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Jelölésjegyzék 

Jelölés Leírás 

k diszkrét időindex 

N az állapotok száma 

M a szenzorok száma 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  A diszkrét    valószínűségi változió lehetséges értékeinek 

valószínűségeiből képzett vektor. 

     {          } mátrix, amely a korábbi becsült állapotvektorokból épül a kezdeti 

időpillanattól a k időpillanatig 

  {          } a szenzorok véges halmaza 

   {  
    

      
 } az a véges szimbólumhalmaz, amelyet az i-edik szenzor kimenetéül 

adhat 

   [  
    

      
 ] a megfigyelési vektor, amit a szenzorok kimenetei alkotnak k 

időpillanatban 

     [          ] mátrix tartalmazza az összes megfigyelési vektort a kezdeti 

időpillanattól k időpillanatig 

A az állapotátmeneti mátrix (NxN) 

S a szenzormodell mátrixos leírása, NxM-es mátrix. 

   [  
    

      
 ] a szenzormodell kimeneti vektora a k-adik időpillanatban 

γ kitöltési tényező 

λ átlagos üzenetküldési gyakoriság vagy termikus vezetőképesség 

      helyi szélsőérték sűrűség 

ω, α normalizációs konstans 
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Standard jelölések 

U feszültség 

I áram 

R ellenállás 

Q töltés vagy hőmennyiség 

P elektromos teljesítmény 

E energia 

C kapacitás 

σ elektromos vezetőképesség 

η hatásfok 

T idő vagy hőmérséklet 
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1 Bevezetés 

PhD értekezésem témája olyan kisméretű szenzorhálózatok vizsgálata, amelyek ambiens 

intelligens 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 végezni. Mivel a könnyű telepíthetőség és a lehetőség szerinti rejtettség a cél, 

ezek a szenzorok tipikusan vezeték nélküliek, ezért a tápellátásukat elemekkel vagy 

akkumulátorokkal oldják meg. Minél több egységet tartalmaz a hálózat, annál nagyobb 

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

újratöltésre szorulnak. Számos kutatás próbál erre a problémára megoldást találni, kétféle 

megközelítést szokás alkalmazni:  

1. a szenzoregység átlagos energiafogyasztásának minimalizálása, 

2. a működéshez szükséges energiát (vagy egy részét) a szenzoregység környezetéből 

kinyerni, ez az ún. energiagyűjtögetés/energiagyűjtés, Energy Harvesting (EH).  

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

mindkettő alkalmazandó. Jelen értekezésben mindkét megközelítéssel foglalkozom, mind 

hardveres, mind szoftveres szempontból.  

1.1 Célkitűzések 

Alapvető célom olyan vezeték nélküli szenzorhálózat létrehozhatóságának vizsgálata, 

megvalósíthatósági módszertanának kidolgozása, amely képes az energia szempontjából 

önellátóan működni beltéren (nem ipari, hanem otthoni vagy irodai környezetben). A 

szenzorhálózat célja az, hogy 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 
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vagy az orvosának. Erre a célra jellemzően a következő szenzorok használhatók: mozgásérzékelő, 

fényerősségmérő, hőmérő, kontaktusérzékelő (ajtó- vagy ablaknyitás érzékeléséhez). 

A kamerát, mikrofont, stb. kizártam, mivel ezek használata a legtöbb esetben erős jogi és etikai 

aggályokat vet fel, és a cél a minél kisebb zavarással történő monitorozás (lásd 1.1. ábra). 

Hasonlóképpen nem foglalkozom a célzottan az otthoni egészségügyi monitorozásra fejlesztett 

eszközökkel (vérnyomásmérő, EKG, stb.). A célkitűzésben felvázolt rendszerek alkalmazására 

valós igény van, amit az elmúlt években futott tanszéki projektek1 is alátámasztanak. 

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

függvényében. *97+ 

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

központi egységhez, így a telepítés költsége és hatása minimális (lásd: csillag topológia a 2.1.1 

alfejezetben). Az energia környezetből történő kinyerésével pedig 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 

                                                             
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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nem adható. A 3. fejezetben részletes elemzéseken és méréseken keresztül bemutatom, hogy 

adott esetben mekkora a kinyerhető energia. A már kinyert energiát pedig a lehető 

leghatékonyabban kell felhasználni, tehát a szenzoregység hardvere kritikus fontosságú. Ennek az 

egységnek a tervezése nem merül ki annyiban, hogy a legkisebb fogyasztású alkatrészeket 

összeválogatjuk. A 3. fejezetben többféle tápegység-elrendezést is bemutatok, amelyek 

hatékonyan tudják átalakítani és tárolni a kis mennyiségű kinyert energiát, majd a fejezet végén 

bemutatom javaslatomat a feladatot ellátó szenzoregységre. 

A hardver mellett természetesen a fogyasztást maga a működés is meghatározza, amit a rendszer 

szoftvere ír le, így annak energia szempontból hatékonyan kell elvégezni a méréseket és az 

adatok továbbítását, erről bővebben a 4. fejezetben értekezem. 

A kitűzött cél eléréséhez mindkét komponens (hardver és szoftver) optimalitására törekedni kell. 

1.2 A dolgozat felépítése 

A dolgozat fejezeteinek felépítése a célkitűzéseknek megfelelő: az irodalomkutatás fejezetben 

bemutatom a szenzorhálózatok általános jellemzőit, majd az energiagyűjtés (energy harvesting) 

témakört, amelyen belül a lehetséges környezeti energiaforrásokat mutatom be, majd azt, hogy 

milyen eszközökkel nyerhető ki az energia, végül a szenzoregység (végpont) számára stabil 

tápfeszültséget előállító tápegységeket tekintem át. 

A további alfejezetekben olyan módszereket ismertetek, amelyek alkalmazása elterjedt az 

szakirodalom alapján. A 2.3 fejezetben bemutatom, hogy milyen módszerekkel történik az adatok 

továbbítása a vezeték nélküli hálózaton. A 2.4 fejezetben egy lehetséges módszer részleteit 

ismertetem, amely segítségével modellezhetjük a mért fizikai jelenséget, rendszert, ezáltal javítva 

a hálózat teljesítményét. Végül a 2.5 fejezetben egy előrejelzési módszert mutatok be, amely 

használatával előre jelezhetők a hálózatban lévő töltöttségi szintek vagy akár a közeljövőben 

kinyerhető energia mennyisége. 

A 3. fejezettől kezdve a saját munkámat ismertetem. A 3.1 fejezetben a szenzorhálózatokban 

használt végpontok egyes részegységeinek (energiamenedzselő alrendszer) felépítésére adok 

javaslatokat. Az energiamenedzselő alrendszer képes a környezetből kinyert energiát tárolni, 

hatékony módon átalakítani és stabilizálni a végpont számára. Emellett bemutatom a saját 

megfontolásaimat, szimulációimat, méréseimet, amelyekre alapozva módszert dolgoztam ki 

annak a kiszámítására, hogy egy adott energiaigényű végpont milyen környezetben lesz 

működőképes, vagy fordítva: adott környezetben milyen energiaigényű végpont lehet 

működőképes. Ezek a részletes megfontolások és mérések a fényenergiából, illetve a 
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hőkülönbségből fakadó energia kinyerésére vonatkoznak. A 3. fejezetben bemutatott javaslatok 

függetlenek a hálózatban mért jellemzők jellegétől, tehát általánosan használhatóak a vezeték 

nélküli hálózatok végpontjainak tervezésekor. Ezzel ellentétben a 4. fejezet már egy speciális 

területet vizsgál, javaslatokat teszek egy mozgásérzékelőket tartalmazó hálózat méréseinek 

ütemezésére, amely hálózat célja egy vagy több ember napi tevékenységeinek megfigyelése. 

Azért ezt a területet dolgoztam ki részletesebben, mert az otthoni környezetben végzett 

hőmérséklet- és fényerősségmérések általában jóval kisebb mintavételi és adattovábbítási 

frekvenciával történnek (lassan változó jelekről van szó), rendszerint a mozgásérzékelők jelentik 

az energiagazdálkodás szempontjából a legnagyobb kihívást. 

A 4. fejezetben megvizsgálom, hogy adott hardver használata mellett hogyan csökkenthető a 

végpontok energiafelvétele a működési módoktól függően (kitöltési tényező, mérési gyakoriság, 

üzenetküldési gyakoriság), a mérési pontosság kézben tartása mellett. A fejezet első részében 

bemutatom, hogy a végpont energiafelvétele milyen összetevőkből állhat, majd lokális ütemezési 

módszereket ajánlok. A lokális ütemezési módszereknél jóval hatékonyabb, bár nagyobb 

kommunikációs terheléssel jár, ha az ütemezést az egész rendszerre vonatkozó összes 

informcióra támaszkodva, azaz globálisan oldjuk meg, amennyiben erre lehetőség van. A globális 

ütemezés során már figyelembe vehetők a teljes rendszer (megfigyelt fizikai jelenség/rendszer, 

valamint a mérést végző szenzorhálózat) állapotára vonatkozó becslések. A rendszer 

modellezésére egy rejtett Markov-modellt javaslok, használatának előnyeit bemutatom 

mintavételes és folyamatos mérési üzemmódok mellett is.  
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2 Irodalomkutatás 

A következő fejezetben általános fogalmakat ismertetek a szenzorhálózatokkal kapcsolatban (2.1 

alfejezet), majd ezeket mélyítem el azokba az irányokba, amelyek a dolgozat későbbi fejezeteiben 

előtérbe kerülnek. A 2.2 alfejezet a tápellátás lehetséges módszereit tekinti át. A 2.3-2.5 

alfejezetek pedig olyan módszereket mutatnak be, amelyek a hálózat energiatakarékos 

működtetésében töltenek be jelentős szerepet. 

2.1 Vezeték nélküli szenzorhálózatokról általában [53] 

Ezt az alfejezetet az *53+ könyv alapján dolgoztam ki, ezért csak ott tüntetek fel további 

hivatkozásokat, ahol más forrást is használtam. Számos szakkifejezésnek nincs elterjedt magyar 

megfelelője, ezért ahol lehetett ott lefordítottam és zárójelben feltűntettem az angol elnevezést, 

ahol erre nem volt lehetőség, ott az angol kifejezést használtam. 

A szenzorhálózat egy olyan infrastruktúra, amely érzékelő, számító és kommunikációs elemekből2 

áll, célja valamilyen fizikai jelenség megfigyelése, az adatok feldolgozása és továbbítása. 

Amennyiben a kommunikációs egység képes vezeték nélküli üzemmódra, akkor vezeték nélküli 

hálózatról beszélünk. Elképzelhető olyan hálózat is, ahol a kommunikáció vezeték nélküli, de az 

áramellátás vezetékes. Ez akkor jellemző, ha a végpontok nagy energiaigényűek és/vagy 

rendelkezésre áll a már kiépített villamos hálózat. A szenzorhálózatokat számos területen 

alkalmazzák, a legelső felhasználási területek katonai célúak voltak, pl.: radarhálózatok. Két-

három évtizeddel ezelőtt egy ilyen hálózat tervezési és kiépítési költségei annyira magasak voltak, 

hogy fel sem merültek olyan civil alkalmazások, mint például a kisebb üzemek ipari folyamatainak 

felügyelete, vagy éppen az otthonautomatizálás. Az elmúlt időszakban hatalmas lépésekben 

fejlődött a félvezetőgyártás, ami egyre kisebb méretű és fogyasztású termékeket eredményez, 

egyre alacsonyabb áron.  

A szenzorhálózatokat csoportosíthatjuk a felhasználási terület alapján [53]: 

 Katonai alkalmazások 

o Ellenséges és saját erők helyzetének monitorozása 

o Harcmező felügyelet 

o Célpont meghatározása 

o Nukleáris, biológiai és vegyi támadás detektálása 

  

                                                             
2
 És az ezek részére tápellátást biztosító részegységből. 
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 Környezeti alkalmazások 

o Mikroklíma megfigyelés 

o Erdőtűz, árvízdetektálás 

o Mezőgazdasági felhasználás 

 Egészségügyi alkalmazások 

o Idősek távoli felügyelete [62] 

o Fiziológiai és mentális viselkedésbeli változások megfigyelése [45] 

o Orvosok és páciensek helyzetének követése a kórházon belül 

 Otthoni alkalmazások 

o Otthonautomatizálás 

o Automatizált mérőóra-leolvasás 

 Kereskedelmi alkalmazások 

o Épületek klímaszabályzása 

o Leltárfelügyelet 

o Járműflotta nyomon követése 

o Forgalomszámlálás 

o Ipari folyamatok monitorozása 

A fenti lista alapján látható, hogy a szenzorhálózatokat széles területen alkalmazzák. Az egyik 

legújabb irányvonal az úgynevezett intelligens terek (smart spaces) létrehozása, amelyek 

általános célja az, hogy a közösségi és lakóépületekben tartózkodók életvitelét, munkáját 

segítsék. 

2.1.1 Topológiák 

A szenzorházatokban több típusú csomópontot különböztetünk meg:  

1. Végpont: a csomópontok többsége végpont, főként ezek végzik a fizikai jelenségek 

mérését. A végpont számítási kapacitásától függően akár már ezen a szinten is 

megkezdődhet a mért adatok feldolgozása. Származtatott adatok számításával 

csökkenthető a kommunikációs csatornán átküldött adatok mennyisége. Bizonyos 

elrendezésekben a végpontnak adattovábbító funkciója is lehet. 

2. Alállomás: gyűjtőpont, melybe befutnak a végpontok üzenetei, amelyeket feldolgoz és 

továbbít a főállomás felé.  
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3. Főállomás: feladata a bejövő üzenetek feldolgozása és tárolása, esetleg magasabb szintű 

információ kinyerése a gyűjtött adatokból. Tipikusan eltérő helyen található, mint a 

szenzorhálózat többi része. Szemben az alállomás és a végpontok közötti 

összeköttetésekkel, az alállomás és a főállomás között általában nagy sávszélességű 

hálózati összeköttetés van (pl.: internet). 

 A szenzorhálózatok a kommunikációs módoktól függően különféle topológiával rendelkezhetnek 

(lásd 2.1. ábra). A csillag (star) topológia a legegyszerűbbek közé tartozik, ekkor a végpontok egy 

al- vagy főállomással közvetlen kapcsolatban vannak (egyszintű). Ha a végpontok a többi végpont 

adatát is képesek továbbítani az al- vagy főállomás felé, akkor a hálózat többszintű. Ez utóbbi 

főleg nagy kiterjedésű vezeték nélküli hálózatokra jellemző, előnye, hogy kisebb 

adóteljesítménnyel is eljuttatható az adat a céljához több lépésben. 

 
2.1. ábra: Lehetséges szenzorhálózati topológiák 

Hátránya a többszintű elrendezésnek az, hogy nagyobb komplexitású és energiaigényű 

csomópontokat (immár nevezhetnénk köztes pontoknak is) igényel. A megnövekedett 

energiafogyasztást az okozza, hogy ilyen szerepben a végpontoknak valamennyi ideig vételi 

üzemmódban kell lenniük, hogy a többi végpont adatát venni és továbbítani tudják 

(részletesebben lásd 2.3 fejezet). A vételi üzemmód teljesítményfelvétele pedig megközelítheti az 

adáshoz szükséges teljesítményfelvételt. Az egyszintű hálózatokban, amikor egy végpont nem 

aktív (nem végez mérést, számítást, kommunikációt), akkor úgynevezett alvó állapotba kerülhet, 

hogy energiát takarítson meg. Az alvó állapot jellemzően azt jelenti, hogy a végpont kikapcsolja a 

kommunikációs modult és a mikrovezérlőt is csak felébresztési időzítőként használja. Ezt nem 
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teheti meg, ha mások üzeneteit fogadnia és továbbítania kell. Ha minden egység képes mások 

üzeneteit továbbítani, akkor a szövevényes (mesh) hálózati topológiáról beszélhetünk, ekkor a 

szenzorhálózat önszervezően tudja kialakítani az adatútvonalakat (routing). Ennek előnye, hogy a 

telepítéskor nem kell konfigurálni az egyes végpontokat, így akár mozgó végpontok is 

lehetségesek, mivel a hálózat újra tudja szervezni magát. Hátránya az imént már említett 

megnövekedett energiaigény. A csillag és a szövevényes topológia közötti kompromisszum a fa 

(cluster tree) topológia, amelyben a levelek a végpontok. A nem levél csomópontok képesek 

adattovábbításra a levelek és a főállomás között, ami a fa gyökércsomópontja. A fa topológia 

használata előzetes konfigurációt igényel, ahol a telepítés helyszínén a végpontok közötti 

távolságok és vételi viszonyok határozzák meg a köztes csomópontok helyét, így nagyobb terület 

is hatékonyan lefedhető. 

2.1.2 Az energiafelhasználás minimalizálása 

A vezeték nélküli hálózatok energiaellátása nem triviális kérdés, egy vezeték nélküli végpont 

tervezése során mind hardver, mind szoftver szempontból az energiafogyasztás minimalizálása 

kiemelt cél. A legtöbb vezeték nélküli szenzorhálózatban alapvető, hogy a végpontok alvó 

állapotba váltanak a mérési ciklus során, miután elvégezték a mérést [31]. Ekkor jellemzően csak 

egy alacsony fogyasztású számlálót üzemeltetnek, amely egy beállított idő letelte után ismét aktív 

módba kapcsolja az egységet. Ez azt jelenti, hogy ez idő alatt a végpont nem elérhető, nem lehet 

távolról felébreszteni vagy átkonfigurálni (lásd majd: 4.4. ábra). Az aktív és az alvó állapot arányát 

szokás kitöltési tényezőnek is nevezni. A kitöltési tényező adaptív beállítása kulcsfontosságú 

[66],[77]. A nagyon kis kitöltésű tényezővel működő rendszerek esetén az irodalomban számos 

példa található az ún. aktiváló rádió (wake-up receiver) alkalmazására *32+,*79+, ami egy nagyon 

alacsony fogyasztású (vagy akár passzív *73+) rádióvevő, ami csak arra szolgál, hogy a végpont 

bármikor aktív állapotba kerülhessen. Ilyen megoldásokra néhány példa az irodalomban: 

[59],[60],[38]. Az aktiváló rádió vizsgálata túlmutat a jelen disszertáció keretein (lásd: 5.2 

Kitekintés). 

Általában egy alállomáshoz több végpont kapcsolódik, viszont ha a végpontok nem adnak 

folyamatosan, hanem kisebb kitöltési tényezővel kommunikálnak, akkor rendszerint nem 

szükséges dedikált kommunikációs csatorna minden végpont számára, így a csatornát közös 

erőforrásként használhatják. Ebben az esetben az ütközések elkerülésére és detektálására több 

technika létezik. Az egyik elterjedt triviális megoldás az, hogy az alállomás nyugtát küld minden 

egyes fogadott csomag után. Ha a küldő végpont nem kapja meg a nyugtát, akkor véletlen 

késleltetés után újraküldi az eredeti üzenetet. A küldendő csomag mérete, gyakorisága és a 

hálózatban lévő végpontok száma határozza meg azt, hogy érdemes-e ezt a módszert használni. 
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Ha a végpontok teljesen aszinkron módon működnek (nem használnak ütemezést) [48], akkor az 

időosztás alapú többszörös közeghozzáférés (Time Division Multiple Access, TDMA) 

használatához szokás vivőérzékelés-alapú ütközéselkerülést (CSMA with Collision Avoidance, 

CSMA/CA) alkalmazni. Nagyobb sávszélességű (nagy sebesség és adatmennyiség, ami inkább a 

távközlő hálózatokra jellemző) hálózatok esetén sokszor elkerülhetetlen, hogy a végpontok 

szinkronizáltan (ütemezve) kommunikáljanak. Ekkor lehetőségünk van egy előzetes optimális 

stratégia kiszámítására, amely törekszik az energiafelhasználás minimalizására: 

[8],[4],[6],[14],[42]. Vannak esetek, amikor az adat beérkezési ideje kritikus, ezeket a 

rendszereket nevezzük késleltetés-korlátozott (delay-constrained) rendszereknek. Az optimális 

ütemezés ilyen esetekben további szigorító feltételekkel egészül ki: *7+,*11+,*15+,[23],[24]. Az 

optimális ütemezés ritkán valósítható meg a gyakorlatban, ilyen esetekben valamilyen 

kompromisszumot kell kötnünk (trade-off), azaz megfelelő súlyozó paraméterekkel meg kell 

határoznunk, hogy a pontosabb működést vagy a kisebb energiafogyasztást részesítjük előnyben 

[22]. Bizonyos esetekben a rádióadás teljesítményét lehet szabályozni, azaz a lehető legkisebbre 

állítani úgy, hogy a vevő még hibátlanul vissza tudja állítani az üzenetet, így energiát takaríthat 

meg a végpont *35+. A szenzorok méréseinek ütemezését átfordíthatjuk hagyományos ütemezési 

kérdésre, ekkor a már kiforrott feladatsor ütemezési algoritmusok is használhatóak, illetve újak is 

bemutathatóak, mint pl.: *43+,[47]. 

2.2 Energiagyűjtögetés (Energy Harvesting) [54] 

Amennyiben vezetékes szenzorhálózatról beszélünk, akkor a kommunikációt biztosító vezetéken 

keresztül az energiaellátás is biztosítható a legtöbb esetben (távtáplálás). Vezeték nélküli 

kommunikáció esetében, a tápellátás lehet vezetékes, ez növeli a telepítés költségét, de az 

üzemeltetés olcsóbb: nem szükséges a rendszeres elemcsere, ami anyagot és munkát is igényel. 

Az elektromos hálózat általánosságban jelentősen nagyobb kiépítettséggel bír, mint a használni 

kívánt kommunikációs hálózat (RS-4XX, CAN/LIN, FlexRay, Ethernet, stb.). A hálózat tervezési 

szakaszában kell számításokat végezni arra vonatkozóan, hogy melyik megoldás a leginkább 

költséghatékony. Ha a hálózat teljes mértékben vezeték nélküli, akkor számításba kell venni a 

nagyobb karbantartási igényt. A vezeték nélküli hálózatokban használt végpontokban a mérést és 

a számítást végző egységek egyre kisebb mérete miatt jelenleg a teljes végpont legnagyobb 

méretű alkotóeleme tipikusan az akkumulátor és tápegység [29],[80]. Ezt együtt nevezzük az 

energiaellátó alrendszernek. Az energiaellátó alrendszer alapvető feladata, hogy megfelelő 

feszültségű és áramú, stabil tápellátást biztosítson a végpont többi részegységének [20]. Ennek a 

fejlesztésével növelhető leginkább a teljesítmény és csökkenthetők a költségek. Számos új 

kutatás *18],[5] tűzte ki a célt: kiváltani a meglévő elemeket és akkumulátorokat egy megújuló 
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forrással, ami a végpont környezetéből nyeri ki a működéshez szükséges energiát, ez az ún. 

energiagyűjtögetés (Energy Harvesting), a későbbiekben EH. Az EH kutatások körülbelül 20 éves 

múltra tekintenek vissza. Ez alatt az időszak alatt lassú, de határozott fejlődés volt tapasztalható. 

Az energiakinyerő berendezések hatásfoka folyamatosan javul, ezzel párhuzamosan a 

mikrorendszerek áramfelvétele egyre kisebb, így mára számos korábbi elméleti elképzelés 

gyakorlati megvalósítása vált lehetségessé. Vegyük például a napelemek hatásfokát *41] (lásd 

még részletesen: 3.1.1 alfejezet), ami évről évre egyre jobb, ezért a legtöbb EH-el foglalkozó 

kutatás a napelemeket részesíti előnyben: *50+,*9+,*91]. A félvezetők méretcsökkenése miatt a 

fogyasztásuk egyre kisebb, valamint az energiatároló egységek is egyre nagyobb 

energiasűrűséggel bírnak, tehát mára már elérhető, hogy olyan végpontot hozzunk létre, amely 

képes a környezetből nyert energia felhasználásával önfenntartóan működni, ezt az irodalomban 

energiasemlegességnek nevezik *34]. 

Egy energiasemleges végpontra a következő összefüggések érvényesek: 

                              esetén, (2.1) 

      ∫        
    

  
 ∫        

    

  
 ∫        

    

  
       (2.2) 

                              , (2.3) 

ahol t az aktuális idő, t0 a működés kezdeti ideje, T pedig a működés időtartama.       a 

kezdetben rendelkezésre álló energia,      az aktuálisan rendelkezésre álló energia, Emin a 

működéshez szükséges minimális energia. PH(t) és PC(t) rendre a gyűjtött és a felhasznált 

teljesítményt jelenti, míg PL(t) a teljesítményveszteség. A PC(t) végpont által felvett teljesítmény, 

mértékére a végpont működési módja, alkotóelemeinek teljesítményigénye van befolyással. A 

fenti teljesítmények az idő folytonos és korlátos függvényei és az EH-re képes végpont felépítése 

határozza meg a mértéküket egy kivételével: PH_elérhető(t), ami a maximális rendelkezésre álló 

teljesítmény időfüggvénye, értelemszerűen a PH(t) felső korlátja. Természetesen ezek mellett a 

veszteség (PL(t)) minimalizálására törekszünk, a veszteség elsődleges forrása az energiaátalakítók 

hatásfoka és a tárolókapacitások vesztesége. A tárolóelemek véges kapacitását is figyelembe 

vehetjük, hogy egy realisztikusabb modellt kapjunk. Ehhez a fenti összefüggéseket a 

következőképpen kell átalakítani: definiáljuk a következő függvényt: 

 [ ]  {
         
        

 (2.4) 
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Az energimegmaradás figyelembevételével a következő összefüggés írható fel: 

       ∫ [           ]
   

    

  
 ∫ [           ]   

    

  
 ∫        

    

  
         (2.5) 

ahol E(t0) az energiatároló kezdeti állapota, B a maximális kapacitáshoz tartozó energiaszint és η 

az energiatároló töltésének hatásfoka. Az energiatároló esetleges önkisülését a PL(t) veszteséghez 

számíthatjuk. 

