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1 Bevezetés 

PhD értekezésem témája olyan kisméretű, alacsony fogyasztású szenzorhálózatok vizsgálata, amelyek 

ambiens rendszerekben használhatók. Ilyen rendszerekkel valósítható meg az ambiensen segített életvitel 

(AAL, Ambient Assisted Living) paradigma. Az AAL paradigma alapvetése az, hogy technológiailag fejlett, 

intelligens eszközökkel segítsük az emberek életvitelét, anélkül, hogy ezek az eszközök láthatóak vagy 

zavaróak lennének. A felhasználói célközönség sokszínű, beszélhetünk idősek vagy betegek segítő célzatú 

megfigyeléséről, de akár fiatal és teljesen egészséges embereknek is nyújthatunk kényelmi vagy 

információs szolgáltatásokat ambiens módon. Egy AAL rendszerben szinte minden esetben szükség van 

adatgyűjtésre, amelyet hálózatba szervezett szenzorokkal lehet kielégíteni. Mivel a könnyű telepíthetőség 

és a lehetőség szerinti rejtettség a cél, ezek a szenzorok tipikusan vezeték nélküliek, ezért a tápellátás 

rendszerint elemekkel vagy akkumulátorokkal oldható meg. Minél több egységet tartalmaz a hálózat, annál 

nagyobb problémát jelent a karbantartás, mivel az elemek időnként cserére, az akkumulátorok újratöltésre 

szorulnak. Számos kutatás [1] próbál erre a problémára megoldást találni. Kétféle megközelítést szokás 

alkalmazni:  

1. a végpont (szenzoregység) átlagos energiafogyasztásának minimalizálása [2], 

2. a működéshez szükséges energiát (vagy egy részét) a szenzoregység környezetéből kinyerni, ez az 

ún. energiagyűjtögetés/energiagyűjtés (Energy Harvesting, EH) [1], [3].  

Természetesen a két megközelítés nem zárja ki egymást, sőt az optimális eredmény érdekében mindkettő 

alkalmazandó. Jelen értekezésben mindkét megközelítéssel foglalkozom, mind hardver architektúra, mind 

az alacsony és magas szintű működést leíró szoftver szempontjából. 

1.1 Célkitűzések 

Alapvető célom olyan vezeték nélküli szenzorhálózat létrehozhatóságának vizsgálata, megvalósíthatósági 

módszertanának kidolgozása, amely képes energia szempontból önellátóan működni beltéren (nem ipari, 

hanem otthoni vagy irodai környezetben). A szenzorhálózat célja az, hogy a méréseivel közvetlenül vagy 

közvetett módon megfigyelje azoknak a személyeknek a környezetét, valamint bizonyos tevékenységeit, 

akik az adott területen tartózkodnak. A megfigyelés célja, hogy a megfigyelt személyeknek (felhasználók) –

minél kisebb zavarás mellett– kényelmi vagy egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson a rendszer. Kényelmi 

szolgáltatás lehet például: a felhasználó tartózkodási helye és a napszak alapján megfelelő világítás 

beállítása. Egészségügyi szolgáltatás: idősödő személyek megfigyelése, hogy minden a napi rutinjuknak 

megfelelően történik, ellenkező esetben riasztás küldhető a hozzátartozóknak vagy az orvosának. Erre a 

célra jellemzően a következő szenzorok használhatók: mozgásérzékelő, fényerősségmérő, hőmérő, 

kontaktusérzékelő (ajtó vagy ablaknyitás érzékeléséhez). 
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A kamerát, mikrofont, stb. kizártam, mivel ezek használata a legtöbb esetben erős jogi és etikai aggályokat 

vet fel (lásd 1. ábra). Hasonlóképpen nem foglalkozom a célzottan az otthoni egészségügyi monitorozásra 

fejlesztett eszközökkel (vérnyomásmérő, EKG, stb.), amelyek tipikusan nem rejtett, zavarásmentes 

felhasználásra készültek. A célkitűzésben felvázolt rendszerek alkalmazására valós igény van, amit az elmúlt 

években futott tanszéki projektek1 is alátámasztanak. 

 
1. ábra: Az AAL rendszerek esetén nyerhető adatok részletessége adott érzékelők esetén a magánszféra védelmének függvényében. 

[4] 

A felhasználási mód miatt szükséges, hogy a hálózat végpontjai vezeték nélkül kapcsolódjanak a központi 

egységhez, így a telepítés költsége és hatása minimális. Az energia környezetből történő kinyerésével a 

karbantartás igénye a helyszínen közel nullára csökkenhet. Természetesen meghibásodás esetén, vagy 

nagyon hosszú távú alkalmazásnál (10 vagy több év) szükség lehet egy-egy végpont cseréjére. 

