Watchdog Timer со посебен RC осцилатор @ 50 nA
Прецизни аналогни периферии со ултра ниска потрошувачка на енергија
• 12-bit 1Msamples/s ADC - Анологно дигитален конвертор
• 8 влезни каналии on-chip температурениот сензор
• Единечно и диференцијално оперирање
• Conversion tailgating for predictable latency
• 12-bit 500 ksamples/s DAC – Дигитално аналоген конвертор
• 2 единечни канали/1 диференцијален канал
• 2× Аналоген компаратор
• Програмибилна брзина/струја
• 8 влезови за капацитивни сензори
• Supply Voltage Comparator – компаратор на напонот за напојување
Ултра ефикасни Power-on Reset и Brown – Out детектори
2-пински Serial Wire Debug интерфејс
• 1-пински Serial Wire Viewer интерфејс
2-пински Serial Wire Debug интерфејс
Температурен опсег -40 - 85ºC
Единечно напојување во опсег од 1.8-3.8 V
Пакување BGA112
•
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9. Практичен примерза оптимизирање на потрошвачката на
енергијата
9.1 Опис на апликацијата
За целите на магистерскиот труд ќе биде практично реализирана конкретна апликација за
демонстрирање на можностите на развојната платформа при што ќе се изврши
искористување на ресурсите на микроконтролерот на ефикасен начин и ќе се прикажат
начините на намалувањето на потрошувачка на енергијата за конкретниот пример.
Апликацијата има можност за безжичномониторирање и аквизиција на температура со
момош на безжичен снезорски јазол. Развивањетона апликацијата се сосотои од два
дела :
 Развој, конфигурурање на хардверската имплементација на безжичниот сензорски
јазол и базната станица
 Развој на алгоритам, софтвер за микроконтролерот и оптимизирање на
потрошувачката на енергија.
Хардверот на сензорскиот јазол е имплементиран со помош на развојната платформа
Starter Kit EFM32-G8XX-STK на која е поврзана дополнителена плочка на која се наоѓа
сензор за мерење на температурата и безжичен примопредавателен модул за
остварување на безжична комуникација помеѓу сензорскиот јазол со базната станица која
е поврзана на PC.
Како равојно опкружување за равој и дебагирање на софтверот се користи софтверот
KEIL µVision4 кој претставува комплетен софтвер кој интегрира IDE, индусриски
стандардизиран ANSI C компајлер, линкер, асемблер и дебагер за сите видови ARM
микроконтролери од сите светски производители.
За
мерење
на
температурата
е
употребен
сензорот
LM61
одпроизводителотNationalSemiconductor, а за имплементација на безжичнта конекција се
користат Xbee ZB безжични модули од производителот DIGI. Како базна станица за прием
на измерените вредности се користи USB to Serial интерфејсреализиран со колото FT232
на кој е поврзан едниот од Xbee ZB модулите.
Апликацијата после сите извршени оптимизации кои ќе бидат опишани ги има следните
можности:
•
•
•

Мерење на температурата во опсег од−30° до +100°C
Локално прикажување на температурата и напонот на батеријата на LCD дисплеј
Подесување на интервалот на семплирање и трансимисија во опсег од 3 Sec до 60
Sec
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Диференцијален мод : подесување на диференцијална температура, односно на
која разлика на температурата да се изврши трансмисија на податоците помеѓу
две извршени последователни мерења
Мануелно и автоматско подесување на параметрите на диференцијалниот мод и
интарвалот на семплирање во зависност од испразнетоста на батеријата
Мерење на напонот на батеријата, приказ на LCD и безжично проследување на
вредноста
Автоматско подесување на контрастот на LCD дисплејотво зависност од напонот
на напојување на батеријата
Опција за манулно исклучување на LCD дисплејот од страна на корисникот
Дијагностика на Xbee ZB модулот при иницијализација:активен канал,брзина на
комуникација, јачина на сигнал во dBm, опсег на моќност на модулот и индикација
на модот за засилувањето.

9.2 Опис на хардверот
9.2.1 Опис на хардверските компоненти на сензорскиот јазол

1. Напојување
(USB/Батерија)

3. Микроконтролер
2. Контролер на
плочката/ Debuger

4. XBEE ZB
модул

EFM32G890F128

5. Температурен
сензор LM61

6. LCD

Блок дијаграмбр. 2Блок дијаграм на сензорски јазол
Легенда:
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1. Извор на напојување
2. Дигитални сигнали
3. Аналогни сигнали
Хардверот на безжичниот сензорски јазол го сочинуваат шест модули кои се претставени
на блок дијаграмот бр.2.
1. Напојување
Напојувачката секција ја сочинуваат активна и пасивна електроникана развојната плочка
која врши намалување, стабилизирање и филтрирање на напонот за напојување.
Сензорскиот јазол со сите негови составни делови при развојот на софтверот и
дебагирањето на потрошувачката на енергијата се напојува прекуUSB портот.
Стандардот врз кој е базиран USB протоколот налага висината на напонот на
напојувањето да изнесува 5V. Напојувањето кое е потребно за хардверот изнесува 3.3V.
Овој напон се добива со напонските стабилизатори кои се наоѓаат на развојната плочка.
2. Контролер на плочката/ Debuger
Овој модул инкорпорира дебагер иAEM(Advanced Energy Monitoring)- модул за
напреден енергетски мониторинг.
3. Микроконтролер
Како што може да се види на блок дијаграмот, јадрото на безжичниот сензорски јазол го
претставува микроконтролерот EFM32G890F128.
4. XBEE ZB модул
За безжична комуникација на безжичниот сензорски јазол се користат XBee
ZB(Zigbee)модул. Модулот е поврзан преку сериски интерфејс UART преку кој се одвива
комуникацијата помеѓу микроконтролерот и XBee ZB модулот.
XBee е бренд од Digi Internacional за семејството на форма-фактор компатибилни радио
модули. Првите Xbee радија беа воведени под Max Stream брендот во 2005 год. исе
базираа на 802.15.14-2003 стандардот наменет за point-to-pointи point-to-multipoint
безжичните комуникациски протоколи со проток од 250 kbit/s.
Денес Xbee модулите ги има во повеќе типови, а карактеристично за нив е тоа што се
пин- компатибилни така што во зависност од потребите на апликацијата, одреден тип на
модул може да се замени со друг тип без редизајнирање на хардверот и измена само на
софтверот замикроконтролерот. Модулите кои ги користиме се со ознакаXBee ZB,
кратенката ZB во ознаката го означува протоколот ZigBee врз база на кој е специфициран
протоколот на комуникација.
Xbee модулите кои се базираат на ZigBee стандардот ги има во три верзии:
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Xbee ZB (Xbee S2) – модул со краток домет, мала моќност и ниска потрошувачка на
енергија
Xbee – PRO (S2)–модул со зголемена моќност на RF модулот
Xbee – PRO (S2B)– специјализирана програмибилна варијанта, модулот содржи
дополнителен интегриран микроконтролер MC9S08QE32 од производителот Frescale. Кај
оваа варијанта овозможено е развивање на фирмвер од страна на корисникот.
За потребите на апликацијата од голема важност за безжичниот сензорски јазол е
овозможување на безжична комуникација при ниска потрошувачка на електрична
енергија, па поради тоа како најпогоден тип на модул за конкретниот случај е избран
модулот XBee ZB. Во табела бр. 10 се дадени техничките карактеристики на трите верзии
на Xbee ZB модули.
Спесификација

XBee

XBee-PRO(S2)

XBee-PRO(S2B)

до133ft.(40m)

до 300ft.(90m),до200ft(60m)
интернационална варијанта

до300ft.(90m),до200ft(60m)
интернационална варијанта

до2miles(3200m),до5000ft
(1500m)интернационална варијанта

до2miles(3200m),до5000ft(1500
m)интернационална варијанта

Перформанси
Во затворено/Урбана
средина

На отворено при оптичка
до400ft.(120m)
видливост
Предавателна излезна
моќност (TX POWER)

2mW(+3dBm),boostmodeвклучен
1.25mW(+1dBm),boostmode
исклучен

50mW(+17dBm)
10mW(+10dBm)за
интернационална варијанта

RFподаточна стапка

250,000bps

250,000bps

250,000bps

Податочна пропусна моќ до35000bps(seechapter4)

до35000bps(seechapter4)

до35000bps

Проток на податоци на
1200bps-1Mbps
сериски интерфејс
(нестандардни бауд стапки се
(софтверско подесување) исто така подржани)

1200bps-1Mbps
(нестандардни бауд стапки се
исто така подржани)

1200bps-1Mbps
(нестандардни бауд стапки се исто така
подржани)

Чувствителност на
приемникот

-96dBm,boostmode -вклучен
-95dBm,boostmode -исклучен

-102dBm

-102dBm

Напон за напојување

2.1-3.6V

3.0-3.4V

2.7-3.6V

Оперативна
струја(Transmit,максим
ална излезна моќност)

40mA(@3.3V,boostmode
вклучен)
35mA(@3.3V,boostmode
исклучен)

295mA(@3.3V)
170mA(@3.3V)интернационална
варијанта

205mA,до220mAсо програмибилна
варијанта(@3.3V)
117mA,до132mAсо програмибилна
варијанта(@3.3V),интернационална вар.