Egy EH rendszer megvalósításához a következőkre van szükség (lásd 2.2. ábra):  

1) Ambiens energia, ami kinyerhető 

2) Energiaátalakítók 

3) Energiamenedzselő alrendszer 

a) Tároló képesség  

b) Stabilizáló képesség 

 
2.2. ábra: Egy EH rendszer blokkvázlata. 

2.2.1 Ambiens energia és az azt kiaknázó eszközök (energiaátalakítók) 

Ahhoz, hogy egy EH rendszer működhessen, alapvető, hogy egy vagy több forrásból származó 

kinyerhető energia legyen a végpont közvetlen környezetében. Általánosságban a következő 

energiaforrásokat tartjuk számon *1], [54]: 1) fényenergia, 2) hőenergia, 3) mozgási energia, 4) 

mágneses energia. A fejezet során az egyes átalakítóknál igyekeztem feltűntetni a kinyerhető 

energia mennyiségét vagy a hatásfokot számszerűsítve, azonban nem minden esetben találtam 

az irodalomban konkrét értékeket. 

2.2.1.1 Fényenergia 

A fényenergia (a Nap vagy más fényforrás elektromágneses energiája) fotonok formájában éri el 

a működtetni kívánt EH rendszert. Ezt az energiát elektromos energiává tudjuk alakítani egy 

fotovoltaikus (PV) cella segítségével (köznapi nevén napelem). Az átalakítás úgy történik, hogy a 

félvezető anyagban gyengén kötött elektronokat a beérkező fotonok leszakítják a P-típusú 
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félvezetőben. Ezek a leszakított elektronok az N-típusú félvezető felé kezdenek áramlani, 

feszültséget és terhelés esetén áramot létrehozva [54] (lásd 2.3. ábra). 

 
2.3. ábra: Balra a napelem cella felépítése, jobbra az áramköri modellje látható. *54] 

A déli órákban akár 0,1 W/cm2 teljesítmény is érkezik a Napból, ami szokásosan ~10-15 % 

hatásfokú napelemmel *41] 10-15 mW/cm2 elektromos teljesítményt jelent. Ez bíztató adat, 

viszont ha a napelemet nem éri közvetlen napsütés, akkor nem csak a kihasználható teljesítmény, 

hanem a hatásfoka is jelentősen leromlik: 1 mW/cm2 bejövő teljesítményt már csak ~1-3 %-os 

hatásfokkal alakít elektromos teljesítménnyé *28], ami 100-150 µW/cm2-t jelent. Ez az érték 

annyira alacsony, hogy az áramkör, ami ezt az energiát továbbítja pl. egy akkumulátorba, képes 

felemészteni a nagy részét, ha nem az egészet. Ha ennyire kevés bejövő energiával kell 

gazdálkodni, akkor különleges megfontolások szükségesek, valamint a legmodernebb alacsony 

disszipációjú áramkörök. Ilyen alacsony bejövő teljesítményt mérhetünk beltéri alkalmazásoknál, 

ahol még számításba vehető a mesterséges világítás hatása is, ami hasonló nagyságrendbe esik: 

0,1-1 mW/cm2. Érdemes megemlíteni, hogy egy napelem cella feszültsége 0,5-0,6 V, azért hogy 

magasabb legyen a kimeneti feszültség, egy napelem modul általában több cellát tartalmaz.  

2.2.1.2 Hőenergia 

Minden hőmérséklet egy-egy energiaszintet képvisel, ez kis méretben a Seebeck hatáson (vagy 

thermoelektromos hatáson) alapuló hőelemekkel alakítható elektromos energiává. Ezek az 

eszközök a hőkülönbségből adódó hőenergiát alakítják át [61]. 
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2.4. ábra: Balra egy hőelem cella felépítése, jobbra az áramköri modellje. [54] 

A hőelem működése a 2.4 ábra alapján: a hőáramlás mozgatja a domináns töltéshordozókat, az 

elektronokat az N- és a lyukakat P-típusú félvezető anyagokban a magas hőmérsékletű zónákból 

az alacsonyabb hőmérsékletű zónák felé. Ez ahhoz hasonlóan történik, ahogy a diffúzió mozgatja 

a részecskéket a nagy sűrűségű zónákból az alacsonyabb sűrűségű zónák felé. Itt az induló 

elektronok az N-típusú anyagban ionizált molekulákat hagynak maguk után a meleg oldalon, ami 

vonzza azokat az elektronokat, amelyeket a lyukak generálnak a P-típusú anyagban, amikor a 

lyukak a hideg oldal felé sodródnak. Ahogy az elektronok a P-típusú anyag felől az N-típusú felé 

vándorolnak, deionizálják a molekulákat, a hőenergiát felveszik és magasabb energiaszintre 

lépnek. Emiatt az elektronok elkezdenek felhalmozódni az N-típusú anyag hideg oldalán, így 

negatív potenciált hoznak létre a P-típusú anyag hideg oldalán felhalmozódott lyukakkal 

szemben, ezáltal hő-indukált feszültség jön létre két anyag hideg oldala között. Ilyen oszloppárok 

alkotják a hőelemet, az egy pár által létrehozott feszültség még nagy hőmérséklet különbségnél is 

nagyon kicsi, ezért a hőelemek számos ilyen oszlop párt tartalmaznak sorba kapcsolva, hogy 

megfelelő feszültséget állítsanak elő. Az oszlopokat összekötő elektródák ellenállása soros 

parazita ellenállásként jelentkezik.  

A magas hőmérséklet önmagában nem elegendő az elektromos teljesítmény létrehozásához, a 

fent leírtak alapján hőmérsékletkülönbségre van szükség. Ezért úgy szokás telepíteni egy 

hőelemet, hogy az egyik oldalát egy hőforráshoz (ami meleg, vagy hideg is lehet) rögzítik, a másik 

felét pedig egy hőközlő anyaghoz csatlakoztatják (pl. hűtőborda). Így a hőforrás és a környezeti 

hőmérséklet különbsége határozza meg a hőelemre eső hőkülönbséget. A hőelem használatának 

ezek a leginkább korlátozó tényezői: bonyolult telepítés és nagy méret a hűtőborda miatt. Szóba 

jöhet még egy telepítési lehetőség, ha olyan helyre tervezzük a hőelemet, ami eleve egy hideg és 

egy meleg zónát választ el, ilyenek például az ablakok. A hűtőborda így megtakarítható, de a 

telepítés még bonyolultabb és költségesebb. 
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A hőelem használatának másik hátránya, hogy alacsony feszültséget állít elő: ~100 mV 10 °C-os 

hőmérséklet különbségnél. Ekkor a teljesítménye 0.8-1.2 mW/cm2, ám a kis feszültséget csak 

nagyon rossz hatásfokkal lehet (~20%, lásd később) átalakítani a végpont számára is 

felhasználhatóvá. 

2.2.1.3 Mozgási energia 

A mobil eszközök (pl. karóra, mobiltelefon) a felhasználójuk mozgásából adódóan sokszor szintén 

mozgásban vannak, különböző erőhatások érik ezeket *16]. Így lehetőség nyílik a mozgási 

energiát átalakítani a végpont ellátása céljából. Emellett számos ipari felhasználásnál is szóba 

jöhet a rezgésekből fakadó energia hasznosítása, pl.: vasúti sínekre erősített szenzorok az 

elhaladó vonat által keltett rezgéseket alakítják a működéséhez szükséges energiává *13]. Ezeken 

kívül létezik olyan energiaátalakító is, ami egy kapcsoló fel- vagy lekapcsolásából vagy egy 

ajtó/ablak nyitásából vagy zárásából származó mozgási energiát alakítja át elektromos energiává 

úgy, hogy lehetővé tegye egy rádióüzenet küldését erről az eseményről *87+. A mozgási energia 

átalakítók akár 200 µW/cm2 teljesítményt képesek leadni, ami azonos nagyságrendbe esik a 

gyenge megvilágítású napelemek által leadott értékkel, de nem közelíti meg a közvetlen napsütés 

esetén elérhető teljesítményt. A mozgási energiát többféle berendezéssel alakíthatjuk 

elektromos energiává: 

a) Elektromágneses átalakító [54] 

Az elektromágneses átalakító olyan rendszer, amelyben egy rugóra erősített tömeg képes 

elmozdulni egy állandó mágnes közelében. A mozgó tömeg egy tekercset is tartalmaz, amely 

kivezetései között mozgás hatására feszültség indukálódik3. A módszer hátránya, hogy 

nagyméretű és ezért nehezen integrálható mikro rendszerekbe. A kinyerhető energia ennél az 

átalakítónál a mérettől és a mechanikus energia nagyságától függ, ezért főként a hatásfok 

érdekes, ami jelenleg ~50 %-os [18]. 

A mozgási energia egyik fontos forrása a szélenergia, amit nagy léptékben már több mint 20 éve 

alkalmaznak, mint megújuló energiaforrást a hálózati áramellátás támogatására. Mára, amint a 

kutatások mutatják *99+ a kis léptékbeni alkalmazhatóság is említést érdemel. A szél, mint 

levegőáramlás mozgási energiáját a fenti említett átalakítók segítségével lehet elektromos 

energiává alakítani. A miniatűr szélkerekek többnyire hagyományos generátort alkalmaznak, de a 

félvezetőgyártás technológiáját felhasználva mikroméretű eszközök is léteznek, pl. a *100+-ban 

bemutatott 18x18x9 mm-es szélkerék, ami 35 liter/perc átáramló levegő esetén 1.1 mW 

teljesítményt képes leadni. 

                                                             
3
 Természetesen az elv fordítva is működik, mozgó mágnes és álló tekercs esetén. 
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b) Elektrosztatikus átalakító *54+,*56],[92] 

Az elektrosztatikus átalakító egy síkkondenzátoron alapul, amelynek fegyverzetei képesek a külső 

mozgási energia hatására egymáshoz képest elmozdulni (lásd 2.5. ábra). A kondenzátort 

előzetesen feltöltjük egy adott feszültségre. Allandó töltés mellett és az elmozdulás hatására 

kapacitás csökken, megnövekszik a feszültség, ami áramot generál. Az egy lépésben nyerhető 

energia: 

   
 

 
        

            , (2.6) 

ahol Cmax és Cmin a változtatható kondenzátor legnagyobb és legkisebb lehetséges kapacitása. 

Ilyen módon a változtatható kondenzátort töltéspumpaként használva egy másik tároló 

kondenzátor töltése és ez által feszültsége növelhető. Hogy az ellentétes irányú mozgáskor ez a 

töltés ne vándoroljon vissza, egyenirányító diódákat alkalmaznak. A módszer előnye az 

elektromágneses átalakítóval szemben, hogy kis méretben is hatékony és MEMS 

(MicroElectroMechanical Systems, Mikro elektromechanikus rendszerek) technológiával 

gyártható. 

 
2.5. ábra: Balra a változtatható kondenzátor struktúrája, jobbra az elektronikai modellje látható.[54] 

Parazitahatások természetesen ennél az átalakítónál is fellépnek a kialakítás miatt, statikus 

kondenzátorok is létrejönnek, amelyek feltöltése és kisütése energiát emészt fel, valamint a 

csatlakozások kialakítása miatt itt is számításba kell venni azok soros ellenállását. Az irodalom 

alapján az így nyerhető teljesítmény maximum 100 mW körüli, a mérések alapján egy futó 

emberre erősített eszköz egy óra alatt kevesebb, mint 51 Ws energiát gyűjtött *18+. 

 

c) Piezoelektromos átalakító *54] 

A piezoelektromos anyagok képesek feszültség hatására megváltoztatni az alakjukat, és ez a 

hatás a fordított irányban is létezik: ha egy ilyen anyag alakját megváltoztatjuk, akkor feszültség 

jön létre a piezoelektromos lapka két oldala között [33]. A mozgási energia átalakításában ez az 

egyik leghatékonyabb módszer, mivel itt a legkevesebb a veszendőbe menő energia *57],[2]. A 
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hátránya az, hogy a méret csökkentésével csökken a kinyerhető energia mennyisége is. Az 

átalakító egy lehetséges alkalmazását és elektronikai modellját a 2.6. ábra mutatja. 

 
2.6. ábra: Balra a piezoelektromos átalakító szerkezete, jobb az elektronikai modellje látható. 

Nagyméretben ilyen átalakítókkal jelentős energiamennyiség nyerhető ki, kísérleti jelleggel 

Párizsban járdaszakaszokat fedtek be olyan blokkokkal, amelyek a piezoelektromos hatáson 

alapuló energiakinyerő rendszerként működtek, de természetesen más területeken (pl.: 

sportpályáknál) is alkalmazható ez a technológia. Ekkor a területen mozgó emberek lépéseinek 

hatására deformált piezoelektromos anyagokon feszültség keletkezik. A kísérletek során az ilyen 

módon megtermelt elektromos energia felhasználásával képesek voltak a helyszín világítását 

biztosítani (LED-es megvilágítás) [93]. 

2.2.1.4 Ambiens mágneses energia 

Az elektromágneses átalakítók a közvetlen mozgásból valamilyen átalakítás útján származó 

mágneses energia kinyerését teszik lehetővé, ám kisebb nagyságrendben a környezetünkben is 

jelen van a változó mágneses tér. Az ilyen változó mágneses mezők energiája szintén 

hasznosítható [12], ilyen mezőt hoznak létre pl. a hálózati feszültséget szállító vezetékek, vagy a 

rádióadók. Induktív módon ez az energia kinyerhető, ám számos nehézség adódik:  

1. A gyűjtött feszültség mV nagyságrendű, a teljesítmény pedig µW-okban mérhető, tehát 

az energia továbbítása és kondicionálása felemésztheti a teljes gyűjtött mennyiséget.  

2. A távolsággal a mágneses mező energiája négyzetesen csökken, tehát csak a forrás 

közvetlen közelében működhet a rendszer, ami nehezíti a telepítést.  

Ezért a mágneses energiaforrások felhasználása csak speciális esetekben lehet hatékonyabb, mint 

a korábban bemutatott források használata. Szóba jöhet az elektromágneses besugárzás is, amire 

már léteznek kész termékek: például a Powercast [69]. Egyelőre nagyon gyenge az elérhető 

hatásfok és a távolsággal exponenciális jelleggel csökken: a használható távolság kisebb, mint ~3 

m. Az ilyen megoldások használata otthoni vagy irodai körülmények között még egészségügyileg 
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vizsgálat alatt áll, nem egyértelmű, hogy az adott teljesítményű és frekvenciájú rádióhullámok 

milyen határok között okoznak változást az élő szervezetekben. Egy új kutatás azonban ígéretes 

eredményeket mutat a már a környezetünkben lévő 2.4 GHz-es vezeték nélküli hálózatok 

adóteljesítményét kihasználva [86]. Ebben a mikrohullámú sávban változatos antenna tervekkel 

sikerült eredményt elérni a területen: *39+. A besugárzás nélküli ambiens hullámokból nyerhető 

energia 10-5 – 10-1 mW/cm2 [18]. 

2.2.1.5 Konklúzió 

Ahogy fentiekből látható, nincs általánosan javasolható energiaforrás és energiaátalakító, minden 

esetben az adott alkalmazástól függ, hogy melyik forrásból lehet a legtöbb energiát kinyerni. 

Szabadtéri alkalmazásokban messze a napelemek szolgáltatják átlagosan a legtöbb energiát (az 

éjszakákat és a borult időszakokat is beleértve). Beltéri alkalmazásoknál is szóba jöhet a napelem, 

de itt már kihívás olyan kis fogyasztású végpontot tervezni, ami képes a kinyert energiával 

működni. Ipari alkalmazásoknál hasznosítható a hőelem vagy a gépek rezgéseit kihasználó 

elektromechanikus vagy piezoelektromos átalakító. Az irodalomban található néhány példa a 

hibrid és integrált EH rendszerekre is, amelyek jellemzően egyidejűleg több forrást is 

kihasználnak: *55+,*69+,[30],[3]. Az eddigiek alapján az általam megcélzott otthoni vagy irodai AAL 

alkalmazásokban a napelem és a hőelem további vizsgálatát tartom fontosnak, mert ezek 

teljesítik az egyszerű mechanikai kialakítás és könnyű telepíthetőség elvárást, amelyet az 1.1 

Célkitűzések alfejezetben ismertettem. 
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Energiaátalakító Előnyök Hátrányok Kihívás mikro 

rendszerek esetén 

Napelem  nincs mozgó eleme 

 érett technológia 

 skálázható 

 a kinyerhető energia 

nagyban függ a 

megvilágítástól 

 kis felületek 

Hőelem  nincs mozgó eleme 

 skálázható 

 tartós 

 nagyon alacsony 

átalakítási hatásfok 

 alacsony kimeneti 

feszültség 

 kis 

hőmérsékletkülönbségek 

Piezoelektromos  nincs szükség 

feszültségforrásra 

 magasabb kimeneti 

teljesítmény és feszültség 

 mozgó részek 

 egyenirányítás és 

kondicionálás 

szükséges 

 a piezoelektromos anyag 

nehezen integrálható 

Elektrosztatikus  skálázható 

 az aktuális félvezető 

technológiával gyártható 

 mozgó részek 

 kezdeti energia 

szükséges 

 mechanikus stabilitás 

Elektromágneses  nincs szükség 

feszültségforrásra 

 mozgó részek 

 alacsony kimeneti 

feszültség, 

egyenirányítás és 

kondicionálás 

szükséges 

 a mágnes integrációja 

problémákat vet fel 

2.1. táblázat: Az egyes energiátalakítók összefoglaló táblázata a főbb tulajdonságaik megjelölésével, forrás: *55+. 

2.2.2 Energiamenedzselő alrendszer EH esetén 

Az előző részben felsorolt energiaforrásokról elmondható, hogy nem biztosítanak kellően stabil 

feszültséget és teljesítményük is időben változó. Az energiamenedzselő alrendszernek két 

feladata van (lásd 2.7. ábra):  

1. megfelelő szintűre hozni a forrás által szolgáltatott feszültséget, 

2. tárolni az energiát, ha a forrás éppen nem elérhető vagy nagyon kis teljesítményt 

szolgáltat. 

Az előbbi feladatot DC-DC konverterekkel, az utóbbit pedig valamilyen energiatárolóval lehet 

megoldani. A következőkben mindkét területet áttekintem. 
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2.7. ábra: Az energiamenedzselő alrendszer alapvető részei. 

2.2.2.1 DC-DC konverterek 

A DC-DC konverterek [54] egyenáramú átalakítók, a bemenetükre kapcsolt, tipikusan nem kellően 

stabil egyenfeszültséget képesek alacsonyabb vagy magasabb, stabil egyenfeszültséggé alakítani.  

2.2.2.1.1 Lineáris átalakítók 

A lineáris átalakítók csak feszültségcsökkentésre képesek, tehát Ube > Uki. Ugyanakkor a lineáris 

átalakító képes a leggyorsabban reagálni a bemeneti feszültség változásaira, tehát ez képes a 

leginkább stabil (legkisebb amplitúdójú zajjal terhelt) kimeneti feszültséget biztosítani. A lineáris 

átalakítók ezt úgy érik el, hogy a saját ellenállásukat úgy állítják be, hogy a kimeneten az aktuális 

terhelés mellett megfelelő feszültség maradjon (lásd 2.8. ábra). Ezt egy megfelelő tranzisztor 

(tipikusan FET: Field Effect Transistor) segítségével lehet megtenni. A FET szabályzása egy hibajel 

erősítővel történik, ami a kimeneti feszültséget komparálja egy referencia feszültséghez.  

 
2.8. ábra: A lineáris DC-DC átalakító vázlatos felépítése. 

Az átalakító disszipációját, azaz a teljesítményveszteségét jelölje PV, ami két részből tevődik 

össze: a Q1 tranzisztoron disszipált teljesítményből (ami Ibe áram függvénye) és a Q1-et vezérlő 

egység teljesítményfelvételéből (PC). A vezérlő egység az Ube forrást egy gyakorlatilag az Iki 

terhelőáramtól független IC árammal terheli, tehát a forrás összterhelése Ibe+IC. 
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                             (2.7) 

                               (2.8) 

ahol IC a vezérlőegység áramfelvétele. A fentiekből kiszámítható a lineáris átalakító hatásfoka: 

   
   

   
 

   

      
 

      

           
 

   

   
 (2.9) 

 A (2.9) egyenlet állítása szerint a bemeneti és kimeneti feszültség arány felülről korlátozza az 

elérhető hatásfokot a lineáris átalakítónál. Ez jelentős veszteséget eredményezhet, így a lineáris 

átalakítókat ritkán alkalmazzák akkumulátorról vagy elemekről működő rendszerek esetén, 

különösen, ha a fogyasztó nagy áramfelvételű. 

2.2.2.1.2 Kapcsolt kondenzátoros konverter 

A kapcsolt kondenzátoros konverter a lineárissal szemben nem csak feszültségcsökkentésre 

képes, hanem a feszültség növelésére is, ennek ára, hogy kapcsolóüzemben működik, így a 

kimeneten feszültségingadozás jelenik meg. A működése a következő: az első fázisban egy (vagy 

több párhuzamosan kapcsolt) kondenzátort töltünk fel az Ube feszültségre, majd a második 

fázisban ezt sorba kapcsolva a kimeneti kondenzátorral (Cki) egy nagyobb Uki feszültség jelenik 

meg a kimeneten (lásd 2.9. ábra). Ha fordított ütemben történik a töltés, akkor Ube > Uki 

üzemmód is lehetséges. Az imént ismertetett elrendezést töltéspumpának is szokták nevezni. Az 

elrendezés hátránya a már említett kapcsolási zaj, ami akkor jelentkezik, ha a kimeneten terhelés 

van. Ekkor az első fázis alatt a Cki kondenzátor feszültsége csökkenni fog addig, amíg át nem 

kapcsolunk a második fázisba, amikor pedig emelkedik. Tehát a kapcsolás periódusidejének 

megfelelő frekvenciájú determinisztikus jellegű zaj (output ripple) jelenik meg a kimeneti 

feszültség változásában. Ezzel a zajjal ideális esetben is számolnunk kell, ám ehhez adódnak még 

a kapcsoló egységek (tipikusan FET-ek) parazita kapacitásainak (CGS, CDG)4 köszönhető egyéb 

zajok, amiket a kapcsolást vezérlő jelek hoznak létre. A kapcsolást vezérlő jel kitöltési 

tényezőjének változtatásával befolyásolható az Uki feszültség. Ezen típusú konverter jellemzően 

jobb hatásfokú, mint a lineáris konverter, mert ideális esetben nem disszipálja a teljesítményt. 

                                                             
4
 CGS: a FET gate-source kapacitása, CDG: a FET drain-gate kapacitása. 
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2.9. ábra: A kapcsolt kondenzátoros DC-DC átalakító felépítése. Az a) és b) ábra a kapcsolók helyzetében különbözik. Az 
a) fázisban a C1 kondenzátort feltöltjük az Ube feszültégre, majd a b) fázisban sorba kapcsoljuk a Cki kondenzátorral így a 

feszültségük összeadódik, ezáltal az Ube < Uki.[54] 

A kapcsolt kondenzátoros konverter a működési ciklusa első felében a bemeneti forrásból 

Ebe energiát vesz fel, miközben a C1 kondenzátor feszültsége UC1(kezdeti)-ről Ube-re nő: 

                                                 (2.10) 

Az energiaváltozás a C1 kondenzátoron a következő: 

                              
 

 
      

  
 

 
               

  (2.11) 

A kapcsoláshoz szükséges, az átalakító által felemésztett energia az     és      különbsége: 

             
 

 
   (   
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               (2.12) 

Fent Tcikl a kapcsolás ciklusideje, és Iátl az átlagos átfolyó (terhelő) áram. Ez a mennyiség 

számottevő lehet, függ a kapcsolás frekvenciájától és az átfolyó áramtól. Amennyiben kicsi a 

terhelés (pl. a fogyasztó végpont alvó állapotban van), a      feszültség kicsi marad, így a 

veszteség is kisebb. A lineáris átalakítókkal összehasonlítva a kimenet zajosabb mivel megjelenik 

rajta a kapcsolás hatása, viszont a kimeneti feszültség rugalmasan beállítható, ami elemről, 

napelemről vagy kisfeszültségű kondenzátorokról üzemeltetett mikro rendszereknél előnyös. A 

hatásfok általában 60-80% közötti az üzemeltetési paraméterek függvényében. 

2.2.2.1.3 Kapcsolt induktivitásos konverter 

A kapcsolt kapacitásos konverterekhez hasonlóan működik, de átmeneti tárolónak nem 

kondenzátort, hanem induktivitást használ [78], [81]. Ez a konverter is képes az Ube feszültségnél 

nagyobb (boost) és kisebb (buck) Uki feszültséget is előállítani, igaz más konfigurációban. A 

működése azon alapszik, hogy az induktivitás (tekercs) képes az energia átmeneti tárolására 

mágneses mező formájában. A konverter ezt úgy használja ki, hogy váltakozó ütemben kapcsol 

feszültséget a tekercsre, így a kimeneti felszültség a ki-be kapcsolás kitöltési tényezőjének 
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függvénye lesz. Mindkét elrendezés azonos elemekből épül fel, a különbség a kapcsoló elem 

elhelyezkedése a tekercshez képest. A buck konverternél a kapcsoló a tekercs előtt található, míg 

a boost konverternél a tekercs után. 

 
2.10. ábra: A kapcsolt induktivitásos DC-DC átalakítók felépítése és az áramirányok a kapcsoló elem állapotától 

függően.[81] 

Buck konverter esetén a 2.10 ábra a) részén a kapcsoló bekapcsolt állapotánál figyelhetjük meg 

az áram irányát. Ekkor a tekercs feszültsége növekszik, az áram mértékét a kimeneti kondenzátor 

és a terhelés határozza meg. Az Uki feszültség eközben szintén növekszik (lásd 2.11. ábra). Amikor 

a kapcsolót kikapcsoljuk (b) az áram tovább folyik a tekercsen a D1 diódán keresztül, a tekercsben 

tárolt mágneses energia a terhelés felé továbbítódik, eközben az Uki feszültség csökken. A tekercs 

árama a következőképpen alakul a kapcsoló állásától függően: 

         
       

 
    

       

 
   (2.13) 

ahol γ a kapcsolás kitöltési tényezője. 