A fenti cél eléréséhez több területen is innovatív megoldásokra van szükség, elsőként ki kell választanunk, 

hogy milyen forrásból származó energiát érdemes gyűjteni. Ez a kérdés természetesen nagyban függ a 

konkrét telepítési helyszíntől, így általánosan optimális megoldás nem adható. A dolgozatomban részletes 

elemzéseken és méréseken keresztül bemutatom, hogy adott esetben mekkora is a kinyerhető energia. A 

már kinyert energiát pedig a lehető leghatékonyabban kell felhasználni, tehát a végpont hardvere és 

szoftvere kritikus fontosságú. Ennek az egységnek a tervezése nem merül ki abban, hogy a legkisebb 

fogyasztású alkatrészeket összeválogatjuk. A hardver mellett természetesen a fogyasztást maga a működés 

                                                             
1
 1.) CCE - Connected Care for Elderly Persons Suffering from Dementia, AAL - Ambient Assisted Living Joint 

Programme of the EU (aal-2008-1-101); 2.) Mintakeresési eljárás és adatelemzési módszertan fejlesztése kölünböző 
diagnosztikai rendszerek által gyűjtött adatok együttes kezelésével (GOP-2011-1.1.1); 3.) BelAmI_H (NAP-1-2005-
0010) 
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is meghatározza, amit a rendszer szoftvere ír le, így annak energia hatékonyan kell elvégezni a méréseket és 

az adatok továbbítását. 

2 Eredmények 

A PhD értekezésemben a közelmúltban általánosan elterjedt szenzorhálózatok újszerű tápellátási 

lehetőségeit vizsgáltam meg, valamint módszereket dolgoztam ki a már rendelkezésre álló energia minél 

hatékonyabb felhasználására. Az irodalomkutatás fejezetben alapvető áttekintést adtam a 

szenzorhálózatokról, és ismertettem az energiagyűjtés (energy harvesting) kutatási terület aktuális állását. 

Végül bemutattam olyan adatredukciós vagy modell alapú energiamegőrzési módszereket, amelyek vezeték 

nélküli hálózatokban alkalmazhatók. A továbbiakban ezeket az ismereteket felhasználva új, hatékony 

módszereket dolgoztam ki, az energia gyűjtésének és felhasználásának menedzselésére. 

2.1 Energiaforrások és tápegység architektúrák vizsgálata 

Megvizsgáltam, hogy hardveres szempontból milyen irányelvek segítségével lehet létrehozni egy a 

környezetből kinyert energiát használó szenzorhálózatot, amely nem igényel rendszeres karbantartást [S3], 

[S9].  Ahhoz, hogy ezt megtehessem meg kellett vizsgálnom a lehetséges energiaforrásokat, továbbá 

bemutattam a forrásokat kiaknázó energiaátalakító eszközöket. Ezek közül kiválasztottam azokat, amelyek 

paraméterei alapján, beltéri ambiens intelligens rendszerek esetén is alkalmazhatóak [S3]. A két kiválasztott 

eszközt további vizsgálatoknak vetettem alá, hogy meghatározhassam milyen szenzoreszközöket, milyen 

körülmények között képesek működtetni [S6]. A mérések körülményeit részletesen bemutattam, az 

irodalomkutatás során nem találtam jól dokumentált méréseket, így fontos kiindulópontnak tartottam ezek 

elvégzését. Megjegyzendő, hogy az alkalmazás jellege miatt alacsony költségű, tömeggyártású 

energiaátalakítókat vizsgáltam. Fontos tapasztalat, hogy a névleges hatásfok adatok alacsony bejövő 

teljesítmény esetén jelentősen eltérhetnek a különböző típusú (monokristályos szilícium és polikristályos 

szilícium) napelemek esetén. 
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2. ábra: A vizsgált napelemek és hőelem hatásfokának alakulása a környezetből gyűjthető energiamennyiség függvényében. 

A 2. ábrán látható görbék alapján megállapítható, hogy mekkora kimenő teljesítményt várhatunk a bejövő 

energia ismeretében napelem és hőelem esetén. Ha már ismert a rendelkezésre álló teljesítmény, akkor 

eldönthető, hogy milyen típusú szenzoregység milyen működési mód mellett lesz képes a hosszútávú 

működésre az adott helyszínen. 

A továbbiakban megvizsgáltam a lehetséges megoldásokat a bejövő elektromos energia tárolására és 

átalakítására a szenzoregység számára. A tárolás azért szükséges, hogy a működés akkor is fenntartható 

legyen, amikor éppen nincs beáramló energia. Ez különösen a napelemmel ellátott rendszerek esetén 

kritikus. Az energia tárolására a bemutatott paraméterek alapján (energiasűrűség, élettartam, töltési mód) 

a szuperkondenzátorokat javasoltam.  