Оперативна струја
(Receive)

40mA(@3.3V,boostmode
вклучен)
38mA(@3.3V,boostmode
исклучен)

45mA(@3.3V)

47mA,над62mAсо програмибилна
варијанта(@3.3V)

Струја Idle(Receiveroff)

15mA

15mA

15mA

Струја (Power-down)мод

<1uA@25oC

3.5uAтипично@25oC

3.5uAтипично@25oC

ISM2.4GHz

ISM2.4GHz

ISM2.4GHz

2.438cmx2.761cm

2.438cmx3.294cm

2.438cmx3.294cm

-40to85ºC(индусриски)

-40to85ºC(индусриски)

63mW(+18dBm)
10mW(+10dBm)за интернационална
варијанта

Енергетски потреби

Генерално
Оперативен
фрекфенциски бенд
Димензии

Оперативна температура -40to85ºC(индусриски)
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Типови на антена

Интегрирана
Интегрирана Whip антена, Вгардена
Whipантена,ВгарденаPCBАнтена,R PCB Антена, RPSMA, или U.FL
PSMA,или U.FL конектор
конектор

Интегрирана Whip антена, Вгардена PCB
Антена, RPSMA, или U.FL конектор

Вмрежување и безбедност
Подржани мрежни
топологии

Point-to-point,Point-to-multipoint,
Peer-to-peer,иMesh

Point-to-point,Point-to-multipoint,Peer- to- Point-to-point,Point-to-multipoint,Peer-topeer,иMesh
peer,иMesh

Број на канали

16Директни секвенциски канали

14Директни секвенциски канали

15Директни секвенциски канали

Канали

11до26

11до24

11до25

Опции на адресирање

PANIDиАдресирање,ClusterIDs
иEndpoints(опционално)

PANIDиАдресирање,ClusterIDsи
Endpoints(опционално)

PAN ID и Адресирање, Cluster IDs и
Endpoints (опционално)

табела бр. 10 Технички карактеристики на трите веризии на Xbee ZB модули
5. Температурен сензор LM61
За мерење на температурата се користи сензорот LM61 кој е од аналоген тип и е поврзан
на еден од аналогните пиновите на микроконтролерот.
Карактеристики:





Калибрирана линеарна скала со фактор +10 mV/°C
Номинална за целосен опсег од -30 ° до +100 ° C
Погоден за апликации со далечински пристап
UL Recognized Component (UL призната компонента)

Апликации:










Мобилни телефони
Компјутери
Напојувачи модули
Управување со батериите
Факс машини
Принтери
Клима уреди
Диск драјвови
Останати апарати

Опис:
LM61 е прецизен интегриран темепературен сензор кој може да мери температура во
опсег од -30 ° C до 100 ° C. Напонот за напојување на сензорот изнесува 2.7 V. Излезниот
напон на сензорот LM61 е линеарно пропорционален со Целзиусовата температурна
скала. Сензорот е калибриран со фактор (10 mV / ° C) и има DC офсет од 600 mV.
Офсетот овозможува отчитување на негативни температури, без потреба од негативно
напојување. Номиналниот излезен напон на LM61 се движи од 300 mV до 1600 mV за
опсег од -30 ° C до 100 ° C. LM61 е калибриран да обезбеди точност од ± 2,0 ° C при
собна температура и ± 3 ° C во текот на целиот температурен опсег од -25 ° C до +85 ° C.
Бедри Зија

Страна76

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Линеарниот излез, офсетот од 600 mV, и фабричката калибрација ги поедноставува
надворешните кола и воедно се одбегнува и потребата од негативно напојување кое би
било потребно при отчитување на негативна температура. Бидејќи струјата која му е
потребна за неговото функционирање е помала од 125 µA, самозагревањето е
ограничено на многу ниско ниво од 0.2° C. Shutdown функцијата е овозможена на тој
начин што поради својствената ниска потрошувачка на енергија може да се напојува
директно од излезот на многу логички порти.
Клучни карактеристики

Точност на 25°C
Точност за опсег од -30°C до +100°C
Точност за опсег од -25°C до +85°C
Температурен фактор
Опсег на напонот за напојување
Потрошувачка на струја @ 25°C
Нелинеарност
Излезна импеданса

Вредност
±2.0 or ±3.0°C
(max)
±4.0°C (max)
±3.0°C (max)
+10 mV/°C
+2.7V to +10
125 (max)
±0.8°C (max)
800 (max)

Единица

V
µA
Ω

Tабела бр. 11 Клучни карактеристики на сензорот LM61
Типични вредности на излезниот напон во однос на температурата
Температура (T)
+100°C
+85°C
+25°C
0°C
−25°C
−30°C

Типичен излез (Vo)
+1600 mV
+1450 mV
+850 mV
+600 mV
+350 mV
+300 mV

Табела бр. 12 Типични вредности на напонот на излезниот пин на сензорот во однос на
температурата
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Слика бр.32 Шематски приказ на поврзување на сензорот во колото

Слика бр.33Изглед на сензорот во TO-92 куќиште

Слика бр. 34Распоред на пиновите на (ТО-92 Поглед на долниот дел)
6. LCD дисплеј

LCD дисплејот од развојаната платформа е искористен за приказ на следните параметри:







приказ на параметрите од извршената дијагностика на Zbee комуникацијата
графички приказ на активноста на Xbee модулот
приказ на параметрите при подесување на сензорскиот јазол
измерената температура
напонот на батеријата
графички приказ на испразнетоста на батеријата
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9.2.2 Проширувачка плочка за развојната платформа
За поврзување на XBeeZBмодулот и сензорот со развојната платформа се користи
дополнителна перфорирана експериментална плочка за поставување на компонентите.
Xbee модулот има растојание на пиновите од 2.0 mm, додека перфорираната плочка има
растојание од 2.54mm. Поради тоа не е можно директно поставување наXbee модулот и
потребно е да се изврши прилагодување со помош на адаптер-плочка на која прво го
поставуваме модулот, па потоа истиот се поставува на плочката. На проширувачка
плочка поставен е и сензорот за мерење на температурата. За конектирање на
проширувачката плочка со развојната плочка користиме ожичување со таканаречени
(jumper wire) односно жици кои на двата краја имаат женски конектори.Приказ на
комплетната конфигурација на сензорскиот јазол е дадена на слика бр. 35 , а во табела
бр. 13 е даден опис функцијата на пиновите и колор означување на конекциите на
проширувачкиот интерфејс кои се искористени за потребите на апликацијата.

Слика бр. 35 Приказ на комплетна конфигурација на сензорскиот јазол
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Функција
GND
Sleep Xbee
Reset Xbee
VCC сензор
Влезсензор

I/O
GND
PC4
PC5
PC12
PE2
PB11
PB12
PD7
PD8
GND

#
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

#
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

I/O
VMCU
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
5V
3V3

Функција
VMCU
USART TX
USART RX

LEUART TX
LEUART RX

табелабр. 13Опис и колор означување на конекциите на проширувачката плочка
9.2.3 Опис на хардверот на базната станица (Gateway)

1. Напојување

2. FT232

3. XBEE ZB
модул
Coordinator

Блок дијаграм. бр. 3Хардвер на базната станица (Gateway)
Легенда:
1. Извор на напојување
2. Дигитални сигнали
Базната станица е конструирана со помош на интерфејс плочката UartSBee v4.0. На неа е
поставен Xbee модулот кој е конфигириран во улога на координатор. Напојувањето се
одвива преку USB портот на кој е приклучена плочката. Напојувањето може да биде 3.3V
или 5V во зависност од позицијата на прекинувачот за одбирање на напојувањето.
Бидејќи максималниот дозволен напон за напојување на Xbee Модулот изнесува
3.6V,потребно е прекинувачот на плочката UartSBee да го поставиме во положба за
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напојување на 3.3V. Со тоа се подесува напојувањето на самиот модул и висината на
напонот на логичките нивоа да бидат приспособени во соодност со стандардите за Xbee
Модулот.
9.2.4USB во сериски порт адаптер UartSBee v4.0

Слика бр. 36 UartSBee v4.0
UartSBee v4.0(слика бр. 36) претставува USB во сериски порт компатибилен адаптеркој
е базиран на интегрираното коло FT232RL. Адаптерот има интегриран Xbee сокет (20
пина 2.0mm) кој го прави погоден за креирање на gateway за безжични сензорски мрежи
кои се базирани на Xbee модули. Адаптерот исто така може да се користи и како
интерфејс за сериска комуникација со микроконтролери, нивно програмирање и сл.
Карактеристики:
FTDI компатибилен
USB 2.0 компатибилен сериски интерфејс
3.3V и 5V компатибилини I/О пинови
3.3V и 5V двојно напојување кое се селектира со помош на преклопник
Ресет копче за Xbee модулот
Bit-Bang mode компатибилен интерфејс (конфигуриран како сериски порт со 8
влезно/излезни пинови или SPI(Serial Peripheral Interface Bus))
 LED диоди за индикација на UART комуникацијата и Xbee функциите