         
   

 
       (2.14) 

 
       

 
   

   

 
       (2.15) 

amiből következik, hogy: 

         , mivel    , ezért         (2.16) 
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2.11. ábra: A kapcsolt induktivitásos átalakítóban lévő tekercs árama az idő függvényében. 

A boost konverter működése hasonló, amikor a 2.10 ábra c) részét megvizsgáljuk a kapcsoló 

bekapcsolt állapotban van és növeli a tekercs áramát. Ezután a kapcsoló kikapcsolt állapotba 

kerül, a tekercs az energiáját a terhelés felé továbbítja, és ehhez a feszültséghez hozzáadódik a 

bemenet feszültsége is, ezért a kimeneti feszültség magasabb lesz a bemenetinél: 

     
   

   
 (2.17) 

A fent ismertetett két alaptípusú átalakító több irányban is továbbfejleszthető. A következőkben 

vázlatosan ismertetett átalakítók közös tulajdonsága, hogy a két üzemmódra egy konfigurációban 

képesek, azaz egyaránt képesek a bemeneti feszültség csökkentésére és növelésére is. 

Buck-boost konverter 

A buck-boost konverter a neve alapján a korábban ismertetett két típust ötvözi azzal a 

kiegészítéssel, hogy a bemutatott konfigurációban (lásd 2.12. ábra) a kimeneti feszültség negatív 

lesz, ezért szokás polaritásváltó energiaátviteli áramkörnek is nevezni *81+. 

 
2.12. ábra: A buck-boost konverter alapvető felépítése. 

A konverter széles kimeneti feszültségtartomány előállítására képes, ám jellemzően csak kis 

terhelés esetén alkalmazzák, mivel a teljesítmény a kimenetre a kapcsolóelem nyitott állapotában 

kerül, ez azt jelenti, hogy a kapcsolási ciklus egy részében a kimeneten kívánt teljes 

energiamennységet a tekercsben szükséges tárolni. 

A kapcsolásnak létezik egy több kapcsolóelemet is tartalmazó változata, amely kiküszöböli az 

előző két hátrányos tulajdonságot (polaritásváltás és kis teljesítmény). 
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2.13. ábra: A buck-boost konverter több kapcsolóemelet tartalmazó változata. 

A 2.13. ábra alapján látható, hogy a kapcsolóelemek (A, B, C és D) megfelelő szabályozásával a két 

alapkapcsolás (buck és boost) egyaránt létrehozható attól függően, hogy a bemeneti feszültséget 

csökkenteni vagy növelni szükséges. Az ábrán a kapcsoló helyett a FET szimbólumát jelenítettem 

meg, amely diódát is tartalmaz, ezek a diódák felelnek meg buck (B) és boost (D) konverter D1 

diódájának. 

SEPIC (Single-Ended Primary Inductor Converter) 

 
2.14. ábra: A SEPIC konverter felépítése. 

A SEPIC kapcsolás (lásd 2.14. ábra) nem a kapcsolóelemek számát növeli, hanem két tekercs 

használatával éri el a buck-boost működést. A C1 soros kondenzátor miatt képes valóban 

kikapcsolni (vö. 2.10. ábra), mivel a DC komponens nem juthat a kimenetre. Továbbá a buck-

boost konverter alapváltozatával ellenben a kimenet a bemenettel megegyező polaritású. 

Flyback konverter 

Amennyiben a galvanikus leválasztás is megkövetelt a konverterrel szemben, akkor flyback alapú 

kapcsolások használata a jellemző (lásd 2.15. ábra). 
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2.15. ábra: A flyback konverter felépítése. 

A flyback kapcsolás az előző konverterekkel szemben transzformátor segítségével végzi az 

átalakítást [81], azonban a hagyományos transzformátoros tápegységekhez képest itt a kapcsolás 

bemenete egyenfeszültség és a kapcsolás jellemzően néhány 10 kHz-es frekvencián történik így 

kisebb méretű transzformátortekercs elegendő. A tekercsek menetszámától és a kapcsolás 

kitöltési tényezőjétől függően a konverter képes a bemeneti feszültség növelésére és 

csökkentésére egyaránt. A kapcsolás a jó hatásfoka, a nagy kapcsolási frekvencia miatti kis 

mérete és a galvanikus leválasztás miatt jelenleg a legelterjedtebb konverter a hálózati 

tápegységek körében. 

A kapcsolt induktivitásos DC-DC átalakítók hatásfokát a következő paraméterek határozzák meg:  

1. a kapcsoló elem ellenállása és az átkapcsoláshoz szükséges energia,  

2. veszteség a tekercs és Cki soros ellenállása miatt (ESR),  

3. a kapcsoló elemet vezérlő jel előállításához szükséges energia, ami független az átalakító 

terhelésétől, tehát akkor is energiát emészt fel, amikor nem a fogyasztót táplálja (ez 

mindhárom átalakító típusra igaz).  

A fentiek közül az első kettő szoros összefüggésben áll a kimeneti árammal. Ezen veszteségek 

ellenére is a kapcsolt induktivitásos átalakító a legelterjedtebb típus a teljesítmény- és a 

mikroelektronikában egyaránt. A legújabb technológiának köszönhetően már akár az integrált 

áramkörbe is beépíthető a tekercs, így minimalizálva a hozzávezetések hosszát, azaz a passzív 

elemek soros ellenállását, nagyon jó hatásfokú (80-95%) átalakítók gyárhatók. A kapcsolt 

induktivitásos átalakító hátránya a már korábban említett kapcsolási zaj, aminek csökkentésére 

Cki hivatott, ám a kondenzátor fizikai mérete és kapacitása a legtöbb alkalmazásnál korlátozott. 
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2.2.2.2 Energiatárolók [65] 

Mivel a környezetből kinyerhető (EH) energia időben változik, amennyiben folytonos működést 

szeretnénk, akkor energiatárolásra van szükség. A következő részben általánosan bemutatom a 

jelenlegi energiatárolási megoldásokat, majd kitérek arra, hogy ezek közül melyik alkalmazható 

hatékonyan mikro rendszerek esetén is. Az energiatárolók összefoglalását az *65+ irodalom 

alapján végeztem, ezért csak ott tüntetek fel további hivatkozásokat, ahol más forrást is 

felhasználtam. Az egyes tárolók számszerű paramétereit a 2.1. táblázat és 2.2. táblázat foglalja 

össze. 

 Mechanikus elemeket is alkalmazó energiatárolók 

o A víz helyzeti energiáját kihasználó tározók (PHES, Pumped Hydroelectric Energy 

Storage) 

Alapvetően két víztározóból áll, amelyek közül az egyik magasabban 

helyezkedik el. A töltés úgy történik, hogy a vizet az alacsonyabb 

tározóból a magasabban fekvőbe pumpálják. Az így tárolt energia 

kinyerése a víz leengedésével történik miközben a vízerőműveknél 

megszokott turbinákat hajt meg a víz. Az energiaszektorban ez az egyik 

legelterjedtebb tárolási megoldás. Csak nagy méretekben hatékony. 

o Sűrített levegős energiatárolók (CAES, Compressed Air Energy Storage) 

A módszer lényege, hogy egy tartályba levegőt vagy egyéb gázt sűrítenek, 

amikor a tárolót feltöltik. Az energia kinyerése a kiáramló gáz által 

meghajtott turbinakerekekkel történik. A módszer hátránya, hogy a gáz 

sűrítésekor hő keletkezik, aminek egy része a környezetnek adódik át, ez 

energiaveszteségnek tekinthető. A fejlettebb megoldások külön 

felhasználják az így keletkezett hőt. Előny, hogy a módszer kisebb5 

méretű rendszereknél is alkalmazható. 

o Lendkerekek 

A lendkerekek az elektromos energiát mozgási energiaként tárolják. A 

töltés során egy motor meghajt egy forgó tömeget, ami a megfelelő 

csapágyazásának köszönhetően csak kis mértékben lassul, ha nem 

nyerünk ki belőle energiát. Az energia kinyerése történhet a töltő 

motorral, ami ilyenkor generátorként üzemel. Előny, hogy a 

motor/generátor szabályozásával, kis teljesítménnyel is 

tölthető/kisüthető a lendkerekes tároló. További előny, hogy rövid idő 

                                                             
5
 A PHES tárolókhoz képest kisebb. 
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alatt újratölthető a tároló és nem érzékeny a töltési ciklusok számára, 

mint a következőkben bemutatott akkumulátorok. Hátrány, hogy forgó, 

kopó alkatrészeket tartalmaz, valamint a perdületmegmaradás miatt 

mobil eszközökben csak korlátozottan alkalmazható. 

 Vegyi anyagokat alkalmazó akkumulátorok 

o Ólomsavas (Pb) akkumulátor 

Az egyik legkorábbi akkumulátor típus, az autóiparban terjedt el 

elsődlegesen. Előny: nagy áramerősség leadására képes, hátrányok: kis 

energiasűrűség, rossz teljesítmény alacsony hőmérsékleten, a 

mélykisütés károsítja a szerkezetét. 

o Nikkel-kadmium (Ni-Cd) akkumulátor 

Szintén elterjedt típus, nagyobb az energiasűrűsége, mint az ólomsavas 

akkumulátoroké és nem érzékeny a mélykisütésre, hátránya, hogy az 

egyik alkotóeleme a kadmium erősen mérgező anyag, valamint, hogy 

bonyolultabb a töltési fázis, mint az ólomsavas akkumulátoroknál. A 

memóriahatás miatt csak teljes töltési ciklusokkal biztosítható a hosszú 

élettartam. 

o Nikkel-metálhidrid (NiMh) akkumulátor 

A nikkel-kadmium akkumulátorok egy fejlettebb változata, ami nagyobb 

energiasűrűséggel bír és a gyártásához nem használnak mérgező 

anyagokat. Hátránya a rövidebb önkisülési idő. 

o Lítium-ion (Li-ion) 

Napjainkban az egyik legfejlettebb akkumulátor technológia, nagy 

energiasűrűséggel bír, nagy az önkisülési ideje. Hátrányai: degradálja a 

mélykisülés és érzékeny a töltési és kisütési hőmérséklet tartományra. 

Alacsony hőmérsékleten csökken a kapacitása és az élettartama [101]. 

További hátrány, hogy ritkaföldfém anyagokon alapul, ami egy költséges 

és korlátos erőforrás. 

o Nátrium-kén (NaS) 

Még fejlesztés alatt álló technológia, főleg ipari környezetben ígéretes az 

alkalmazása. Magas hőmérsékleten (~300 °C) üzemel, ennek megfelelő 

körülmények szükségesek. Előnyei, a hosszú élettartam és, hogy 

impulzusszerűen a normál terhelés többszörösét is képes leadni, ezáltal 

képes lehet a fogyasztói elektromos hálózat kieséseinél tartalékként 

áramforrásként üzemelni. 
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o Nátrium nikkel-klorid (Na-Ni-Cl vagy zebra) 

Szintén még nem kiforrott technológia, ami ígéretesnek tűnik: kis 

méretben gyártható, nagyon magas az elérhető energiasűrűség, ellenálló 

a mélykisütéssel szemben. A hátrányai jelenleg: magas költség és 

rövidebb önkisülési idő. 

 Szupravezető mágneses energiatároló (SMES, Superconducting Magnetic Energy Storage) 

Ez a tároló az energiát mágneses mező formájában tárolja, amit egyenáram 

generál egy szupravezető tekercsben. A szupravezetés miatt nincs önkisülés, és a 

töltési ciklusok száma sem korlátozott. Hátránya, hogy a generált rendkívül erős 

mágneses mező megzavarhatja a közelében lévő készülékeket, valamint, hogy a 

szupravezetést fenn kell tartani. Ezért inkább rövid távú energiatárolóként 

tervezik az alkalmazását. A legújabb kutatások lehetségesnek tartják a 

szobahőmérséklethez közeli hőmérsékleten történő szupravezetést, így a 

jövőben az SMES egy igen fontos energiatárolóvá válhat. 

 Szuperkondenzátorok [63] 

A hagyományos kondenzátorok elvén tárolja az energiát, azaz két elektróda 

között létrejövő elektromos térerősség formájában. A kapacitás kétféleképpen 

növelhető, vagy az elektródák méretének növelésével, vagy a köztük lévő 

távolság csökkentésével. A szuperkondenzátorokban az elektródák távolsága 

minimális, a különleges mikroszerkezetüknek köszönhetően. Előnyei: nem igényel 

karbantartást, nem érzékeny a mélykisütésre, széles hőmérsékleti tartományban 

működőképes. Hátrányai: közepes energiasűrűség, magas költség, kis 

feszültségtűrés, magas önkisülési állandó. 

 Hidrogén üzemanyagcellák 

A hidrogén üzemanyagcellák esetén magában a hidrogénben tároljuk az energiát. 

A töltés a víz bontásával történik, vagy más, fosszilis tüzelőanyagból történő 

kinyeréssel. Az energia kinyerése az üzemanyagcellákban nagy hatásfokkal mehet 

végbe nem szennyező módon, mert a reakció során csak víz keletkezik 

melléktermékként. Hátrány az üzemanyagcellák bonyolult felépítése, valamint az, 

hogy a folyékony hidrogén nagy nyomású tárolása számos további problémát vet 

fel. 

 Termikus energiatárolók (TES, Thermal Energy Etorage) 

A termikus tárolók az energiát hő (alacsony vagy magas hőmérsékleten) 

formájában tárolják. Az energia kinyerése a hőerőművek elvén, vagy 
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hőelemekkel történhet. A tároló elem lehet víz, olvadt só vagy lítium fluorid. Ipari 

szinten alkalmazzák, pl.: biomassza erőművekben célszerűbb hő formájában 

eltárolni az energiát, amikor kis fogyasztás van az elektromos oldalon. Amikor 

megnő a szükséges elektromos energia szintje, akkor felhasználható az eltárolt 

hő. Hátránya, hogy megfelelő hőszigetelés szükséges és kis méretekben nem 

hatékony. 

 Rugalmas energiatárolók 

Klasszikus rugók felhasználásával is létrehozhatók energiatárolók, azonban az 

elektromos energiává alakítást általában rossz hatásfokú, valamint, ha 

acélrugókat alkalmaznak, akkor a teljesítménysűrűség (kb. 0.1 Wh/kg) elmarad a 

többi bemutatott energiatárolóhoz képest *107+. A legújabb kutatások során 

azonban szén nanocsövekből alakítanak ki „rugókat”, amelyeket energiatárolásra 

lehet használni, az elektromos energiává alakítás (mindkét irányban) 

piezoelektromos anyagokkal történik. A kutatás jelenlegi fázisában még nincs 

működő prototípus, de a számítások 1500 Wh/kg-s teljesítménysűrűséget 

vetítenek előre, amivel a szén nanocsöves energiatároló a Li-ion akkumulátorok 

és az üzemanyagcellák energiasűrűségét is felülmúlná *108+. 

 A fenti energiatárolókat a következő táblázat segítségével hasonlíthatjuk össze: 

 PHES CAES Lendk. Pb Ni-Cd NiMH Li-ion 

Energiasűrűség [Wh/kg] 0,5-1,5 30-60 5-130 30-50 50-75 30-110 75-

250 

Hatásfok [%] 70-87 40-80 80-99 70-92 60-70 60-66 85-90 

Élettartam [év] 40-100 20-100 15-20 5-15 5-20 3-15 5-20 

Élettartam [töltési 

ciklusok száma] 

12-30K 30K + 1M 500-

1200 

1-2,5K 200-

1500 

1-10K 

Költség [$/KWh] 5-100 2-50 250-

350 

200-

400 

800-

1500 

- 600-

2500 

Techn. érettség [1-5]  

(1 – alacsony) 

5 5 4 5 4 4 4 

2.2. táblázat: Az ismertetett energiatárolók összehasonlítása [65]. 
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 NaS Zebra SMES Sup. 

kond. 

Üzemanyag 

cellák 

TES 

Energiasűrűség [Wh/kg] 150-

240 

100-

140 

0,5-5 0,05-

30 

600-1200 80-

250 

Hatásfok [%] 75-90 90 85-99 97 + 20-70 30-60 

Élettartam [év] 15 8-14 20+ 20+ 5-15 10-40 

Élettartam [töltési ciklusok 

száma] 

2-5K 2,5-3K 100K + 1M + 1-10K 2-15K 

Költség [$/KWh] 300-

500 

100-

200 

1000-

10000 

300-

2000 

6000-20000 3-60 

Technológiai érettség [1-5]  

(1 – alacsony) 

4 4 3 3 2 3-4 

2.3. táblázat: Az ismertetett energiatárolók összehasonlítás *65+ (folyt.) 

A bemutatott energiatárolók egy részének használata kizárólag nagy teljesítményű 

rendszerekben lehet hatékony, azonban a vegyi akkumulátorok és a szuperkondenzátorok kis 

méretben is megvalósíthatók és használhatók kis teljesítményű rendszerekben. A saját munkám 

során ezeket további vizsgálatnak vetettem alá, lásd majd 3.1.1.1 alfejezet. 

2.3 Energiamegőrzés szenzorhálózatokban 

Az irodalomkutatás fejezet eddigi alfejezeteiben az EH-t használó vezeték nélküli végpontok 

energiamenedzselő alrendszerének fizikai kialakításához használható módszereket és 

technológiákat ismertettem, a következő alfejezetekben olyan módszereket ismertetek, amelyek 

használatával a végpont működése, az energiafelhasználás tehető hatékonyabbá.  

Az energiamegőrzési (energy conservation) módszereket több csoportba osztja az irodalom, 

ezeket az *52+ alapján fogom bemutatni. Alapvetően ezek a módszerek három fő csoportra 

oszthatók (lásd: 2.16. ábra): 

1. Kitöltésitényező-vezérlés 

 A kitöltésitényező-vezérlés két egymást kiegészítő technikával valósítható meg. 

Egy hálózatban (jellemzően szövevényes topológia esetén) kihasználható a 

végpontok esetleges redundanciája, azaz kiválasztható a végpontokból egy 

részhalmaz, amely önállóan is el tudja végezni a hálózat feladatait (mérések 

elvégzése, az adatok eljuttatása az alállomásra). Azok a szenzorok, amelyek nem 

esnek bele az aktív részhalmazba, alvó üzemmódra válthatnak. Az aktív 

részhalmaz megtalálását nevezik topológiavezérlésnek. Az aktív részhalmaz 
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végpontjainak sem kell azonban folyamatosan bekapcsolt üzemmódban lenniük, 

amikor nincs hálózati forgalom, alvó üzemmódra válthatnak. Tehát, ha az aktív 

végpont egynél kisebb kitöltési tényezővel üzemel, akkor azt az 

energiamenedzsment módszerekkel teheti meg. A topológia-vezérlés és az 

energiamenedzsment módszerek kiegészítik egymást, amelyek a 

kitöltésitényező-vezérlést különböző szinten használják. A topológiavezérlést 

nem tárgyalom részletesebben, mert az általam vizsgált szenzorhálózat statikus 

csillag topológiájú, kis kiterjedésű hálózat. Az energiamenedzsment módszereket 

két további csoportra oszthatjuk az alapján, hogy melyik hálózati rétegben 

valósulnak meg. Amennyiben a közeghozzáférési (MAC, Medium Access Control) 

réteg fölött helyezkednek el, akkor nagyobb rugalmasság érhető el, mert az 

alkalmazás vezérelheti az alvó/aktív időszakot. Amennyiben a MAC réteg vezérli 

az alvó/aktív időszakot, akkor maga a közeghozzáférés optimalizálható az 

alvó/aktív időszak mintázatának megfelelő beállításával. Ezen módszerek, 

protokollok vizsgálata túlmutat a disszertáció keretein. 

2. Adatvezérelt működés 

 A hálózati szintű kitöltésitényező-vezérlés mellett az energiahatékonyság tovább 

javítható, ha a mért adatokat is figyelembe vesszük a kitöltési tényező 

beállításánál. Ezzel kiküszöbölhetőek az esetleges térben és/vagy időben korrelált 

üzenetek, amelyek nem hordoznak új információt a mért fizikai jelenséggel 

kapcsolatban, illetve ha a szenzor is jelentős fogyasztó, akkor az esetleges 

kikapcsolásával további energiamegtakarítás lehetséges. 

3. Mobilitás alapú működés 

 Amennyiben a hálózat nem statikus, azaz tartalmaz mobil végpontokat is, számos 

új lehetőség nyílik a további energiamegtakarításra, pl.: nagy kiterjedésű hálózat 

esetén egy mobil adatgyűjtő egység veszi az egyes egységek üzeneteit, akkor, 

amikor a legközelebb tartózkodik ezekhez a statikus végpontokhoz. 



38 
 

 
2.16. ábra: Az energiamegőrzési sémák csoportosítása *52+ alapján. A későbbiekben (4. fejezet) a két kiemelt terültet 

fogom megvizsgálni és ezek alapján módszereket kidolgozni. 

Az általam vizsgált hálózatok statikusak, így a mobilitás alapú módszereket nem tárgyalom 

részletesebben. 

Megjegyzem, hogy a tárgyalt módszerek nem zárják ki egymás használatát, sőt igazán jó 

energiahatékonyságú szenzorhálózatot ezek megfelelő, az adott alkalmazáshoz kidolgozott 

kombinációjával lehet létrehozni. 

2.3.1 Adatvezérelt működésű rendszerek 

Az eddig ismertetett módszerek csak hálózati szinten működnek, a működésüket nem 

befolyásolja maga a mért fizikai jelenség, a mért adatok. Bizonyos esetekben így is 

megvalósítható az energiahatékony működés, azonban ha megengedhető bizonyos mértékű 

mérési hiba a rendszerben, akkor jelentősen csökkenthető a küldendő üzenetek száma. Az 

adatvezérelt működésű módszerek két fő csoportra oszthatók: 

1. Adatredukció 

Adatredukció esetén a végpontban lévő szenzor folyamatosan mér, és a végpont 

dönti el a mért értékek alapján, hogy mikor kell kommunikációt kezdeményeznie. 

2. Hatékony adatgyűjtés 

Ebben az esetben magát a mérést is szüneteltetheti a végpont, ez különösen 

nagy energiafogyasztású szenzorok (pl.: képalkotó szenzorok, aktív szenzorok, 

nagy fogyasztású A/D konverterek) esetén szükséges. 
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2.3.1.1 Adatredukciós módszerek 

2.3.1.1.1 Belső feldolgozás és adattömörítés 

Belső feldolgozás olyan mérési adatok esetén alkalmazható, ahol a mért értékekből egy 

származtatott adatot elegendő a végpontnak továbbítania. A végpontban történő feldolgozás is 

energiát igényel, a módszert akkor érdemes használni, ha ez az energia jelentősen kevesebb, 

mint amennyit a teljes adatsor elküldése jelentene, valamint rendelkezésre áll megfelelő 

számítási kapacitás a végpontban. Bizonyos adatsorok jól tömöríthetőek, itt a származtatott 

információ az adatok tömörített reprezentációja. 

2.3.1.1.2 Adat-előrejelzés 

Amennyiben a mért fizikai rendszernek létezik modellje, amely képes előre jelezni az állapotot, 

jelentős üzenetszám-csökkentés érhető el a pontosság alacsony degradációja mellett. Az 

előrejelzést használó módszerek alapvetően úgy működnek, hogy az alállomáson és a 

végpontokban is megtalálható a rendszermodell. Az alállomáson lévő modell képes bármikor 

megbecsülni a rendszer állapotát, anélkül, hogy kommunikációra lenne szükség. A végpontokban 

lévő modell pedig azért szükséges, hogy azt össze tudják vetni az aktuálisan mért értékekkel. 

Amennyiben a modell és a mért értékek egy küszöb alatti eltérést mutatnak, a végpontnak nem 

kell továbbítania az adatokat. Amennyiben az eltérés már nem tolerálható, akkor a mért adatot 

továbbítja az alállomásra, amely válaszul küldi a frissített modellállapotot. Természetesen csak 

egy megfelelő, validált modellel képes a rendszer megbízhatóan működni. A későbbiekben 

bemutatott rejtett Markov-modell és a neurális hálózat alapú előrejelzés is alkalmas lehet egy 

ilyen rendszer létrehozására. 

2.3.1.2 Hatékony adatgyűjtési módszerek 

Olyan hálózatokban, ahol a szenzor nagy energiafogyasztású, jelentős energiamegtakarítás 

érhető el a szenzor kikapcsolásával, azaz a mintavételi frekvencia dinamikus beállításával (esetleg 

esemény alapú mintavétel használatával). 

2.3.1.2.1 Adaptív mintavételezés 

Amennyiben megbecsülhető a mért rendszer aktuális változási sebessége (a releváns legnagyobb 

mérendő frekvencia: Fmax), akkor ennek megfelelően beállítható a mintavételi frekvencia anélkül, 

hogy megsértenénk a mintavételi törvényt. Természtesen ehhez az Fmax pontos becslése 

szükséges. A módszer adaptív, mivel Fmax időbeli változását feltételezi, ezért a végpontok 

mintavételi frekvenciáját is ehhez igazítja. A módszer továbbá kihasználhatja a mért adatok 

térbeli korrelációját is a mintavétel beállításához (lásd modell-alapú mintavételezés). 
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2.3.1.2.2 Hierarchikus mintavételezés 

A hierarchikus mintavételezés akkor használható, ha a mérni kívánt mennyiség mérésére több 

szenzor is rendelkezésre áll (vagy egy szenzor több üzemmódban is képes működni), és ezek 

jellemzően olyanok, hogy kevesebb energiával kisebb pontosságú mérést képesek végezni. Ilyen 

esetben a mintavétel alapvetően kis energiával történik addig, ameddig a mérési eredmények 

meg nem haladnak egy küszöböt, vagy a kívánt tartományba nem kerülnek. Ekkor a magasabb 

energiájú, pontosabb szenzor fogja a méréseket végezni. 