A tápegység-elrendezés javaslatának megalkotásához a kiinduló ötlet az volt, hogy a tárolókondenzátorokat 

két részre választom, azért hogy az egyik részük (Ct) a szenzor bemeneti feszültségénél magasabb 

feszültségre legyen tölthető, mert a kondenzátor feszültségével négyzetesen nő a tárolt energia. Ez az 

elrendezés két DC-DC konverter használatát igényli (lásd 3. ábra). 

 
3. ábra: A kidolgozott tápegység architektúra kiindulópontja. 

A 3. ábrán látható elrendezés hátránya az, hogy ha mindkét DC-DC konvertert folyamatosan üzemeltetjük, 

azok alacsony bejövő teljesítmény esetén a teljes bejövő energiát felemészthetik. Ilyen esetre dolgoztam ki 

a 4. ábrán szereplő elrendezést, amely csak egy DC-DC konvertert tartalmaz, és ezt a szenzoregység képes 

ki-bekapcsolni, így a tárolókondenzátor (Ct) képes töltődni kis bejövő teljesítmény esetén is. Azáltal, hogy 

vannak olyan időszakok, amikor az egyetlen DC-DC konverter sem üzemel, kihasználom azt, hogy a 

szenzoregység egy viszonylag tág feszültségtartományban képes üzemelni. 

 
4. ábra: A tápegység elrendezés második verziója. 
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A 4. ábrán látható elrendezés hátránya, hogy nagyobb bejövő teljesítmény esetén a Ct feszültsége 

korlátozott (a használt napelem névleges kimenő feszültségére), így nem minden esetben használható ki a 

teljes tárolási kapacitás. A példa kedvéért egy 5 Voltra töltött 1 F kapacitású kondenzátor ~2,78-szor több 

energiát tárol, mint 3 Voltra töltve. 

A fenti két esetet ötvözve jutottam el az 5. ábrán szereplő megoldáshoz, amely két DC-DC konvertert 

tartalmaz és a szenzoregység mindkettőt képes vezérelni, továbbá az első konverter áthidalható, így 

kikapcsolt állapotában a 4. ábrán szereplő elrendezést kapjuk meg. 

 
5. ábra: A javasolt tápegység elrendezés vázlatos kapcsolása. Az ábrán feltüntettem a használt szuperkondenzátor modelljéből a 

soros ellenállást is. 

Kidolgoztam továbbá azt az algoritmust, amely a szenzoregység a számára rendelkezésre álló információ 

(Ube, Ut, UVCC, a működési feszültségkorlátok és a DC-DC konverterek paraméterei és a napelem maximális 

teljesítmény pontjához tartozó feszültségérték (UMPP)) alapján a DC-DC konverterek vezérlését végzi. 

 
6. ábra: A DC-DC átalakítók vezérlésének vázlatos elve. A β és γ a végpont paraméterei. 

A vezérlés alapja, hogy bizonyos feltételeknek meg kell felelnie a feszültségeknek (pl. UVCC nem lehet kisebb 

vagy nagyobb adott értékeknél), valamint az, hogy az átalakítók hatásfoka alacsony kimenő áram esetén 

leromlik, mivel ilyen esetben az átalakító saját működésére fordított energiája már jelentős szerepet játszik. 
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A kidolgozott módszerrel elérhető, hogy a két DC-DC konverter szakaszosan olyan munkapontban 

üzemeljen, amelyben a hatásfoka közel maximális (6. ábra). 

 
7. ábra: A különböző tápegység elrendezések bemérése. 

A kidolgozott rendszer teszteléséhez 5 példányt üzemeltettem egymással párhuzamosan (7. ábra), így 

tökéletesen azonos körülmények között lehetett megvizsgálni a különböző implementációk és 

paraméterezések eredményességét. A 7. ábrán látható „E” végpont csak a második DC-DC konvertert 

használta, ami a konkrét implementációban egy kapcsolt kapacitásos konverter (LTC1514) volt. A „C” és „D” 

végpontok már mindkét konvertert használták, az első konverter mindkét esetben kapcsolt induktivitásos 

feszültségnövelő konverter (LTC3105) volt, amely képes a napelem maximális teljesítmény pontjához a 

bemeneti ellenállását beállítani, a második konverter pedig ezeknél is az LTC1514 volt. Az „A” és „B” 

végpontok második konvertere egy kapcsolt induktivitásos konverter (MP2155), amely képes a feszültség 

növelésére és csökkentésére is egyaránt. Ez a konverter jobb hatásfokú az LTC1514-nél. 

 
8. ábra: Valós mérési adatok az „E” végponttal. Az egység csak a második DC-DC konvertert használta így a Ct tároló csak a napelem 

által biztosított feszültségre tudott töltődni. Az ábrán látható adatsort maga az egység továbbította vezeték nélkül és a 
működéséhez kizárólag fényenergiát használt fel. 
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9. ábra: Valós mérési adatok a „B” végponttal. Az egység mindkét DC-DC konvertert használta így a Ct tároló nagyobb feszültségre 
töltődött, ezért az éjszakai órákra a végpontnak több energiája maradt. Az ábrán látható adatsort maga az egység továbbította 

vezeték nélkül és a működéséhez kizárólag fényenergiát használt fel. 

