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Annotation 

 

           This paper aims to study the concepts of characteristics of distributed wireless sensor 

networks design and analysis. Sensor devices, which are discussed in this paper are 

distinguished with temperature, photo – and and chemical resistance changes. The paper 

discusses the need for the use of sensor networks in order to avoid significant losses. 

Described in the most simple to use wireless sensor network technology as remote 

monitoring of environmental data in the low-frequency direction. 
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შესავალი 

უსადენო სენსორული ქსელების განვითერების სფერო აერთიანებს გამოთვლებს და 

კომუნიკაციას ერთ პატარა მოწყობილობაში. ამან განაპირობა ბადისებრი(mesh)  ქსელების 

პროტოკოლების., სქემების ფორმის ზღვა კავშირი კიბერსივრცეში, მთელ ფიზიკურ სამყაროში. 

როგორც წყალი მიედინება და ეძებს ყველა გასასვლელს, ასე ბადისებრი  ქსელების კავშირი 

ცდილობს გამოიყენოს კომუნიკაციის ნებისმიერი გზა, კვანძიდან კვანძში მონაცემების გადაცემით 

დანიშნულების ადგილამდე.  მიუხედავად იმისა რომ ერთი სქემის შესაძლებლობები მინიმალურია, 

ასობით სქემების წყობა გვთავაზობს ახალ ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს. 

უსადენო სენსორული ქსელების ენერგიის უნარი იმაში მდგომარეობს, რომ გამოიყენოს დიდი 

რაოდენობის მოწყობილობები, შემდეგში შეკრებისათვის და დაკავშირებისათვის. გამოყენების 

სცენარები ამ სქემებისათვის ვრცელდება მონიტორინგისათვის რეალურ დროში.  

ყველაზე მარტივი გამოყენება უსადენო სენსორული ქსელური ტექნოლოგიისა არის 

მონიტორინგი დისტანციურ გარემოში დაბალი სიხშირის მონაცემის მიმართულებით. მაგალითად 

ქიმიური მცენარეთა  მინიტორინგი ასობით სენსორი დახმარებით ადვილად აღმოაჩენს გაჟონვას,  

ავტომატურად ქმნის უსადენო დამაკავშირებელ ქსელს და დაუყოვნებლივ ატყობინებს გაჟონვას 

ნებისმიერი ქიმიური გაჟონვისა. განსხვავებით ტრადიციული სახაზო სისტემებისა, განლაგების 

ხარჯები იქნება მინიმალური.  მარტივად, ინსტალატორებად უნდა განათავსონ მეოთხედი ზომის 

მოწყობილობა როგორიცაა სურათი ფიგურა 1-1, თითოეული გრძნობს წერტილს. 

 

ფიგურა 1-1:უსადენო სენსორული ქსელის მოწყობილობა შემუშავებული 

სავარაუდო ზომის. მომავალი მოწყობილობები იქნება , 
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პატარა, იაფი და უფრო ხანგძლივი. 

ქსელი შეიძლება ხარისხობრივად გაიზარდოს, მარტივად შეიძლება დაამატო მეტი 

მოწყობილობები-არა გადაკეთება ან რთული კომფიგურაცია. მოწყობილობებით წარმოდგენილი 

ეს თეზისი, სისტემას აძლევს საშუალებას შეამოწმოს ანომალიები რამდენიმე წლის მანძილზე 

ერთი ბატერიების კომპლექტით.  

გარდა იმისა რომ  რადიკალურად შეამცირონ სამონტაჟო ხარჯები, უსადენო სენსორულ 

ქსელებს აქვთ ურანი დინამიურად  მოერგონ ცვალებად გარემოს. ადაპტაციის მექანიზმებს 

შეუძლია ცვლილებებზე რეაგირება ქსელის მოწყობილობებში ან შეიძლება გამოიწვიოს ქსელის 

ცვლილება გადამწყვეტად განსხვავებულ მეთოდურ ოპერაციებთან. მაგალითად, იგივე ქსელი 

ასრულებს გაჟონვის მონიტორინგს ქიმიურ ქარხანაში ქსელი ლოკალიზებას უკეთებს გაჟონვის 

წყაროს და აკონტროლებს შხამიანი აირების გავრცელებას. 

ტრადიციული უსადენო მოწყობილობებისაგან განსხვავებით, უსადენო სენსორის 

კვანძები კომუნიკაციისათვის არ საჭიროებს კავშირს მაღალი სიმძლავრის მაკონტროლებელ 

კოშკთან ან საბაზო სადგურთან, მხოლოდ უკავშირდება ადგილობრივს. ამის ნაცვლათ 

ეყრდნობა დაგეგმილ ინფრასტრუქრურას, თოთოეულიო სენსორი ან actuator ხდება ნაწილი 

საერთო ინფრასტრუქტურის. მოქნილი ბადისებრი არქიტექტურა  დინამიურად ადაპტირდება,  

ხელს უწყობს შესავალს ახალ კვანძებში ან აფართოებს გადაფარვას უფრო დიდ გეოგრაფიულ 

რეგიონში. გარდა ამისა, სისტემას შეუძლია ავტომატურად ადაპტირდეს კვანძის 

წარუმატებლობისას. 

ბადისებრი ქსელური ხევდა ეფუძვნება სიმყარეს ნომრებში. სატელეფონო სისტემების 

უჯრედის განსხვავებით როდესაც ძალიან ბევრი ტელეფონია აქტიური მცირე ტერიტორიაზე, 

დაკავშირება უსადენო სენსორულ ქსელში უფრო ძლიერდება კვანძების დამატებისას. სანამ 

არსებობს საკმარისი სიმკვრივე, ერთი ქსელის კვანძს შეუძლია დაფარვის ზონა გაზარდოს 

შეუზღუდავად ტერიტორიაზე.  
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ფიგურა 1-2: შესაძლო განლაგება ac-hoc უსადენო ქსელის 

 სოფლის მეურნეობის მაგალითზე. სენსორები განსაზღვრავენ  

ტემპერატურას, სიმსუბუქის დონეს, ნიადაგის ტენიანობას. 

ქსელის ნახაზი არის მოცემული სურათზე. იგი გამოხატავს სოფლის მეურნეობაში 

ზუსტ გამოყენებას- აქტიური ზონის კვლევისათვის. ასობით კვანძი მიმოფანტულია 

მინდორზე, იკრიბება ერთად და ქმნის მარშუტიზაციიის (routing) ტოპოლოგიას და 

მონაცემები გადაიცემა უკან შეკრების წერტილში. გამოყენება მოითხოვს  ძლიერ, იაფ და 

მარტივ განთავსებას ქსელისას უსადენო სენსორული ქსელის სრულყოფილად 

შეხვედრისთის. თუ კვანძიდაზიანდა, იქმნება ახალი ტოპოლოგია და საერთო ქსელი 

განაგრძობს მონაცემების მიწოდებას. 

არსებობს უამრავი კვლევა შექმნან ახალი ალგორითმები მონაცემთა აგრეგაციისა , 

დროებითი მარშუტიზაციისა  და სიგნალის გავრცელებისა უსადენო სენსორულ ქსელში.  

ალგორითმების და ტოპოლოგიების  განვითარება უსადენო სენსორულ ქსელში მხარს 

უჭერს  მცირე სიმძლავრეს, ეფექტურ და მოქნილ პლატფორმას. 

ეს თეზისი აქცენს აკეთებს სისტემური არქიტექტურის შემხვედრი კვანძების 

განვითარებისა უსადენო სენსორულ ქსელებში. დიზაინის გამოწვევა უსადენო 

სენსორულ ქსელებში არის რესურსის მკაცრი შეზღუდვა ინდივიდუალურ 

მოწყობილობებში. ჩამაგრებულმა პროცესორებმა უნდა განახორციელოს კომპლექსური 

გავრცელება ad-hoc ერჯერადი ქსელური ოქმებისა. ბევრი შეზღუდვა გამომდინარეობს 

მოწყობილობებიდან, რადგან მოიხმარება დიდი რაოდენობით და უნდა იყოს იაფი და 
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პატარა. მურის კანონი ამბობს, თითეული მოწყობილობა მიიღება  უფრო პატარისაგან, არა 

მოლოდ იზრდება სიძლიერე არამედ ზომაც.  