2.3.1.2.3 Modell-alapú aktív mintavételezés 

Ez a módszer hasonlít az adat előrejelzést használó módszerhez azzal a különbséggel, hogy 

amikor és ahol a rendszerben nem várható jelentős változás, ott a mintavételi frekvenciát is 

alacsonyabbra állítja. A rendszerleíró modell a legtöbb esetben globális, azaz a teljes rendszer 

állapotát írja le. A modell és a modellt frissítő algoritmus az al- vagy főállomáson fut, a végpontok 

felé már csak a származatott adatokat, vagy magát a beállítandó mintavételi frekvenciát juttatja  

el. A modellezési lehetőségeket a 2.4 alfejezetben tárgyalom részletesen. 

2.3.2 Delta-ütemezés [76] 

Alapvető probléma, hogy a vezeték nélküli szenzorhálózatokban a kommunikációra fordított 

energia mennyisége jelentős, így bármilyen jellegű üzenetszám- vagy üzenetméret-csökkenés 

komoly megtakarításokkal járhat energia szempontból [49]. A hálózat akkor hatékony, ha minden 

továbbított bit releváns információt hordoz *84]. A lokális számítások elvégzése jellemzően 

jelentősen kisebb energiát igényel, mint az információ továbbítása: irányadó becslésként 

számították ki, hogy 3000 utasítás végrehajtható annyi energiával, amennyi 1 bit átküldéséhez 

kell 100 méter távolságra *85]. Az előbbiekből egyértelmű, hogy a periodikus mintavételezés 

tipikusan nem célravezető vezeték nélküli szenzorhálózat esetén. Természetes hozzáállás, hogy 

csak akkor küldjünk el egy mérési eredményt, ha „szükséges”. Ez formálisan a következőt jelenti: 

adott x(t) folytonos sávkorlátozott jel mérése esetén, akkor történik meg a mért érték 

továbbítása, amikor az aktuálisan mért jel a legutóbbi méréshez képest nagyobb mértékben eltér 

a ±Δ értéknél (ahol Δ > 0), amit küszöbszintnek is neveznek (lásd 2.17. ábra). 
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2.17. ábra: A delta ütemezés szemléltetése [76]. 

Ha valóban folytonos a mérés, akkor igaz a következő: 

 |             |   , (2.18) 

ahol x(ti) jelöli az i-edik továbbított mintát (i = 1,2,…,n). A Δ értéke tervezési paraméter, amely 

meghatározza, hogy mekkora értékbeli felbontással6 fogjuk a mért jelet mintavételezni. Az x(t) 

tulajdonságai és Δ értéke alapján alsó és felső becslés adható az igényelt kommunikációs 

sávszélességre, azaz korlátok közé szorítható az üzenetküldési gyakoriság. A λ (átlagos 

üzenetküldési gyakoriság) analitikusan nem számítható ki, ha az x(t) jelet teljesen általánosnak 

feltételezzük. A λmin és λmax alsó és felső korlát a következőképpen adódik [76]: 

                     , (2.19) 

ahol     a helyi szélsőérték sűrűség, ami az átlagos csúcsok (minimum és maximum) számát 

jelöli az adott időegységen belül. A felső korlát λmax a következőképpen számítható: 

           
|     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|

 
, (2.20) 

ahol |     ̅̅ ̅̅ ̅̅ | az átlagos meredekség, ami az eredeti x(t) jel deriváltjának abszolút értékben vett 

átlaga a (t0, tn) időintervallumon: 

 |     ̅̅ ̅̅ ̅̅ |  
 

     
∫ |     |   
  
  

 (2.21) 

A (2.21) és (2.21) egyenletek alapján a λmax két tényezőtől függ:  

1. A jel első deriváltjának t0 és tn időszakban, abszolút értékben vett átlagától (2.20).  

2. A Δ értékétől, ami megadja a mintavételezett jel felbontását. 

A delta-ütemezés önmagában nem biztosítja a hálózatmenedzseléshez szükséges periodikus 

bejelentkezést, mivel, ha Δ értékénél csak kisebb mértékben változik a jel hosszú távon, akkor az 

                                                             
6
 Ez tekinthető egyfajta kvantálásnak is. 
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alállomás nem fogja tudni eldönteni, hogy az adott végpont kiesett vagy csak a delta ütemezés 

használata miatt nem küld üzenetet. Ezért mindenképpen érdemes a hálózat menedzselhetősége 

érdekében rögzített periódusidejű státuszüzeneteket küldeni az alállomásnak. 

2.4 Időbeli valószínűségi következtetés 

A mintavételi és üzenetváltási időköz beállítására vonatkozó módszerek kidolgozásánál (4.2 

fejezet) fontos szerepet kap a mérendő rendszer modellje, állapotbecslése. Természetesen 

számos állapotbecslési eljárás létezik, a három legfontosabb a rejtett Markov-modell, a Kálmán-

szűrő, és a Bayes-hálók. Ezek közül a rejtett Markov-modellt vizsgáltam, mivel jól illeszkedik a 

diszkrét értékkészletű szenzorok kezeléséhez. Valamint, ha egy AAL alkalmazásra gondolunk, 

akkor egy személy napi rutinjának véges számú elemei tekinthetők a rendszer diszkrét 

állapotainak. 

Amikor egy közvetlenül meg nem figyelhető (mérhető) folyamatot szeretnénk megbecsülni olyan 

mérések alapján, amelyek közvetetten mérik a folyamatot, akkor valószínűségi következtetésről 

beszélünk [96]. Ha azt is szeretnénk figyelembe venni, hogy a folyamat korábbi állapotai hatással 

vannak a jelenlegi és jövőbeli állapotára, akkor időbeli valószínűségi következtetést célszerű 

használni. A közvetlenül nem megfigyelhető változót rejtett változónak nevezi a szakirodalom. A 

számítások elvégzése szempontjából lényeges a Markov-kritérium, amely fennállása esetén a 

rendszer aktuális állapota nem függ az összes korábbi állapottól. Ennek speciális esete, amikor az 

aktuális állapot csak az azt megelőző állapottól függ, ekkor elsőrendű Markov-folyamatról 

beszélünk. 

A Markov-modell felállításához meg kell határoznunk a diszkrét állapotokat, a modell ezekhez az 

állaptokhoz rendelt valószínűségekkel írja le a rendszert. A modell az új mérésekkel frissíti ezeket 

a valószínűségeket, amikor a következő diszkrét időpillanatra lépünk. Az új mérések mellett 

figyelembe veszi az állapotátmeneti valószínűségeket is. Az állapotátmeneti valószínűségek írják 

le a modellezendő rendszer tulajdonságait. A rendszer állapotbecslése és a mérések között a 

szenzormodell teremti meg a kapcsolatot, ez a modell írja le a mérések bizonytalanságát. A 

használt rejtett Markov-modellt részletesen a 4.2.1 fejezeben mutatom be. 

Egy rejtett Markov-modell felállításánál a nehézséget az állapotátmeneti és a szenzormodell 

helyes megadása jelenti, ezek pontosságán múlik a modell megbízhatósága is. Az állapotátmeneti 

modell felállítására két lehetőségünk van:  

1. szakértők segítségével a modellezendő rendszer fizikai paraméterei alapján,  
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2. statisztikai módszerekkel, amennyiben rendelkezésre áll egy korábbi felcímkézett 

méréssorozat, mint tanítóminta. 

A szenzormodell felállításánál is hasonlóan kell eljárnunk, azzal a könnyebbséggel, hogy a 

szenzorok előzetes tesztelésével felállítható a pontosságuk modellje, így nincs szükség a 

tényleges folyamat megfigyelésére a szenzormodell felállításához, így az szenzorok tesztje 

gyorsan elvégezhető. (Ez természetesen csak abban az esetben igaz, ha a mért folyamat vagy a 

környezet nem befolyásolja a szenzor teljesítményét.)  

Megjegyzés: egy másik elterjedt szenzorfúziós eljárás a Bayes-i megközelítés *64+,[46], ahol egy 

vagy több szenzor kimenetének a priori eloszlása és az aktuális mérési eredmény 

figyelembevételével adható meg a fuzionált adat.  

A szenzorfúzió és/vagy az adatok simítása történhet Kálmán-szűrő segítségével is, erre 

találhatunk példát a következő irodalmakban: [10],[25],[51]. 

2.5 Idősor előrejelzés dinamikus neurális hálóval [88] 

A végpont kommunikációjára vonatkozó ütemezési ajánlásaim közt (lásd 4. fejezet) fontos az is, 

amikor a környezet állapotának előrejelzését javaslom figyelembe venni az optimális ütemezés 

kialakításához. Természetesen számos előrejelző eljárás létezik. Az energiagazdálkodás 

szempontjából az előrejelzési eljárás másodlagos fontosságú, a szempontjaink: minél pontosabb 

legyen, és minél kisebb számítási kapacitást kössön le. Nem célom tehát az összes előrejelzési 

eljárás áttekintése, a javaslat bemutatása több előrejelző eljárás mellett is lehetséges lenne. 

Mivel vizsgálataimat dinamikus neurális predikcióval végeztem, ennek bemutatását végzem a 

jelen fejezetben. 

Az előző alfejezettől eltérően most nem célunk modell felállítása (legfeljebb fekete-doboz 

modell) a megfigyelt rendszerről, valamint nem feltétlenül vannak méréseink az aktuális 

állapotról. Ilyen esetben dinamikus vagy időfüggő neurális hálóval tudunk előrejelzést végezni, ha 

az adatok mutatnak valamilyen tendenciát és/vagy periodicitást. Ilyen adatsorra példa a napi 

átlaghőmérséklet vagy fényerő. Garancia vagy korlát az előrejelzés pontosságára nem adható, de 

a háló tesztelésével az megállapítható, hogy a háló az elvárt kimenetet adja-e. A fényenergiát 

használó EH rendszerekben igény van a napi átlagos fényerősség vagy a mesterséges fényerősség 

adatok előrejelzésére az elmúlt néhány nap alapján, amihez egy FIR szűrővel ellátott előrecsatolt 

MLP (Multi Layer Perceptron) típusú hálót javaslok, ennek felépítését mutatom be a 

következőkben.  
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2.18. ábra: Az elemi neuron felépítése.[88] 

Az MLP, ahogy a neve is jelzi több rétegben alkalmaz elemi neuronokat, amely felépítése a 2.18. 

ábra alapján látható. Az elemi neuron vagy perceptron egy többdimenziós bemenetet (x) képez le 

a kimenetére: 

         (   )   (∑     
 
   ), (2.22) 

ahol w a súlyokat tartalmazó vektor és f(.) egy nemlineáris leképzést megvalósító függvény. A 

perceptron alapvető képessége, hogy az N dimenziós mintateret két részre tudja osztani egy N-1 

dimenziós hipersíkkal, azaz a bemeneti mintákat két osztályba képes sorolni. A neuron tanítása 

során a súlyok kezdeti értékét módosítjuk a kimeneten mért hiba alapján. Ehhez természetesen 

rendelkezésre kell, hogy álljon egy tanítóminta-halmaz, amely adott bemeneti vektorokhoz 

tartalmazza az elvárt kimenetet (y’). A neuron hibája tehát az adott y kimenet és az elvárt y’ 

kimenet különbségéből adódik. A tanítási folyamat iteratív, egy lépése: 

             , (2.23) 

ahol k a tanítás iterációs lépéseit indexeli 1-től. Ehhez szükséges a w0 kezdeti súlyvektor, aminek 

értékeit véletlenszerűen szokás megválasztani valamilyen korlátok között. Az αk tag tartalmazza a 

hibát, látható, hogy ha a hiba nullára csökken, a súly sem módosult tovább az előző iterációs 

lépéshez képest. A fenti algoritmus bizonyíthatóan konvergál egy megoldáshoz, sőt a szükséges 

tanítólépések számára is felső korlát adható. 

Egy ilyen neuronokból felépített, legalább egy nemlineáris rejtett rétegű háló képes modellezni 

bármilyen nemlineáris rendszert. Az egyik legelterjedtebb hálóstruktúra7 az MLP (Multi Layer 

Perceptron, Többrétegű Perceptron), ebben a struktúrában nincsenek visszacsatolások, azaz a 

háló előrecsatolt. A bemeneti vektort (x) a bemeneti réteg neuronjai dolgozzák fel, majd a rejtett 

rétegek dolgozzák fel a bemeneti réteg kimenetét. A rejtett rétegek száma és az egy rejtett 

                                                             
7 A neuronok be- és kimeneteit elviekben bármilyen módon összeköthetnénk, azonban a kész hálót 
tanítanunk is kell (tanítás a súlyok meghatározása), és egy általános háló tanítására nincsenek kidolgozott 
algoritmusok. 
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rétegben lévő neuronok száma a háló paramétere, amit a minták jellege és száma alapján szokás 

meghatározni. A rejtett rétegek kimenetét még egy kimeneti réteg dolgozza fel és adja a háló 

kimenetét (y) (lásd 2.19. ábra). 

 
2.19. ábra: Az MLP felépítése.[88] 

A bemenetek (x) és a kimenetek (y) leképezését a súlyok (w) ismeretében a következőképpen 

adhatjuk meg: 

    (   (           )) (2.24) 

ahol Wl az l-edik réteg neuronjainak súlyvektoraiból képzett mátrix, L a rétegek száma. A háló az 

ún. hibavisszaterjesztéses (back-propagation) algoritmussal tanítható, azaz elég a kimeneten lévő 

hibát ismerni (a tanítóminta párok alapján) ahhoz, hogy beállítsuk az összes réteg súlyait. Az 

algoritmus az elemi neuron tanításához hasonlóan iteratív. Egy iterációs lépés során a súlyokat 

módosító összefüggés a következő: 

     
    

        
  

, (2.25) 

ahol    az l-edik réteg visszaterjesztett hibáiból képzett oszlopvektor. Elemei a következőképpen 

adódnak: 

   
  (∑   

      
       

   )   ((   )
 

 
) (2.26) 

ahol f’ az elemi neuronok kimenetén lévő nemlineáris függvénykapcsolat inverze. A legelső    

hibavektor a kimenet hibája, ezt tudjuk a (2.33) összefüggéssel visszaterjeszteni a belső rétegek 

felé. A (2.33) összefüggésben a µ paraméter az ún. tanulási tényező, ez befolyásolja a tanulás 

sebességét, szokás „bátorsági” faktornak is nevezni. Kis μ érték esetén a háló lassan tanul (sok 

iterációs lépésben), mivel minden lépésben csak kis mértékben módosulnak a súlyok. Nagy µ 
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esetén a tanulás gyorsabb, viszont nem feltétlenül konvergál egy optimális súlymátrixhoz. A µ 

tanulási tényező megválasztására nincs egyértelműen javasolható módszer. 

A fent bemutatott MLP segítségével képesek vagyunk tetszőleges nemlineáris függvény 

regressziójára, aminek segítségével tetszőleges nemlineáris rendszereket is modellezhetünk. A 

háló alapvetően statikus, de időfüggővé tehető egy ún. TDL (Tapped Delay Line, késleltetőlánc) 

segítségével. 

 
2.20. ábra: Egy időfüggő neurális struktúra általános felépítése. [88] 

Az NFIR (Nonlinear Finite Impulse Response) modellstruktúra [26] (lásd 2.20. ábra) csak a korábbi 

bemenetek értéket használja, azaz nem tartalmaz visszacsatolást, ami előnyös tulajdonság: a háló 

egyszerűbben tanítható és a kimeneti érték stabilabb. Az NFIR modell esetén a regresszor a 

következő: 

    [                ] (2.27) 

Az N paraméter adja meg, hogy hány korábbi bemenetet használunk fel a kimenet 

meghatározásához. Az N értéke mindig az adott alkalmazási terület függvénye, azaz a 

tanítóminták jellege határozza meg. Az NFIR modell alapján bővített statikus MLP hálózat tanítása 

a korábban ismertetett hibavisszaterjesztéses (backpropagation, BP) algoritmussal történik, a 

minták megfelelő előkészítése mellett. Az imént vázolt modellstruktúra alkalmas nemlineáris 

rendszerek modellezésére, identifikációjára vagy akár idősor előrejelzésre is. Ez utóbbi úgy 

valósítható meg, ha a tanítóminták egy idősor N db egymást követő múltbeli értéke, az elvárt 

kimenet pedig a következő érték. Ezt az eljárást később a 4.1 fejezetben alkalmazom. 
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3 Energiaforrások és tápegység elrendezések vizsgálata 

A következő fejezetben a már korábban ismertetett EH források közül vizsgálom meg azokat, 

amelyek alkalmasak az 1.1 fejezetben kitűzött célok eléréséhez. A vizsgálatok célja, hogy 

megbízható adatokat kapjak az adott körülmények között kinyerhető energia mennyiségéről, 

valamint az energiaátalakítók hatásfokáról. Ezekre a mérésekre alapozva ajánlásokat teszek az 

energiamenedzselő alrendszer felépítésére az energiafelhasználási mód figyelembevételével. A 

fejezet végén bemutatok néhány tipikus szenzoregységet, ami a rendszerben a fogyasztót 

képviselheti. Erre azért van szükség, hogy fogyasztás és a gyűjtött energiamennyiség ismeretében 

(adott körülmények között) pontos becslést lehessen adni a várható működési időtartammal 

kapcsolatban. 

3.1 Az energy harvesting források vizsgálata 

A 2.2 fejezetben bemutatott lehetséges energiaforrások közül ki kell választanom azokat, 

amelyek alkalmasak a beltéri és nem ipari jellegű alkalmazásokra. A megvizsgált irodalmak 

alapján a 3.1 táblázatban bemutatott értékeket tekintettem kiindulási alapnak. 

Forrás Teljesítménysűrűség Alkalmazási terület példa 

Fényenergia (kültéri) 15 mW/cm3 Időjárási/közlekedési adatok 
gyűjtése 

Fényenergia (beltéri) 50 µW/cm3  Idősek megfigyelése, 
otthonautomatizálás 

Hőenergia 40 µW/cm3 Épületgépészeti 
mérőrendszerek 

Mozgási 
energia/vibráció 

116 µW/cm3 Ipari környezet / személyre 
rögzítve 

Elektromágneses 
energia (ambiens) 

0,01 µW/cm3  - 

Elektromágneses 
energia (besugárzott*) 

26 µW/cm3 - 

3.1. táblázat: Várható teljesítménysűrűség a különböző forrásoknál a területtel foglalkozó irodalmak alapján. (*: 3 W 
besugárzott teljesítmény 5 m távolságról) [1],[69] 

AAL alkalmazásokban leginkább a beltéri fényenergia és hőenergia kinyerése ígéretes. A mozgási 

energia felhasználása is szóba jöhet, ha olyan eszköz kialakítására van lehetőség, amelyet a 

megfigyelt személyre rögzíthető (pl.: karóra), így a személy mozgásából származó energiát 

használhatjuk az eszköz működtetéséhez. Elképzelhető egy a padlóba épített energiakinyerő 

eszköz is, amely a rálépés mozgási energiáját alakítja elektromos energiává. Egy ilyen rendszer 

kiépítése jelentős költségekkel jár, ami ellenkezik a célkitűzéseimmel. Jelen kutatásban a 

kisméretű szenzoregységekre koncentrálok így mozgási energia felhasználása nem került 

részletes vizsgálat alá. A besugárzott elektromágneses energia kis kiterjedésű szenzorhálózatokat 

fenn tud tartani [69], viszont kérdéses a hosszú távú egészségügyi hatása, ami az AAL 
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alkalmazásokban lényeges probléma (a megfigyelt személyek általában tartózkodnak az effajta 

technológiáktól).  

A következő alfejezetben a beltéri fényenergiát átalakító napelemek részletes vizsgálatát 

végeztem el. Ehhez hasonlóan a hőelemek vizsgálatát is elvégeztem, azonban azok eredményeit 

nem hasznosítottam közvetlenül, így ennek a részletes bemutatását a függelékbe helyeztem (lásd 

Függelék C. fejezet). 

3.1.1 Beltéri fényenergia 

A 2.2.1.1 fejezetben bemutattam, hogy a fényenergia átalakítása elektromos energiává 

napelemekkel lehetséges. Fontos kérdés az átalakítás hatásfoka, ami a legújabb kísérleti 

stádiumban lévő napelemeknél már a 40%-ot is elérte [41], azonban a kereskedelmi forgalomban 

kapható napelemek hatásfoka csak 10-20% körüli. A hatásfok azonban függvénye a beeső fény 

intenzitásának is (lásd később). A napelemekkel foglalkozó irodalmakban [9],[28],[91] a beeső 

fény teljesítményét W/m2-ben szokás kifejezni, az 1000 W/m2 értéket pedig 1 „Nap”-nak nevezik, 

ugyanis megközelítőleg ennyi a közvetlen déli napsütésből származó energia. Ez a hatásfokot 

figyelembe véve azt jelenti, hogy egy 1 m2 méretű átlagos napelem a déli órákban ~200 W 

teljesítményt képes leadni. Ezért kültéren a napelemek használata a fényenergia kinyerésére 

szinte kizárólagos más forrásokkal szemben, még annak figyelembevételével is, hogy a 

megvilágítás nélküli órákra el kell tárolni a nappal kinyert energiát. Sajnos alacsony 

megvilágításnál (pl.: 10 W/m2) a napelemek hatásfoka mindössze 1-2% [28]. Ahhoz, hogy 

kiderüljön pontosan mennyi a hatásfok és a kinyerhető energia, méréseket végeztem. A mérési 

elrendezés a 3.1 ábrán látható. 

 
3.1. ábra: Mérési elrendezés a napelem I-U karakterisztikájának felvételéhez [98]. 

A napelemek teljesítményét az áram-feszültség (I-U) karakterisztika jellemzi. Ennek 

megméréséhez egyszerre kell mérni a leadott feszültséget és áramot konstans bejövő 

teljesítmény és változó terhelés mellett. A karakterisztika jellegzetes pontjai a két végpontja, az 

Uszakadás (ekkor I=0) és az Irövidzár (ekkor U=0), illetve a maximális teljesítmény pont (MPP, Maximum 

Power Point) (UMPP). Az elméleti karakterisztikán a feszültség állandó a különböző szintű 

megvilágításoknál, de ez sajnos a gyakorlatban nincs így a parazita ellenállásoknak köszönhetően 
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(Rsoros, Rsönt). A karakterisztika két végpontjából megbecsülhető az ideális terhelés, amely esetén a 

leadott teljesítmény maximális lesz, ez az úgy nevezett maximális teljesítmény munkapontja [9]. 

Az MPP a beeső fény intenzitásának a függvénye, ezért fontos kérdés, hogy mekkora terhelést 

kapcsolunk a napelemre, mert egy fix terhelés nem lesz ideális változó beeső fényintenzitásnál. A 

3.2 ábrán látható bal oldali elméleti karakterisztika egy ideális napelemre vonatkozik, amelyben 

az Rsoros = 0 Ω és az Rsönt = ∞ Ω. 

 
3.2. ábra: Áram-feszültség karakterisztikák, balra az elméleti, jobbra a mért karakterisztika. A különböző színek 

különböző bejövő teljesítményekhez tartoznak. 

A 3.2 ábra elméleti karakteresztikáit a következő összefüggés segítségével számítottam *98+: 

        ( 
  

     ), (3.1) 

ahol Is a napelem modelljében (lásd: 3.1. ábra) az áramgenerátor árama, I0 a modellben szereplő 

dióda záróirányú árama, q az elektron töltése, m a dióda karakterisztika eltérésének aránya az 

ideálistól, k a Boltzmann állandó és T a hőmérséklet. 

Az UMPP változása miatt úgynevezett MP pont követést szokás alkalmazni (MPPT, MPP Tracking 

vagy MPPC, MPP Control). Az MPP vezérlés nem követi a pont változását, viszont használata a 
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legtöbb napelemes alkalmazásban szükséges, hogy a teljesítménymaximum közelében 

üzemelhessen a napelem (lásd 3.2. ábra). Az MPP vezérlés működése közben úgy állítja be a 

bemeneti ellenállást, hogy a bemeneten a napelem feszültsége ne eshessen egy bizonyos szint 

alá, mivel akkor már jelentősen elmozdulnánk a teljesítmény maximum pontból. Az MPP követést 

általában nagyteljesítményű napelemes rendszerekben alkalmazzák (pl.: műholdak). Beltéri 

rendszerek esetén az MPP vezérlés általában elegendő, mivel a bejövő fényenergia kisebb 

mértékben változik, mint a kültéri rendszerek esetén. 

Egy a napsugárzás intenzitásának mérésére alkalmas műszerrel8 felmértem egy tipikus 

otthoni/irodai szobát (lásd 3.3. ábra). Az eredményeket W/m2-ben jelenítettem meg, a mérést a 

napsugárzás intenzitásának maximális időszakában végeztem el (Budapest, augusztus, déli 

órákban). A szoba berendezése átlagos, székek, asztalok találhatók benne, a falak fehér színűek. 

 
3.3. ábra: A beeső fényintenzitás mérése otthoni/irodai környezetben. A szoba ablaka a baloldalon található. 

A 3.3 ábrán látható, hogy ahogy távolodunk az ablaktól, drasztikusan csökken a felhasználható 

fényenergia.  

A napelemek hatásfokának méréséhez egy 1 W névleges teljesítményű, monokristályos szilícium 

napelemet használtam („A”), ami az egyik legelterjedtebb típus [58], valamint egy kisebb méretű 

0,225 W névleges teljesítményű polikristályos szilícium napelemet („B”).  