На слика бр. 37 е даден опис на функциите на компонентите на UartSBee v4.0 адаптерот,
а на слика бр. е дадена интеграцијата на Xbee Модулот со UartSBee адаптерот.
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Слика бр. 37 Опис на функцијата на компонентите на UartSBee v4.0адаптерот

Слика бр. 38Xbee модулот поставен на UartSbee V4.0 адаптерот
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9.3 Подесување на конекцијата на XBEE модулите за безжична комуникација
За да се овозможи безжична комуникација потребно е да се изврши подесување на
комуникацијата на Xbee ZB модулите
модулите.За подесување на комуникацијата,
комуникацијата тестирање и
ажурирање на фирмверот на модулите се користи специјализираниот софтвер X-CTU од
производителот Digi.
кој ќе го сетираме
Најпрво се поставува на адаптерот UartSBee V4, едниот Xbee модулоткој
во улога на координатор.
По стартувањето на апликацијата се појавува прозорецот кој што е прикажан на слика бр.
39
Најпрво се подесува комуникација со компјутерот, и се отвора конекцијата::
1. Го одбираме серискиот порт на кој е приклучен Xbee модулот
2. Ја подесуваме брзината на комуникација на 9600 baud
3. На крај се притиска копчето
копчетоTest/Query за отворање на конекцијата

Слика бр. 39
39Подесување на комуникација со PC
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На следниот прозорец(слика
слика бр. 40), ако конекцијата е успешна се прикажуваат
податоците како што се: тип на модем, верзија на фирмвер и сериски број на Xbee
модулот. Серискиот број исто така е испечатен на долната страна на Xbee модулот.

Слика
ика бр
бр. 40Информации за Xbee модулот
9.3.1 Подесување на координаторот
Со постапката која е опишана погоре ги исчитуваме сериските броеви на двата Xbee
модули (слика бр. 41). Сериските броевиво конкретниот случај се следните:
следните
 Серискиот број накоординаторот
накоординаторот: 13A200408DDE62
 Серискиот број на крајниот уред: 13A200408DDE7B

Слика бр. 41Сериски
Сериски броеви на координатор и краен уред
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Притискаме на копчето OK и го селектираме табот Modem Configurationза
за да извршиме
конфигурирање на модулот (слика бр. 42). Фабрично модулот е конфигуруран во функција
на координатор како што е прикажано во полето Function Set.

Слика бр.. 42Конфигурирање на функција на модулот
9.3.2 Поставување на PAN ID (Personal Area Network)
Сите параметри се внесуваат во хексадецимален формат.Во групата на параметри
Networkingго сетираме параметарот PAN ID (слика бр.42). PAN IDе параметар кој врши
идентификација на мрежата
мрежата, сите учесници во мрежата мора да имаат ист
PANID.Валиден опсег на броеви е 0 - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF. Алтернативно може да се
избери ID = 0 , за координаторот да избери случан ID идентификатор.
За нашата мрежа внесуваме PAN ID = 333
333.
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Слика бр. 42Внесување на PAN ID
9.3.3 Поставување на дестинациска адреса (Destination Address)
Во групата на параметри Adresingго подесуваме параметарот Destination Address. Овој
параметар ја означува дестинациската адреса. Параметарот има големина од 64bit-a, и
се внесува во две полиња од по 32Bit-a. Destination Address Highе резервиран за
горните битови и Destination Address Lowза долните битови.
Дестинациската адреса во случајот е серискиот број: 13A200408DDE7B кој го отчитавме
претходно од модулот кој има улога на краен уред.

Слика бр.43Внесување на Destination Address High

Слика бр. 44Внесување на Destination Address Low
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9.3.4 Подесување намод на мирување (Sleep Modes)
Модулот кој ќе биде конфигуриран како краен уред за заштеда на потрошувачката на
енергијата
ќе се конфигурира да биде оспособен за влегување во неактивен
режим(sleep)со користење на пин sleep модот. Поради тоа истиот во поголем дел од
времето ќе биде недостапен за координаторот односно неговиот родител. Од таа причина
за дасе избегне губење на податоци имплементирано е баферирање на податоците и
потребно е да се изврши правилно подесување на временскиот интервал при кој треба да
се баферираат податоците од страна на координаторотдодека крајниот уреде во sleep
мод.
Поставувањето на вредноста на параметарот SP (Sleep Period) на родителот
(координатор или рутер) треба да одговара на најголемата вредност на параметарот SP
неговите деца (крајни уреди). Кај рутерот или координаторот SP (Sleep Period) го
одредува времето на истек (time out) на трансимисјата кога се испраќаат податоци на
краен уред кој во моментот на трансмисија е во sleep мод. SP(Sleep Period), исто така
одредува колку долго ќе биде баферирана пораката од страна на родителот додека
неговото дете е во sleep мод.
Бројот на циклични sleep периоди SN(Number od Cyclic Sleep Period) се користи за да се
пресмета дозволеното време на крајните уреди за поставување на анкетно барање. Ако
крајниот уред не испрати анкетно барање до нејзиниот матичен координатор или рутер во
времето на истек на анкетното барање (pool timeout), крајниот уред ќе биде отстранет од
табелата (child table) на одредениот кординатор/рутер.
Времето се пресметуваво милисекунди на следниот начин :
Pool timeout = (3 * SN * (SP * 10ms))
Бидејќи алгоритмот на апликацијата е дефиниран на начин што времето на sleep режимот
може да биде променлива, ја земаме најголемата вредност на времето од 1час, при кое
крајниот уредочекувано може да биде во sleep мод.
За полесно дефинирање на вредностите ја користиме табелата од производителот која
овозможува на полесен начин да ги дефинираме вредностите за SN и SP за некои
стандардни временски интервали (табела бр. .
SN = 0xB4 => DEC = 180
SP = 0x7D0=> DEC =2000
Pool timeout = (3 * SN * (SP * 10ms)) = (3 * 180 * (2000 * 10ms)) = 10800000 ms
10800000 ms = 10800s /3600 s
Pool timeout = 3h
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ОчекуваноSleep време

SN

SP

Реален Timeout интервална крајниот уред

стандардно (минимум)

0x01

0x20

помал од 1 секунда

максимум

0xFFFF 0xAF0

над 60 дена

5 секунди

0x01

0x1F4

15 секунди

28 секунди

0x01

0xAF0

84 секунди

1 минута

0x03

0x7D0

3 минути

5 минути

0x0F

0x7D0

15 минути

15 минути

0x2D

0x7D0

45 минути

1 час

0xB4

0x7D0

3 часа

3 часа

0x21C

0x7D0

9 часа

12 часа

0x870

0x7D0

36 часа

0x10E0 0x7D0

3 часа

24 часа

Табела бр. 14 Дефинирање на вредности за SN и SP за некои стандардни интервали
На слика бр.45 и слика бр.46 е прикажано венсувањето на SP и SN параметрите.

Слика бр.45Подесување на параметарот SP (Cyclic Sleep Period)

Слика бр.46Подесување на параметарот SP (Number of Cyclic Sleep Periods)

Бедри Зија

Страна88

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Откако се внесени измените на параметрите се преминува кон чекор на нивно трајно
впишување во меморијата на Xbee модулот. Исто така при вршење на измените го
ажурираме и фирмверот на модулот со тековната верзија за дадениот модел.
Во полето Versionја одбираме тековната верзија(слика бр. 47), јачекираме опцијата
Always Upade Firmwareи на крај притискаме на копчето Write(слика бр.48).

Слика бр. 47 Одбирање на верзија на фирмвер

Слика бр. 48 Запишување на параметирите
Додека трае постапката на запишување се прикажува следниот прозорец прикажан на
слика бр. 49. , и на крај откако успешно ќе се изврши постапката се појавува прозорецот
прикажан на слика бр. 50.

Слика бр. 49 Трајно запишување на параметирте

Слика бр. 50 Завршување на постапката на трајно запишување на параметрите
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За проверка на внесените измени на параметрите се применува следната постапка:
притискаме на копчето Read(слика бр.51) ,при што откако ќе се изврши вчитувањето,
претходно изменетите параметри се прикажани со сина боја(слика бр. 52).

Слика бр. 51Вчитување на конфигурацијата на modulot

Слика бр. 52Приказ на изменети параметри
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9.3.5 Подесување на краен уред
Истата постапка како и за координаторот ја применуваме и за подесување на
параметрите на крајниот уред.
Претходната постапка која ја применивме за подесување на координаторот
применуваме и за подесување на параметрите на крајниот уред. На истиот начин
групата параметри Networkingго внесуваме параметарот заPAN : 333и во групата
параметриAdresingја внесуваме за дестинациска адреса,во случајот адресата
координаторот: 13A200408DDE62 (слика бр. 53).