   ყველაზე რთული რესურსული შეზღუდვა არის ენერგომოხმარება. ფიზიკური ზომა 

მცირდება. ძირითადი ენერგეტიკული შეზღუდვების დასრულება ქმნის კომპიუტერულ 

და შენახვის შეზღუდვებს, ეს გამოიწვევს  არქიტექტურული საკითხების ახალ ნაკრებს. 

ბევრი მოწყობილობა როგორიცააა, მობილური ტელეფონები და პეიჯერები ამცირებს   

ენერგიის მოხმარებას  სპეციალურად წარმოებულ საკომუნიკაციო ტექნიკური 

მხარდაჭერის  ASICs-ში გავლით, რომელსაც მიეწოდება აუცილებელი საკომუნიკაციო 

ოქმის   დაბალი ენერგია , ეყრდნობა მაღალი ენერგიის ინფრასტრუქტურას. თუმცა 

უსადენო სენსორული ქსელების ძალა მდგომარეობს იმაში რომ ის არის მოქნილი და 

უნივერსალური. უსადენო სენსორული ქსელების  პლადფორმამ უნდა უზრუნველყოს 

მხარდაჭერა სპეციფიკური  აპლიკაციის პროტოკოლის ნაკრებისათვის, რომელიც 

რადიკალურად შეამცირებს კვანძის ზომას, ღირებულებას და ენერგიის მოხმარებას მათი 

მოთხოვნებისათვის. 

უსადენო სენსორული ქსელების არქიტექტურა წარმოადგენს როგორც ტექნიკის 

პლატფორმას ასევე ოპერაციული სისტემის საჭირო კვანძების მომართვას უსადენო 

სენსორულ ქსელში. TinyOS არის ოპერაციული სისტემის კომპონენტი, რომლის მიზანია 

დაგეგმილად გაუშვას უსადენო მომწყობილობების იძულებითი რესურსი. 

უსადენო სენსორული ქსელების არქიტექტურაში ჩვენ წარმოვადგენთ აპარატურული 

მხარდაჭერის  პლადფორმას და  უსადენო სენსორული ქსელების  ოპერატიული 

სისტემის დიზაინის პლადფორმის მისამართის კვანძებს. TinyOS არის ოპერატიული 

სისტემის დიზაინზე დაფუძნებული კომპონენტი რომელიც გაშვებულია  შეზღუდული 

რესურსებით უსადენო მოწყობილობებში. გასაღებების კონცეფცია TinyOS-ში გამოიყენებს 

პროგრამირებაზე დაფუძნებულ შედეგს, დაკავშირებულს  ეფექტური კომუნიკაციის 

მოდელთან ერთად. TinyOS საშუალებას იძლევა მჭიდრო დაწყვილებას   სისტემური 

ქსელები  პროგრამულ და აპარატურულ  დონეებს შორის, როგორც მოქნილი მექანიზმი 

სპეციფიკური მოდელების შექმნისათვის. 

TinyOS აქვს შესაძლებლობა აწარმოოს განზოგადებული არქიტექტურა, სადაც ერთი 

CPU არის is shared აპლიკაციასა და პროცესის დამუშავებას შორის. სურათი 1.3 - ზე  

ნათლად ჩანს „ MOTE“ ტექნოლოგიების განვთარების ეტაპები.   Mika პლატფორმა 

წარმოებული დიდი რაოდენობით 5000 Mika კვანძით და განაწილებულია მსოფლიოს 250 
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კომპანიაში და კვლვით ორგანიზაციებში. Mika პლატფორმა შეიცავს დაბალი სიმძლავრის 

გადამცემს, ენერგიის მართვის ქვესისტემას,  დიდი მოცულობის მეხსიერება და 

ჩაშენებული მიკროკონტროლებელს.  

  ყველაზე მოწინავე ტექნიკის პლატფორმა არის CMOS მოწყობილობა 

ინტეგრირებული პროცესორით, მეხსიერებით და საკომუნიკაციო შესაძლებლობებით 

სრულყოფილი სისტემის შესაქმნელად. ერთი ცალი ჩიპის კვანძის დასახელება  Spec 

ზომებია 2.5მმX2.5 მმ,  შეიცავს მიკროკონტროლერს, ტრანსმისტერს,  ADC,  ძირითადი 

დანიშნულების I/O პორტი, მეხსიერებას და  კოდირების მექანიზმს. პატარა  ჩიპი 

საჭიროებს მხარდაჭერას 32 KHz Watch კრისტალის, an off-chip inductor, ენერგიის მარაგი, 

ბატარეია და 4 Hz საათი. Spec კვანძი წარმოადგესნ მომავალი თაობის უსადენო 

სენსორულ კვანძებს, რომლებიც წარმოებულია პენისთვის(ფულის ერთეული) და 

გაფანტულია მეთელ მსოფლიოში.  
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 ორივე Mica და  Spec კვანძი გამოყენება  იმისათვის , რომ დავამტკიცოთ ჩვენი 

მოთხოვნილება რომ ოპტიმალური სისტემის უსადენო სენსორულ ქსელებს აქვთ ერთი 

ცენტრალური კონტროლერი რომელიც შეიძლება დაუკავშირდეს  დაბალი სიძლიერის 

რადიო გადამცემს მდიდარი ინტერფეისის საშუალებით.   ფენების აბსტრაქცია, როგორც 

წესი მიიღწევა ტექნიკური მხარდაჭერის დანაწევრების გავლით. პროგრამული 

მხარდაჭერის აბსტრაქცია ნებარს რთავს უფრო ფართო მასშტაბის ჯვარედინი  ფენის 

აბსტრაქციას  შეძლოს ბოლომდე მიიყვანოს  სისტემის შესრულების სიდიდის 

მნიშვნელობა.  არქიტექტურის ენერგია და სიცოცხლის უნარიანობა  არის წარმოდგენა 

კოლექციური ნიშნების შესრულების   რეალური-მსოფლიოს ტექნიკური მხარდაჭერაზე 

და განაცხადის დონეებზე განლაგებაში.  
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უსადენო სენსორული ქსელები 

 

უსადენო ქსელების კონცეფცია ეფუძვნება მარტივ 

განტოლებას: 

შეგრძნება+CPU+რადიო= ასობით პოტენციურ განაცხადს 

როგორც კი ხალხი გებულობს უსადენო სენსორული ქსელების შესაძლებლობებს, 

ასობით განაცხადი წარმოიშვება. თუმცა იგი რეალურად აერთიანებს სენსორებს, რადიოს 

და cpu’ ს. ეფექტური უსადენო სენსორული ქსელები მოითხოვს  დეტალურ ცოდნას 

ორივე შესაძლებლობებისა, ძირითადი მოწყობილობების შეზღდვებს, აგრეთვე 

თანამედროვე ქსელური ტექნოლოგიების და განაწილების სისტემების თეორიისა. 

ინდივიდუალურად ყველა კვანძი უზრუდველყოფს  ერთმანეთთან სინთეზს, 

შეხვედრისას ზუსტად ხვდება ზომა, ფასი და ენერგომოხმარება. 

სენსორული ქსელების განაცხადების კლასები 

სამი განაცხადის კლასი ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ შემდეგნაირად: გარემოსდაცვითი 

მონაცემების შეგროვება, უსაფრთხოების მონიტორინგი და კვანძის კვლევის სცენარები.  

გარემოსდაცვითი მონაცემების შეგროვება 

მტკიცეთ დადგენილია რომ გარემოსდაცვითი მონაცემების შეგროვება გულისხმობს  

მეცნიერების სურვილს შეაგროვონ მეტ დროში კომპლექტი სენსორებისა რათა 

აღმოაჩინონ ტენდენციები და ურთიერთდაკავშირებადობა. 