  

                                                             
8
 A használt műszer: Voltcraft PL-110SM. 
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Paraméter Szimbólum Névleges érték („A”)   Névleges érték („B”)   

Mérési feltétel Pbe 1000 W/m2 1000 W/m2 

Maximális teljesítmény PMPP 1 W 0.225 W 
Feszültség maximális 
teljesítménynél 

UMPP 6 V 3 V 

Áram maximális 
teljesítménynél 

IMPP 170 mA 75 mA 

Feszültség szakadás 
esetén 

UOC 6.9 V 3.5 V 

Áram rövidzár esetén ISC 180 mA 85 mA 

Cellák száma - 12 db 6 db 

Panel méret d 125 x 63 x 3 mm 64 x 31 x 3 mm 

Súly m 34 g 9 g 
3.2. táblázat: A mérésekhez használt napelemek névleges paraméterei [58]. 

A 3.2 táblázatban lévő értékek tehát 1000 W/m2-re vonatkoznak, ezek alapján a panel elméleti 

hatásfoka számítható, ha a napelem méretére átszámítjuk a beeső teljesítményt. A névleges 

adatokat saját mérésekkel is kiegészítettem, ezek a 3.3 táblázatban láthatók. Ha az elméleti 

értékekből származtatjuk a hatásfokot és a teljesítménysűrűséget, akkor rendre 12,95 %-ot és 

43,174 mW/cm3-t kapunk az „A” napelem esetén, valamint 11,34 %-ot és 37.8 mW/cm3-t a „B” 

napelem esetén. 

Karakterisztika mérések „A” napelemmel 

Pbe [W/m2] Pbe/d [W] UMPP [V] IMPP [mA] PMPP [mW] ηMPP [%] 

915  7,205 4,95 130,9 647,95 8,99 

507 3,992 4,88 23,64 115,36 3,16 

192 1,512 4,23 8,4 35,53 2,57 

100 0,7875 3,9 3,85 15,01 2,08 
50 0,3937 3,8 1,9 7,43 2,06 

10 0,07875 2,9 0,49 1,42 1,97 
 

Karakterisztika mérések „B” napelemmel 

Pbe [W/m2] Pbe/d [W] UMPP [V] IMPP [mA] PMPP [mW] ηMPP [%] 

941 1,866 2,87 69,8 200,32 10,73 

329 0,6527 2,75 25,3 69,575 10,65 

46,4 0,093248 2,31 3,9 9,01 9,72 

25 0,0496 2,14 2,2 4,708 9,41 

10,4 0,01984 2,01 0,926 1,86 9,12 
3.3. táblázat: A használt napelemek mért paraméterei a megvilágítás függvényében. A Pbe/d oszlop a napelem 

méretére vonatkoztatott teljesítményt mutatja. 

A 3.3 táblázat alapján látszik, hogy az „A” napelem hatásfoka jelentősen romlik alacsony beeső 

teljesítmény esetén, a „B” napelem esetén csak kisebb degradáció mutatkozik. Az egyes 

megvilágításokhoz a teljes karakterisztikát lemértem, hogy kiválaszthassam a 

teljesítménykarakterisztika maximumát. Érdemes megfigyelni, hogy az elméleti karakterisztikával 

szemben az UMPP feszültség nagymértékben függ a beeső teljesítménytől. 
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„A” napelem  „B” napelem 
Pbe [W/m2] Teljesítménysűrűség   Pbe [W/m2] Teljesítménysűrűség  

915 27,426 mW/cm3  941 33,656 mW/cm3 
507 4,883 mW/cm3  329 11,689 mW/cm3 

192 1,504 mW/cm3  46,4 1,513 mW/cm3 

100 0,635 mW/cm3  25 790,1 µW/cm3 

50 314,4 µW/cm3  10,4 312,7 µW/cm3 

10 60,01 µW/cm3    
3.4. táblázat: A teljesítménysűrűség alakulása a megvilágítás függvényében. 

A 3.4 táblázatban lévő eredményeket érdemes összevetni a 3.1 táblázatban lévő értékekkel. 

Valamint, ha összevetjük az adatlapból származó értékekkel, akkor elmaradást mutatnak a mért 

adatok. Ha a méréseket interpoláljuk az 1000 W/m2 pontra, akkor az „A” napelem esetén 10,26 

%-os hatásfokot kapunk az elméleti 12,95 % helyett. Továbbá „B” napelem esetén 11,03 %-t 

kapunk az elméleti 11,34 % helyett, ami kevésbé jelentős elmaradás. 

 
3.4. ábra: A napelemek hatásfokának mért pontjaira (o) illesztett görbe (kék: „A” napelem, zöld: „B” napelem) a bejövő 

teljesítmény függvényében. 

Az imént bemutatott mérések fontos tanulsága, hogy a különböző napelem típusok jelentősen 

eltérő hatásfokkal üzemelnek a különböző megvilágítások mellett (lásd 3.4. ábra), az 

adatlapokban azonban a legtöbb esetben csak a maximális 1000 W/m2-re vonatkozó értékeket 

adják meg. 

3.1.1.1 Energiatárolás 

A napelemek által kinyert energia időben változó mennyiségű, ez nem csak kis változásokat takar, 

hanem azt is, hogy az éjszakai időtartományokban a bejövő energia tartósan nullával egyenlő. 

Ezen felül a nem megvilágított napelem fogyasztóként viselkedik az Rsönt ellenállásnak 
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köszönhetően, ezért egy kis nyitófeszültségű diódával érdemes meggátolni az áram ilyen irányú 

folyását. Ahhoz, hogy a szenzoregység éjszaka is működhessen, energiatárolásra van szükség.  

 Li-ion 
akkumulátor 

Elektrolit 
kondenzátor 

Szuperkondenzátor 
(EDLC) 

Energiasűrűség Magas (75-250 
Wh/kg) 

Alacsony (0.01-0.05 
Wh/kg) 

Közepes (0.5-30 Wh/kg) 

Élettartam (töltési 
ciklusok száma) 

Alacsony (~1000) ~ végtelen Magas (100000-
1000000) 

Töltési idő Lassú (néhány 
óra) 

Gyors (néhány 
másodperc) 

Közepes (néhány perc) 

Töltőáramkör Szükséges Nem szükséges Nem szükséges 
3.5. táblázat: Lehetséges energiatárolók kis méretű és kis teljesítményű alkalmazásokhoz. 

A 3.5 táblázatban csak azok az energiatárolók szerepelnek, amelyek alkalmasak egy kisméretű 

szenzoregység energiaellátására. Ezeken felül az ólom-savas akkumulátorokat is szokták 

alkalmazni nagyobb méretű napelemes rendszerek esetén, azonban ezek energiasűrűsége 

jelentősen elmarad a Li-ion akkumulátorokéhoz képest. A táblázat alapján ígéretesek a 

szuperkondenzátorok (EDLC: Electric Double Layer Capacitor), mivel nem szükséges hozzájuk 

töltőáramkör és megfelelő energiasűrűséggel rendelkeznek, azaz egy kisméretű EDLC is képes 

energiával ellátni egy szenzoregységet.  

 
3.5. ábra: A hagyományos, az elektrolit és az EDL kondenzátorok összehasonlítása [109]. 

Az EDL kondenzátor több nagyságrend kapacitásnövekedést ér el a hagyományos 

kondenzátorokhoz képest a speciális térbeli szerkezetének köszönhetően (lásd 3.5. ábra). 

A síkkondenzátor kapacitása: 

   
  

 
 

    

 
 (3.2) 

A 3.2 egyenlet alapján a kondenzátor kapacitása úgy növelhető, hogy növeljük az elektródák 

felületét, vagy minél közelebb helyezzük ezeket egymáshoz. Ennek a speciális szerkezetnek 

hátrányai is vannak, az EDL kondenzátorok viszonylag magas soros ellenállással rendelkeznek 
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(RESR, lásd: 3.6 ábra), ezért nem képesek nagy áram leadására vagy felvételére. Valamint a nagyon 

kicsi d távolság miatt a megengedett maximális feszültsége mindössze 5-10 V. A kondenzátor 

feszültsége és kapacitása határozza meg a tárolt energiát: 

   
 

 
    (3.3) 

Ebből következik, hogy amíg a kapacitás lineáris kapcsolatban van a tárolt energiával, a feszültség 

négyzetes kapcsolatban, ezért érdemes a későbbiekben hangsúlyt fektetni a kondenzátor 

lehetőleg minél magasabb feszültségre töltésére. 

 
3.6. ábra: az EDL kondenzátor helyettesítő kapcsolási rajza [109]. 

Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a tárolható energiát érdemes megmérni9 a valódi kapacitást is. 

Ezt egy kisütési görbe felvételével tehetjük meg a következő egyenletek segítségével: 
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A mérés elvégzéséhez ki kell jelölnünk két feszültség értéket (U(t1) és U(t2)), majd meg kell 

mérnünk az eltelt időt, amíg a magasabb feszültségértékről (U(t1)) a kondenzátor 

kapocsfeszültsége lecsökken az alacsonyabbra (U(t2)). A kapocsfeszültség mérése mellett a kisütő 

áramot is mérni kell (lásd 3.7. ábra), hogy Iátl számítható legyen, majd a (3.7) egyenlet megadja a 

kondenzátor valós kapacitását10. 

                                                             
9 A mérésekhez használt EDLC típusa ELNA DB-5R5D105T, 1 F névleges kapacitású és 5.5 V maximális 
feszültségű. 
10

 Ez a saját méréseim alapján 0.9539 F-nak adódott. 
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3.7. ábra: adatok a kapacitás méréséhez, kék: a kondenzátor kapocsfeszültsége, piros: kisütő áram. 

Az imént vázolt kapacitásmérési módszer alkalmazandó a szenzoregység működése során is, 

mivel az EDL kondenzátorok kapacitása csökkenhet, ahogy a működési ciklusuk vége felé 

közelednek, így a szenzoregység időben jelezheti, hogy a tárolóegysége elhasználódott. 

Megjegyzendő, hogy az elemek 1-2 éves csereperiódusához képest ez akár 10-20 évre is 

kiterjeszthető az előzetes számítások alapján. A mérés elvégzéséhez a szenzoregységnek csak a 

kondenzátor feszültségét kell megmérnie két időpontban, abban az időszakban, amikor a 

kondenzátort nem tölti a napelem (pl.: éjszaka). A kisütő áram a szenzoregység paraméterei 

alapján számítható a különböző feszültségértékekhez, ezért külön árammérés nélkül is jó 

közelítéssel meghatározható az áramfelvétel. A feszültség és áram időfüggvényéből pedig 

számítható a tárolókondenzátor kapacitása. 

3.1.1.2 Tápegység-elrendezések 

A következő alfejezetben olyan tápegység-elrendezéseket mutatok be, amelyek a bejövő energiát 

hatékonyan tudják tárolni és a szenzoregység számára megfelelő feszültségszintre alakítani. 

Bevezetésképpen rövid irodalmi áttekintést adok az elterjedt elrendezésekről [17].  

 
3.8. ábra: A HydroWatch rendszer tápegység elrendezése *103+. 
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A 3.8. ábra egy ismert elrendezést ábrázol (HydroWatch) *103+, amely két átalakítót tartalmaz. Az 

ilyen és hasonló elrendezéseket az akkumulátorok használata követeli meg. A bemeneti 

konverter felügyeli az akkumulátor töltését. A bemeneti konverter megvalósíthat MPP vezérlést 

vagy követést is, amennyiben képes bemeneti impedanciáját a napelem kimenő 

teljesítménymaximumának megfelelően beállítani. Az akkumulátor névleges feszültsége 

jellemzően különbözik a fogyasztó feszültségétől, ezért van szükség a kimeneti konverterre. Ezek 

az elrendezések tipikusan nagyobb teljesítményű napelemes rendszerekre jellemzőek. A 

HydroWatch rendszerhez hasonló felépítésű a HelioMote rendszer *9+, azzal a különbséggel, hogy 

nem valósít meg MPP követést. 

Nagyon alacsony bejövő teljesítmény mellett (pl. beltéri alkalmazásnál) az akkumulátor nem 

tölthető megfelelően, ezért léteznek átalakító nélküli rendszerek is (Solar Biscuit) [104], 

amelyben az energiatárolót szuperkondenzátorral valósították meg. Ebben a példában a napelem 

közvetlenül tölti a tárolót, valamint a kimeneti konvertert is elhagyták, mert a felhasznált egyéb 

áramköri elemek tág feszültségtűrésűek (2,1-3,6 V). 

 
3.9. ábra: A Solar Biscuit rendszer blokkvázlata *104+. 

Szintén szuperkondenzátort használ tárolásra az Everlast rendszer *105+, azonban a Solar Biscuit 

rendszerrel (lásd 3.9. ábra) ellentétben használ bemeneti konvertert, ami az ún. MPP követést 

valósítja meg, hogy a napelem megfelelő terhelése mellett a lehetséges maximális 

teljesítménnyel tudja a tárolókondenzátort tölteni. A rendszer blokkvázlatát a 3.10. ábra mutatja. 

Ebben a rendszerben a kimeneti konverter egy feszültségnövelő átalakító, mert a használt 

szuperkondenzátor csak 2,4 V feszültségig tölthető, amely nem elégséges a fogyasztók számára 

az Everlast rendszerben. 
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3.10. ábra: Az Everlast rendszer blokkvázlata *105+. Az ábrán szaggatott vonal jelöli a vezérlési utakat. 

A következő bemutatott rendszer (Prometheus) [106] a tárolásra szuperkondenzátort (1. tároló) 

és akkumulátort (2. tároló) is használ (lásd 3.11. ábra). A napelem közvetlenül az 

szuperkondenzátort tölti, mint a Solar Biscuit esetén, tehát nem valósít meg MPP követést. A 

fogyasztó egy kapcsoló segítségével választani tud, hogy melyik tárolótól kapja a tápfeszültséget, 

valamint engedélyezni tudja az akkumulátor töltését, ha az 1. tároló feszültsége ezt lehetővé 

teszi. 

 
3.11. ábra: A Prometheus rendszer blokkvázlata *106+. Az ábrán szaggatott vonal jelöli a vezérlési utakat. 

Az imént bemutatott Prometheus rendszerhez sok szempontból hasonlít az AmbiMax *3+ 

rendszer, amely megvalósít MPP vezérlést is a szuperkondenzátoros tárolót töltő konverter 

segítségével. A rendszer azonban nem adaptív, a vezérlést analóg áramkör végzi, nem a 

rendszerben lévő mikrovezérlő. Az AmbiMax rendszer újdonsága, hogy nem csak napelemes 

energiaforrást használ, hanem szélenergiát is, a két alrendszer tápegységének felépítése azonos. 
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A bemutatott tápegység elrendezések előnyeit ötvözve és hátrányaikat kiküszöbölve kidolgoztam 

egy univerzális tápegység elrendezést. A tápegység tervezésénél a következő szempontokat 

vettem figyelembe:  

1. Mekkora a fogyasztó átlagos energiafelvétele: előfordulhat, hogy a fogyasztó 

energiafelvétele összemérhető a tápegységével, ilyenkor a tápegység szaggatott 

üzemeltetése javasolt. 

2. A tárolókondenzátor kapacitása és feszültsége (lásd: 3.2 egyenlet), ami azért lényeges, 

mert ha magasabb feszültségre töltjük fel a kondenzátort, akkor négyzetesen több 

energiát képes tárolni. Saját ötletem, hogy érdemes a tárolókondenzátorokat két 

csoportba kapcsolni, így az egyik magasabb feszültségre tölthető, tehát négyzetesen több 

energiát tárolhatunk benne. 

3. MPP követés: a napelem karakterisztikájának vizsgálatakor a saját méréseim alapján is jól 

látszott, hogy az UMPP feszültség változik a bejövő fényerősség függvényében. Az MPP 

követés bonyolult áramkört igényel, amelynek számottevő a saját fogyasztása is, tehát 

ennek az áramkörnek a működtetése sem javasolt folyamatos üzemben. 

4. Cél a beltéri napelemes működés, a méréseim alapján ez legfeljebb 0.5-1.5 mW átlagos 

bejövő teljesítményt jelent a nappali órákban, a többi időszakban pedig nincs bejövő 

teljesítmény. 

A végleges ajánlásomat a 3.12. ábra mutatja. A következőkben bemutatom, hogy milyen 

elrendezéseket vizsgáltam meg, mielőtt a végleges ajánlást kidolgoztam. 

 
3.12. ábra: A javasolt tápegység elrendezés. (Az ábrán szaggatott vonal jelöli a vezérlési utakat.) 

3.1.1.2.1 1. verzió [S3],[S4] 

Az áramkör alapötlete az, hogy kettéválasztja a tárolókondenzátorokat és egy részüket magasabb 

feszültségre tölti fel, így több energia tárolható. A magasabb feszültség eléréséhez egy plusz DC-

DC konverterre van szükség.  
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A 3.13 ábrán látható elrendezés két tárolókondenzátort és két DC-DC átalakítót használ. A 

napelem egy alacsony nyitófeszültségű diódával csatlakozik az első feszültségátalakítóhoz. Erre 

azért van szükség, hogy a napelem Rsönt ellenállásán keresztül ne folyhasson áram a napelem 

irányába, amikor az nincs megvilágítva. 

 
3.13. ábra: 1. ajánlás a fényenergiát hasznosító szenzoregység tápellátására. 

A dióda után kapcsolt első átalakító kapcsolt induktivitást használ a bemeneti feszültség 

növelésére és stabilizálására. Ez az átalakító11 speciálisan energy harvesting célokra készült, így 

tartalmaz MPPC (Maximum Power Point Control) áramkört. Ezért a napelem I-U 

karakterisztikájának megfelelően beállítható a bemenet terhelése (a bemenet terhelését úgy 

állítja be, hogy a bemenet feszültsége ne csökkenhessen egy beállított érték alá). A konverter 

másik előnyös tulajdonsága, hogy tipikusan 0,25 V feszültségről már képes üzemelni, tehát 

alacsony megvilágításnál is képes tölteni a tárolókondenzátort. Az első átalakító tehát azért 

felelős, hogy a Ct kondenzátort minél magasabb feszültségre feltöltse a napelem által 

szolgáltatott alacsony feszültségből. A szenzoregység 3.3 Voltnál nagyobb feszültségről nem 

képes működni, ezért egy második átalakítóra12 is szükség van, ahhoz hogy ezt előállítsuk. Ez a 

DC-DC átalakító kapcsolt kondenzátoros elven működik és képes Ube > Uki és Ube < Uki üzemmódra 

is. Az utóbbira akkor van szükség, ha a Ct1 feszültsége nem éri el a 3.3 Voltot. 

A prototípus tesztelésénél (lásd 3.14. ábra) kiderült, hogy alacsony megvilágításnál (< 10 W/m2) 

nem képes folyamatos üzemben működni, mert a konverterek folyamatos üzemeltetése 

felemészti a kinyert energiát. 

                                                             
11

 LTC3105 
12

 LTC1514 



60 
 

 
3.14. ábra: Az 1. ajánlás mérési eredményei, kék: Ct, zöld: CVCC 

3.1.1.2.2 2. verzió [S6] 

A 3.15. ábrán a 2. verzió elrendezése látható. Ebben az elrendezésben elhagytam az első DC-DC 

átalakítót, tehát itt nincs MPPC, a Ct kondenzátort közvetlenül a napelem feszültsége tölti. Az 1. 

ajánlásban lévő második DC-DC átalakító nincs folyamatosan üzemben, hanem maga a 

szenzoregység tudja engedélyezni. A szenzoregység minden alkatrésze képes kisebb feszültségről 

is üzemelni, mint a névleges 3.3 V, így megengedhetünk akár 1 V ingadozást is a 

tápfeszültségben, természetesen a dV/dt nem lehet túl nagy, ezért felel a CVCC kondenzátor. A 

szenzoregység mérni tudja mind a Ct és a CVCC kondenzátorok feszültségét és a beállított 

paraméterek alapján engedélyezi vagy leállítja a DC-DC konvertert. Ezzel az architektúrával a 

valós mérések előtt szimulációt is végeztem, lásd Függelék A. fejezet. 

 
3.15. ábra: 2. ajánlás a fényenergiát hasznosító szenzoregység tápellátására. 
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3.16. ábra: mérési eredmény a 2. ajánlásnak megfelelő tápegységgel. Piros – bejövő fényerő, kék – CVCC kondenzátor 

feszültsége, zöld – Ct kondenzátor feszültsége. 

 
3.17. ábra: A 3.11 ábra kinagyított részlete, ezen az ábrán feketével jelöltem, hogy mikor van bekapcsolva a tápegység. 

Látható, hogy ezalatt a Ct kondenzátor feszültsége csökken (zöld) és a CVCC kondenzátoré növekszik (kék). 

A 3.16 ábrán látható egy 24 órás mérés eredménye, érdemes megfigyelni, hogy a szenzor a 

nappali időszakban periodikusan bekapcsolja a tápegységet (lásd 3.17. ábra) és energiát tölt át a 

Ct kondenzátorból a CVCC kondenzátorba (ennek részletei a 3.17 ábrán láthatók). A szenzor a saját 

energiafelhasználását a tárolt energia és a bejövő fényteljesítmény alapján szabályozta (lásd 4.1 

fejezet). 

3.1.1.2.3 A tárolókondenzátorok feszültségének mérésére tranziens helyzetben [S3] 

A tárolókondenzátorok feszültségének pontos mérése nem triviális, mert a mérés közben a 

szenzoregység aktív állapotban van, és ezzel megváltoztatja a mérni kívánt mennyiséget. A 3.18. 
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ábra mutatja be azt a segédáramkört, amely egy érzékelő kapacitást használ (Ce), aminek 

feszültsége nem csökken a De diódának köszönhetően akkor, amikor a mérendő Ct feszültsége 

leesik a szenzor aktiválása miatt. Amikor a Ce feszültségéből a Ct feszültségére következtetünk, 

figyelembe kell venni a De dióda nyitófeszültségét. 

 
3.18. ábra: Segédáramkör a tárolókondenzátorok feszültségének méréshez. 

 
3.19. ábra: Mérési eredmények a kiegészítő áramkör nélkül (fent) és a kiegészítő áramkör használatával (lent). A 

folytonos vonal a valódi Ct feszültség, a csillagok pedig a szenzoregység által mért feszültséget jelzik. 

A 3.19. ábra által bemutatott két mérés (segédáramkörrel és anélkül) alapján látható a javasolt 

segédáramkörrel megvalósított pontosabb feszültségmérés. 

3.1.1.2.4 Végleges verzió 

A 2. verzió működőképes alacsony fényerő esetén is, azonban a Ct kondenzátort nem képes a 

napelem kimeneti feszültségénél nagyobb feszültségre tölteni, így az éjszakai időszakra kevesebb 

energiát tud tárolni, mint amennyit a tárolókondenzátor lehetővé tenne. Amennyiben a napelem 

(pl.: az „A” napelem esetén) kimeneti feszültsége közel esik a tárolókapacitás maximális 

feszültségéhez, akkor nem jelent jelentős nyereséget az 1. DC-DC konverter használata. Azonban 

a kisebb méretű napelemek jellemzően kisebb névleges feszültségűek is (lásd 3.2. táblázat), tehát 
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ha pl. a „B” napelem látja el energiával a végpontot, akkor jelentősen több energiát tud eltárolni 

az éjszakai időszakra, az 1. DC-DC konverter használatával. Ahogy a 1. verzió esetén láttuk, a 

konverter működése jelentős energiát emészthet fel (50-70 µA a bemenetéről), ezért az első 

konvertert kikapcsolhatóvá és egy alacsony nyitófeszültségű dióda segítségével áthidalhatóvá 

tettem. Így a hardver változtatása nélkül csupán vezérléssel (szoftveresen) meg tudjuk valósítani 

a 1. és 2. verziót is, valamint MPP követést is megvalósíthatunk. 

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

modelljéből a soros ellenállást is. 

A szenzoregységnek ehhez természetesen mérnie kell a bejövő feszültséget (Ube), a 

tárolókondenzátor feszültségét (Ut) és a saját tápfeszültségét (UVCC) is (lásd 3.20. ábra). 

A következőkben bemutatom, hogy milyen sémát dolgoztam ki az endedélyezőjelek (EN1, EN2) 

beállítására. 

Állandó paraméterek 

Paraméter leírása Jelölés 

A DC-DC konverter névleges kimeneti feszültsége Uki1 és Uki2 

A DC-DC konverter működéséhez szükséges minimális bemeneti 

feszültség 

U1beMin és U2beMin 

A szenzoregység számára megengedett feszültségtartomány [UVCCMin,UVCCMax] 

A DC-DC konverter hatásfoka a kimeneti áram függvényében13 ηDCDC1(I1ki) és ηDCDC2(I2ki) 

A tárolókondenzátor soros ekvivalens ellenállása RESRCt és RESRCvcc 

 

Változó paraméterek 

Paraméter leírása Jelölés 

A napelem kimeneti feszültsége Ube 

A tárolókondenzátor kapcsain mérhető feszültség Ut 

A szenzoregység tápfeszültsége UVCC 

A napelem aktuális megvilágításhoz tartozó MPP feszültsége UMPP 

3.6. táblázat: Az engedélyező jelek beállításhoz szükséges állandó és változó paraméterek. 

A szenzoregység a mérési ciklusában megméri az Ube, Ut(terheletlen)(=UCt), Ut(terhelt) és az UVCC 

feszültséget, majd a következő egyszerű döntési fa segítségével beállítja az engedélyezőjeleket. 

                                                             
13

 A DC-DC konverterek adaplapjában jellemzően ilyen formában található meg. 
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3.21. ábra: Az engedélyezőjelek beállításához használt döntési fák (balra: EN1 beállítása, jobbra: EN2 beállítása). A 

döntési csomópontok alatt jobbra található az igaz kimenet. 

A 3.21. ábra bemutatja, hogy milyen módon célszerű beállítani a tápegységek engedélyezőjeleit. 