ја
во
на
на

Слика бр. 53 Приказ на мрежни параметри на крајниот уред

9.3.6 Подесување на Sleep режим на крајниот уред
Еден од најбитните параметри за намалување на потрошувачката на енергијата на
приморедавателните модули е опцијата Sleep. Xbee модулите конфигурурани како крајни
уреди подржуваат два различни Sleep режими:
 Пин Sleep режим
 Цикличен Sleep режим
Пин Sleep режимот овозможува надворешен микроконтролер да утврди кога Xbee
модулот треба да оди во sleep мод и кога треба да се разбуди со контролирање на
логичкото ниво на пинот Sleep_RQ. Спротивно на тоа, цикличниот Sleep режим му
овозможува на модулот времето во Sleep мод и активен мод да се конфигурира преку
употреба на AT команди.Конфигурурањето на модот на мирување (Sleep) се врши со AT
комантата SM.
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Во двата модови, пин и цикличниот sleep мод, Xbee модулите конфигурирани какокрајни
уреди додека се будни ги анкетираат своите родители на секои 100ms за да се добијат
претходно баферираните податоци. Кога анкетното барање е испратено, крајниот уред го
вклучува ресиверот се додека не добие потврда од страна на неговиот родител. Тоа
обично трае помалку од 10ms од времето на испраќање на анкетното барање до
добивањето на потврден одговор. Одговорот покажува дали родителот содржи
баферирани податоци за неговото дете (крајниот уред) или не. Ако потврдата укажува
дека родителот има нови потатоци за испраќање, тогаш крајниот уред ќе оди во режим на
примање на податоците од неговиот родител. Ако одговорот покажува дека нема нови
податоци, тогаш крајниот уред ќе го исклучи ресиверот и ќе го внесе модулот во
неактивен режим се додека следното анкетно барање не е испратено со целда се намали
потрошувачката на енергијата и да се подобри животниот век на батеријата.
Откако модулот ќе влезе во sleep мод, логичкото ниво на пинот On/Sleep (пин 13) опаѓа на
логичка нула со што се индицира дека Xbee модулот е ставен во sleep мод. Овој пин
служи за изведба на ЛЕД сигнализација за sleep режимот наXbee модулот. Ако CTS
хардверската контрола на протокот е овозможена (D7 команда), пинот CTS (пин 12)
добива високо логичко ниво кога модулот влегува во sleep мод. Високото логичко ниво на
CTS покажува декасериските податоци не треба да бидат испратени, односно модулот
нема да одговори на сериските или RF податоците додека е во sleep мод.
Кога модулот се буди од sleep модот, логичкото ниво на пинот On/Sleep преминува на
логичка единица, и ако хардверската контрола е вклучена пинот CTS преминува на ниско
логичко ниво. Ако модулот не се приклучи на мрежата, тојпо будењето ќе ги скенира сите
CS каналисо цел да пронајде валидна мрежа за да се приклучи.
Во конкретниот пример ќе го користиме пин sleep модот. Пин sleep модот му овозможува
на модулот да премини во sleep и активен мод во согласност со логичката состојба на
pinot Sleep_RQ(пин 9). Режимот пин sleep се овозможува со поставување на командата
SM на опцијата 1. Кога Sleep_RQ е поставен на високо логичко ниво, модулот ќе го
заврши секое предавање или примање на податоците и влегува мод на ниска
потрошувачка на енергија. На пример во случај ако Xbee модулот не е приклучен на
мрежата, а пинот Sleep_RQ се постави на високо ниво, модулот нема да влезе во sleep
мод се додека не заврши тековното скенирањето на мрежата и не се изврши
приклучувањето. Откако тековниот обид за приклучување кон мрежата заврши тогаш
модулот преминува во sleep режимот. Xbee модулот се буди од sleep мод со поставување
на пинотSleep_RQ на ниско логичко ниво.
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Слика бр. 53 Настани при пин Sleep мод
На слика бр. 54 се прикажани следните настани t1, t2 и t3.
 t1 - Време кога Sleep_RQпинот е поставен на високо логичко ниво
 t2 - Време кога XBee влегува воsleep мод (состојбата на пинот CTS се променува
само ако хардверската контрола на проток е овозможена)
 t3 – Време кога Sleep_RQ преминува на ниско логичко ниво при кое модулот се
буди
Времето помеѓу t1 и t2 варира во зависност од состојбата на модулот. Во најлошото
сценарио, ако крајниот уред се обидува да се приклучи на мрежата, или ако се наоѓа во
состојба на чекање за добивање на потврда за пренос на податоци, доцнењето може да
биде неколку секунди.
Кога XBee е буден и ќе се приклучи на мрежата, го праќа анкетното барање до
нејзиниотродител за да се види дали родителот има некои баферирани податоци за него.
Крајниот уред потоа ќе продолжи да испраќа анкетни барања додека е буден на секои
100ms(слика бр. 54).
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Слика бр. 54 Демонстрација на испраќање на анкетни барање од страна на краен уред
Бидејќи за потребите на апликацијата контролата на преминот од активен во sleep мод и
обратно ќе се врши со помош на микроконтролер па поради тоа за контрола на
активноста на модулот се користи pin sleep модот. Овој режим го овозможуваме на
следниот начин: од групата на параметри Sleep Modesјапоставуваме командата
SM(Sleep Mode) на вредност 1 (PIN HIBERNATE) како што е прикажано на (слика бр.55) .
Во конкретниот случај временските интервали во кои модулот е во активен иsleep мод не
се претходно дефинирани и контролата не ја врши самиот модул. Во овој режим
микроконтролерот самостојно ја контролира работата на sleep режимот, исто така и
комуникацијата со базната станица е еднонасочна па поради поради сето тоа не е
неопходно да се има повратна врска односно не е неопходна хардверската контрола на
протокот на сериските податоциCTS. Поради тоа хардверската контрола на протокот CTS
(пинот 12) го исклучуваме со помош на командата D7 од групата на параметри Serial
Interfacingпри што вредноста на параметарот го поставуваме на (0-DISABLE) како што e
прикажано на (слика бр.57).

Слика бр. 56 Подесување на Sleep мод
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Слика бр. 57 Исклучување на хардверска контрола на протокот
Последниот чекор по подесувањето на параметрите на Xbee модулите е воспоставување
на комуникацијата и нејзино тестирање. Тестирањето го вршиме на следниот начин со
таканаречен Lupback test:
Најпрво го извршуваме следното подесување на хардверот:
 Модулот конфигуриран како координатор (coordinator) го поставуваме на интерфејс
плочката UartSBee.
 Модулот конфигуриран како краен уред (end devices) го поставуваме на
проширувачката плочка за развојната плочка
 На проширувачката плочка доведуваме напојување од пиновите VMCU и GND на
развојната плочка
 Ги преспојуваме пинот TX и RX на Xbee Модулот конфигуриран како краен уред
 На пинот Sleep_RQ го ставаме на ниско логичко ниво односно го врзуваме на маса.
Откако хардверот е подготвен следува тестирањето на комуникацијата. Го стартуваме
софтверот X-CTU и го одбираме соодветниот виртуелен сериски порт. Откако го
отворивме портот кликнуваме на табот Range Test ја чекираме опцијата RSSIи
кликнуваме на копчето Test(слика бр. 58).

Слика бр. 58 Тестирање на комуникацијата помеѓу модулите
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После одредено време на тестирање ги добиваме резултатите кои се прикажани на
(слика бр. 59) . При што безжичнатакомуникација е успешно вооспоставена, јачината на
сигналот е добра околу -66 dbm и нема губење на пакети што е прикажано со бројот 95.
Тоа значи дека од 95 податочни пакети се успешно емитувани и примени и нема губење
на податоците.

Слика бр. 59 Резултати од тестирањето на комуникацијата
За тестирање на комункацијата исто можеме да го употребиме терминалот како што е
прикажано на (слика бр. 60) , при што податоците кои ги испраќаме треба да ги примиме
назад. Податоците што се испраќаат се прикажани со сина, а податоците што ги примаме
со црвена боја.

Слика бр.60Lupback test

Бедри Зија

Страна96

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

9.4 Развој на софтверот за микроконтролеорт
Најпрво се дефинираат алгоритмите врз база на кои се пишува изворниот код за
апликацијата за сензорскиот јазол. Се дефинираат три главни алгоритми врз база на кои
ќе се развива апликацијата кои се прикажани подолу.
9.4.1 Опис на алгоритмите

слика.бр.61 Блок дијаграмГлавен (основен) алгоритам за апликацијата
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Сликабр. 62Блок дијаграм на алгоритам за иницијализација на микроконтролерот
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Сликабр. 63Блок дијаграм на алгоритам за иницијализација на Xbee ZB модулот на
сензорскиот јазол
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10. Тест сценарија за оптимизирање на потрошувачката на
енергијата
Сценарио 1
Определување на тип на осцилатор и работна фреквенција
Најпрво ќе извршиме тестирање за да го одредиме најпогодниот тип на осцилатор и
неговата фреквенција за конкретната апликација.