ქსელის დონეზე  გარემოსდაცვითი მონაცემების შეგროვების განაცხადი ხასიათდება 

დიდი რაოდენობის კვანძების მუდმივი შეგრძნებისა და მონაცემთა კომპლექტური 

გადაცემით უკან საბაზო სადგურში მონაცემთა მომარაგებისთვის. ეს ქსელები 

ძირითადად მოითხოვს  მონაცემთა დაბალ განაკვეთებს და ხანგძლივ სიცოცხლეს.მას 

შემდეგ კვანძები აღმოჩნდება ქსელურ ტოპოლოგიაში და დადგინდება ოპტიმალური 

მარშრუტის სტრატეგიები. შეგვიძლია გამოვთვალოთ ოპტიმალური მარშუტიზაციის 

ტოპოლოგია ქსელის გარეთ და გადაცეს საჭირო ინფორმაცია კვანძებში. ეს შესაძლებელია 
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იმიტომ, რომ  ფიზიკური ქსელის ტოპოლოგია შედარებით ხანგძლივია. RF რადიო 

სიხშირულ ქსელში შესაძლოა მოხდეს კვანძებს შორის წყვეტილი კავშირი, ქსელის 

საერთო ტოპოლოგია იქნება შედარებით სტაბილური. 

გარემოსდაცვითი მონაცემების შეგროვების განაცხადი როგორ წესი, დაფუძვნებულია  

ხისებრი ROUTING ტექნოლოგიებზე, სადაც თითოეული ROUTING ხის ფესვზე  მაღალი 

შესაძლებლობების კვანძებია განლლაგებული მონაცემთა ჩაძირვისთვის. მონაცემები 

პერიოდულად გადაეცემა შვილი კვანძიდან მშობელ კვანძს ზემოთ მათ ჩაძირვამდე. 

ხისებრ სტრუქტურაზე დაფუძვნებული მონაცემთა შემაგროვებელი თითოეული კვანძი 

პასუხისმგებელია გადაამისამართოს მონაცემები ყველა მის შთამომავალში. შთამომავალი 

კვანძები გაცილებით ბევრ მონაცემს გადასცემს ვიდრე ფოთოლი კვანძები. 

მონაცემები გადაიცემა ზემოთ, ხის კვანძებში და შემდეგ  უკან ბაზა სადგურში. 

გადაცემის ინტერვალის განსაზღვრა შესაძლებელია სურვილისამებრ. ტიპიურად 

საანგარიშო პერიოდი შეიძლება იყოს 1 – 15 წუთი. ტიპიურად გარემოს მონიტორინგის 

ქვეშ მყოფი, როგორიცაა ტემპერატურა, სინათლის ინტენსივობა და ტენიანობა არ 

იცვლება სწრაფად, ამისათვის საჭიროა მოვითხოვოთ უმაღლესი საანგარიშო განაკვეთი. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებლები გარემოსდაცვითი მონიტორინგის 

მოთხოვნების არის ხანგძლივი სიცოცხლე, ზუსტი სინქრონიზაცია, დაბალი მონაცემთა 

განაკვეთები და შედარებით სტატიკური ტოპოლოგიები .გარდა ამისა არ არის არსებითი, 

რომ მონაცემები გადაიცემოდეს რეალურ დროში უკან ცენტრალური წერტილი. 

გადაცემული მონაცემების შესაძლო დაგვიანებულია ქსელის  შიგნით  აუცილებელია 

ქსელის ეფექტურობის  გაუმჯობესების მიზნით. 

უსაფრთხოების მონიტორინგი 

მეორე კლასი სენსორული ქსელების განაცხადების არის უსაფრთოების მონიტორინგი. 

უსაფრთხოების მონიტორინგი ქსელში შედგება კვანძებისაგან რომელიც იყენებს მათ 

განთავსებას მთელ ტერიტორიებზე ფიქსირებულ ადგილებში რომელსაც მუდმივად 

აკონტროლებს ერთი ან მეტი სენსორი, რათა აღმოაჩინოს ანომალია. განსხვავება 

უსაფრთხოების მონიტორინგსა და გარემოსდაცვით მონიტორის  შორის არის , რომ 

უსაფრთხოების ქსელი რეალურად  არ აგროვებს მონაცემებს. ეს მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს მის არქიტექტურაზე. თითოეულმა კვანძმა უნდა შეამოწმოს თავისი სენსორის 
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მდგომარეობა და გადასცეს მონაცემთა ანგარიში მაშინ როცა არსებობს  უსაფრთხოების 

დარღვევა. განგაშის შეტყობინება არის „ანგარიშის გამონაკლისი“. 

გარდა ამისა მნიშვნელოვანია თითოეული კვანძის ფუნქციონირების დადასტურება. 

თუ კვანძი გათიშულია ან მარცხი განიცადა უნდა მოხდეს უსაფრთხოების დარღვევის  

შესახებ განაცხადი.  უსაფრთხოების მონიტორინგის განაცხადებისას კვანძები 

პასუხისმგებლელი არის განუცხადონ ერთმანეთს თავიანთი მდგომარეობა. 

კვანძის კვლევის სცენარები 

მესამე გამოყენების სცენარი ხშირად განიხილება, როგორც  სენსორული ქსელის  

ობიექტის კვლევა რეგიონში. არის სიტუაცია როცა გსურს განსაზღვრო ობიექტის 

აქტივები. ამჟამინდელი მაკონტროლებელი სისტემები ცდილობენ თვალყური ადევნონ 

ობიექტს და ასახონ რა პუნქტები გაიარა. თუმცა ეს არ არის კარგი გამოსავალი დაადგინო 

ობიექტის მიმდინარე მდებარეობა. მაგალითად, UPS თვალთვალის ყოველი შედეგი 

სკანირდება  შტრიხკოდებით, როდესაც იგი გადის routing ცენტრს. სისტემის წყვეტისას 

არ ხდება  ობიექტის მონაცემების გადინება საგუშაგოდან საგუშაგოში. ტიპიურად 

სამუშაო გარემოში არაპრაქტიკულია  მუდმივად  ვარკვიოთ მოხდა გადინება საგუშაგოში 

თუ არა. უსადენო სენსორულ ქსელებში  ობიექტს შეუძლია უთვალთვალოს მათი პატარა 

სენსორული კვანძით. 

ჰიბრიდული ქსელები 

ძირითადად შესრულებული განაცხადების სცენარები შეიცავენ სამივე კატეგორიის 

ასფექტებს. მაგალითად ქსელის ტექნიკა მოწყობილი მწკრივზე გაივლის მას ქსელი 

შესაძლოა გადავიდეს მონაცემთა სეგროვების ქსელსა და განგაშის მონიტორინგის ქსელს 

შორის,(alarm monitoring network)  როცა მოწყობილობები არ არის თანამედროვე ქსელი 

მარტივად წარმოადგენს განგაშის მონიტორინგის ფუნქციას(alarm monitoring ). ტექნიკის 

აღმოჩენის მოლოდინში თითოეული კვანძი მონიტორინგს გაუწევს თავის სენსორებს. მას 

შემდეგ რაც განგაშის მოვლენა აღმოჩენილია- ნაწილი ან მთელი ქსელი გადაერთვება 

მონაცემთა შეგროვენის ქსელზე და პირველად ატყობინებს სენსორის მკითხველს საბაზო 

სადგურამდე, რომელიც მიყვება ტექნიკის პროგრესს. ამის გამო მულტიმოდალური 

ქსელის ქცევა მნიშვნელოვანია, რათა განვითარდეს არქიტექტურა, რომ გაუმკლავდეს 

სამივე სცენარს. 
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ძირითადი ნაწილი 

 

სენსორული ქსელების აღმოჩენები: ჯამრთელობის სტრუქტურული 

მონიტორინგის აპლიკაციები 

სენსორული ელექტრონიკის განხილვა და მონაცემთა გარდაქმნა 

მოცემული ნაშრომი განიხილავს ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის 

ძირითადი კონცეფციებს   უსადენო სენსორული ქსელების დანერგვაში:  

1. სენსორული ელექტრონიკის განხილვა და მონაცემთა გარდაქმნა  

2. სენსორული მოწყობილობები, MEMS "(მიკრო ელექტრო მანქანური სისტემები)  და 

მიკროსისტემები  

3. რადიო სიხშირული (RF) უსადენო მონაცემების კომუნიკაციები  

4. უსადენო სენსორი ქსელები  

ნაშრომი აგრეთვე მოიცავს:  

1. ელექტრო/ელექტრულ სიგნალებს  

2. მონაცემთა(ანალოგურ-ციფრული) გარდაქმნებს  

3. წინაღობები, ომის კანონი, და Wheatstone ხიდი 

სენსორები არის კრიტიკული ელემენტების ფართო სპექტრი რეალურ სამყაროში. 