A hatásfokfüggvények argumentumában lévő áramokat a következő kifejezésekkel közelíthetjük: 

          

{
 

 
        

       
         

      

       
         

 (3.8) 

            {

         

         
         

           

 (3.9) 

A döntési fa magyarázata a következő:  

 EN1 és ENF beállítása: 

o Ha a napelem UMPP feszültsége nem éri el az első DC-DC konverter működéséhez 

szükséges minimális feszültséget (U1beMin), akkor a konverter kikapcsolása 

szükséges. 

o Ha UMPP feszültség megfelelő és az η1 hatásfok eléri a β küszöböt, akkor a 

konvertert érdemes bekapcsolni. Ez jellemzően akkor igaz, amikor a bejövő 

feszültség elengedően nagy és a tárolókondenzátor feszültsége lehetővé teszik, 

hogy az 1. DC-DC konverter jó hatásfokkal tudja tölteni. 
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o Kis kimenő áram és kis bejövő teljesítmény esetén a konverter a működéséhez 

felhasználja a teljes bejövő energiát, ekkor érdemes a konverter áthidalása 

mellett dönteni. 

 EN2 beállítása 

o Az első vizsgálat itt is a konverter működéséhez szükséges minimális feszültségre 

vonatkozik, ez alatt nem javasolt bekapcsolni a konvertert. 

o A második vizsgálat a CVCC kondenzátor feszültségét veszi figyelembe, azaz, hogy 

szükséges-e tölteni, amennyiben igen, akkor következik a harmadik vizsgálat. 

o A végső döntés ebben az esetben is a hatásfok küszöb alapján történik. 

Jellemzően a 2. konverter rövid bekapcsolása után az UVCC feszültsége emelkedni 

fog, így a konverter kimenő árama lecsökken és ekkor érdemes kikapcsolni a 

konvertert. 

A módszer helyességét úgy ellenőriztem, hogy egymás mellett több egyforma végpontot 

helyeztem el, így azonos körülmények között tudtam tesztelni különböző működési módokat és 

különböző típusú DC-DC konvertereket. A mérések alapján az 1. konverter használata előnyösnek 

bizonyult, mert megfelelő megvilágítás mellett magasabb feszültségre töltötte a Ct kondenzátort. 

Ez a többletfeszültség (kb. 2,2 V) a tárolt energiában kifejezve ~318 %-os, tehát háromszoros 

növekedést jelent. Amennyiben a fényerősség nem tette lehetővé az 1. konverter bekapcsolását, 

akkor az áthidalásnak köszönhetően a végpont továbbra is működőképes maradhatott. 

 
3.22. ábra: A különböző tápegység elrendezések bemérése. 

A mérési adatok gyűjtéséhez párhuzamosan több egységet helyeztem el (lásd 3.22. ábra), így 

azonos körülmények (bejövő energia) között tudtam elvégezni a különböző elrendezések 
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vizsgálatát. Összesen öt darab egység futott párhuzamosan. A 3.7. táblázatban bemutatott 

értékek alapjául szolgáló adatsor mérése 2016-05-29 17:13 – 2016-06-01 23:09 között zajlott. 

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 

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

Az egyes elrendezések hatékonyságát úgy mértem le, hogy a szenzoregységek az aktuális 

energiaszint alapján állították be a mintavételi frekvenciájukat (lásd 4.1 fejezet). Így az az egység, 

amely az energiát hatékonyabban alakította át, több üzenetet tudott küldeni. A szenzoregység 

felépítését röviden a 3.2 fejezetben ismertetem. Az eredményekből látszik, hogy a két konverter 

használata előnyös, több energia tárolható az éjszakai időszakra, tehát ebben az időszakban is 

magasabb mintavételi frekvencia biztosítható (vagy egy nagyobb energiafogyasztású szenzor 

üzemeltethető). A tápegység implementációjához különböző DC-DC konvertereket is 

kipróbáltam, ezek között van kapcsolt induktivitásos boost konverter, amely már 250 mV 

bemeneti feszültséggel tud üzemelni és MPP vezérlést is tartalmaz (LTC3105). Második átalakítót 

a buck-boost működésű konverterek közül választottam, mivel a szenzoregység 

tápfeszültségének előállításához szükség van a Ct feszültség növelésére vagy csökkentésére. Az 

LTC1514 egy kapcsolt kondenzátoros konverter, kis áram esetén jó hatásfokú, valamint a teljes 

egység kis méretben megvalósítható. Az MP2155 pedig egy kapcsolt induktivitásos buck-boost 

konverter (lásd 2.13. ábra), amely akár 95%-os hatásfokra is képes. 

A mért adatok elemzése alapján megállapítottam, hogy mekkora hatásfokkal működött a 2. 

konverter. A számítást a tárolókapacitások feszültsége alapján végeztem, ez azt jelenti, hogy a 

számított hatásfok tartalmazza a tárolókondenzátorok töltésének hatásfokát is. 
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Tápegység MP2155 MP2155 LTC1514 LTC1514 

Ct(t0) [V] 4,578 2,558 4,674 2,636 

Ct(t1) [V] 4,402 2,116 4,541 2,22 

CVCC(t0) [V] 2,189 2,195 2,195 2,189 

CVCC(t1) [V] 2,878 2,866 2,6 2,933 

Hatásfok 74 % 55 % 53 % 62 % 

3.8. táblázat: A 2. konverter bekapcsolás előtti (t0) és kikapcsolása utáni (t1) tárolókondenzátor feszültségek alapján 
számított töltési hatásfokok. 

A 3.8. táblázat a CVCC kondenzátor töltését mutatja, az energiaforrás a Ct kondenzátor. Két ponton 

vizsgáltam meg az áttöltés hatásfokát: ~4,5 V és ~2.6 V bemeneti feszültség esetén. A 

számításhoz felhasználtam a kondenzátorok kapacitását: Ct = 3 F, CVCC = 1 F és a (3.3) egyenletet. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a kapcsolt induktivitásos konverter magasabb bemeneti 

feszültség esetén jelentősen jobb hatásfokkal üzemel, azonban alacsonyabb bementő feszültség 

esetén visszaesett a teljesítménye, és ebben a tartományban a kapcsolt kondenzátoros tápegység 

működik hatékonyabban. 

A következő ábrákon (3.23. ábra és 3.24. ábra) a színek jelentései: zöld: Ct feszültsége, kék: CVCC 

feszültsége, piros: Ube feszültség, sárga-fényerősség, magenta: 1. DC-DC konverter 

engedélyezőjele, türkiz: 2. DC-DC konverter engedélyezőjele. Az ábrák egy-egy érdekesebb 

részletet ragadnak ki az adatsorokból, a teljes adatsorok a függelékben találhatók (lásd Függelék 

B. fejezet). 

 
3.23. ábra: Az „E” végpont mérési eredményei. Látható, hogy erős megvilágítás is maximum 3 V-ot ért el a Ct 

feszültsége. (Ez a végpont az Ube feszültséget nem mérte.) 
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3.24. ábra: A „B” végpont mérési eredményei. Látható, hogy az 1. DC-DC konverter használatával a Ct feszültsége elérte 

az 5 Voltot, amely így az éjszakai órákban is 3 V fölött maradt.  

Továbbá érdemes megfigyelni (3.25. ábra), hogy az MP2155 konverter nem volt képes betölteni 

az 1. konverter szerepét megfelelően, mivel nem tartalmaz MPPC áramkört, ezért a napelem 

kimenő feszültségét ~1.8 Voltra csökkentette, amely bemenő feszültségről már nem volt képes 

üzemelni, így az „A” egység esetén nem volt képes a bejövő feszültségnél nagyobb feszültségre 

tölteni a Ct kondenzátort. 

 
3.25. ábra: Az „A” végpont mérési eredményei. Látható, hogy az MP2155 konverter nem volt képes az Ct feszültségét 3 

Voltnál nagyobb feszültségre emelni magas bejövő fényerősség mellett sem. 

3.2 A mérésekhez használt szenzoregység 

Ebben az alfejezetben a korábban bemutatott mérések elvégzéséhez szükséges szenzoregység 

felépítését mutatom be. 

A szenzoregység tervezésénél [17], [21] az elsődleges szempont az alacsony energiafogyasztás, de 

vegyük sorra a támasztott követelményeket: 

 Vezeték nélküli kommunikáció 

 Ultra alacsony fogyasztású mikrovezérlő 
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 Ki-bekapcsolható szenzorok 

o Mozgásérzékelő 

o Fényerősségmérő 

o Hőmérő 

o Elemfeszültség mérése 

 Széles működési feszültségtartomány 

 
3.26. ábra: A javasolt szenzor egység blokkvázlata 

A 3.26. ábra mutatja a szenzoregység felépítését, a tápegység részletes felépítését a 3.1.1.2.4 

fejezetben mutattam be. A szenzoregység áramfelvétele függ az üzemmódtól, amiből az 

egyszerűség kedvéért csak kettőt különböztetünk meg: aktív (mérés, számítás, adás, vétel), és 

alvó. Ha a mérés alacsony energiaigényű, akkor az egység alvó állapotában is érdemes mérni (a 

végpont szenzora aktív maradhat, míg a kommunikációs és feldolgozó egység alvó állapotban 

van). A későbbi számításokhoz szükség van az áramfelvételi értékekre az egyes módokban, pl. 

létezik olyan mozgásérzékelő szenzor14, amely 2 µA áramfelvétel mellett képes folyamatosan 

mérni. 

Név Szimbólum Tipikus 
értékek A eset 

Tipikus 
értékek B eset 

Tipikus értékek 
C eset 

Aktív áramfelvétel Ia 12 mA 15 mA 35 mA 

Alvó áramfelvétel Is 1 µA 20 µA 200 µA 

Üzenetváltás 
időtartama 

tadás_hossz 50 ms 100 ms 100 ms 

Üzenetváltási 
időköz 

tadás_időköz Beállítandó Beállítandó Beállítandó 

 3.9. táblázat: a bemutatott szenzor egység paraméterei. 

A 3.9. táblázatban szereplő adatok tipikus végpontok (szenzoregységek) áramfelvételi értékeit 

mutatja be. Az értékeket elterjedt komponensgyártók adatlapjai alapján számítottam ki. A három 

esetet úgy állítottam össze, hogy lefedjék a célkitűzéseimnek megfelelő szenzortípusokat, az 

egyes esetek tulajdonságai: 

                                                             
14

 Panasonic EKMB sorozat, pl.: EKMB1201111. 
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 A eset15 (3.1.1.2.4 fejezet méréseihez használt egység) 

o Csak hőmérséklet és fényerősségmérés 

o Alvó állapotban mindent kikapcsol, nem mér 

o Közepes hatótávú rádiós egység 

 B eset 

o Alacsony fogyasztású mozgásérzékelőt tartalmaz, amely folyamatosan mér 

o Hőmérséklet és fényerősségmérés 

o Közepes hatótávú rádiós egység 

 C eset 

o Közepes fogyasztású mozgásérzékelőt vagy egyéb szenzort (pl.: gyorsulásmérő) 

tartalmaz, amely folyamatosan mér 

o Hőmérséklet és fényerősségmérés 

o Nagy hatótávú rádiós egység 

Ezek alapján a (3.14) egyenlet felhasználásával számítható a szenzor számára szükséges energia. 

 

                                        (3.10) 

        
        

            
            (3.11) 

 
3.27. ábra: Az energiafogyasztás alakulása az üzenetváltási időköz függvényében. 

                                                             
15 A eset: mikrovezérlő: atMega88PA. B eset: mozgásérzékelő: Panasonic EKMB sorozat, mikrovezérlő: 
atMega88PA, Rádió: RFM12b. C eset: mozgásérzékelő: Panasonic EKMC sorozat, mikrovezérlő: 
atMega88PA, Rádió: RFM69HCW. 
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A fentiekből az állapítható meg, hogy egy a 3.7 táblázatban szereplő paraméterű szenzoregység 

milyen üzenetváltási időközzel képes üzemelni az összegyűjtött energiából (lásd 3.27. ábra). Pl.: 

napelemes energiaellátás esetén, ha 10 mW/m2 a bejövő fényenergia, akkor a szenzor kevesebb, 

mint 10 másodperces időközzel végezhet mérést és bonyolíthatja le az üzenetváltást. Ez az érték 

megfelel a legtöbb vezeték nélküli hálózatban és a legtöbb fizikai mennyiség méréséhez. Az 

időköz növelésével drasztikusan csökken az energiaigény, így kevesebb bejövő energiából is 

működőképes marad a szenzoregység. Természetesen csak akkor lehet ideális az üzenetváltási 

időköz, ha nem konstans, hanem az aktuális körülményeknek (energiaviszonyok és a mért 

rendszer állapota) megfelelően változik az értéke. A mintavételezés és az üzenetváltási időköz 

adaptív beállításával a 4. fejezetben foglalkozom. 

Az „A” eset egy konkrét implementációján elvégeztem az áramfelvétel mérését a különböző 

üzemmódok alatt. 

 
3.28. ábra: A megvalósított szenzoregység áramfelvétele a különböző üzemmódokban. A mérés során a tápfeszültség 3 

V. 

A 3.28. ábra alapján az implementált szenzoregységnél mérés és számítás (mikrovezérlő aktív) 

közben 800-900 µA, adás közben ~16 mA, vétel közben ~11 mA volt az áramfelvétel. Az ábráról 

nem olvasható le, de egy külön méréssel ellenőriztem az alvó állapotbeli (ilyenkor csak egy 

ébresztésért felelős időzítő aktív) áramfelvételt, ami 5,4 µA. Továbbá érdemes megfigyelni, hogy 

az egyes aktív szakaszok mennyi ideig tartottak. A mérés és számítás szakasz több mint 300 ms, 

ami azért szükséges, hogy a méréshez használt szenzorok bekapcsoljanak, tápfeszültségük 

stabilizálódjon, és a méréseket elvégezzék. Ezután következik a kommunikáció, ami ~100 ms-ig 

tart, jelentős áramfelvétel mellett. Megjegyzendő, hogy a szenzoregység a mérés elvégzése után 

nem feltétlenül folytatja le a kommunikációs szakaszt. A fenti ciklus energiaszükséglete 4,87 mJ. A 

szemléltetés kedvéért, ha egy 1 F kapacitású kondenzátort 3,3 Voltról 2 Voltra kisütünk, akkor 
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3,445 J energiát vonunk ki belőle, amely ~707 mérési ciklus és üzenetküldés elvégzésére 

elegendő16. Pusztán a mérés elvégzéséghez (kommunikáció nélkül) 0,81 mJ energia szükséges. 

3.3 Összefoglalás 

A következőkben összefoglalom a 3. fejezet kidolgozása során gyűjtött fontosabb tapasztalatokat. 

A fejezet elején megvizsgáltam a napelemek használatának lehetőségét a vezeték nélküli 

szenzorhálózat végpontjainak kizárólagos energiaforrásoként. Méréseim során két napelemtípust 

vizsgáltam meg. Felvettem az U-I karakterisztikáikat különböző megvilágításoknál, amelyekből az 

látszott, hogy a polikristályos szilícium napelem alacsony megvilágításnál jelentősebb nagyobb 

hatásfokkal alakítja át a fényenergiát, így a későbbi mérések elvégzéséhez ezt a típust 

használtam. Megvizsgáltam a témakör irodalmát, ez alapján bemutattam 6 tápegység-

elrendezést. Ezek összefoglalva a 3.10. táblázatban láthatók. 

Tápegység 

elrendezés 

DC-DC 

konverterek 

száma 

Energiatárolók 

száma és fajtája 

1. DC-DC 

konverter 

feladata 

2. DC-DC 

konverter 

feladata 

Ajánlott 

felhasználási 

terület 

HydroWatch [103] 2 db 1 db: Ni-MH Akku. töltés VCC 

előállítása 

Kültéri 

HelioMote [9] 2 db 1 db: Ni-MH Akku. töltés VCC 

előállítása 

Kültéri 

Solar Biscuit [104] 0 db 1 db: 1 F sz. kond. - - Beltéri 

Everlast [105] 2 db 1 db: 100 F sz. 

kond. 

MPP követés VCC 

előállítása 

Kültéri 

Prometheus [106] 1 db 2 db: 22 F és Li-

ion akku. 

Akku. töltés - Kültéri 

AmbiMax [3] 2 db 2 db: sz. kond és 

Li-ion akku. 

MPP követés Akku. töltés Kültéri 

Saját ajánlás 2 db 2 db: 3 F és 1 F sz. 

kond. 

MPP vezérlés 

és töltés 

VCC 

előállítása 

(szakaszolt) 

Beltéri és 

kültéri 

3.10. táblázat: Az irodalomkutatás során megismert módszerek összehasonlítása a saját ajánlással. 

Az irodalomban megismert módszerekből kiindulva ajánlást adtam egy tápegység elrendezésre, 

amely ötvözi a korábbi elrendezések előnyös tulajdonságait, a rugalmas vezérelhetősége miatt 

univerzálisan alkalmas egyaránt kültéri és beltéri működésre is. Végezetül hosszú távú méréseket 

végeztem a 3.2 fejezetben bemutatott szenzoregységgel és a javasolt tápegységgel. 

                                                             
16

 Az alvó állapotban töltött idő mennyiségével és egyéb veszteségekkel nem számolva. 
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A fejezetben bemutatott új tudományos eredményeket a 4.1 fejezet végén fogom tézisként 

megfogalmazni. 
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4 A szenzorhálózat energiatakarékos működtetésére vonatkozó 

módszerek vizsgálata 

Az előző fejezetben kidolgoztam egy javaslatot a végpontok hardver architektúrájára, amelyek a 

környezetből kinyert energiából képesek üzemelni. A működés mikéntjének megadása viszont a 

szoftver feladata [52]. Az aktív (nem alvó) állapotban töltött idő meghatározó jelentőségű az 

energiafogyasztás szempontjából (adott hardver mellett). Ez a fő komponensek aktív idejétől 

függ:  

1. a méréssel és számításokkal töltött időtől, 

2. a kommunikációval töltött időtől, ami arányos a küldött/fogadott adat mennyiségével.  

Ha a szenzorok áramfelvételét a hardver által meghatározottnak tekintjük, akkor energiát 

megtakarítani csak a szakaszos működtetésükkel lehet, ami az alkalmazástól függ, hogy 

megengedhető-e. A kommunikáció esetén azonban általánosan igaz, hogy jelentős 

energiamegtakarítás érhető el a küldendő adatmennyiség minimalizálásával. Ha tömörített 

formában *44+, *71+ vagy inkrementálisan (lásd: 2.3.2) továbbítjuk a mért adatokat, akkor kisebb 

az adat mennyisége, így a felhasznált energia is, azonban bizonyos esetekben szükséges a 

szabványos (pl.: IEEE 1451.x) üzenetformátum *40+, aminek segítségével több rendszer is 

összekapcsolható, ám ennek az ára rendszerint a nagyobb energiafogyasztás17. 

A célom: a lehető legkevesebb méréssel és/vagy üzenetküldéssel a lehető legtöbb releváns adat 

gyűjtése a megfigyelt rendszerről (lásd 1.1 alfejezet). Az előző fejezet végén már bevezettem az 

üzenetváltási időköz fogalmát, ami meghatározó eleme a szenzoregység által igényelt energia 

mennyiségének (adott üzenethossz vagy aktív időtartam mellett). A legtöbb egyszerű 

szenzorhálózat (pl.: kültéri rádiós hőmérő, otthoni riasztóberendezés érzékelői) fix18 üzenetváltási 

időközt alkalmaz, ami nem szerencsés, ha a lehető legkisebb energiafogyasztásra törekszünk 

pontos mérés végzése mellett. 

A 3.2 fejezetben javasolt szenzoregység energiafogyasztása a következő áramfelvételi 

komponensekből és ezek aktív/alvó időtartamából számítható: 

1. A teljes egység (mikrovezérlő, szenzorok és kapcsolódó áramkörök, kommunikációs 

modul) alvó állapotban felvett árama 

2. Szenzorok és kapcsolódó áramkörök áramfelvétele aktív állapotban 

                                                             
17 Ezt a nagyobb üzenetméret okozza, ami az esetleges kötelező adatmezőknek köszönhető, amelyek egy 
nem szabványos rendszerben elhagyhatók lennének. 
18

 Az értéke manuálisan konfigurálható. 
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3. Kommunikációs modul áramfelvétele aktív állapotban 

4. Processzor áramfelvétele aktív állapotban 

A szenzorokat a mikrovezérlő képes ki- és bekapcsolni, így megvalósítható mintavételes vagy 

folyamatos üzemmód is. Természetesen folyamatos üzemmódban is mintavétel történik a mért 

jellemző szempontjából, de a szenzor és a hozzá kapcsolódó áramkörök folyamatosan aktív 

állapotban vannak, a teljesítményfelvételük folyamatos, nem szakaszolt. Ilyen folyamatos 

működésű szenzor lehet például egy digitális kimenetű mozgásérzékelő, amely mozgás esetén 

megváltoztatja a kimenete állapotát, így ezzel felébresztheti a mikrovezérlőt az alvó állapotából. 

Integrált áramkörként létezik alacsony fogyasztású hőmérő is, amelyet egy küszöbértékre be 

lehet állítani, hogy mikor jelezze a digitális kimenetén a küszöb átlépését, ezzel felébresztve a 

mikrovezérlőt. Említést érdemelnek továbbá a gyorsulásmérő szenzorok is, amelyek 

hasonlóképpen konfigurálhatók, így amikor nem történik jelentős mérendő esemény, akkor a 

mikrovezérlő alvó állapotban maradhat. Ezek a szenzorok egyaránt használhatóak az AAL 

alkalmazásokban használt szenzorhálózatokban. 

A mintavételes üzemmódban a szenzorokat és a kapcsolódó áramköröket a lehető leghosszabb 

ideig alvó/kikapcsolt állapotban tartjuk az átlagfogyasztás csökkentése végett. A mintavételes 

mód használata általában olyan fizikai jelenségek mérésekor célravezető, amelyeknél nem 

jellemzők a gyors, ugrásszerű változások pl.: hőmérséklet, páratartalom, kültéri fényerő, tehát 

nincs szükség a szenzorral elérhető legnagyobb mintavételi sűrűségre. A folyamatos üzemmód 

használata akkor szükséges, ha a mért jelenség bekövetkezése pillanatszerű, pl.: mozgásérzékelő 

előtt megmozdul egy személy. Egy ilyen esemény érzékelése sikertelen lehet, vagy jelentős 

késleltetéssel érzékelhetjük, ha a mozgásérzékelőt mintavételes üzemmódban használnánk, és 

éppen kikapcsolt állapotban van az esemény bekövetkeztekor. A folyamatos üzemmód hátránya 

viszont az, hogy még egy alacsony fogyasztású szenzor esetén is jelentősen megnövekszik az 

átlagos fogyasztás (lásd 4.1 ábra). Alkalmazásfüggő tehát, hogy melyik üzemmódot használják az 

egyes szenzoregységek. Elképzelhető olyan alkalmazás, hogy nem a mozgás kezdetének vagy 

végének időpontja a releváns adat, hanem a mozgások eloszlása egy területen, vagy a mozgások 

gyakorisága, ekkor lehet létjogosultsága a mozgás mintavételezetten történő mérésének. 
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4.1. ábra: Az energiafogyasztás megoszlása a négy fő fogyasztási komponens között különböző paraméterekkel, 

folyamatos szenzor üzemmód mellett (Az aktív kommunikáció áramfelvétele 15 mA, a CPU aktív mód áramfelvétele 1 
mA, a CPU alvó áramfelvétele 5 µA). 

A 4.1 ábrán látható diagramok két paraméter két értéke mentén mutatják be az 

energiafogyasztás megoszlását a négy fő fogyasztási komponens között: 

1. üzenetváltási időköz *10 sec, 120 sec+,  

2. a szenzorok áramfelvétele *2 μA, 200 μA+.  

A számításokhoz felhasznált további paramétereket a 4.1. táblázatban foglaltam össze, ezek a 

mai elterjedt (alacsony költségű) integrált áramköri elemek tipikus értékei. A két választott 

időzítés (10 és 120 sec) a szemléltetést szolgálja, természetesen ez az érték tetszőlegesen 

beállítható. A 4.1 ábra diagramjai folyamatos üzemmódban működő szenzorokat feltételeznek. 

Adás áramfelvétele [mA] 15 

Adás ideje [s] 0,1 

Alvás áramfelvétele [mA] 0,005 

Feszültség [V] 3 

Adás időköz [s] [10 120] 

Szenzorok áramfelvétele [mA] [0,002 0,2] 

CPU aktív mód áramfelvétele [mA] 1 

CPU aktív ideje [s] 0,2 
4.1. táblázat: A bevezető számításokhoz használt paraméterek. 
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4.2. ábra: Az energiafogyasztás megoszlása különböző üzenetváltási időköz és 33%-os kitöltési tényezővel működő 

szenzorok mellett. 

A 4.2 ábra azt mutatja, amikor a 200 μA áramfelvételű szenzort a teljes idő kétharmadában 

kikapcsoljuk. A 4.1 és 4.2 ábra azt a várt eredményt mutatja, hogy ha kicsi (10 sec) az 

üzenetváltási időköz, akkor a kommunikáció dominál, ha pedig nagyobb (pl. 2 min), akkor a 

szenzorok fogyasztása határozza meg túlnyomóan a teljes egység energiafogyasztását (lásd 4.3. 

ábra). 

 
4.3. ábra: Az átlagos teljesítményfelvétel alakulása az előzőekben bemutatott példák alapján, különböző ütemezési 

paraméterek és szenzor-áramfelvételek mellett.(üzenetváltási időköz, szenzor áramfelvétel, szenzor kitöltési tényező) 

Az egyes szenzorok és más részegységek áramfelvételei a használni kívánt hardvertől függnek, 

azonban, hogy milyen gyakran vált üzenetet és milyen mintavételezéssel végez mérést a 

szenzoregység, az a lokális szoftverén és a teljes hálózatot menedzselő al- és főállomás szoftverén 

múlik. Ezek nem feltétlenül előre rögzített értékek, hanem a beállításuknál figyelembe vehetők az 

aktuális töltöttségi szintek (a rendelkezésre álló energia) és a mért rendszer aktuális állapota is 

(pl.: mekkora a változás valószínűsége) vagy akár ezek előre jelzett értékei is. Természetesen a 

szenzoregység számítási kapacitása erősen befolyásolja, hogy mennyire összetett feldolgozást és 

ütemezést lehet megvalósítani. 