Ahhoz, hogy mérhető legyen az egyes módszerek hatékonysága a végpontok igyekeztek maximálisan 

kihasználni a gyűjtött energiát, azaz a lehető legtöbb üzenetet küldeni, ami még a gyűjtött energia 

felhasználásával lehetséges (a végpontok az aktuális energiaszintjük alapján állították be az üzenetküldési 

gyakoriságot). A mérési adatsorok részletei a 8. és 9. ábrán láthatók. 

Jelölés az 

ábrán 

1. konverter 2. konverter Küldött üzenetek 

száma [db] 

Elért átlagos üzenetküldési 

gyakoriság [s] 

A MP2155 MP2155 6479 43,4 

B LTC3105 MP2155 13069 21,4 

C LTC3105 LTC1514 9878 28,4 

D LTC3105 LTC1514 10764 26,1 

E - LTC1514 5103 54,9 

1. táblázat: A megvalósított végpontok tápegységei és a mérési eredmények. 

Az 1. táblázatban foglaltam össze a számszerű eredményeket, látható, hogy a két DC-DC konvertert 

használó végpontok jelentősen több üzenetet tudtak küldeni azonos idő alatt, azonos bejövő energia 

felhasználásával. (Az „A” végpont esetében az MP2155 konverter nem tudta betölteni az 1. konverter 

szerepét, a bemeneti áramerősség alacsony szintje miatt, így a Ct kapacitást nem tudta a napelem 

kapocsfeszültségénél magasabb szintre tölteni.) 

2.2 Lokális energiamenedzsment 

Kidolgoztam egy eljárást a lokális ütemezés megoldására. Lokális ütemezés esetén a végpont csak saját 

információ alapján végzi az ütemezést, ez akkor célszerű, ha más adatok eljuttatása a végponthoz költséges, 

vagy a rendszerben nem áll rendelkezésre olyan információ, amellyel a végpont növelhetné a megtakarított 
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energia mennyiségét. A módszer célja, hogy beállítsa a mintavételi időt és az üzenetküldési gyakoriságot a 

következő lokálisan kiszámítható paraméterek alapján: 

1. A rendelkezésre álló energia mennyisége 

2. Az aktuálisan bejövő energia mennyisége 

3. Az előre jelzett bejövő energia mennyisége 

4. A mért adatokban történt változások mértéke 

A módszert a 2.1 fejezetben bemutatott hardverrel rendelkező végponthoz dolgoztam ki és 

implementáltam a konkrét eszközökre, így valós mérésekkel is be tudom mutatni a módszer használatának 

előnyeit. 

 
10. ábra: A mintavételi és az üzenetváltási időközt megadó rendszer blokkvázlata. 

A kidolgozott módszer elsősorban a mintavételi időt állítja be, viszont a mért mintákat nem továbbítja 

minden esetben, csak akkor, ha azok az előző mintától Δ értéknél nagyobb mértékben eltérnek. Ha a 

minták hosszú távon nem mutatnak változást (pl.: a fényerő az éjjeli órákban), akkor az üzenetváltási időköz 

jelentősen megnövekedhet. Ezért ennek maximális mértékét is a mintavételi időhöz hasonlóan az 

energiaszintek alapján állítja be, és pusztán azért küld üzenetet, hogy az alállomás érzékelni tudja egy 

végpont esetleges meghibásodását. Az energiaszint becsléséhez szükséges előrejelzést dinamikus MLP-vel 

végeztem. Az felvázolt eljárás annyiban haladja meg a szokásos delta-ütemezést, hogy az adatváltozás 

mértéke mellett a rendelkezésre álló energiát, és az energiaforrás viselkedésének előrejelzését is 

figyelembe veszi. 

A módszer működésének kiértékeléséhez most is az egymás mellett elhelyezett 5 végpontot használtam, az 

egyiket referenciának jelöltem ki. Ez a végpont a beállítható legkisebb mintavételi időt használta és Δ = 1 

LSB beállítással üzemelt, azaz a mért adatokban történt legkisebb változás esetén is küldött üzenetet. A 

hibát a referencia végpont és a többi végpont adatainak eltéréseiből képeztem. Az elemzést a 



11 
 

fényerősségszenzor által szolgáltatott adatokon végeztem el. A mért értékeket a mikrovezérlő 10 bites 

analóg-digitális átalakítója szolgáltatta, ezért adtam meg az átlagos hiba értékét LSB-ben. 