 ბევრი სენსორი შეიძლება ახლა განხორციელდეს როგორც მიკროელექტრომექანიკური 

სისტემები MEMS ტექნიკაში.   

რამდენიმე მაგალითი  

 Automotive: აქსელერომეტრი (ვიბრაციის ამსახველი) აქსელერომეტრი  

აირბაგებისთვის , შიდა გაზომვების მოწყობილობები ნავიგაციისთის, 

წნევისათვის. 
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  გარემოს მონიტორინგი: ზეწოლა, ტემპერატურა, სინესტე, საშიში ქიმიური 

ნივთიერების გამოყოფა... 

 

 სტრუქტურული მონიტორინგი:  დაძაბვის გადამწოდები ხიდებზე და 

თვითმფრინავის ფრთებზე, მიწისზვრის გამაფრთხილებელი  სეისმური 

მოვლენებისთვის… 

 ბიოსამედიცინო მონიტორინგი: ბიოქიმია, გენომიკა, ინპლანტური 

წამლების მიწოდება… 
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უსადენო სენსორული სისტემები 

 

 

 

მსოფლიოს რიალური განაცხადი: სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის 

მონიტორინგი 

 2007 წლის 1 აგვისტოს, ხიდი I-35 W ჩაინგრა მინიაპოლის დროით საღამოს პიკი საათზე, 

რომლის დროსაც დაიღუპა 10 და დაშავდა 100 ადამიანი.  

 გაძლიერდა ჯანმრთელობის სტრუქტურული მონიტორინგი (SHM)  ხიდზე , მაგრამ 

ადამიან ინსპექტორების გარეშე შეუძლებელია ამის უწყვეტი კონტროლი.  

 გამოსავალი? უსადენი სენსორული ქსელების  სტრესი/შტამი/ ვიბრაციის სენსორი კვანძები 

შეიძლება განლაგდეს ხიდებზე ან სხვა ინფრასტრუქტურულ ადგილებში მუდმივი 

მონიტორინგისთვის.  



ივ.ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი 

 

16 

 

  

 

 

 

 საინჟინრო დიზაინის პრობლემის დასმა 

 იმის გათვალისწინებით, რომ გარკვეული სახის სენსორი (სქემა) რომელიც 

გარდაქმნის ფიზიკურ პარამეტრს , როგორიცაა მექანიკური დატვირთვა, ელექტრო 

სიგნალი,  რომელიც საჭიროა მიკროსქემების საშუალებით ელექტრო სიგნალის 

გასაზომად და  ციფრული წარმოდგენი თანმიმდევრული დაკავშირებისა და 

დამუშავებისათვის.  

 დიზაინის განხილვებში შედის… 

 სენსორების ვარიაციის დიაპაზონი  გამომავალი სიგნალით  

 რამდენი დადგენილება და ან გაძლიერებაა საჭირო შეამჩნიო სენსორული 

სიგნალის გამომავალი ვარიაცია 

 რამდენი ციფრული ბიტია საჭირო წარმოადგინონ მონაცემები ადეკვატური 

სიზუსტით  

 ენერგომოხმარება, ზომა, ღირებულება  
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ცალკე: ზოგიერთი ელექტრული წრებრუნვები 

 წინაღობები, R – Unit: Ohms (W)  

 

 ძაბვა, V – Unit: Volts (V) (ასევე ცნობილია, როგორც პოტენციალების სხვაობა) 

 

 ნაკადი, I – Unit: Amps (A)  

(ნაკადი = მუხტის ნაკადის ერთეული დრო) 

 

 გაძლიერება და გეინი ,A or G – “ერთეულის გარეშე”, გეინი არის 

თანაფარდობა ორი სიდიდის, როგორიცაა Vout/Vin  ძაბვის 

გამაძლიერებელი  

 

 ანალოგიური vs. ციფრული სიგნალები  

 ანალოგური სიგნალები იღებს ღირებულებების უწყვეტ  

ამპლიტუდას -Ees ჩვეულებრივ გამოიყენება ძაბვა ან 

ნაკადი (ნაკადი=მუხტის ნაკადის ერთეულის დრო) 

 ანალოგიური სიგნალები წარმოადგენენ ფიზიკურს 

სიგნალს მსოფლიოში. 

       მაგ: ელექტროკარდიოგრამის (ECG) სიგნალები არის 

ანალოგური  სიგნალი: 

 

 ციფრული სიგნალების იღებს დისკრეტულს  ამპლიტუდის დონეზე. როგორც წესი ვიყენებთ 

ორობით სიგნალებს, რომელიც გამოიყენებს მხოლოდ ორ დონეს. ერთი დორე არის ლოგიკური 

1, ხოლო მეორე ლოგიკური 0 
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 თანამედროვე ლომპიუტერები და მონაცემთა გადაცემის 

სისტემები ამუშავებენ ციფრულ სიგნალებს. 

 

 

 

 

 

 დისკუსია: რატომ ვიყენებთ ციფრულ სიგნალებს? 

  აქვს ხმაურის იმუნიტეტი  

 შეიძლება შენახული იქნას მეხსიერებაში გარკვეული პერიოდით (მაგ: 

CDROM,მაგნიტური დისკი, ფლეშ მეხსიერება და სხვა)  

 იძლევა მონაცემთა შეკუმშვის საშუალებას (მაგ JPEG, MPEG, სხვა)  

 კოდირების საშუალებას (მაგ error correction coding) და დაშიფვრა  

 ერთი და იგივე მონაცემების გადაცემა შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა 

სახის გარემოს მეშვეობით (უსადენო, ტელეფონის მავთული, კაბელი, ოპტიკურ-

ბოჭკოვანი, და სხვა)  

 ციფრული სისტემები არის ადვილად პროგრამირებადი/არაკონფიგურებადი  

 ფართო სპექტრს მათემატიკური ფუნქციები შეიძლება განხორციელდეს 

რაციონალურიციფრული დარგი  

 

 

  

ციფრული სიგნალები  

თავისთავად 

არის ანალოგიური სიგნალები 
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ანალოგურ-ციფრული გარდაქმნა 

 

 ანალოგური სიგნალები გარდაიქმნება ციფრულ სიგნალში  რომელსაც ქვია 

სემფლინგის პროცესი-ამპლიტუდა ანალოგური სიგნალის იზომება სპეციალურ 

ერთეულში რომელიც დამოკიდებულია დროზე (ანუ სემფლინგის სიჩქარე) და 

შენახულია.  

 შემდეგი გარდაქმნა (ციფრული სახით) უწყვეტი ანალოგური სიგნალით ხდება 

მითითებული ამოლიტუდის ღირებულებებისთვის გამოყოფილი ფიქსირებული 

დროის ინტერვალი (ჩვენ ვუწოდეთ ამ დისკრეტულ დროს ანალოგური სიგნალი)  

 ამ დისკრეტული ღირებულებების ამოპლიტუდამ  მოაქცია უახლესი ციფრული 

(ორობითი) წარმოდგენა  

 

 მონაცემთა გარდაქმნები 

 A/D გარდამქმნელი: ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელი(ADC) 

 

 D/A გარდამქმნელი: ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელი(DAC) 
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გაითვალისწინეთ რომ  DAC არ არის სრულყოფილი წარმოდგენა ორიგინალური 

ანალოგური სიგნალის ჩვენ ამას ვუწოდებთ  დისკრეტიზაციის შეცდომას… 

 

 

 N გამოიყენება ბიტების რაოდენობის წარმოსადგენად მონაცემთა გარდაქმნისთვის 

და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს “N ბიტური” მონაცემთა გარდაქმნა. (აუდიო CD არის 16 

ბიტიანი)  

 მონაცემთა გარდამქმნელის ყველაზე უმცირესი ბიტი არის უმცირესი განსხვავება 

ნალოგიურ სიდიდეში, რომელიც შეიძლება განაწყვეტილი ინას  ციფრულ 

წარმოდგენაში.  