Xbee модулот е континуирано вклучен
Комуникацијата со модулот се извршува преку UART интерфејс
Брината на UART интерфејсот е 9600 baud
LM61 сензорот е континуирано вклучен
Сите доцнења се прават со рутина за софтверско доцнење реализирана со
системскиот клок (SYSTICK тајмерот) на ARM CORTEX М3 јадрото

Тестирањето е следното:
•
•
•
•

Се врши аналогно дигитална конверзија за отчитување на напонот на сензорот и
батеријата
Пресметка на температурата и напонот на напојување
Приказ на измерените вредности на LCD дисплеј
Безжично испраќање на вредностите преку Xbee модулот

Слика бр.64Блок дијаграм наглавен алгоритам за сценарио 1
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Слика бр. 65 Профил на потрошувачката на едно извршено мерење и трансмисија
На слика бр.65 е прикажан профилот на потрошувачката на енергијата на едно извршено
мерење, приказ и трансимисја. Направено е тестирање со двата типа на осцилатор:
надворешен кристален осцилатор HXFO и интегрираниот RC осцилатор HFRCO.За сите
извршени сценарија се извршени по шест последователни мерења за избегнување на
грешки при мерењето и зголемување на точноста.

Максимални вредности на струја при TX+MCU и Idle + MCU
25

Moќност mA

20
15
10
5
0
32Mhz
(HFXO)

28Mhz
(HFRCO)

21Mhz
(HFRCO)

14Mhz
(HFRCO)

11Mhz
(HFRCO)

7Mhz
(HFRCO)

1Mhz
(HFRCO)

Tx Xbee + MCU

22.583

22.59

22.945

22.365

20.2183

17.455

15.8583

Idle Xbee + MCU (Max)

19.89

19.64

18.25

17.42

16.1

14.9

12.22

Idle Xbee + MCU (Min)

17.39

16.61

14.81

13.71

12.8

11.61

9.69

График.Бр 1 Просечна струја при TX+MCU и Idle + MCU
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Во следниот чекор е извршено мерење напросечната струја и потрошувачка на енергијата
на сензорскиот јаозл при едно извршено мерење во интервал од 5секунди со
селектирање на соодветниот регион на графикот. Во ова сценарио за подобар приказ на
тоа колкава е реално дополнителна потрошувачка која се појавува со вклучена SWO
функција, споредбено се прикажани резултатите со вклучена и исклучена SWO функција.
Ова е битно да се напомене бидејќи кога вршиме енергетско профилирање на функциите
на програмата вклучена е и оваа дополнителна потрошувачка на енергијата, која реално
не се појавува при употребата. Во (табела бр. 15)се прикажани резултатите на
просечната потрошувачка на енергијата за едно извршено мерење во интервал од 5
секунди.
Осцилатор
Тип
HFXO
HFRCO
HFRCO
HFRCO
HFRCO
HFRCO
HFRCO

Средна јачина на
струја со
вклучена SWO

Средна јачина
на струја со
исклучена SWO

Средна потрошувачка
на енергијата со
исклучена SWO

mA

mA

uJ

19.6929
18.4240
16.5543
15.4573
14.4572
13.1919
11.2296

18.6278
17.8587
16.0597
14.9538
13.9796
12.8274
10.9656

280697.4967
269593.7283
243767.1417
226729.6283
212770.4250
196489.0033
168477.6567

Фреквенција
Mhz
32
28
21
14
11
7
1

Табела бр.15Просечна потрошувачка на енергија за едно извршено мерење -5S
Следен чекор е анализирaње колкав дел од потрошувачката му припаѓа на Xbee модулот.
За таа цел напојувањето на Xbee модулот наместо преку пинот VMCU го вршиме преку
пинот 3.3V при што не ја регистрираме потрошувачка на примопредавателниот модул.
После извршеното тестирање за едно мерење во интервал од 5S добиваме вредности за
просечната јачина на струјата приближно 10mA помали за сите типови на осцилатор, што
значи дека просечната јачина на струја на Xbee модулот за едно извршено мерење за
тест1 е околу 10mA. Што значи дека најголем дел од енергијата при работата како што
беше и очекувано ја троши Xbee модулот кога е во Idle сосотојба при која очекува
примање и испраќање на податоци.
Тип
HFXO
HFRCO
HFRCO
HFRCO
HFRCO
HFRCO
HFRCO

Осцилатор
Фреквенција Mhz
32
28
21
14
11
7
1

Средни вредности со исклучени SWO и Xbee
mA
uJ
8.3565
130843.30
7.3786
115240.71
5.6199
88529.09
4.622
72816.50
3.7225
58783.03
2.5405
40104.30
0.708469
11654.61

Табела бр. 16 Просечна потрошувачка без приморедавателен модул - 5S
Бедри Зија

Страна102

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Просечна јачина на струјата при еден циклус
20
18
16
14

mA

12
10

Xbee+MCU+Останата

8

MCU+Останата

6
4
2
0
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График.бр 2 Просечна јачина на струјата при еден цикус
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График.бр 3 Просечна потрошувачка на енергија при еден циклус
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Бидејќи микроконтролерот во конкретниот случај не извршува комплесни математички
пресметки, дигитално процесирање на сигналии енкрипцијана податоци (Zigbee стекот и
алгоритмите на комуникација се инкорпорирани во фирмверот на Xbee модулот),па затоа
брзината на извршување не варира во голема мера во зависност од фрекфенцијата на
избраниот осцилатор за микроконтролерот. Со поголема брзина нема да добиеме
значителнонамалување на времето на извршување со што би се намалила
потрошивачката на енергијата. Времетраењето на еден циклус(мерење, приказ и
трансмисија) е приближно исто за ситетипови осцилатори па затоа за тип на осцилатор за
конкретната апликација го одбираме интегрираниот RC осцилатор со најмала вредност од
1Mhz поради ниската потрошувачка на енергијата при активен мод, и малата статичка
потрошувачка.
Следниот чекор е анализирање на енергетскиот профилна апликацијата.
Енергетскиот профил на апликацијата го добиваме после одредено време на извршување
на програмата при што ја користиме постапката за профилирање на одреден сегмент од
графикот кој е опишан претходно.Во конкретното мерење извршено е селектирање на
шест последователни мерења. После извршеното мерење добиени се резултатите кои се
прикажани на сл.и сл. .
Поради фактот дека примопредавателниот модул го зазема најголемиот дел од
потрошувачката на енергијата за потребите на тестирањето извршени се две мерења : со
и без регистрирање на потрошувачката на енергијата на Xbee модулот, за добивање на
што подобар увид за која функција од програмата е енергетски неефикасна. Бидејќи ова
е посебен тест случај, при кој Xbee модулот е во целото време во активен (Idle)мод, на
овој начин избегнуваме погрешно анализирање на енергетскиотпрофил на функциите на
програмата. Енегретскиот профил со вклучено регистрирање на потрошувачката е даден
на слика бр.66, а со исклучено регистрирање на потрошувачката е даден на слика бр.
67.

Слика бр. 66Енергетски профил (со вклучен Xbee модул)
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Слика бр. 67Енергетски профил(со исклучен Xbee модул)
Од анализата и добиените резултати можеме да заклучиме дека функцијата за доцнење
Delay е енергетски неефикасна, односно при нејзиното извршување се троши голем дел
од енергијата, дури 98%.Исто така треба да се земе во предвид фактот дека има
дополнителна потрошувачка од страна на модулот при извршување на самата функцијата
delay поради тоа што Xbee модулот при целото време на извршување е во активен
(idle)мод. Тоа значи дека примопредавателниот модул е достапен за прием и трансмисија
на податоци во секое време. Бидејќи во конкретната апликација примопредавателниот
модул не прима надворешни податоци во текот на извршувањето,модулот може да се
става во sleep Мод по извршената трансмисија. Воведувањето на sleep модот на Xbee
примопредавателниот модул иoптимизацијата на функцијата за доцнење помеѓу две
извршени мерења, за целите на анализата и прикажување на резултатите ќе ги извршиме
во посебен тест случај.
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Сценарио 2
Оптимизација на Xbee примопредавателниотмодул
 Оптимизација 1Xbee модулот се става во sleep Мод