 
11. ábra: A kidolgozott lokális energia menedzsment módszer teszteredményei feltűntetve a Δ értékét is. A zölddel kijelölt végpontok 

előrejelzést is használtak az energiaszintjük becsléséhez. 

A 11. ábrán látható a kidolgozott módszert használó végpontok mérési eredményei. A mérési idő 53 óra 

volt. A négy végpont közül kettő az előző mérési eredményhez képest Δ = 20 LSB-nél nagyobb mértékű 

változás esetén küldött üzenetet, ez az érték a másik két végpont esetén Δ = 100 LSB volt. A 

várakozásoknak megfelelően a kisebb Δ érték kisebb hibát eredményezett, de ennek az ára a több küldött 

üzenetet, azaz nagyobb energiafogyasztás. Látható azonban, hogy az előrejelzést is használó végpontok 

(„B” és „C”) kisebb átlagos hibát értek el. A „C” végpont esetén a kisebb hibához alig tartozott nagyobb 

üzenetszám a „D” végponthoz képest. 
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1. Tézis: Energiaforrások és tápegység elrendezések vizsgálata, 

lokális energiamenedzsment  

Kidolgoztam a vezeték nélküli szenzorhálózati végpontok olyan tápellátási architektúráját, amely a 

közvetlen környezetéből képes a működéséhez szükséges energiát kinyerni, otthoni vagy irodai 

környezetben. E mellett kidolgoztam a végpontok alacsony és magasszintű vezérlési algoritmusait, amely az 

aktuális és az előrejelzett energiaszintek, valamint a mért adatok alapján vezérli a tápegységeket és állítja 

be a mintavételi, illetve üzenetváltási időközöket. A végpont így törekszik a számára elérhető energiát a 

lehető leghatékonyabban felhasználni változó körülmények között. 

1.1 Altézis 

Kidolgoztam egy univerzális tápegység elrendezést (energiamenedzselő alrendszer), amely jelentősen 

eltérő bejövő energiaszintek mellett is képes az adott helyzetben hatékony működésre és az energiatárolók 

minél jobb kihasználására. Az elrendezés két DC-DC konvertert tartalmaz és az energiatároló 

szuperkondenzátorokat is két részre osztja, így elérhető, hogy a tároló egy része magasabb feszültségre 

töltődjön, ami előnyös, mivel a tárolható energia a feszültség négyzetével arányos. Mindkét konverter 

szakaszosan üzemel, így egy szabályozott ingadozás jelentkezik a tápfeszültségben, ezzel megtakarítható a 

folyamatos stabilizáláshoz szükséges energia. 

Kapcsolódó publikációk: *S3+, [S6]. 

1.2 Altézis 

Algoritmust dolgoztam ki az 1.1 altézisben szereplő energiamenedzselő alrendszer DC-DC konvertereinek 

vezérlésére. Az algoritmus a következő paraméterek figyelembevételével kapcsolja ki vagy be az 

átalakítókat: az aktuális be- és kimeneti feszültségeik, a tárolókondenzátorok és a szenzoregység által 

támasztott feszültség korlátok, a DC-DC átalakítók paraméterei. Az algoritmus használatával a végpont 

képes ingadozó bejövő teljesítmény mellett adaptívan működni és biztosítani, hogy a működéshez 

szükséges energia ne csökkenjen egy kritikus szint alá. 

Kapcsolódó publikációk: *S6]. 

1.3 Altézis 

Lokális ütemezési algoritmust dolgoztam ki, amely a jelenlegi és az előre jelzett energiaszintek alapján állítja 

be mintavételi frekvenciát és az üzenetküldési gyakoriságot. A módszer dinamikus neurális hálózat 

segítségével jelzi előre egy lépésben a várható energiaszintet, így hatékonyabban tudja felhasználni a tárolt 

energiát. A mért adatok és az aktuális energiaszintek alapján (lokális információ) dönti el a végpont, hogy 

mikor kell az adatokat továbbítania. 

Kapcsolódó publikációk: *S6]. 
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2.3 Globális modell alapú mérésadatgyűjtés és csomagütemezés 

Az előző szakaszban ismertetett ütemezési módszer csak lokális információkat vett figyelembe a mintavételi 

frekvencia és az üzenetküldési gyakoriság beállításához.  Ha ezen felül figyelembe vesszük az összes 

végpont mérései alapján a mért rendszer állapotának becslését, akkor további jelentős energiamegtakarítás 

lehetséges bizonyos esetekben. 