 დისკრეტიზაციის შეცდომა განსხვავდება ციფრული სიგნალის სიდიდისა და 

ანალოგური სიგნალის სიდიდეს შორის.  

 

 TPS: Think-Pair-Share 

 8-bit A/D გარდაქმნა მოქმედებს სრულმაშტაბიანი (მიწოდება) ძაბვის 5 ვ. 

რა არის უარეს შემთხვევაში დისკრედიტაციის შეცდომა როცა სიგნალი 

გარდაიქმება ციფრულ წარმოდგენად?  

 მინიშნება: რა არის ძაბვის ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი bit?(LSB) 

(1) VLSB = VFS/2N 
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(2) VLSB = 5 V/28 = 5/256 = 19.5 mV 

(3) -1/2 VLSB < DV < +1/2 VLSB 

(4) Therefore, the worst case quantization error is VLSB/2 = 9.75 mV (can 

be + or -)  

 

Resistive(წინააღმდეგობის გამწევი) სენსორები 

 მრავალი სახის სენსორებს აქვთ ანალოგური გამომავალი, რომელიც შეიძლება  გაიზომოს 

როგორც ელექტრო წინააღმდეგობა:  

 potentiometers → ეს არის ძირითადად ცვალებადი რეზისტორი  რომლის ღირებულება  

აკონსტროლებს ზოგიერთ გარე ძალას, რომელიც არის მოცურების საკონტაქტო 

დეტექტორი.  

 Thermistors (ასევე ცნობილია, როგორც წინაღობების-ტემპერატურის-დეტექტორები, ან 

RTDs) წინაღობის მერყეობა ტემპერატურასთან ერთად. 

  piezoresistors →წინაღობის მერყეობა მექანიკური  სტრესისა ან მატერიისა  

 chemoresistors → წინაღობის მერყეობა ქიმიური კონცენტრაციისა  

 photoresistors → წინაღობის მერყეობა სინათლის შემთხვევაში (ფოტონები) 

 თურმე, ბევრ მასალას და მოწყობილობებს  ერთი ან მეტი თვისებებით, შეიძლება ჰქონდეთ 

არასასურველი სხვაობა მათი შესრულების გამო  ტემპერატურა, სტრესი, სინათლე და ა.შ.  
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პიეზომგრძნობიარე ძაბვის გადამწოდები 

 

 დაჭიმმულობა განისაზღვრება როგორც დეფორმაციის სიდიდე 

სიგრძის ერთეულში მისი ჩატვირთვისას.  

დაჭიმულობა შეიძლება იყოს კუმშვადი ან ელასტიური. 

 დაჭიმულობა ტიპიურად იზომება დაჭიმულობის კალიბრით, 

რომელიც ტიპიურად წარმოადგენს მეტალის ფირფიტას რომლის 

ერექტრული მგრძნობიარობა იცვლება დაჭიმულობასთან ერთად. 

 ყველაზე პოპულარული შენადნობები გამოიყენებს შტამს, სპილენძ-ნიკელის შენადნობები 

და  ნიკელის-ქრომის შენადნობები.  

 

 

 

 ნახევარგამტარი მასალები, როგორიცაა Si და Ge  

ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 

სტრესი/დაძაბვა საენსორების, რაც თავის მხრივ 

საშუალებას მოგვცემს ინტეგრირებული 

მიკროსქემების აჩქარებას, ზეწოლას და სხვა 

სენსორული მიკროსისტემები. 
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ომის კანონი 

 ომის კანონი ადგენს რომ: მიმდინარე გზის გავლით გამტარი ადგენს 

შენაძლებლობების განსხვავებას (მაგ: ძაბვის ბარდნა ან ძაბვა) ორ 

მოპირდაპირე  წერტილს შორის და პროპორციის წინააღმდეგობას მათ 

შორის.  

 მათემატიკური დადგენილება (ფორმულა): 

I = ∆V/R = V/R 

 

 

 

                 ომის კანონი ჰიდრავლიკის ანალოგია 

 ძაბვა (ანალოგი = წყლის ძაბვას) – პარალელური კომპონენტებისთვის 

ძაბვა უნდა იყოს იგივე  

 ნაკადი (ანალოგი = წყლის  დენის სისწრაფე) – სერიული 

კომპონენტებისთვის უნდა იყოს იგივე  

 წინაღობები (ანალოგია = კონსტრუქცია მილში. აგრეთვე, ცვალებადი 

წინაღობა,aka პოტენციალის გამზომი, არის ანალოგიური  სარქველის 

დახშობის)  

 კირჩოფის ნაკადის კანონი(KCL): მიმდინარე ნაკადების ჯამი კვანძის 

შოგნით და გარეთ უნდა იყოს ექვივალენტური  
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მაგალითი: წინაღობის გაზომვის სქემა 

ვიდსტონის ხიდი 

 გამოიყენება რომ გავზომოთ უცნობი ცინაღობა Rx ,R2  - ის  

დარეგულირებით ძაბვის ვარდნამდე, ∆V კვანძი B დან 

კვანძ D-მდე განულდება→ ამ დრომ ითქმის რომ ხიდი 

ბალანსირებულია.  

 ბალანსირებული ხიდის პირობაა: 

         R1/R2 = R3/RX  

 ალტერნატიულად, როდესაც ხიდი გადაიხრება ბალანსის 

პირობიდან ცვლილების თანახმად Rx  -ში, გაზომილი ძაბვა 

V პირდაპირ უკავშირდება Rx  ის მნიშვნელობას.       

 მაგალითი: წინაღობის ტემპერატურის  დეტექტორის 

(RTD)სქემა, უცნობი წინაღობა RT (Rx), არის თერმისტორი. 

 

 

 წინაღობრივი ხიდის ბალანსის პირობა 

 ვთქვათ ჩვენ გვაქვს დარეგულირებული R2 როგორიცაა 

გაზომილი ძაბვის ვარდნა  V კვანძი B-დან კვან D-მდე არის 

ნოლი. რა კავშირია წინაღობის მნიშვნელობებს შორის?  

 ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ხიდის ბალანსის პირობა, როგრიცაა: 

თუ ძაბვის ვარდნა არის ნოლი  მაშინ ძაბვა B-სა და D შორის 

არის იგივე, ამ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს ნაკადის დინება  

B -დან D -მდე (ანალოგი: არ არის ცნევის განსხვავება , არ არის 

წყლის დინება) 

 ∆VA→D = ∆VA→B 

 Vref – IDR1 = Vref – IBR3 → IDR1 = IBR3 
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  ∆VD→C = ∆VB→C 

 IDR2 = IBRX 

 Divide (1) by (2) → R1/R2 = R3/RX  

 

წინაღობრივი ხიდის  არაბალანსირების პირობა 

 ახლა, დავუშვათ ხიდი ითიშება ბალანსირებული პირობის დროს , თუ  Rx შემდეგში 

იცლევა გარემო  

 პირობების შედეგად (მაგ. ტემპერატურა, დაძაბულობა, 

და ასე შემდეგ.), არანულოვანი ძაბვა აღმოჩენილი 

იქნება D და B კვანზებს შორის. 

 ხარისხობრივად, როგორ იქცევა  ∆V მნიშვნელობა როცა 

Rx  იზრდება ან მცირდება ბალანსირებულ პირობებში? 

 If Rx ↑, current IB [= Vsupply/(R3 + Rx)] ↓  → so 

voltage drop across R3, ∆VA→B = IBR3 ↓, and 

voltage at node B [= Vsupply – IBR3] ↑ → ∆V ↓  

 If Rx ↓, current IB [= Vsupply/(R3 + Rx)] ↑  → so voltage drop across R3, ∆VA→B = 

IBR3 ↑,  

 and voltage at node B [= Vsupply –  

 IBR3] ↓ → ∆V ↑  

 

 

 

შენიშვნა: ამჯერად ce 

R2 არის დაყენებული, 

ID და ძაბვა კვანძ D ში 

არ იცვლება  Rx ში 

იცვლება  
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წინაღობის ხიდის არაბალანსირების პირობა 

 ახლა, დავუშვათ ხიდი ითიშება ბალანსირებული პირობის 

დროს , თუ  Rx განსხვავებულია გარემო პირობებისგან 

(მაგ:ტემპერატურა, დაძაბულობა და ა.შ.), არანულოვანი 

ძაბვა აღმოჩენილი იქნება D და B კვანძებს შორის. 

 ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ რომ:  

 

 

 ტიპიურად აპარატურის გაძლიერება გამოიყენება ხიდის 

ყველა დანარჩენი სისტემის იზოლირებისთვის და სიგნალის 

გაფართოებისთვის საჭიროების შემთხვევაში. 

ინსტრუმენტირების გაფართოებისთვის  აგრეთვე შეიძლება 

გვქონდეს მითითებული ძაბვა, რომელიც გადასცემს 

გამოტანის დონეს. 

 Vout შეიძლება გარდაიქმნას ციფრულ გამოსახულებაში A/D  

გავლით მომდევნო პოცესამდე  
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პრაქტიკული ნაწილი:  

მონაცემთა სენსორული წაკითხვა და გარდაქმნა 

 განვიხილოთ წინაღობრივი ხიდური სქემა რათა განვსაზღვროთ უცნობი Rx წინაღობის 

მნიშვნელობა .  

 ხიდის გამოსასვლელი უკავშირდება გამაძლიერებელს და შემდეგ გადის ანალოგურ-

ციფრულ გარდამქმნელში 

 ADC -გამოსასვლკელი გადის  ლეპტოპში USB კაბელის მეშვეობით შემდგომი 

ანალიზისათის  

 

 

მიზანი და ზოგადი მიმოხილვა: 

მოცემული ნაშრომის მიზანია, განაწილებული უსადენო სენსორული ქსელების დაპროექტების 

დახასიათების და ანალიზის კონცეფციების შესწავლა.  სენსორული მოწყობილობები, რომელიც  
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განიხილება მოცემულ ნაშრომში გამოირჩევიან ტემპერატურულ, ფოტო- და ქიმიურ  წინაღობრივ 

ცვლილებებით.  

იმსათვის რომ მიიღო მონაცემი წინააღმდეგობის გამწევი სენსორიდან, ხშირად საჭიროა 

გარდაქმნა წინააღმდეგობა ძაბვის დონეზე. ერთი მოდგომა იყენებს მარტივ წინააღმდეგობის 

გამომწვევ ხიდის სქემას რომელიც ნაჩვენების ნახაზზე ფიგურა 1.  

 

 

ფიგურა1: წინაღობის გამწევი ხიდის სქემა. 

 

ამ სქემაში ცვლადი წინაღობა RX წარმოადგენს წინააღმდეგობის გამომწვევ მაკონტროლებელ 

მოწყობილობას. ამ მიკროსქემის გამომავალი (ΔV) აღებულია კვანძებს შორის ორი წინაღობების 

კომპლექტიდან (მონიშნული B და D აღნიშნულ დიაგრამაში). ძაბვის შორის კვანძები შეიძლება 

ნაჩვენები იყოს: 
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ერთი მთავარი უპირატესობა ხიდის სქემის არის ის, რომ იყოს დაბალანსებული. ჩვენს 

მდგომარეობაში, სასურველი მდგომარეობა არის სიმშვიდე (ნულოვანი სტრესი) დაძაბულობის 

გაზომვისას.  მოცემულ ნახაზზე, R2 წარმოადგენს potentiometerს, მოწყობილობა რომელსაც 

შეიძლება ჰქონდეს წინააღმდეგობის მეტი ღირებულება გარკვეულ დიაპაზონში. (~ 0Ω to 10kΩ 

ჩვენს შემთხვევაში). ჩვენ გამოიყენოს ეს potentiometer ხიდი სქემის დაბალანსებისას , როგორც ეს 

აღწერილია ლექციაში. ხიდი როდესაც ბალანსირებულია ნაჩვენები უნდ იყოს: 
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XR

R

R

R 3

2

1    

თუ ხიდი ბალანსირებულია მოდუნებული ბალანსი მდგომარეობაში, შემდგომი 

ცვლილებების დაძაბულობა გამოიწვევს ძაბვის ქანაობას ზემოთ და ქვემოთ 0 ვოლტში 

(ადგილზე). ძაბვის ამ ცვლილების აღმოჩენა შესაძლებელია გაძლიერდეს  ციფრულ 

სიგნალად გარდაქმნისას (1s და 0S) და ფართოდ გავრცელებით უსადენო საკომუნიკაციო 

მოწყობილობების სხვა კვანძებით უსადენო სენსორულ ქსელში. ანალოგურ- -ციფრული 

გარდაქმნა (ასევე ცნობილი, როგორც A / D ან ADC) გამოიყენება გარდაქმნას ანალოგიური 

ძაბვვა ციფრული ბიტიად.  

ბევრი თანამედროვე მიკროკონტროლერი (MCUs) აღჭურვილია A/D 

გარდამქმნელით. აქ ჩვენ გამოვიყენებთ FREESCALE MC9S12C32 MCU.  

  

ფიგურა2: MCU შეფასების დაფა. 

MC9S12-ს A/ D კონვერტორი  არის 8 bit კონვერტორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ანალოგიური ძაბვის ამპლიტუდის შეიძლება გადაიყვანოს ერთიდან  256მდე  (2N სადაც 

N = 8) დისკრეტული ღირებულებები. როგორც განხილულ ლექციაშია, ამას ეწოდება 

მოწესრიგებულობის გარდამქმნელი და იგი განსაზღვრავს რამდენად ზუსტია მონაცემთა 

გარდაქმნა. შეყვანის სიგნალი ზღვარი არის 0 - 5 ვ. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აჩვენებს 

კონკრეტულდ ძაბვის რომელ დონეზე იქნება ციფრულ წარმოდგენაში გარდაქმნა MC9S12 

მიერ. 

იმისათვის რომ იზოლირდეს ხიდის სქემა მიკროკონტროლერისაგან და 

გაძლიერდეს ძაბვის დონე (გაძიელება ასევე ცნობილია როგორც მომატება) ამ 
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შემთხვევაში წინაღობის ზღვრული სენსორი არის პატარა, გამაძლიერებელი 

მოთავსებული ხიდსა და მიკროკონტროლერს შორის. გამაძლიერებლად ამ 

ლაბორატორიაში ჩვენ გამოვიყენებთ აპარატურის გამაძლიერებელს (კერძოდ ანალოგური 

მოწყობილობები AD623), რომელშიც რეალურად სამი ფუნქციონირების 

გამაძლიერებელია ერთად როგორც ნაჩვენებია შემდეგ ნახაზზე ფიგურა 3. 

 

 

 

ფიგურა 3: დიაგრამა ინსტრუმენტირებული Amp-ის. 

 

ამ ლაბორატორიაში, + Vin და Vin გამაძლიერებელი (# 3 და # 2) უკავშირდება 

მასშტაბით წინააღმდეგობების ხიდს. შენიშვნა, როდესაც ძაბვის განსხვავება + Vin დან 

-Vin მდე ნულის ტოლია, აპარატურა amp გამოიტანს ძაბვის მითითებულ ღირებულებას 

(განისაზღვრა Ref pin # 5  ფიგურა 3-ში). გამომავალი ძაბვის კვანძი Vo (pin #6) შემდეგ 

უკავშირდება შეტანის A/D გარდამქმნელს. 

წინაღობა (RG ნახაზი 3)  შეიძლება განთავსდეს # 1 და # 8 შორის. მომატება 

შეიძლება გამოვთვალოთ შემდეგი განტოლებით: 

      

 

მოგება შემოიფარგლა 1000 ღირებულების RG. 

AD

C 

GR

k
Gain




100
1
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ოპერატიული გამაძლიერებლები შედგენა აპარატურის გამაძლიერებელისაგან, თავად კი 

შედგება რიგი ტრანზისტორებისაგან და სხვა მოწყობილობებისაგან. 