слика.бр 68Блок дијаграм на главниот алгоритам за сценарио 2
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Во овој тест за заштеда на енергијатаго користиме пин Sleep модот на Xbee
примопредавателниот модул. На слика бр. 68 е прикажан блок дијаграмот на главниот
алгоритам за сценарио 2, при што е прикажанаоптимизацијата.
Многу битен параметар кој треба да го подесиме при овој начин на работа е времето на
доцнење за стабилизација при будење од sleep мод и времето за стабилизација по
трансмисијата пред повторно влегување во sleep мод. Идеално за намалување на
потрошувачката на енергијата би било што пократко време на извршување на програмата
односно помали временски интервали за доцнење, но бидејќи самиот Xbee модул има
свој микроконтролерсо сопствен фирмвер во кој е инкорпориран ZigBee стекот потребно е
одредено време на стабилизација при премин од една во друга состојба. Екериментално
се добиени сигурнитеинтервали на доцнења за стабилизација при будење од sleep мод и
времето за стабилизација по трансмисијата пред повторно влегување во sleep мод.
Вредностите на временските интервали за рутина на доцнење имплементирана соSys
Timer и користење на RC 1Mhz осцилатор изнесуваат:
•
•

Доцнење за стабилизација при будење од Sleep мод: 60 ms
Доцнење за стабилизација по трансмисија : 40 ms

Резултати од извршеното мерење добиено со energyAware Profiler:

Слика бр.69Енергетски профил на шест последователни мерењаSYSTICK (t:60/40)

Бедри Зија

Страна107

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Слика бр. 70 График на струјата за едно извршено мерење за сценарио 2
Тест 2
Опис
Вкупно време за еден циклус
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Средна јачина на струја
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупна просечна потрошувачка
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупно време (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Средна јачина на струја
(Мерење+Приказ+Трансмисија)
Вкупно време
(MCU + LCD + Xbee sleep)
TX максимум + останата
Средна јачина на струја (MCU + LCD + Xbee
sleep)
Средна јачина на струја (Sleep мод помеѓу два
последователни интервали)

Вредност

Единица мерка

5257.66

ms

714.0639

uA

12009.30167

uJ

172.5

ms

9.3576

mA

5085.16

ms

17.325

mA

427.8445

uA

427.7233

uA

табелабр. 17Просечнирезултати од мерењето за сценарио 2
Напомена:Малатаразликата на вредностите помеѓу средната јачина на струја (MCU +
LCD + Xbee Sleep)исредната јачина на струја(Sleep режим помеѓу два последователни
интервали) е поради тоа за првиотрезултат во просекот е земени временскиот интервал
за влегување на Xbee модулот во Sleep Мод, додека вториот резултат се однесува на
просечната струја при Sleep режим.Ова се однесува и за останатите извршени тестови.
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Сценарио 3
Оптимизација на рутните за софтверско доцнење
 Оптимизација 1 (Xbee модулот се става во sleep Мод)
 Оптимизација 2 Сите доцнења се прават со рутина за софтверско доцнење
реализирана со RTC клок
Вредностите на временските интервализа рутина на доцнење имплементирана со RTC и
користење на референца од 32.768Khz осцилатор изнесуваат:
•
•

Доцнење за стабилизација при будење од Sleep мод: 50 ms
Доцнење за стабилизација по трансмисија : 30 ms

Разликата на временските интервали се должи на типот на осцилатор кој е употребен и
начинот на имплементација на софтверската рутина за доцнење. Оваа разлика на
временските интервали во однос на претходниот пример се произлегува од
употребениотRC осцилаторот кој има одредени отстапувања на неговата фреквенција во
зависност од температурата и како таков не е погоден за употребакако стабилна
референца за генерирање на прецизни и мали временски интрвали на доцнење. Поради
тоа во овој случај како референца за доцнењата употребуваме кристален осцилатор со
фрекфенција од 32.768Khz. Со употреба на овој тип на осцилатор постигнуваме низа
подобрувања. Ова се однесува и во одност на прецизноста и во поглед на намалувањето
на потрошувачката на енергијата.
Резултати од извршеното мерење добиено со energyAware Profiler:

Слика бр. 71Енергетски профил на шест последователни мерењаRTC (t:50/30)
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Слика бр. 72 График на струјата за едно извршено мерење за сценарио 3
Тест 3
Опис
Вкупно време за еден циклус
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Средна јачина на струја
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупна просечна потрошувачка
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупно време (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Средна јачина на струја (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Вкупно време
(MCU + LCD + Xbee sleep)
TX максимум + останата
Средна јачина на струја (MCU + LCD + Xbee sleep)
Средна јачина на струја (Sleep мод помеѓу два
последователни интервали)

Вредност

Единица мерка

5143.1

ms

704.1327

uA

11469.975

uJ

172.6
9.2648

ms
mA

4970.5

ms

17.1833
408.2753

mA
uA

407.9266

uA

Табела бр. 18Просечнирезултати од мерењето за сценарио 3

Бедри Зија

Страна110

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Сценарио 4
Користење на енергетските модови на микроконтролерот
 Оптимизација 1 (Xbee модулот се става во sleep Мод)
 Оптимизација 2 Сите доцнења се прават со рутина за софтверско доцнење
реализирана со RTC клок
 Оптимизација 3Додека микроконтролерот е во мод на пауза се врши ставање на
микроконтролерот во енергетски мод EM2
Во ова тест сценарио се користат можностите на енергетските модови на
микроконтролерот за постигнување дополнително оптимизирање на потрошувачката на
енергијата. Се користи EM2 енергетскиот мод во интервалот на пауза помеѓу два
последователни циклуси.
Резултати од извршеното мерење добиено со energyAware Profiler:

Слика бр. 73Енергетски профил на шест последователни мерења за сценаро 4
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Слика бр. 74 График на струјата за едно извршено мерење за сценарио 4
Тест 4
Опис
Вкупно време за еден циклус
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Средна јачина на струја
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупна просечна потрошувачка
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупно време (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Средна јачина на струја (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Вкупно време
(MCU EM2 + LCD + Xbee sleep)
TX максимум + останата
Средна јачина на струја (MCU EM2 + LCD + Xbee sleep)
Средна јачина на струја (Sleep мод помеѓу два
последователни интервали)

Вредност

Единица мерка

5144

ms

386.2727

uA

6275.0266

uJ

192.5
8.20398

ms
mA

4949.3

ms

17.155
82.9569

mA
uA

82.2929

uA

Табела бр. 19Просечни резултати од мерењето за сценарио 4

Бедри Зија

Страна112

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Сценарио 5
Менаџмент на енергијата на сензорот
 Оптимизација 1 (Xbee модулот се става во sleep Мод)
 Оптимизација 2 Сите доцнења се прават со рутина за софтверско доцнење
реализирана со RTC клок
 Оптимизација 3Додека микроконтролерот е во мод на пауза се врши ставање на
микроконтролерот во енергетски мод EM2
 Оптимизација 4Софтверска контрола на напојувањето на LM61 сензорот (се
напојува од излезен пин на микроконтролерт со што се овозможува софтверски да
се исклучи напојувањето на сензорот)

Слика бр. 75Блок дијаграм на главниот алгоритам за сценарио 5
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Резултати од извршеното мерење добиено со energyAware Profiler:

Слика бр. 76 Енергетски профил на шест последователни мерења за сценарио 5

Слика бр. 77 График на струјата за едно извршено мерење за сценарио 5

Бедри Зија

Страна114

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Тест 5
Опис
Вкупно време за еден циклус
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Средна јачина на струја
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупна просечна потрошувачка
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупно време (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Средна јачина на струја (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Вкупно време
(MCU EM2 + LCD + Xbee sleep)
TX максимум + останата
Средна јачина на струја (MCU EM2 + LCD + Xbee sleep)
Средна јачина на струја (Sleep мод помеѓу два
последователни интервали)

Вредност

Единица мерка

5141.1666

ms

315.6065

uA

5053.1883

uJ

193.6
8.1884

ms
mA

4947.5

ms

17.64833
6.6794

mA
uA

5.6533

uA

Табела бр. 20Просечни резултати од мерењето за сценарио 5

Сценарио 6
Користење на LEUART комуникациски интерфејс
 Оптимизација 1 (Xbee модулот се става во sleep Мод)
 Оптимизација 2 Сите доцнења се прават со рутина за софтверско доцнење
реализирана со RTC клок
 Оптимизација 3Додека микроконтролерот е во мод на пауза се врши ставање на
микроконтролерот во енергетски мод EM2
 Оптимизација 4 Софтверска контрола на напојувањето на LM61 сензорот (се
напојува од излезен пин на микроконтролерт со што се овозможува софтверски да
се исклучи напојувањето на сензорот)
 Оптимизација 5 За комуникација помеѓу микроконтролерот и Xbee се користи
UART интерфејс со ниска потрошувачка на енергија LEUART

Слика бр. 78Енергетски профил на шест последователни мерења за сценарио 6
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Слика бр. 79График на струјата за едно извршено мерење за сценарио 6

Тест 6
Опис
Вкупно време за еден циклус
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Средна јачина на струја
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупна просечна потрошувачка
(Мерење+Приказ+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупно време (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Средна јачина на струја (Мерење+Приказ+Трансмисија)
Вкупно време
(MCU EM2 + LCD + Xbee sleep)
TX максимум + останата
Средна јачина на струја (MCU EM2 + LCD + Xbee sleep)
Средна јачина на струја (Sleep мод помеѓу два
последователни интервали)