A vizsgálataim során a hálózat feladata egy vagy több személy megfigyelése (pozíciómeghatározás) egy 

adott területen, egészség-megőrzési vagy kényelmi célokat szolgálva. A rendelkezésre álló energia minél 

hatékonyabb kihasználása érdekében a mintavételi és az üzenetküldési gyakoriságot szabályozni kell. A 

szenzorok jellege alapján két esetre bontottam a problémát:  

1. nagyobb fogyasztású szenzor 

 a gyűjtött energia nem elegendő a szenzor folyamatos működtetéséhez 

 ekkor a szenzor szakaszos működtetése javasolt 

2. kis fogyasztású szenzor 

 a gyűjtött energia elegendő a szenzor folyamatos működtetéséhez 

 a folyamatos működés olyan szenzorok esetén érdekes számomra, amelyek bináris 

kimenetükön eseményeket tudnak jelezni (pl.: mozgásérzékelő) 

Érdemes tovább a lehetséges szenzorokat az alapján is csoportosítani, hogy milyen kimenetet adnak: 

esemény jellegű 1 bites, vagy több bites esetleg analóg kimenetűek. Az 1 bites kimenetű szenzorok 

érdekesek abból a szempontból, hogy nem kell periodikusan kiolvasni az értéküket, mert képesek a 

mikrovezérlő szempontjából külső megszakítást (eseményt) generálni. Ez az esemény az alvó állapotból is 

képes a mikrovezérlőt felébreszteni, a passzív infravörös mozgásérzékelők rendszerint ilyen kimenettel 

rendelkeznek. Ezzel ellentétben egy analóg szenzort periodikusan ki kell olvasni, ennek időtartama és 

gyakorisága jelentős tényező az energiafelhasználás szempontjából. Amikor már rendelkezésre áll a mért 

adat a végpont a globális modell alapján eldöntheti, hogy továbbítania kell-e vagy sem. 

2.3.1 Globális modell alapú mérésadatgyűjtés 

Amennyiben a végpontok szenzorai szakaszosan működnek [S1], akkor csak a jelentős változást mutató 

helyeken érdemes a méréseket nagyobb frekvenciával végezni, a többi területen alacsonyabb mintavételi 

frekvencia állítható be, ezáltal jelentős energiamegtakarítás érhető el. Ha a modell jó becslést ad a rendszer 

állapotáról, akkor a mérési hiba nem fog jelentősen megnövekedni, mivel csak ott csökkentettük a 

mintavételi frekvenciát, ahol kevésbé kell jelentős változásra vagy eseményre számítani. A vizsgált esetben 

a rendszer modellje egy rejtett Markov-modell. A szenzorhálózat területét diszkrét zónákra osztottam, a 

modell ezen zónákban adja meg a változás valószínűségét. 
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12. ábra: A mintavételes üzemmód használata esetén javasolt rendszer vázlata. 

A 12. ábrán látható a javasolt rendszer vázlata, a rejtett változó valószínűségeiből képzett vektor         a 

k-1-edik időpillanatban (k minden változónál az időpillanat indexe). yk a mérési eredmények vektora, Uk 

pedig a végpontokban lévő energiatárolók feszültségszintjét tartalmazza. Az „A” az állapotátmeneti mátrix 

és „E” a szenzormodell. A távolság (táv.) kiértékelés a terület térképén alapul (vagy általánosságban 

egymástól a legrövidebb út állapot-átmeneteinek számával jellemezhető távolságon), így megadható az 

egyes szenzorok relevanciája az aktuális becsült rendszerállapot alapján.       az aktuális időpillanatbeli 

állapotok valószínűségeiből képzett vektor, Sk vektor pedig a végpontok számára beállítandó mintavételi 

frekvenciákat tartalmazza. A rendszerben az egyszerűség kedvéért kétféle mintavételi időt használtam egy 

alacsonyabbat (1, 5, 10, 20 és 40 sec) és egy magasabbat (40 sec). Az aktív szenzor listán szereplő 

végpontok az alacsonyabb mintavételi idővel üzemeltek, a többi a magasabbal. 

 
13. ábra: A mintavételes módhoz kidolgozott módszer eredményei (HMMK), összehasonlítva néhány más eljárással. Balra: hibák a 

különböző mintavételi időközök függvényében, jobbra: az összes végpont energiafogyasztása a mintavételi idők függvényében. 

Az 13. ábrán látható görbék mutatják a rejtett Markov-modellt alkalmazó ütemezési módszer (HMMK) 

teszteredményeit. A vízszintes tengelyen lévő mintavételi idő az aktív szenzorok mintavételi ideje. Az ábrán 

más egyszerű módszerek mérőszámait is feltüntettem: 

1. Fixed: Rögzített mintavételi időköz (aktív) az összes végpontnál. 
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2. 10-NN: 10 legközelebbi szomszéd: a legutolsó mozgás üzenetet küldő végpont 10 legközelebbi 

szomszédjának magasabb mintavételi frekvenciára állítása. 

3. ToD: Nem adaptív napszakfüggő ütemezés, pl.: éjszaka az összes szenzor kisebb mintavételi 

frekvenciával üzemel. 