აპარატურა / ნაწილები სია: 

თთოეულ ჯგუგს ექნება შემნახველი ყუთი რომელიც შეიცავს შემდეგ მოწყობილობებს და 

კომპონენტებს: 

1 Potentiometer 

1 ანალოგური სქემები AD623  აპარატურის გამაძლიერებელი 

1 120 Ω წინაღობა (ფერის კოდიფიცირება Brown Red Brown Gold) 

1 510 Ω წინაღობა (ფერის კოდიფიცირება Green Brown Brown Gold) 

3 5.1 kΩ წინაღობები (ფერის კოდიფიცირება Green Brown Red Gold) 

1 ‘საიდუმლო "წინაღობა შეაფასა AJ (ფერადი კოდი უცნობია) 

1 Set ფორთოხლისფერი და ლურჯი დაკავშირებული მავტულხლართებით 

1 USB კაბელი 

1 უმაშტაბო MC9S12C32 MCU დაფა 

1 უმაშტაბო PBS12C32SLK Project დაფა 

1 MCU Project დაფა CD 

1 სახრახნისი 

Protoboard Guidelines 

პროექტისთის ჩვენ ვიყენებთ ფიგურა 4. 
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ფიგურა 4: პროექტის დაფა 

 

ფოტოდაფა გაძლევთ საშუალებას სწრაფად ჩავსვათ პროტოტიპი სქემები ჩასმის 

კომპონენტები და მავთულები ღია გაყვანილობა ხვრელების გარეშე საჭიროება soldering. 

ზოგიერთი  ხვრელების კომპლექტი ელექტრონულად დაკავშირებულია ერთმანეთთან 

ანუ ძალიან დაბალია (ნულოვანი ჩვენი მიზნებისათვის) ელექტრო წინააღმდეგობა მათ 

შორის. გრაფიკი 4 მოყვანილია ეს კავშირები ფიგურა 5. 

 

 Figure 5: კავშირები ფოტოდაფაში. 

რიგებს აღნიშნულს პლუს და მინუს ნიშნით (და ფერადი კოდირებული წითელით და 

ლურჯით) ეწოდება ავტობუსის ზოლები და უკავშირდება ერთმანეთს  და გამოიყენება 
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შეასრულოს პოზიტიური მიწოდება ძაბვის (+5 V, ჩვენს შემთხვევაში) და ადგილზე 

ძაბვის, შესაბამისად. დაფასოებული ელექტრო კომპონენტები, როგორიცაა აპარატურის 

გამაძლიერებელი უნდა იქნეს გამოყენებული ამ ლაბორატორიაში. 

ლაბორატორიული პროცედურები: 

ამ ლაბორატორიით გავეცნობით წინაღობრივი ხიდის სქემას, აპარატურის 

გამაძლიერებელს, A/D გარდამქმნელს და მომაცემთა განხილვის ინტერფეისს. 

აშენებული და დაბალანსებული ხიდის სქემა: 

1. ჯამპერები განლაგებულია პროექტისა და მიკროკონტროლერის 

დაფაზე სწორი პოზიციით. ნებისმიერმა დაზიანება შესაძლებელია 

გამოიწვიოს დაფის მწყობრიდან გამოსვლა. 

შენიშვნა: შესაძლებელია ენერგიის დაფებმა USBკაბელს მიაწოდოს მეტი ენერგია 

რომლის დროსაც +5 V_SEL ჯამპერები უნდა გადავიდნონ USB პოზიციაში.  

ნაბიჯები 10 და 11 ქვემოთ უნდა შეიცვალოს შესაბამისად. 
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2. იხილეთ გრაფიკი 6 როგორ უნდა  ააგოთ წინააღმდეგობის ხიდი და 

გააძლიეროთ სქემები. 

შენიშვნა: ეს პროცესი შედის ელექტრო დაკომპიუტერული ინჟინერიის კლასებში, 

შესაძებელია მოხდეს რიცხვების შეჯახება ამ ლაგორატორიულ კურსში და დიზაინის 

პროექტები რთავს ფოტოდაფას, როგორც ამ ერთს. ზოგიერთი პროექტი უფრო 

რთულია, ვიდრე ეს ლაბორატორიული და დაკავშირება მოხდება ათობით სხვადასხვა 

სიგრძის მავთულით. როდესაც ხდება ამ სქემის აგება მნიშვნელოვანია ყურადღება 

მივაქციოთ დაგეგმვას და შევქმნათ გარე გაყვანილობა ისე რომ თავიდან ავიცილოთ 

არასწორი კავშირები და გამარტივდეს მართვა. რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპია: 

უნდა არსებობდეს მინიმუმ მარყუჯის გამკეთებელი მავთულები; 90 გრადუსზე 

მოკეცილი მავთულები გეგმაში დაბრკოლების თავიდან აცილების მიზნით და 

გამოიყენო ფერადი კოდირებები სხვადასხვა ფუნქციებს შორის. თუმცა ამ 

ლაბორატორიაში ეს არ გამოიყენება.. 

ასევე, რეკომენდირებულია ყოველი ბიჯი შეამოწმოთ და თითოეული კავშირი ფიგ. 6 

შეავსოთ იმისათვის რომ არ დაკარგოთ კვალი იმისა თუ რა გააკეთეთ. 
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ფიგურა 6: ელექტრული სქემა ხიდისათვის და გაძლიერებული მიკროსქემა 

3. იქნება ორი კომპონენტი, potentiometer (შეაფასა 'pot "ნახაზი 6) და 

გამაძლიერებელი (შეაფასა' Amp 'ნახაზი 6), უკვე დამონტაჟებული 

protoboard.  გამპოვიყენოთ ეს კომპონენტები რათა დავიხმაროთ 

დანარჩენი კომპონენტების დაყენებაში. როგორც ზემოთ იყო 

აღნიშნული, potentiometer არის მოწყობილობა, რომელსაც აქვს 

ცვლადი წინააღმდეგობა. ამ შემთხვევაში წინააღმდეგობის ცვლილება 

ბრუნდედა თეთრად აკრეფილ სახრახნისში, ჩვენ ვიყენებთ ამ 

მოწყობილობას რათა დავაბალანსოთ ჩვენი ხიდი. ავღნიშნოთ რომ ეს 

არის  მოქმედება R2 ფიგურა 1ში. ასევე აღნიშნოთ , რომ არსებობს 

მესამე pin on potentiometer, რომელიც არ არის დაკავშირებული რაიმე 

სხვა სქემის კომპონენტთან, ანუ ტივტივებს. 

4. იქმნება 120 Ω წინაღობა R3სთვის და დააკავშირებს მას  როგორც 

ნაჩვენებია (ემთხვევა წინაღობის ფერები დიაგრამის ფერებს).  
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5. იქმნება მეორე 120 Ω წინაღობა და დააკავშირებს მას როგორც R4 

დიაგრამაში. ეს წინაღობა იქმნება ლაბორატორიის ამ ნაწილში რათა 

იმოქმედოს როგორც „სენსორი“. 

6. იქმნება ორი 5.1 kΩ წინაღობა, დააკავშირებს მათ, როგორც R6 და R7. ეს 

წინაღობები „ძაბვის საზომი“ ქსემიდან უზრუნველყოფენ 

გამსხვავვებულ ძაბვას გამაძლიერებლისათვის. ეს განსხვავებული 

ძაბვა არის ნახევარრად დადებითი მიწოდება (2,5 V) და იქნება 

გამომავალი ძაბვის ADC როდესაც ΔV უდრის 0. 

7. 6 დარჩენილი კავშირისათვის მიეთითება მკვეთრი ნარინჯისფერი 

ხაზები ფიგურა 6 მიწოდებული ნარინჯისფერი მავთულის 

გამოყენებით.  . 

8. ჩავსვათ მიკროკონტრილერის დაფა (ფიგურა 2) დამაკავშირებელ J5, 

წარმოებს pin 1მიკროკონტროლერის დაფისთვის pin 1 შეესაბამება J5, 

და pin 2  მიკროკონტროლერის დაფაზე სეესაბამება pin 2ს J5ში.  

ვფრთხილობთ რომ არ დაიმორჩილონ pin MCU სქემის შემაერთებელმა 

9. პროცესის დაწყების წინ მოწმდება ყველაფერი, რათა დაკავშირება 

იყოს ზუსტი როგორც ნაჩვენებია. Misconnections შეიძლება ზიანი 

მიაყენოს დაფას ან გამაძლიერებელს.   