Вредност

Единица мерка

5141.3

ms

303.6268

uA

4862.995

uJ

197.3
7.7578

ms
mA

4944

ms

16.63
6.6225

mA
uA

5.6533

uA

Табела бр. 21Просечни резултати од мерењето за сценарио 6
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Сценарио 7
Алгоритамско “паметно” штедење на енергијата (водедување на диференцијален
алгоритам)
 Оптимизација 1 (Xbee модулот се става во sleep Мод)
 Оптимизација 2 Сите доцнења се прават со рутина за софтверско доцнење
реализирана со RTC клок
 Оптимизација 3Додека микроконтролерот е во мод на пауза се врши ставање на
микроконтролерот во енергетски мод EM2
 Оптимизација 4LM61 сензорот се напојува од излезен пин на микроконтролерт со
што се овозможува софтверски да се исклучи напојувањето на сензорот
 Оптимизација 5 За комуникација помеѓу микроконтролерот и Xbee се користи
UART интерфејс со ниска потрошувачка на енергија LEUART
 Оптимизација 6Додаден диференцијален алгоритам за софтверско штедење на
потрошувачката на енергијата. Овозможено е подесување на времето помеѓу две
мерења, подесување на температура delta_Т односно на која промена на
температура помеѓу две последователни мерења да се изврши трансмисијата.
Задачата на алгоритамот е будење на примопредавателниот модул од sleep мод и
извршување на трансмисија на измерените податоцисамо при одреденапретходно
зададена промена на температуратаdelta_t. Алгоритамот функционира на начин што
после секое мерење извршува пресметака на разликата на температурата која се
појавила помеѓу двете последни извршени мерења. Потоа таа добиена разлика се
споредува дали е еднаква или поголема со претходно подесената разликана
температураdelta_t при која е дефинирано да се извршибудење на модулот од sleep
состојба и трансмисија на податоците преку примопредавателниот модул.
Подесувањето на температурната разлика delta_t и вклучувањето на диференцијалниот
алгоритам се врши со помош на тастерите, а тековниот приказ на параметрите на
подесувањето се врши на LCD дислејот на развојната плочка.
При вклучување на сензорскиот јазол на напојување стандардно диференцијален мод е
конфигуриран да биде исклучен. За негово вклучување потребно е корисникот со помош
на тастерите да влезе во режим на сетирање на сензорскиот јазол при што може да се
подесат следните параметри:
•
•
•
•

Вклучување односно исклучување на диференцијалниот мод (delta_T ON/OFF)
Подесување на температурата на трансмисија во опсег од 0.25 – 3.0°C со чекор од
0.25°C. Стандардно температурата е подесена на 1°C(delta_t x.xx)
Подесување на временскиот интервал помеѓу две мерења (t : 3-60 S)
Стандардно на временскиот интервал e сетиранна 5секунди
Вклучување односно исклучување на модот за автоматско подесување (Auto
ON/OFF)

Бедри Зија

Страна117

ТФБ
•

•

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Опција за конфигурирање наактивноста дисплејот.Дисплејот зависно од потребите
на апликацијата за заштеда на потрошувачката на енергијата може може да се
исклучи. (LCD ON/OFF)(резултаите се прикажани во сценарио 8)
Команда за потврдување/откажување на подесените параметри. (STORE/CANCEL)

Слика бр. 80 Блок дијаграм на диференцијалниот алгоритам
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Тест 7
Опис
Вкупно време за еден циклус (Мерење+Приказ+Sleep
Xbee)
Средна јачина на струја (Мерење +Приказ + Sleep
Xbee)
Вкупна просечна потрошувачка
(Мерење+Приказ +Sleep Xbee)
Вкупно време (Мерење+Приказ)
Средна јачина на струја (Мерење+Приказ)
Вкупно време
(MCU EM2 + LCD + Xbee sleep)
Приказ + останата (MAX)
Средна јачина на струја (MCU EM2+ LCD + Xbee
sleep)
Средна јачина на струја (Sleep мод помеѓу два
последователни интервали)

Вредност

Единица мерка

5033.3

ms

7.3212

uA

121.4116

uJ

123.5
67.4207

ms
uA

4909.83

ms

90.4716

uA

5.8370

uA

5.71666

uA

Табела бр. 22 Просечни резултати од мерењето за сценарио 7

Слика бр. 81 Енергетски профил на шест последователни мерења за сценарио 7

Слика бр. 82 График на струјата за едно извршено мерење за сценарио 7
Бедри Зија

Страна119

ТФБ

Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски
јазол за имплементација на безжични сензорски мрежи

Сценарио 7.1
Оптимизација на приказот на дисплеј при сетирање на параметрите
Како што претходно беше наведено во сценарио бр. 7 е воведен алгоритам за
подесување на временскиот интервал помеѓу две последователни мерења, подесување
на температура (deltaТ) односно на која големина на промена на температура помеѓу две
последователни мерења да се изврши трансмисијата на податоците. За подесување на
параметрите се користат двата тастери кои се наоѓаат на развојната плочка а приказот
на подесувањата се врши на дисплејот.
За прикажување на предноста на користење на прекини освежувањето на приказот на
дисплејот ќе извршиме анализа на две верзии на потрошувачката на енергијата:
 Извршување на приказна LCD со користење на while циклус
 Извршување на приказ на LCD со користење на прекини
Резултатите добиени со мерењето извршено со energyAwareprofiler се следните:
Извршување на приказ на LCD со користење на while циклус
Опис
Вредност
Единица мерка
Извршување на whileEM0
283.72
uA
Просечно време на извршување при единечен
144.33
ms
стисок на тастер
Просечнајачина на струја приединечен стисок на
303.8841
uA
тастер
Просечна потрошувачка на енергијата при единечен
141.1133
uJ
стисок на тастер
Максимална јачина на струја при единечен стисок
315.3733
uA
на тастер
Табела. бр 23Просечни резултати од мерењето за извршување на приказ на LCD со
користење на while циклус
Извршување на приказ на LCD со користење на прекини
Опис
Вредност
Единица мерка
Sleep EM2
5.85
uA
Просечно време на извршување при единечен
188
ms
стисок на тастер
Просечнајачина на струја приединечен стисок на
28.4962
uA
тастер
Просечна потрошувачка на енергијата при единечен
17.56
uJ
стисок на тастер
Максимална јачина на струја при единечен стисок
49.78
uA
на тастер
Табела бр. 24Просечни резултати од мерењето за извршување на приказ на LCD со
користење на прекини
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Слика бр.83График на струјата при извршување на приказ на LCD со користење на while
циклус

Слика бр. 84График на струјата при извршување на приказ на LCD со користење на
прекини
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Слика бр. 85Блок дијаграм на алгоритмот за извршување на приказ на LCD со
користење на while циклус
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Слика бр. 86Блок дијаграм на алгоритмот за извршување на приказ на LCD со користење
на прекини
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Сценарио 8
Мануелна контрола на работата на LCD дисплејот
 Оптимизација 1 (Xbee модулот се става во sleep Мод)
 Оптимизација 2 Сите доцнења се прават со рутина за софтверско доцнење
реализирана со RTC клок
 Оптимизација 3Додека микроконтролерот е во мод на пауза се врши ставање на
микроконтролерот во енергетски мод EM2
 Оптимизација 4LM61 сензорот се напојува од излезен пин на микроконтролерт со
што се овозможува софтверски да се исклучи напојувањето на сензорот
 Оптимизација 5 За комуникација помеѓу микроконтролерот и Xbee се користи
UART интерфејс со ниска потрошувачка на енергија LEUART
 Оптимизација 6Додаден диференцијален алгоритам за софтверско штедење на
потрошувачката на енергијата. Овозможено е подесување на времето помеѓу две
мерења, подесување на температура delta_Т односно на која промена на
температура помеѓу две последователни мерења да се изврши трансмисијата.
 Оптимизација 7 Опција за исклучување на LCD дисплејот (Исклучен дисплеј)
Резултати од мерењето извршени со EnergyProfiler:

Слика бр. 87График на струјата за едно извршено мерење за сценарио 7
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Слика бр. 88Енергетски профил на шест последователни мерења за сценарио 8
Тест 8
Опис
Вкупно време за еден циклус
(Мерење+Трансмисија+Sleep Xbee)
Средна јачина на струја (Мерење+Трансмисија+Sleep
Xbee)
Вкупна просечна потрошувачка
(Мерење+Трансмисија+Sleep Xbee)
Вкупно време (Мерење +Трансмисија)
Средна јачина на струја (Мерење +Трансмисија)
Вкупно време
(MCU EM2 +Xbee sleep)
TX максимум + останата
Средна јачина на струја (MCU EM2 +Xbee sleep)
Средна јачина на струја (Sleep мод помеѓу два
последователни интервали)