A kidolgozott módszert szimulációval értékeltem ki, amelyben a megfigyelt személy szimulált pozíciója 

ismert volt. A mérési hiba meghatározásához az ismert pozíció és rendszer modell által adott becslés 

különbségét képeztem. Megjegyzendő, hogy ilyen mérések elvégzése valós körülmények között igen nehéz, 

mert a pontos pozíció ismeretéhez összetett aktív mérőrendszer (pl.: ultrahangos pozíciómeghatározás) 

szükséges. 

2.3.2 Globális modell alapú csomagütemezés 

Folyamatos mérési mód esetén [S2] kifejezetten a mozgásérzékelőkkel történő mérést vizsgáltam meg, 

pontosabban azt, mikor érdemes a mérés eredményét elküldeni a központi állomásnak. Tehát, amíg a 

mintavételes esetben a mérések ütemezésére adtam ajánlást, a folyamatos mérés esetén csak az üzenetek 

elküldésére. Alacsony fogyasztású szenzor esetén ebben az esetben a kommunikációra fordított energia 

teszi ki a teljes energiafogyasztás jelentős részét. Tehát energia takarítható meg, ha detektáljuk azokat az 

üzeneteket, amelyek elküldése nem hordozna kellő új információt a teljes rendszer állapotával 

kapcsolatban, és azokat nem küldi el a végpont. Ez egy mozgásérzékelőkből álló hálózat esetén azt jelenti, 

hogy a rendszer megpróbál különbséget tenni azok között az üzenetek között, amelyeket helyváltoztató és 

azok között, amelyeket csak helyzetváltoztató mozgás idézett elő. Az utóbbi üzenetek csak kis mértékben 

járulnak hozzá a pozíció meghatározásához így nagy részük kiszűrhető (nem küldi el a végpont).  

 
14. ábra: A folytonos mérési módhoz kidolgozott globális ütemezési módszer eredményei a mintarendszerben. A kiszűrt üzenetek 

arányának skálája a baloldalon, a relatív hiba skálája a jobboldalon látható. 
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Ehhez a végpont felhasználja a rendszer modellje által adott becslést is az állapotra (globális) vonatkozóan. 

Ebben az esetben is rejtett Markov-modell adta meg, hogy melyik zónában tartózkodik a megfigyelt 

személy a legnagyobb valószínűséggel. Ezekben a zónákban a szenzorok jelentős mennyiségű üzenetet 

szűrhettek ki anélkül, hogy a pozícióbecslés pontossága számottevően romlott volna. A bemutatott 

módszerrel a mintarendszerben akár 50%-os energiamegtakarítást is elértem, a relatív hiba 3%-os 

növekedése mellett. 

2. Tézis: Globális modell alapú csomagütemezés és 

mérésadatgyűjtés  

Algoritmust dolgoztam ki a vezeték nélküli szenzorhálózatokban működő végpontok mintavételi és 

üzenetváltási időközének beállítására, amely a megfigyelt rendszer modellezésével és az energiaszintek 

alakulásának figyelembevételével minimalizálja az energiafogyasztást a mérési pontosság kézben tartása 

mellett. Az algoritmus időbeli valószínűségi következtetéseket valósít meg egy a rendszert leíró modellen 

(pl. rejtett Markov-modellen), így figyelembe vehetők a múltbeli, aktuális és predikált rendszerállapotok és 

energiaszintek együttesen. 

2.1 Altézis 
Mintavételi időközt beállító algoritmust kidolgoztam arra az esetre, amikor a mérés energia igénye 

összevethető mértékű az üzenetküldés energia igényével. A működés alapja, hogy ismert a szenzorok 

térbeli elhelyezkedése, így a rendszer aktuális állapota alapján becsülhető, hogy mely területeken lehet a 

közeljövőben változás. Ezen területeken az algoritmus növeli a mintavételi frekvenciát, az egyéb 

területeken pedig csökkenti. Ha a szenzorok által mért fizikai paraméterek között van átfedés (pl.: két közeli 

szenzor esetén), akkor az algoritmus figyelembe veszi az egyes szenzorok energiaszintjeit is a mintavételi 

frekvencia beállításánál. A módszert specializáltam mozgásérzékelőket tartalmazó szenzorhálózatban 

történő alkalmazásra. 

Kapcsolódó publikációk: *S1+, [S3], [S4]. 

2.2 Altézis 
Az üzenetváltási időközt beállító algoritmust kidolgoztam arra az esetre, amikor végpont szenzorai alacsony 

fogyasztásúak és 1 bites kimenetűek (pl.: mozgásérzékelők), így a mérés folyamatos lehet, a szenzor 

kimenetének változása eseményként kezelhető. Ekkor a teljes energiafelvételt leginkább a kommunikáció 

időtartama, azaz az üzenetváltások száma határozza meg. A specializált algoritmus a múltbeli és jelenlegi 

mérések, a mért rendszer modellje alapján meghatározza a rendszer aktuális és predikált állapotát. Ennek 

figyelembevételével azoknál a végpontoknál az üzenetek aggregálhatók, ahol az üzenet elküldése nem 
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okozna jelentős változást a modell állapotában. Igy a mérési pontosság minimális csökkenésével jelentős 

energiamegtakarítás lehetséges. 