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a végpontok az ütemezést csak a saját adataik alapján 

végzik el (lokális ütemezés). Ez olyan esetekben ésszerű, amikor valamilyen oknál fogva a végpont 

felé történő kommunikáció költséges. Például lehetséges olyan alkalmazás, ahol ahhoz, hogy az 

alállomás kiszámítsa a globális ütemezést, nagy mennyiségű metaadatot kellene továbbítani, 

amire csak az ütemezés miatt lenne szükség. Ezért előfordulhat, hogy a megnövekedett 
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adatforgalom miatt nagyságrendileg olyan szinten megnövekszik az energiafogyasztás, mint 

amennyit a pontosabb ütemezéssel megtakarítana a végpont. Végezetül olyan alkalmazás is 

elképzelhető, amelyben az alállomás nem tud hasznos adatokkal szolgálni az adott végpont 

számára, mert a hálózatban lévő végpontok mérései teljesen függetlenek. Tehát lokális ütemezés 

esetén a végpont a saját információi alapján állítja be a mintavételi gyakoriságot és az 

üzenetváltási időközt. Ilyen esetekben az al- és főállomás csak nyugtákat továbbít a 

szenzoregységek (végpontok) felé, ami alkalmazásrétegbeli információt nem hordoz. 

Fontos megemlíteni, hogy az általam vizsgált szenzorhálózat a kis mérete miatt nem tartalmaz 

köztes pontokat (lásd: 2.1.1 fejezet), azaz a végpontok az általuk kezdeményezett 

üzenetváltásokon kívül nem képesek üzenetek fogadására, mert alvó üzemmódban vannak. 

Ilyenkor, ha az al- és főállomás alkalmazásfüggő információt juttatna (pl. a következő 

bejelentkezés időpontját) el a végpontig, meg kell várnia annak következő bejelentkezését.  

 
4.4. ábra: Az üzenetváltások idődiagramja: A) végpont felébred alvó üzemmódból, (mérést végez) és elküldi a mért 

adatokat, B) az alállomás feldolgozza a bejövő üzenetet és elküldi a válasz/nyugta üzenetet. C) a végpont feldolgozza a 
válasz üzenetet és visszatér alvó üzemmódba. 

A 4.4. ábra által mutatott kommunikációs séma esetében a végpontok nem kell, hogy vételi 

üzemmódban legyenek, csak akkor, amikor választ várnak az alállomástól. Az ábrán a szürke sáv 

mutatja, hogy egy egység mikor van aktív vételi módban. Megjegyzés: mivel az ábra az 

üzenetváltások időzítésének bemutatását szolgálja, nem mutat olyan – egyébként sokszor 

előforduló – esetet, amikor a végpont egy mérés elvégzése miatt aktiválódik, de nem küldi el 

azonnal az eredményt. 

A következő alfejezetekben bemutatom az általam kidolgozott módszereket mind a lokális, mind 

a globális ütemezés megvalósítására. Lokális ütemezés esetén alapvetően mintavételes 

üzemmódot feltételezek, de a módszer használható eseményszerű jelenségek mérésénél is. 

Globális ütemezés esetén a rendszer modellezésével jelentős energiamegtakarítás érhető el 

azzal, hogy a mintavételi időt és az üzenetváltási gyakoriságot a megfigyelt jelenség becsült 
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állapota alapján állítjuk be. Globális ütemezés esetén módszert dolgoztam ki a folytonos és a 

mintavételes esetre egyaránt. 

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében számos alkalmazásban használnak adataggregációt, 

ilyenkor a mért adatokat nem közvetlenül a mérés után küldi el a végpont, hanem meghatározott 

számú beérkezett adat után, tömbösítve. Az üzenet mérete ezáltal nagyobb lesz, így több energia 

szükséges az elküldéséhez, viszont megspórolhatók a csomagban szereplő egyéb mezők (előtag, 

címzés, egyéb hálózati szintű adatok), valamint a rádiós modul felébredéséhez szükséges energia. 

Az aggregáció használata késleltetést hoz a rendszerbe, ami bizonyos alkalmazásoknál nem 

engedhető meg. A következőkben bemutatott módszerekben nem alkalmaztam aggregációt, így 

ezt a területet nem tárgyalom részletesebben. 

Ha egy végpont konstans mintavételi és üzenetküldési időket használ, akkor fix ütemezésről van 

szó, ezt szintén nem részletezem, legfeljebb összehasonlítási alapnak használom az összetettebb 

módszerekkel való összevetésben. 

A szenzorok jellege alapján két esetre bontottam a vizsgált területet:  

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, 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. 
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Ütemezés jellege Mit ütemez? Mért jellemző Fejezet 

Lokális 

információ 

alapján 

Mintavétel és 

üzenetváltás 

Hőmérséklet és fényerő vagy más folytonos 

jellegű mennyiségek 

4.1 

fejezet 

Globális modell 

alapján 

Mintavétel Mozgás vagy más eseményszerű jelenségek 

(magasabb fogyasztású szenzor esetén) 

4.2.2 

fejezet 

Globális modell 

alapján 

Üzenetváltás Mozgás vagy más eseményszerű jelenségek 

(alacsonyabb fogyasztású szenzor esetén) 

4.2.3 

fejezet 

4.2. táblázat: A következőkben bemutatott módszerek áttekintése. 

A 4.2. táblázatban foglaltam össze a következő fejezetekben bemutatott módszerek jellemzőit. 

4.1 Lokális ütemezés 

A következő fejezetben bemutatom a módszert, amelyet a lokális ütemezés megoldására 

dolgoztam ki. 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 3. fejezetben bemutatott hardverrel rendelkező végponthoz dolgoztam ki és 

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

használatának előnyeit. 

Beltéri fényenergiát használó végpont esetén a bejövő energia viszonylag jól előre jelezhető, 

mivel a Napból beérkező energia az évszak alapján meghatározható, a véletlen tényező a felhőzet 

vastagsága. Ez ugyan jelentős hatást fejt ki, de a mi viszonyaink között napközben mindenképpen 

jelentős bejövő fényenergiára lehet számítani. 

A mérésekhez használt végpont hardver felépítését a 3.2 fejezetben mutattam be (lásd 3.26. 

ábra). A végpont 3 szenzort tartalmaz, egy hőmérőt, egy fényerősségmérőt, továbbá méri 

mindkét tárolókapacitás feszültségét. A mért feszültségek alapján végzi el a tápegységei ki-be 

kapcsolását a 3. fejezetben bemutatott módon, de felhasználja ezeket az adatokat a mintavételi 

és az üzenetváltási idő beállításához is. 
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A bejövő energia folytonosan változik/ingadozik, amit a tárolókapacitások simítanak, azonban 

hosszú távon változik az átlagos feszültségük (pl. ha tartósan nincs bejövő energia, lassan 

csökkenni fog a feszültség). A tárolókapacitások feszültsége négyzetesen arányos a bennük tárolt 

energiával (lásd: (3.3) egyenlet). A célom az, hogy a tárolt energia ne csökkenjen egy kritikus szint 

alá, valamint ne érje el a tárolható maximális szintet sem, mert ekkor a továbbiakban gyűjtött 

energiát nem tudjuk tárolni, ilyenkor érdemesebb felhasználni az energiát. Ennek legegyszerűbb 

módja, ha a végpont gyakrabban mér. Ez nem feltétlenül fog többletinformációt jelenteni Pl.: 

hőmérsékletmérésnél, de a módszer természetesen más fizikai mennyiségek/rendszerek 

mérésénél is alkalmazható. 

A bemutatott 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 (lásd: 2.3.2 alfejezet). 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. 

A mintavételi és üzenetváltási időközöknek a becsült energiaszint (lásd 4.6. ábra) alapján történő 

beállításához konstruáltam egy függvényt a következő szempontok alapján: 

 A függvény argumentuma a becsült energiaszint, a válasza a beállítandó idő. 

 Nagy energiaszinthez alacsony mintavételi idő tartozzon, de ezt korlátozni lehessen, azaz 

a függvény az argumentum szélsőséges értékeinél tartson egy meghatározható 

minimum/maximum értékhez (Tmin és Tmax). 

 A függvény legyen folytonos, ne tartalmazzon szakadást. 

A fenti szempontok alapján az alábbi függvényt javaslom, amely megadja a mintavételi és 

üzenetváltási időközt a töltöttség ( ̂) alapján: 

         
         

        ̂         
, (4.1) 

ahol  ̂ a becsült energia, Ts a mintavételi időköz, Tmax és Tmin a megengedett maximális és 

minimális mintavételi időköz, F a görbe formatényezője és Ecenter azt az energiaszintet adja meg, 

ahol a Ts a Tmax és Tmin számtani közepe (lásd még 4.5. ábra). A (4.1) függvény alakját a következők 

indokolják: nem szeretnénk, ha egy bizonyos gyakoriságnál (Tmin) sűrűbben adna a végpont, még 
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ha ezt a rendelkezésre álló energia lehetővé is tenné, mert a hálózatban megnövekedne az 

ütközések száma és releváns új információhoz sem jutna ezáltal a rendszer. 

 
4.5. ábra: Az mintavételi időköz beállítására használt logisztikus függvény. Paraméterek: Ecenter=3.2 J, F=2, Tmax= 35.27 

min és Tmin=1 min. 

A bemutatott függvényt a mintavételi és az üzenetváltási időköz beállítására is felhasználtam, 

különböző paraméterezéssel. 

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

A 4.6. ábra alapján az üzenetküldés gyakorisága a becsült energia ( ̂) függvénye, ami a 

következőképpen adódik: 

  ̂   ∑      
 
    (4.2) 

             (4.3) 
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             (4.4) 

                   (4.5) 

A becsült energia számításához meg kell határoznunk a w1, w2 és w3 súlyokat. A súlyokkal 

hangolható az, hogy a rendszer mekkora mértékben támaszkodjon az előrejelzésre, az aktuális 

állapot figyelembevétele mellett. Az előrejelzést egy dinamikus MLP segítségével javaslom 

végezni, amely egy 5 fokszámú FIR szűrőt19 használt. Ezt az értéket tapasztalatim alapján 

választottam meg, az idősor jellege és a hálózat bonyolultságának figyelembevételével. Így a 

hálózat a bemenetére az elmúlt 5 nap átlagos fényerősségét várja (a t-edik napra    jelöli), 

kimenetén pedig az előre jelzett 6. nap átlagos fényerősségét adja meg. A tanítómintákat is 

ennek megfelelően alakítottam ki: 

 {   [              ]|   [    ]} (4.6) 

ahol xt a t-edik bemeneti tanítóminta és yt az xt bemenet esetén az elvárt kimeneti érték. Az MLP 

5 neuront tartalmaz, 1 rejtett rétegben és egy kimeneti réteget. A háló tanításához felhasznált 

adatok saját mérésből származnak, a fényerősség adatok 2013.03.30-tól 2015.01.09-ig 5 perces 

mintavételi idővel gyűjtöttem. Ezekből képeztem egy napi átlagot, majd ezeken egy 

mozgóablakos átlagolást végeztem 5-ös ablakmérettel (lásd 4.7. ábra), hogy a kiugró adatok ne 

rontsák el a háló általánosító képességét.  

 
4.7. ábra: Az egyes napokra vonatkozó átlagos fényerő (kék), az 5 nap ablak szélességű mozgó átlaggal átlagolt 

adatsor (piros). 

                                                             
19

 A fokszám és a rejtett rétegbeli neuronok számának megfelelő beállítására nincs általános módszer. A 
vizsgálataim során a *88+ irodalom alapján jártam el, miszerint addig kell növelni a fokszámot 
(komplexitást), amikor már megfelelő eredményeket kapunk. A neurális hálózatoknál jellemzően 
érvényesül az Ockham borotvája elv, azaz két megfelelő minőségű megoldás közül az egyszerűbbet 
válasszuk. 
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Így 594 nap átlagos fényerő adata állt rendelkezésemre [            ]. Ezekből alkottam meg a 

tanítópontokat a következő módon: 

 {   [          ]|   [  ]} (4.7) 

 {   [          ]|   [  ]} (4.8) 

 {     [                ]|     [    ]} (4.9) 

A háló tanításához nem használtam fel az összes mintát, a kereszt-kiértékeléses tanítási 

módszernek megfelelően a minták 10%-át tesztre, 5%-át validációra használtam a tanítás során, 

valamint egy utólagos validáció céljából az utolsó 50 mintát sem használtam tanításra. A háló 

tanítására a Levenberg-Marquardt algoritmust alkalmaztam. A háló teljesítményének 

kiértékeléséhez felhasználtam az imént említett 50 mintát, ezeken értékelhető a háló valódi 

teljesítménye (lásd 4.8. ábra). A háló az utolsó 50 mintára vonatkozóan 0,5%-os átlagos négyzetes 

hibát produkált, ami megfelelő az alkalmazás számára. 

 
4.8. ábra: A háló tanításához felhasznált adatok (kék) és a háló kimenete (zöld). A függőleges vonaltól jobbra lévő 

mintákat a háló nem kapta meg tanítómintaként. 

A háló kimenete alapján tehát egy nappal előre becsülni tudjuk a várható átlagos fényerőt, a 

végpont számára azonban pontosabb időbeli felbontással szükséges a várható fényerő. Ehhez egy 

előre eltárolt napkelte-napnyugta táblázat segítségével juthat, mert így már behatárolható, hogy 

milyen időtartományban milyen intenzitású fényerősség fog átlagosan beérkezni az adott nap 

során. 
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Amennyiben a rendszer számára már rendelkezésre áll a három komponensből becsült energia, 

akkor ezt át kell alakítania mintavételi időközzé, amit a fent bemutatott logisztikus függvény 

segítségével tesz meg. Ennek eredményeként a végpont be tudja állítani a saját alvási időzítőjét a 

kiszámolt értékre. A függvény paraméterezésén múlik, hogy a végpont hosszú távon 

működőképes maradhasson, és ne csökkenthesse az energiatárolóit a megengedett 

feszültségszint alá. 

A fent bemutatott módszert valós körülmények között is teszteltem, ami általában nehezen 

megoldható a nehezen reprodukálható környezet (időjárás, napsütés) miatt. Ezért az ilyen 

módszerek vizsgálata legtöbbször szimulációval történik. A pontosabb eredmények elérése 

érdekében a vizsgálatot valós körülmények között méréssel szeretném elvégezni. Mivel a pontos 

megismétlés nem lehetséges, ezért, több (5 db) egymás mellett lévő végpont segítségével 

teszteltem az algoritmust. A mérések hasonlóan a 3. fejezetben bemutatotthoz, 5 db egymás 

mellé helyezett végponttal történtek (lásd 3.22. ábra). A teszt előtt a korábbi napok fényerősség 

adatait a végpontok megkapták, így lehetőség nyílt egy rövidebb időtartamú (< 5 nap) tesztet 

elvégezni. A fényerősség előre jelzett értékét csak a várható energiaszint becsléséhez használom 

fel. Az egyik végpontot referenciának jelöltem ki és elemes tápellátás mellett, ütemezés nélkül, a 

beállítható legkisebb mintavételi időközzel (~8.6 s) mért és minden mérés után továbbította is az 

eredményt. A többi végpont mérési eredményeit ehhez fogom viszonyítani. A mért adatok közül 

a fényerő adatsort fogom megvizsgálni, mert a hőmérséklettel ellentétben, ugrásszerű változások 

is lehetnek benne (pl.: lámpa felkapcsolása, gyors felhőátvonulás). Egy ugrásszerű változás esetén 

nagyobb hibát eredményezhet a nagyobb mintavételi időköz. Ahhoz, hogy az 5 végpont közel 

megegyező fényerősséget mérjen, a szenzorokat20 kivezettem és egymás mellé helyeztem (lásd 

4.9. ábra). 

                                                             
20

 A fényméréshez használt szenzorok alacsony költségű fényérzékeny kadmium-szulfid ellenállások. 
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4.9. ábra: Az egymás mellé kivezetett fényerősségmérő szenzorok. 

A mérések azonban azt mutatták, hogy az egyes szenzorok adatai még így is kis eltéréseket 

mutattak (lásd 4.10. ábra és 4.12. ábra) egymáshoz képest, így a hibaszámítás előtt a szenzorok 

egymástól való eltérését kompenzálni kell.  

 
4.10. ábra: Az egymás mellé helyezett fényerősségmérők adatsorai. Az adatsorokon a körök a mintavétel időpontját 

jelölik. Az ábrán az összes végpont a beállítható legkisebb mintavételi időközzel és Δ=1 LSB értékkel működött.  Érdemes 
megfigyelni, hogy az azonos időpontokban mintavételezett adatok között is eltérés van. 
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4.11. ábra: Illesztett exponenciális görbék az egyes szenzorok közötti eltérések kompenzálására. 

 
4.12. ábra: Az egymás mellé helyezett fényerősségmérők adatsorai a kompenzáció és interpolúció után. Látható, hogy a 

mintavételi időpontokban (ugrások a jelben) az értékek megegyeznek. Az ábrán az „R” referencia végpont kivételével 
minden végpont a javasolt ütemezést használta. 

Ahhoz, hogy a hibaszámítást ne torzítsák el az egyes szenzorok közötti eltérések, görbeillesztést 

alkalmaztam (lásd 4.11. ábra). Elvégeztem egy külön mérést, amikor az összes szenzor a 

beállítható legkisebb mintavételi időközzel és legkisebb Δ értékkel mért. Ezután a minden 

adatsorhoz meghatároztam egy kompenzáló görbét, a hibaszámításhoz ezekkel a görbékkel 

kompenzált értékeket vettem alapul.  

A hibaszámításához az adatokat továbbá olyan formára kellett alakítanom, hogy minden 

időpillanathoz tartozzon mérés, ehhez interpolációra van szükség. Az interpolációt tartóval 

valósítottam meg, tehát minden időpontban az adott végpont legutolsó üzenetében küldött 

mérési eredményét tekintettem aktuálisnak (lásd 4.12. ábra és 4.13. ábra). A mérés a végpont 

mikrovezérlőjében lévő 10 bites analóg-digitális átalakító segítségével történt, a digitalizált 

értékeket a *0, 1+ intervallumra skáláztam. A hiba abszolútértékét LSB-ben adom meg. 
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4.13. ábra: A tartóval interpolált fényerősségek (fent) és a különbségekből képzett hiba idősorai. Az „R” végpont a 

referencia. 

Végpont Δ [LSB] Küldött üzenetek száma Átlagos mérési hiba [LSB] 

Referencia 1 22143 0 

A 20 655 7,33 

B 20 702 4,53 

C 100 423 10,69 

D 100 406 12,06 

 4.3. táblázat: A kidolgozott módszerrel üzemelő végpontok teljesítményének mérőszámai. A zölddel kiemelt végpontok 
előrejelzést is használtak. 

A 4.3. táblázat alapján látható, hogy az egyes végpontok adott Δ küszöb beállítással mekkora 

hibával tudták mérni a fényerősséget. A táblázatban szereplő végpontok közül csak a „B” és „C” 

használt előrejelzést az energiaszint becsléséhez, ami a mintavételi időköz beállításához 

szükséges. Látható, hogy ezek a végpontok jelentősen kisebb hibát értek el az üzenetszám csekély 

mértékű növekedése mellett. A hibaszámításhoz használt adatsor egy 53 órás mérés eredménye 

(2016.06.10. 8:30 – 2016.06.12. 13:35). 

A 3. és a 4.1 fejezet új tudományos eredményeit az alábbi tézisben foglalom össze: 
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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. Emellett kidolgoztam a végpontok alacsony és magasszintű vezérlési algoritmusait, 

amely az aktuális és az előre jelzett 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 a 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 
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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]. 

4.2 Globális ütemezés 

Globális ütemezés esetén a végpontok számára jóval több információ áll rendelkezésre, ami 

alapján beállíthatják a mintavételi vagy üzenetküldési frekvenciájukat. Az információ forrása is 

változatosabb lehet, nem korlátozódik csak az adott vezeték nélküli szenzorhálózatra, hanem 

támaszkodhat teljesen független egyéb forrásokra és származtatott adatokra is (pl. időjárás-

előrejelzés). Az adatok feldolgozása, és ezekből a mintavételi és üzenetküldési idő meghatározása 

sem feltétlenül a végpont feladata, mivel korlátozottak az erőforrásai, ezért a számítás történhet 

a fő- vagy alállomáson is. Ebben az esetben a végpont csak a konkrét időzítési adatokat kapja 

meg. Az alállomáson történő számításhoz szükséges még, hogy a végpont diagnosztikai 

információt is továbbítson az alállomás felé, jelen esetben a töltöttségi szintekkel kapcsolatos 

adatokat, azért hogy az időzítések meghatározásánál ezt is figyelembe vehesse az algoritmus. Az 

ütemezés mindkét esetben globális, a végpontban rendelkezésre álló számítási kapacitás, a 

végpont teljesítményigénye, a továbbítandó információ mennyisége és a továbbítás költsége (a 

központtól a végpont felé, ha a végpont ütemez, illetve a végponttól a központ felé, ha a központ 

ütemez) határozza meg, hogy az ütemezési algoritmus a végpontban fusson-e vagy a központi 

állomáson. Mivel a végpontok lehetőség szerint alvó állapotban vannak (nem képes üzenetek 

fogadására), az időzítések frissítése csak egy üzenetváltással történhet meg, viszont ahogy a 4.4. 

ábra is mutatja, ezt a jelenlegi rendszerben csak a végpont kezdeményezheti. Ez egy olyan 

korlátozás, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni a méréseket ütemező eljárás 

megalkotása során. 

Globális ütemezés használatával számos információ figyelembe vehető, például: 

1. A tárolt energia az egész rendszerben (az összes végpont állapota) 

2. A rendszer térbeli felépítése (az egyes szenzorok hol vannak egymáshoz képest) 

3. Az aktuálisan bejövő energia, előre jelzett bejövő energia 

4. A mért fizikai rendszer állapota 

 A korábbi mérések alapján dinamikus modellel meghatározott aktuális és becsült 

jövőbeli állapot. 
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4.2.1 A mért fizikai rendszer modellezése 

Mivel rendelkezésre áll az összes szenzor aktuális és múltbeli mérési eredménye, ezért egy 

megfelelő modell használatával lehetőségünk nyílik megbecsülni a mért rendszer múltbeli, 

aktuális és jövőbeli állapotát is. A modellezés természetesen számos eszközzel megvalósítható, 

de értekezésem tárgya nem a fizikai rendszerek modellezési módszereinek áttekintése, 

értékelése. Ezért csak annak bemutatására szorítkozom, hogy egy jó modell használata jelentősen 

javíthat a mérőhálózat energiagazdálkodásán, és csupán egyetlen modellezési eljárás 

felhasználását mutatom be mintamegoldásként. A folyamatról, a hálózatról és a környezetről 

gyűjtött információ bizonytalansága miatt valószínűségi modellezést célszerű használni. Az 

általam vizsgált rendszerben a szenzorok (vagy legalábbis jelentős részük, a mozgásérzékelők) 

diszkrét értékkészletű kimenettel rendelkeznek, ebben az esetben természetes módon adódik a 

rejtett Markov-modellek használata.  Számos olyan példát találtam továbbá az irodalomkutatás 

során, amelyek a mért rendszert Markov-modellel írják le: [36], [37], [89], [90]. 

Az ebben az alfejezetben bemutatott módszer ugyan általánosan alkalmazható bármilyen fizikai 

rendszer modellezésére, ám a használata nem feltétlenül eredményez jelentős 

energiamegtakarítást minden esetben. A megtakarítás mértéke erősen függ attól, hogy  

1. mennyire jól modellezhető a rendszer, 

2. mennyire jól jelezhető előre az állapotváltozó, mennyire mutat szabályosságot a 

viselkedés,  

3. az egyes szenzorok (végpontok) által szolgáltatott mért adatok információtartalma 

mennyire függ az állapotváltozó aktuális értékétől. 

A következőkben egy olyan rendszert mutatok be a módszer demonstrációja céljából, amelynél 

jelentős megtakarítás érhető el. 

A módszert olyan szenzorhálózaton teszteltem, amelyben mozgásérzékelők végzik a méréseket 

és egy személy tevékenységét figyelik meg. A mozgásérzékelő szenzorok kimenete bináris, tehát 

csak arról értesülünk, ha a szenzor látóterében (tipikusan 90 fok és kb. 5-10 méter) egy személy 

mozgást végez. A végpontok szűrik a mozgásérzékelő szenzor jelét, hogy kevesebb üzenetet 

kelljen küldeniük. Ez azt jelenti, hogy a mozgás kezdete üzenetet azonnal elküldik, azonban ha 

folyamatos a mozgás a szenzor előtt, akkor a mozgás vége üzenetet csak az utoljára érzékelt 

mozgás után eltelt tend idővel küldi el (lásd majd részletesen a 4.2.3 alfejezetben). 

Jelen fejezetben a személy mozgását szeretném becsülni a szenzorok által megfigyelt területen a 

végpontok üzenetei alapján. A területet zónákra osztjuk a szenzorok elhelyezkedése alapján, ha 
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egy területet több szenzor is megfigyel, akkor pontosítható a pozíció meghatározása, valamint 

több zóna alakítható ki. A 4.14. ábra bemutatja egy szoba lehetséges felosztását. A 

mozgásérzékelők érzékelési területe általában körcikk alakú (felülnézetben), azonban a középső 

területen érzékenyebb, mint a szélsőkön. Ezért az egyszerűség kedvéért téglalap alakú mezőkre 

osztom a területet, de nincs akadálya tetszőleges alakú zónák használatának sem. Ha egy időben 

több szenzor is mozgást érzékel, akkor egy modell alapján megadható, hogy melyik zónában volt 

a legmagasabb a mozgás valószínűsége. 