10. პირველად  ჩავრთავთ DC ჩამრთველს VIN ტერმინალში როგორც 

ნაჩვენებია ფიგ 7.  USB კაბელს ვრთავთ კომპიუტერში და შემდეგ 

დაფაზე  

11.  თუ ვუკავშირდებით დაფას სწორად, ყველა  4 LEDs ზემოთ მარცხენა 

კუთხეში პროექტის დაფზე (+15V, -15V, +5V, +3.3V) იქნება 

განათებული. აგრეთვე, VDD LED MCU ზე განაცხადი მოდული 

დაფაზე არის ანთებული. აგრეთვე, 2 LEDs მოსაზღვრე  USB ის  

დამაკავშირებლები იქნებიან ანთებული.  

12.  თუ ეს არ არის განათებული, გაითიშება ელექტრომომარაგება და USB 

კაბელი და მითხოვთ ინსტრუქტორების დახმარებას. 
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ფიგურა 7: პროექტის დაფა კავშირებით. 

 

ფიგურა 8: ეკრანზე ნაჩვენებია გამშვები კოდი. 

 

13. ვაჭერთ ‘F5’ ინსტალაციისთის და გადაითვირთება პროგრამა 

მიკროკონტროლერში.  ახალ გამოსულ ეკრანზე ვაწვებით ‘OK’. 
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ფიგურა9: ვაწვებით OK პროგრამის გადატვირთვისათვის. 

 

14.  თუ ჩართული გვაქვს Windows Firewall, მოვხსნათ ბლოკი ამ ოპერაცის 

პროცესის გაგრძელებისათის.  პირველი დრო სწორია სიმულაციის 

პროგრამა გადაიტვირთება, დავაჭიროთ ფანჯარა ‘Data:1’. 

 

 

 

ფიგურა 10: 'Data:1' ფანჯარა ასახულია წითლად. 
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15. დავაჭკაპოთ ქვემოთ მოთავსებულ მენიუს ‘Data’ , ავირჩიოთ ‘Mode’.  

მოვნიშნოთ ‘Periodical …’. 

 

ფიგურა11: მონაცემთა სახეობის შეცვლა. 

 

16. გავუშვათ 1 მოცემულ დიალოგურ ყუთში. 

 

 

ფიგურა 12: ამოირჩიე მონაცემთა შეფასება. 

 

ეს პარამეტრები საშუალებას გვაძლევს რეალურ დროში ვნახოთ მონაცემები 

მიკროკონტროლერის საშუალებით. (ყოველ 100 ms). დავაწვეთ 'F5' კვლავ 

გავუშვათ პროგრამა 

17. პროგრამას გააჩნია მართივი ინტერფეისი A/D გარდაქმნელისის 

მიკროკონტროლერში. რირებულების გარდაქმნა  A/D გარდამქმნელით 

ხდება ავტომატურად ‘SensorValue’ რაც პერიოდულად ნაჩვენებია 

‘Data:1’ ფანჯარაში. როდესაც ვაწვებით F5, პროგრამა გაეშვება და ეს 

ღირებულება იქყებს განახლებას ყოველ 100 ms  (იხილეთ ფიგურა 13.) 
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ფიგურა 13: სენსორის მნიშვნელობის( SensorValue) ჩვენება. 

 

 

18. სავარაუდოდ ხიდი არ იქნება ბალანსირებული. ბალანსირების 

მდგომარეობაში  მნიშვნელობით შევსებული SensorValue უნდა იყოს 

ექვივალენტური ციფრული წარმოდგენის ინსტრუმენტირებული amp-

ის ძაბვისა(2.5 V)    

19. ვაწვებით F6 და ვაჩერებთ პროგრამას. 

 

განვსაზღვროთ ღირებულება „საიდუმლო“ წინაღობის 

შევცვალოთ ‘sensor’ წინაღობა R4 მივანიჭოთ ‘საიდუმლო’ წინაღობა (Rx) და შევეცადოთ 

გამოვთვალოთ მნიშვნელობა წინაღმდეგობის გამოყენებისა SensorValue ჩაწერილი Code 

Warrior ით.     

20. დავხუროთ ფარჯარა  ‘True-Time Simulator & Real-Time Debugger’, და 

გამოვაძროთ USB კაბელი კომპიუტერიდან. გაითიშება   DC ენერგო 

მომარაგება. 

21. შევცვალოთ R4 ჩვენი ‘საიდუმლო’ წინაღობით. მნიშვნელოვანია 

შევამოჭმოთ მოხდა თუ არა ცვლილება. საიდუმლო წინაღობა იქნება 

მასოებით აღნიშნული A და J-ს შორის და ფერითი კოდი იქნება 

დამალული.  

შენიშვნა: არ უნდა შეიცვალოს potentiometer-ის მნიშვნელობა რადგან ეს ხელს 

შეუწყობს ხიდის არაბალანსირებულობას და გააუქმებს ჩვენს გაზომვებს. 

22. დავაკავშიროთ DC დენის წყაროს , ჩავრთოთ USB კაბელი , და 

გავიმეოროთ ბიჯი 15-17. 

23. გამოიტანება რა მოხდა SensorValue მნიშვნელობაში 
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ჩვენი მიზანია განვსაზღვროთ „საიდუმლო“ წინააღმდეგობის ღირებულება. 

დავიმახსოვროთ, რომ SensorValue ღირებულება წარმოადგენს ციფრულს 

მნიშვნელობას.  

24. მას შემდეგ რაც გამოითვლება „საიდუმლო“ წინაღობა მოიხსნება სენსორის სქემა, 

მოხდება სქემების დემონტაჟი, ადგილზე დარჩება გამაძლიერებელი და  

potentiometer-ი.  

 

Post ლაბორატორია: 

1. განიხილება რა მნიშვნელობა მიიღო SensorValue-ში „საიდუმლო“ წინაღობამ როცა 

იგი ჩაირთვება. აიხსნება რას ნიშნავს სენსორის წინააღმდეგობა. 

2.  გამოთვლის ანალოგური ძაბვის ღირებულებას , რომელიც შეესაბამება ციფრულ 

მონაცემებს ნაბიჯ 23-ში, და განსაზღვრავს ექვიბალენტურ წუნააღმდეგობას 

"საიდუმლო" წინაღობა (Rx)-ში. 

მინიშნება: ნაბიჯი 18-ში ბალანსირებული ხიდის პირობებში potentiometer (R1)-ში ΔV 

= 0,  თუმცა SensorValue შედეგად MCU ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელის 

სესაბამისად ანალოგურ დონეზე Vo ტოლია განსხვავებული ძაბვის აპარატურული 

გამაძლიერებლით, R6 და R7 იყოს ნახევარი ძაბვების, ანუ 2.5V. სხვა სიტყვებით, ΔV 

ხიდისთვის არ არის იგივე, რაც ანალოგიური ძაბვის გამომავალი გამაძლიერებელი 

Vo. 

3. გამოვთვალოთ error in the resistance value(წინააღმდეგობის 

მნიშვნელობის შეცდომა) რათა დავთვალოთ ექვივალენტური ციფრული 

მონაცემები (ანუ რა მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს რეალურად წინააღმდეგობამ).  
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დასკვნა 

 

           მოცემული სამაგისტრო ნაშრომი მოიცავს უკაბელო სენსორული ქსელების 

განვითერების სფეროს, რომელიც აერთიანებს გამოთვლებს და კომუნიკაციას ერთ 

პატარა მოწყობილობაში. განხილულია უკაბელო სენსორული ქსელების 

შეასძლებლობები და გამოყენების ასპექტები. ყველაზე მარტივი გამოყენება უკაბელო 

სენსორული ქსელეური ტექნოლოგიისა არის მონიტორინგი დისტანციურ გარემოში 

დაბალი სიხშირის მონაცემის მიმართულებით. მაგალითად ქიმიური მცენარითა 

მინიტორინგი ასობით სენსორი დახმარებით ადვილად აღმოაჩენს გაჟონვას, 

ავტომატურად ქმნის უკაბელო დამაკავშირებელ ქსელს და დაუყოვნებლივ ატყობინებს 

გამჟონვას ნებისმიერი ქიმიური გაჟონვისა. განსხვავებით ტრადიციული სახაზო 

სისტემებისა, სადაც განლაგების ხარჯები იქნება მინიმალური. 
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