Вредност

Единица мерка

5117.3

ms

307.1106

uA

4845.8766

uJ

175.6
8.7758

ms
mA

4941.6

ms

17.0616
3.1425

mA
uA

2.2088

uA

Табела бр. 25Просечни резултати од мерењето за сценарио 8
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11. EnergyAware Batery
EnergyAware Battery е софтверска алатка која овозможува дизајнерите на
вградливи системи точно да предвидат колкав ќе биде животниот век на батеријата за
апликации базирани на микроконтролерите EFM32. Овој софтвер обезбедува целосна
симулација на вкупната потрошувачка на енергијата. Софтверот ги зема во предвид
следните фактори:





Реалниот батериски извор
Енергетските модови на микроконтролерот
Периферните уреди на микроконтролерот кои се активни
Дополнителните периферни уреди и надворешни кола кои се приклучени

Во симулацискиот мод, излезниот напон (волти) на системската батерија е
прикажан како функција од времето (години) во графички формат. Исто така во овој
режим се прикажуваат и нумерички и следните големини:
 просечната потрошувачка (uA) на микроконтролероти периферните уреди
 предвиденото време(денови/години) при кое системот нормално би функционирал
 капацитетот на батеријата (mAh)
Поставувањето на комплетната системска симулација, подесувањето на
енергетските модови на микроконтролерот, временските интервали, активноста на
периферните уреди, изборот на типови на осцилатори и дополнителната потрошувачка
од надворешни компоненти се одвива преку интиутивен графички интерфејс.
Во тековната верзија на софтверот EnergyAware Battery се вградени симулациони
модели за седумте најпопуларни видови на батериски ќелии:








Allkaline AA
Allkaline AAA
CR2016
CR2025
CR2032
Lithium AA
Lithium AAA

Покрај селектирањето на типот на батериската ќелиа возможно кориснички да се одбери
бројот на употребени ќелии како и нивното поврзување во сериска односно паралелна
конфигурација.
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11.1 Анализа со софтверот EnergyAware Batery
Откако со помош на софтверот EnergyAware Profiler ги извршивме мерењата и
извршивме оптимизација на потрошувачката на енергијата на конкретната апликација
следен чекор е анализа на трајноста на батериите при континуирано користење на
безжичниот сензорски јазлол. За оваа цел резултатите од претходно извршената анализа
ги внесуваме во софтверот EnergyAware Batery
Batery.
Напомена:Во сценарио бр. 7 за дополнителна оптимизација е воведен
диференцијален алгоритам за софтверско штедење на потрошувачката на енергијата, но
начионот на функционирање на самиот алгоритам е таков што трансмисијата се
извршува само при одредена претходно дефинирана промена на температурата.
температурата Поради
таквиот начин на функционирање на алгоритамот не можеме однапред да ги предвидиме
временските интервали при кои би се извршило будењето на примопредавателниот
модул и извршувањето на трансмисијата
трансмисијата. Поради тоа за потребите на симулациониот
тест за анализа на празнењето на батериите ќе извршиме тестирање за во случај кога
диференцијалниот мод е исклуч
исклучен, а тоа е тест сценариото бр. 6.Ова
Ова сценарио ќе даде
најсоодветни резултати во поглед на трајноста на батериите.

Слика бр. 89
89Приказ на софтверот energyAware Batery
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11.1.1 Збирни резултати за трајноста на батериите

CR2032
Интервал на семплирање
(секунди)
Трајност на батериите (денови)
Трајност на батериите (години)
Просечна потрошувачка (uA)

5

15

30

60

29.628
0.0811
297.807

85.471
0.2312
105.586

161.916
0.4433
55.951

293.045
0.8023
30.888

Tабела бр. 26 Збирни резултати за трајноста на една CR2032 монета батерија

2 X Alkaline AA
Интервал на семплирање
5
15
(секунди)
Трајност на батериите (денови)
389.713 1039.114
Трајност на батериите (години)
1.067
2.845
Просечна потрошувачка (uA)
299.623 106.216

30

60

1822.1933
4.989
56.285

2556.7
7
31.073

Tабела бр. 27Збирни резултати за трајноста на пар алкални батерии од типот AA

Интервал на семплирање
(секунди)
Трајност на батериите
(денови)
Трајност на батериите
(години)
Просечна потрошувачка (uA)

2 X Lithium AA
5
15

30

60

413.0889 1151.2434 2137.0321 3763.4556
1.131

3.152

5.851

10.304

299.623

106.216

56.285

31.073

Tабела бр. 28Збирни резултати за трајноста на пар литиумски батерии од типот AA
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11.1.2 Графички приказ на збирните резултати за трајноста на батериите

12

Трајност на батериите (Години)

10

8

6

CR2032
2XAlkalnie AA
2XLithium AA

4

2

0
5S

15 S

30 S

60 S

Интервал на семплирање

График бр.4 Графички приказ на збирните резултати за трајноста на батериите
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12. Заклучок
Предмет на магистерскиот труд беше разработка на решение за намалување на
потрошувачката на енергијата на сензорски јазол кој би се користел за имплементација на
безжични сензорски мрежи.
Магистерскиот труд е обработен во два, теоретски и практичен дел.
Во теоретскиот дел извршена е анализа на хардверот на безжичен сензорски јазол,
детален опис на неговите компонентите и неговата интеграција во WSN ситемот.
Опишани се енергетски ефикасните протоколи за комуникацијапри што се разработени
IEEE 802.15.4 стандардот и Zigbee протоколот на комуникација, моделот на
потрошувачката на енергијата на безжичен сензорски јазол и техниките за намалување на
потрошувачката на енергијата со осврт на користењето на EFM32 микроконтролерите на
Energy Micro.
За практичниот пример при што е докажана ефикасноста на примената на некои од
техниките за намалување на потрошувачката на енергијата, развиена е апликација за
безжично мерење и аквизиција на температура. Развојна платформа која се користи во
овој проект е развојната плочка Gecko EFM32 starter kit, од Норвешкиот производител
Energy Micro. Оваа развојна плочка е базирана на 32 битен микроконтролер
EFM32G890F128 со ARM CORTEX M3 јадро.Новина кај овој микроконтролер е ектремно
ниската потрошувачка на енергија, интегрирана EMU(Energy Menagment Unit) со пет
модови на работа, и постоењето на опција за мерење и профилирање на потрошувачката
на енергија во реално време со помош на софтверот EnergyProfiler. Изборот за оваа
платформа произлезе од самата потреба од мерење на потрошувачката на енергија при
развој на софтверот. Како равојно опкружување за равој на софтверот се користи
софтверот
KEIL µVision4 кој претставува комплетен софтвер кој интегрира IDE,
индисриски стандардизиран ANSI C компајлер, линкер, асемблер и дебагер за сите
видови ARM микроконтролери од сите светски производители.
Апликацијата има за цел мерење, локално прикажување на резултатите од мерењето на
LCD дисплеј и безжчно испраќање на резултатите до персонален компјутер. За
намалување потрошувачката на енергијата на апликацијата разработени се осум тест
сценариа при што за секоја извршена оптимизација во поглед на потрошувачката
опишана е измената и извршени се анализи на потрошувачката на енергијата со
софтверот EnergyAware Profiler и при што се прикажуваат резултатите на енергетскиот
профил на апликацијата.
Оптимизирањето на потрошувачката на енергијата на софтверот за апликацијата е
извршено е со примена на:менаџмент на енергијата на самиот микроконтролер со
примена наенергетските модови на микроконтролерот, менаџмент на енергијата на
примопредавателниот модул и температурниот сензор, примена на различни периферии
на микроконтролерот за мерење на времето и комуникацијата, примена на прекини
наместо празни циклуси и имплементација на диференцијален алгоритам за
трансмисијата. Имплементирано е корисничко и автоматско подесување на параметрите
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на сензорскиот јазол, и опција за мануелно исклучување на LCD дисплејот за
дополнителна заштеда на енергијата за апликации каде што нема потреба од локален
приказ на резултатите од мерењето.
На крај со помош на софтверот EnergyAware Bateryизвршена е анализа на
потрошувачката на неколку стандардни типови на батерии при различни интервали на
семплирање на сензорскиот јазол, кои ги опфаќаат повеќето реални сценарија за
користење на сензорскиот јазол за потребите на мерењето и аквизиција на температура.
Добиените резултати се одлични во поглед на трајноста на батериите, при што при
користење на пар литиумски батерии од тип AA и предвидениот максимален интервал на
мерњето и трансмисија на температурата на секои 60 секунди, добиена е трајност на
батериите од над 10 години. Со што можиме да заклучиме дека со примената на
соодветните техники и напредните можности на развојната платформа постигната е
целта за оптимизирање на потрошувачката на енергијата на сензорски јазол за
имплементација на безжични сензорски мрежи со цел максимизирање на неговата
автономност.
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