Kapcsolódó publikációk: [S1], [S2]. 

  



18 
 

3 Gyakorlati alkalmazás, kitekintés és további kutatási lehetőségek 

A kutatásom során megvizsgált meglévő és általam kidolgozott új módszerek a gyakorlatban is 

hasznosíthatóak. Ezek egy részét több lezárult és éppen futó kutatási projekt során is felhasználtam. 

A kutatásom hardverrel foglalkozó részét további tápegység elrendezések elemzésével, mérésével és 

szimulációival lehet továbbfejleszteni, valamint a napelemen és a hőelemen kívül az újabban megjelenő 

más lehetséges környezeti energiakinyerő eszközöket is részletes vizsgálat alá kell vonni a jövőben. Továbbá 

érdemes ezek felhasználásával hosszútávon működő és legalább 10-20 csomópontból álló vezeték nélküli 

szenzorhálózatot létrehozni, és tesztméréseket, vizsgálatokat végezni ezen a valós szenzorhálózaton. 

Érdemes megvizsgálni a piacra kerülő újabb termékeket is, amelyek feltehetőleg még hatékonyabban 

képesek üzemelni. 

Az irodalomkutatás során említés szintjén szerepelt az aktiváló rádió (wake-up receiver), ami érdekes 

terület. A későbbiekben érdemes megvizsgálni az alkalmazását, mert pl. mozgásérzékelőkből álló 

hálózatban, ami mintavételes működési módot használ, megoldható lenne a mintavételi idők gyors 

újrakonfigurálása, így közel azonos energiafogyasztás mellett jelentősen javulhat a hálózat mérési 

pontossága. 

Az elméleti kutatások jellemzően a gyakorlatba történő áthelyezéssel fejeződnek be. A disszertációban 

bemutatott módszerek jelentős részét már implementáltam: valós eszközökön végeztem méréseket, 

amelyeken az ütemezési módszereket is tesztelni lehetett. A valós körülményeket azonban 1-2 végponttal 

nem lehet szimulálni, ezért a jövőben több végpontból álló hálózatot szeretnék felépíteni, amely kizárólag a 

napelemes energiaforrásából tartja fenn a működést. Jelenleg 16 mozgásérzékelőt valamint egyéb 

beavatkozókat tartalmazó végpontból álló vezeték nélküli hálózat üzemel, amely akkumulátoros (Ni-MH) 

tápellátású. A 2. tézisben szereplő módszerek elemzéséhez e hálózat szolgáltatta az adatokat, így ebben a 

hálózatban a végpontok és az alállomás szoftverét továbbfejlesztve a módszer áthelyezhető a gyakorlatba, 

így viszonyítási alapul is szolgálhat. Ez a rendszer már 3 éve akkumulátoros táplálással (3-4 hónapos 

üzemidő egy töltéssel) üzemel, tehát egyszerű mérőszámot kaphatnánk, hogy mennyivel növelhető meg az 

akkumulátorok kisülési periódusa. 

A 2. tézisben szereplő módszerek elméleti továbbfejlesztése is szükséges, mivel ezek jelenleg elsősorban 

mozgásérzékelőket tartalmazó vezeték nélküli szenzorhálózatokban használhatók (2.2 altézisben szereplő 

módszer). Ezek általánosítása lehetséges egyéb szenzortípusokra is, mivel a mért rendszer változási 

sebessége alapján hangolt a mintavételi, illetve az üzenetküldési intervallumok ezekben az esetekben is 

energiát takarítanak meg az egyes végpontokban. A 2.1 altézisben szereplő módszer egyenletei változtatás 

nélkül használhatók általános értelemben is, kizárólag az állapotátmeneti mátrixot és a szenzormodellt kell 
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az adott célfeladathoz meghatározni. Ehhez vagy a rendszer és a szenzorok modelljének szimulációja ad 

lehetőséget, vagy ha már rendelkezésre állnak mért adatok, akkor statisztikai módszerekkel felvehető az 

állapotátmeneti mátrix és a szenzormodell. 

A mozgásérzékelőkkel történő pozíciómeghatározás egyik sarkalatos pontja az, amikor a megfigyelt 

területen több személy tartózkodik. Ilyenkor a pusztán a szenzoradatok alapján nem különböztethetők meg 

a személyek, azonban bonyolultabb intelligens módszerekkel némi bizonytalanság mellett azonosíthatók. 

Ilyen módszerek további vizsgálatával és tovább fejlesztésével szintén érdemes a jövőben foglalkoznom. 
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