 
4.14. ábra: Egy szoba lehetséges zónákra osztása, ha a szoba négy sarkában vannak a szenzorok. 

Az eljárás egyben szenzorfúzió és időbeli valószínűségi következtetés. A mozgásokból keletkezett 

adatsorok által leírt folyamat ebben a megközelítésben tekinthető Markov-folyamatnak. A 

Markov-kritérium lényeges eleme, hogy a jelen állapot meghatározásához nincs szükség az összes 

múltbéli állapotra, elsőrendű folyamat esetén pedig a jövőbeli állapot meghatározásához csak a 

jelen állapot szükséges. A modellezéshez rejtett Markov-modellt használtam. Ahhoz, hogy a fent 

felvázolt fizikai rendszert modellezhessük a probléma formalizálása szükséges. 

A skalár állapotváltozó lehetséges értékei a megfigyelt terület zónáit reprezentálják, N zóna 

esetén: 

       |                     (4.10)  

írja le, hogy mekkora valószínűséggel tartózkodik a megfigyelt személy a k-adik idpontban az n-re 

kódolt zónában, ha a mérések sorozatát az 1,2,…,k időpontokban az      mátrix írja le. A mátrix 

sorainak száma a szenzorok számával egyezik meg, oszlopainak száma pedig az eddigi mérési 

időpontok számával. Egy valószínűségekből álló vektor írja le a k-adik időpillanatban az egyes 

zónákban való tartózkodás valószínűségét: 
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     |     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

[
 
 
 
 
      |     
      |     
      |     

 
      |     ]

 
 
 
 

 (4.11) 

 ∑     
 
     |        minden k-ra, (4.12) 

ahol k az időpillanat indexe. A továbbiakban a tömörebb írásmód kedvéért a 

             
   (4.13) 

jelölést fogom használni. Az összes állapot (N) becsült valószínűségét tartalmazó vektort 

    |     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅-nak jelölöm. 

A (4.12) egyenlet azt jelenti, hogy az 1-től N-ig terjedő zónákban egy időben csak egy személy 

tartózkodhat, és mindig tartózkodik pontosan egy személy a területen (utóbbi kiküszöbölhető, ha 

felveszünk egy „nincs a területen” állapotot). Erre a korlátozásra azért van szükség, mert a 

mozgásérzékelők nem képesek személyeket megkülönböztetni. Ha erre képesek lennének, akkor 

a módszer egyszerű általánosításával több személy is megfigyelhető lenne. 

A rejtett Markov-modellt az állapotátmeneti valószínűségek és a szenzorok mérési 

karakterisztikája (szenzormodell, ami függ a szenzorhálózat térbeli felépítésétől és a mérési 

zajtól) írja le. Az állapotátmenetek valószínűségét 

  (  
 |    

 )                           (4.14) 

írja le. Ezeket a valószínűségeket a rendszer tanulhatja, de kisszámú állapotváltozó érték (zóna) 

mellett akár a priori feltételezések és ismeretek alapján is megbecsülhetők a telepítési helyszín 

ismeretében. Az egyes állapotátmenetek valószínűségei mátrixos alakban is felírhatók 

(állapotátmeneti mátrix): 

   

[
 
 
 
 
    

 |    
      

 |    
       

 |    
  

    
 |    

      
 |    

       
 |    

  
 

    
 |    

  

 
    

 |    
  

  
     

 |    
  ]

 
 
 
 

 (4.15) 

Egyszerűen fogalmazva az állapotátmeneti mátrixban kódolja a rendszer a térképet, pl.: a nem 

szomszédos zónák közötti állapotátmenet nagyon kicsi vagy nulla valószínűséggel szerepel. A 

térkép tanulható is, ha már rendelkezésre áll egy mért vagy szimulált adatsor: a megtörtént 

állapotátmenetek számát akkumulálni kell az egyes állapotpárokhoz, majd az adatsor 

feldolgozása után normálást kell végezni. Természetesen az állapotátmenet mátrix időfüggő is 
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lehet, de a módszer egyszerűbb formalizmussal történő demonstrálhatóságának érdekében 

időinvariánsnak tekintem. 

A rejtett Markov-modell használatához szükség van az ún. szenzormodellre is, ami arról ad 

információt, hogy az egyes szenzorok adott kimeneti szimbólumai hogyan kapcsolódnak az egyes 

állapotokhoz. A szenzormodell azt írja le, hogy az állapotváltozó adott értéke mellett egy szenzor 

melyik kimeneti értéke milyen valószínűséggel várható. A következőkben bemutatok egy 

szenzormodellt, amelyben a szenzoroknak kétféle kimeneti értéke van: észlel mozgást vagy nem 

észlel mozgást. Azonban nem kapunk minden k-adik időpontban szimbólumot, mivel a szenzor 

csak változás esetén küld üzenetet21. A központi egység ezért egységesen a két kimeneti 

szimbólum valamelyikét kapcsolja az m-edik szenzorhoz minden időpillanatban. A kimeneti 

szimbólum    
  a k-adik időpillatban, ha az m-edik szenzor üzenete, vagy ennek hiánya esetén a 

legutolsó üzenete mozgást jelzett és    
  a k-adik időpillaban, ha az m-edik szenzor üzenete, vagy 

ennek hiánya esetén a legutolsó üzenet a mozgás hiányát jelezte. 

 A 4.4. táblázat megadja az összefüggést az egyes állapotok és az egyes szenzorok kimeneti 

szimbólumai között a következő formában: 

  (  
    

 |  
 )                                  (4.16) 

ami leírja, hogy az m-edik szenzor mekkora valószínűséggel adja kimenetül az   
 

 szimbólumot, 

ha a személy az n-edik zónában tartózkodott. 

s   
    

    
    

      
    

    
    

  

1     
    

 |  
       

    
 |  

         
    

 |  
       

    
 |  

   

2     
    

 |  
       

    
 |  

         
    

 |  
       

    
 |  

   

            

N     
    

 |  
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 |  
       

    
 |  

   

4.4. táblázat: A szenzorok szimbólumainak feltételes valószínűségeiből felépített szenzormodell. 

A 4.4. táblázat elemeit a szenzorok elhelyezkedésének és mérési pontosságának ismeretében 

lehet megadni. Ehhez tudni kell, hogy az m-edik szenzor milyen valószínűséggel ad hibásan   
  

kimenetet, amikor nincs jelen a személy a szenzor látóterében (FP, false positive), illetve milyen 

valószínűséggel ad hibásan   
  kimenetet, ha jelen van a személy a szenzor látóterében (FN, false 

negative). Ezeket az értékeket a szenzor tesztelésével határozhatjuk meg. 

                                                             
21

 Amennyiben eltekintünk az egyéb diagnosztikai üzenetektől, pl.: életjel. 
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A szenzormodell bemenete a k-adik pillanatban az M kimeneti szimbólumból képzett 

megfigyelési vektor  

    

[
 
 
 
  
 

  
 

 
  

 ]
 
 
 

      
  {  

    
 }               (4.17) 

 és a kimenete 

    [  
    

      
 ]  [ (  |  

 )  (  |  
 )    (  |  

 )] (4.18) 

vektor, amely pusztán a k-adik időpillanatban ténylegesen megfigyelt szimbólumvektor 

valószínűségét adja meg az egyes állapotokban (függetlenül az előző mérésektől). Kiszámítása a 

következő formulával történik, ahol a k-adik időpillanatban az m-edik szenzor aktuális kimeneti 

szimbóluma   
 

 (j=1,2): 

   
    ∏ ∑    

 
    (  

    
 |  

 ) 
    (4.19) 

 ahol     {
      

 
    

 
 

            
 (4.20) 

A (4.19) egyenletben szorozzuk össze azokat a valószínűségeket, amelyek az összes szenzor 

aktuális kimeneti szimbóluma alapján adódnak (lásd 4.4. táblázat) ugyanis kihasználtuk, hogy a 

szenzorok mérései függetlenek, tehát az egyes valószínűségek szorzata adja a szenzorhálózat által 

beküldött (vagy implicit módon feltételezett) szimbólumvektor valószínűségét. Az ω érték 

normalizálásra szolgál, hogy az    vektor elemeinek összege 1 legyen. 

Az általános megközelítés, amelyet a következő időpillanatbeli (k) állapotvektor meghatározására 

használok a részlegesen megfigyelhető Markov döntési folyamat (POMDP). A rejtett változó j-

edik állapot valószínűségének meghatározása a k-adik időpillanatban a következő formulával 

történik: 

  (  
 |  )     (  |  

 )   (  
 )      

   (  
 )                 , (4.21) 

ahol α ismét egy normáló tényező, ami biztosítja, hogy az állapotok valószínűségeinek összege 1 

legyen (lásd 4.12 egyenlet).  
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A (4.21) összefüggés a következőképpen adódik: ha ismert a rendszer állapotainak 

valószínűségeiből képzett     |       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  vektor és a k-adik időpontra vonatkozó mérési 

eredmények az összes szenzortól    [ 
 
   

 
     

 
 ], akkor a Bayes-tétel alapján felírható: 

  (  
 |  )  

    
    

      
 |  

 
      

 
 

    
    

      
  

 
    |  

 
      

 
 

     
              (4.22) 

A nevezőben lévő       tagot nem ismerjük, viszont a teljes valószínűség tételéből felírható: 

       ∑     |  
      

   
   , (4.23) 

ami biztosítja, hogy a feltételes valószínűségek összege 1 legyen, ezért a 

       
 

 
 (4.24) 

nevezőre normáló tényezőként tekintünk. Itt  (  
 ) a j-edik állapot valószínűsége a k-adik 

időpillanatban, még a mérés előtt. 

A rejtett Markov modellen alapuló becslési eljárás egy rekurzív módon logikailag több lépésben 

határozza meg a k-adik időpillanatban az állapot becslését *96+, a méréseket felosztva: 

  (  
 |    )   (  

 |         ), (4.25) 

majd a Bayes szabály alkalmazásával: 

  (  
 |    )        |               |       , (4.26) 

továbbá kihasználva a mérések Markov tulajdonságát: 

  (  
 |    )        |        |        (4.27) 

Végül a              predikciót az előző becslésből rekurzívan meghatározva: 

  (  
 |    )      

  ∑  (  
 |    

 ) 
         

 |                      (4.28) 

A fenti kifejezés vektor-mátrixos alakba történő átírásával kapjuk meg a következő összefüggést. 

     |     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅=                    |       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, (4.29) 

ahol az új információt a    vektor hordozza, ami a szenzormodell alapján számítható a szenzorok 

kimeneti szimbólumaiból. 
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Az állapotátmeneti mátrix minél pontosabb felvétele a szenzormodellhez hasonlóan kritikus 

fontosságú a modell megfelelő működéséhez.  

A további szemléltetés kedvéért végigvezettem egy példaszámítást a függelékben (lásd Függelék 

D. fejezet). 

Az előzőekben felvázoltam azt a módszert, amely segítségével megbecsülhető a mért fizikai 

rendszer jelenlegi állapota, és akár előre jelezhető a (közel-) jövőbeli állapot. Ha ezt az 

információt is felhasználjuk, akkor javulhat a hálózat hatékonysága az energia szempontjából, 

azaz elérhető, hogy csak a valóban releváns adatok jussanak el az alállomáshoz. 

4.2.2 Globális ütemezés mintavételes mérési üzemmódban [S1] 

Abban az esetben, ha a mérést végző szenzor önmagában is jelentős energiafogyasztó 

(nagyságrendileg nagyobb fogyasztó, mint a teljes végpont alvó állapotban), folyamatos 

üzemeltetése mellett a végpont nem lenne képes hosszú távon működni. Nagy kapacitású és 

méretű energiatárolóra lenne szükség és az energiagyűjtő (EH) források sem feltétlenül képesek 

elegendő energiával ellátni. A bemutatott módszer olyan alkalmazásokban használható, ahol az 

energiafogyasztás csökkentése érdekében megengedhető egy bizonyos szintű mérési hiba. Ilyen 

alkalmazásra példa egy beltéri mozgásérzékelőkkel ellátott vezeték nélküli szenzorhálózat, ahol a 

cél a területen tartózkodó személy napi tevékenységeinek megfigyelése. Ebben az esetben 

alapvető felvetés, hogy miért mérjenek a szenzorok folyamatosan a konyhában, ha a megfigyelt 

személy a hálószobában alszik, vagy éppen nem is tartózkodik a megfigyelt területen. Látható, 

hogy e szempontok figyelembevétele jelentős energiamegtakarítási lehetőséggel kecsegtet. A 

módszer az előző alfejezetben bemutatott modell alapján információval rendelkezik a megfigyelt 

személy állapotáról (pozíció) így az egyes szenzorokat relevancia szerint sorrendezheti és a 

sorrend alapján beállítható az egyes szenzorok mintavételi frekvenciája. A sorrendezés alapját 

egy költség (C) adja, amit az adott szenzorhoz rendelünk. Az a célom, hogy a költség a 

következőktől függjön  

1. az adott szenzoregység relevanciájától a rendszer aktuális állapota mellett,  

2. a szenzoregység töltöttségi szintjétől, 

3. a környezet előre jelzett állapotától.  

A költségfüggvényre vonatkozó javaslatom ezek alapján a következő: 

          
 

      
 

 

       
         , (4.30) 
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ahol i     ,1, 2,…, M- (szenzor index), j    ,1, 2,…, N- a legnagyobb valószínűségű állapot indexe a k-

adik időpillanatban. A (4.30) egyenlet a költségfüggvény, amelyben az első tag az adott végpont 

relevanciája, R(i,j) szerepel: a modell aktuális kimenete alapján (j) mennyire releváns az i-edik 

szenzor. A második tag az i szenzor energiaállapotát veszi figyelembe, azaz egy végpont költsége 

annál nagyobb, minél kisebb a tárolt energiája. ES(i,k) tehát az i-edik végpont töltöttségi szintje a 

k-adik időpillanatban. Végül a harmadik taggal azt a predikált információt viszi a 

költségfüggvényben, amelyek tovább növelhetik a hatékonyságot, pl.: napelemet használó 

végpontok esetén mekkora a bejövő fényenergia most és a következő néhány órában, vagy 

melyik pozícióban fog tartózkodni várhatóan a megfigyelt személy. Az α és β tényezők az eljárás 

paraméterei, megválasztásuk befolyásolja a működést α növelésével nagyobb mértékben veszi 

figyelembe az algoritmus az energia szinteket az egyes végpontokban, β mértéke pedig attól függ, 

hogy mennyire megbízható az előrejelzés (akár dinamikusan is változhat). 

Ha a 4.2.1 fejezetben bemutatott rejtett Markov-modellt alkalmazzuk, akkor a (4.30) általános 

költségfüggvényt a következőképpen adhatjuk meg a jelenleg tárgyalt mintaproblémára: 

                 
 

     
 (4.31) 

A (4.30) egyenlet első tagját megvalósíthatjuk egy távolságfüggvénnyel, azaz a legvalószínűbb 

állapothoz közeli szenzorok kisebb költségűek lesznek. Itt a távolság lehet térbeli, vagy 

állapotbeli, azaz hány állapotváltáson keresztül juthatunk el a megfigyelt személy becsült 

pozíciójából olyan pozícióba, amelyről ez a szenzor releváns információt tud adni. Mivel ez a 

távolság nem függ a k időpillanattól, ezért d(i,j) függvény megvalósítható táblázattal is. A második 

tag az i-edik szenzoregységben (végpontban) tárolt energia mennyisége alapján növeli a 

költségfüggvényt, ami a tárolókapacitás (-ok) feszültsége alapján becsülhető. 

4.2.2.1 A mintaprobléma bemutatása 

Az imént felvázolt módszert a következő konkrét mintaproblémán szemléltetem: adott egy 

megfigyelt terület, ahol 20 db mozgásérzékelős végpont található, minden szobában 4 db. Így a 

4.14. ábra alapján történő felosztással minden szobát 9 részre oszthatunk, ezek a zónák adják 

majd a rendszer állapotait.  

Mozgásérzékelővel gyűjtött adatsorok beszerzése könnyen lehetséges, azonban ezekhez nem 

társul validációs adat, azaz, hogy a megfigyelt személy valójában hol tartózkodott. E nélkül a 

módszerem helyességét nem tudom bemutatni, ezért a teszteléshez szimulált adatokat 

használtam. A szimuláció egy személy mozgását generálta ismert pontok között némi 

véletlenszerűséggel egy megadott alaprajzú területen. A szimuláció a [95] irodalomban 



99 
 

ismertetett, tanszéki fejlesztésű szimulátor felhasználásával készült. A szimulátorban lehetőség 

van lakás alaprajz definiálására (lásd 4.15. ábra), szenzorok elhelyezésére, és egy személy egy 

vagy több napi cselekvéssorozatának szimulálására. A cselekvéseket az igények (éhség, álmosság, 

unalom, rendetlenség zavaró hatása stb.) prioritása határozza meg, mindig a legmagasabb 

prioritású cselekvés kezd futni. Megadható az egyes jellemzők változási sebessége az egyes 

cselekvések során, pl. az éhség csökken az evés során, nő a TV nézés során, erősebben nő a 

munka során, stb. A szimulációba véletlen változások is beépíthetők. A szimuláció használatával 

ismert a valódi pozíció és a szenzorok kimenete is az adott időpillanatban, tehát számítható az 

eltérés a valódi és a modell által becsült pozíció között. 

A modell paraméterei a következők: 

 Az állapotok száma N=46, ebből 45 állapot az 5 db szoba 9 állapota és a 46. állapot pedig 

a „nem tartózkodik a területen” állapot. 

 A szenzorok száma M = 20, a szobák négy sarkában elhelyezve. 

 A kimeneti szimbólumok   
  (van mozgás) és   

  (nincs mozgás) minden szenzorra. 

 
4.15. ábra: A mintaproblémában szereplő terület térképe és a szenzorok (s1...s20) – balra, a terület pozíciókra történő 

felosztása – jobbra. 

A korábban ismertetett módszer használatához meg kell adnunk az állapotátmeneti mátrixot és a 

szenzormodellt. 

Ha a Markov-modell kimenete rendelkezésre áll a k-adik időpillanatra, akkor kiszámolhatjuk a 

C(i,j,k) költségfüggvényt minden szenzoregységre. A szenzorok ütemezése a következő feladat, 

ami jelen esetben a mintavételi időköz beállítását jelenti. Egy szimulált mérés abból áll, hogy a 

szenzor bekapcsol, majd 1 másodpercig mérést végez, utána pedig kikapcsol. Ha a mérés alatt 

történt mozgás, akkor erről üzenetet küld az alállomásnak, amire válaszul megkapja a következő 

mintavételi időközt. Az egyszerűség kedvéért ehhez a demonstrációhoz kétféle mintavételi 
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időközt kaphatott egy-egy szenzoregység: 1) rövid intervallum, 2) hosszú intervallum. A 

szimulációkat különböző paraméterekkel futtattam, ezekben a rövid intervallum lehetett 1 

(folyamatos üzem), 5, 10, 20 és 40 másodperc, a hosszú intervallum pedig mindig 60 másodperc 

volt. A válaszüzenetet a szenzoregység számára azonnal továbbítani kell, hogy át tudjon váltani 

alvó állapotba. Tehát nem feltétlenül van lehetőség számításba venni a legutóbbi mérését a 

következő mintavételi időköz beállítása előtt, ezért az algoritmus egy listát tart fenn az aktív 

szenzorokról. Az aktív szenzoregység listán lévő egységek rövid mintavételi intervallummal 

működnek, a többi szenzoregység a hosszúval. Az aktív listára kerülés a C(i,j,k) költségfüggvény 

alapján dől el, meg kell határoznunk egy L küszöbértéket, amely azt jelenti, hogy az L darab 

legkisebb költségű szenzoregység fog az aktív egységek listájára felkerülni. A listát minden 

időpillanatban frissíti az algoritmus (lásd 4.16. ábra). 

 
4.16. ábra: Az ajánlott rendszer blokkdiagramja az aktuális mintapéldában. Az U vektor az egyes szenzoregységek 

tárolókapacitásának feszültségét tartalmazza. 

A szimulációban a szobákat 9 részre osztottam fel (lásd 4.15. ábra). Mivel a szoba sarkaiban négy 

szenzoregység van, ezért ha a szimulációban korlátozzuk a szenzorok érzékelési távolságát, akkor 

a 4 szenzoregység alapján becsülhető, hogy a 9 részből melyikben történt valószínűleg a mozgás. 

Ha egyszerre jelez mind a 4 szenzor, akkor a valószínűleg központi 5-ös részben történt a mozgás. 

Ha kettő érzékelt mozgást, akkor ennek megfelelően a 2, 4, 6 vagy 8-as részben történhetett 

mozgás, ha pedig csak egyetlen szenzoregység jelzett, akkor az 1, 3, 7 vagy 9-es részben 

történhetett a mozgási esemény. 

Az energiafogyasztás könnyen kiszámolható az aktívan méréssel töltött időből és az elküldött 

üzenetek számából. Hogy értékelni tudjuk az eljárás sikerességét, egyéb eljárásokkal vetettem 

össze két szempontból: pontosság (mekkora a hiba a szimulációból ismert pozíciótól) és 

energiafogyasztás. Ezek a módszerek a következők: 
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 Rögzített: Minden szenzoregység a rövid mintavételi intervallumot alkalmazza. 

 K-legközelebbi szomszéd: Ha egy szenzor mozgást jelez, a K darab térben legközelebbi 

szenzoregység rövid intervallumot alkalmaz, a többi pedig a hosszút. 

 Napszakfüggő: Az elmúlt napok sémája és az aktuális napszak alapján próbálja 

megbecsülni a megfigyelt személy pozícióját (pl.: mikor alszik a személy), ekkor az összes 

szenzoregységet a hosszú intervallumra állítja. 

 Hibrid: A K-legközelebbi szomszéd és a napszakfüggő módszert ötvözi. 

Az összes bemutatott módszert szimuláltam 1, 5, 10, 20, 40 másodperces rövid intervallumokkal 

és rögzített 60 másodperces hosszú intervallummal. Az eredmények 10 szimulált nap alapján 

mutatják be a rendszer teljesítményét. A hibaszámításhoz a valódi pozíciót és a legvalószínűbb 

becsült állapothoz tartozó pozíció középpontjának térbeli távolságát használtam fel, és ezt 

átlagoltam a teljes mérési perióduson. A várakozásoknak megfelelően a rögzített algoritmus 

szolgáltatta a legnagyobb pontosságot, abban az esetben, amikor a rövid intervallum 1 

másodperc, azaz a szenzoregységek folyamatosan aktívak, a hiba 0. A napszakfüggő módszer 

jelentősen jobb eredményt ért el, mint a többi egyszerű algoritmus, de vegyük figyelembe, hogy 

alkalmazott a priori információt, jelen esetben azt, hogy a megfigyelt személy mikor szokott 

aludni. A rejtett Markov-modelles megoldás ennél is jobb eredményeket produkált. 

 
4.17. ábra: A szimuláció eredményei a különböző ütemezési algoritmusok alkalmazása esetén.(Fixed – rögzített, ToD – 

napszakfüggő, 10-NN – 10 legközelebbi szomszéd) 

Az eredmények (lásd 4.17. ábra) tükrében a bemutatott módszer alkalmas a szenzorok 

mintavételi intervallumának beállítására a mért és a mérőrendszer aktuális állapotának 

figyelembe vételével. 

4.2.3 Globális ütemezés folyamatos mérési üzemmódban [S2] 

Ebben az alfejezetben azt az esetet vizsgálom meg, amikor a mintavételes üzemmód nem 

megengedett vagy a szenzor alacsony energiafogyasztású, az energiafogyasztása egy 

nagyságrendbe esik a teljes végpont energiafogyasztásával alvó üzemmódban (esetünkben 1-5 
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µA 3 V-on). A módszert ebben a fejezetben is egy olyan rendszeren mutatom be, ahol egy 

személy tevékenységét szeretnénk megfigyelni mozgásérzékelők segítségével. Amennyiben az 

érzékelők lehetővé teszik, folyamatos üzemmódban lehet a legpontosabban végezni a méréseket, 

ahogy ezt az előző alfejezetben bemutattam. A 4.1. ábra alapján ebben az esetben a 

kommunikáció igényli a teljes energiafogyasztás 84,2%-át, ezért ha sikerülne csökkenteni az 

üzenetváltások számát (ami arányos a kommunikációval töltött idővel), akkor jelentős 

mennyiségű energiát takaríthatna meg a rendszer. Ehhez először meg kell vizsgálnunk, mikor és 

miért történik üzenetváltás. Alapvetően két megközelítés létezik: eseményvezérelt és 

adatvezérelt/időzített. Az első esetben akkor történik az üzenetváltás, amikor egy esemény 

érkezik a szenzortól, azaz pl. mozgást érzékel. Ha az adott alkalmazásban az adatra azonnal 

szükség van, pl.: egy otthonautomatizálási rendszer esetén, akkor csak az eseményvezérelt 

üzenetküldés javasolt. Abban az esetben, ha az adatra nincs szükség a mérés utáni pillanatban, 

mert később történik a feldolgozás, esetleg egyetlen adatpont nem is elegendő az adatok 

kiértékelése, akkor használható a második elv, azaz az adatvezérelt/időzített megközelítés. Az 

adatvezérelt elv azt jelenti, hogy csak akkor történik meg az adatok továbbítása, ha már elegendő 

(ez természetesen alkalmazásfüggő) mérési adat áll rendelkezésre. Az időzített mód pedig azt 

jelenti, hogy bizonyos idő elteltével aggregálva történik az adatok küldése, akár rögzített, akár 

változó időközönként.  

Az előző alfejezetben nem beszélhettünk eseményvezérelt megközelítésről, mert a szenzorok 

mintavételes üzemmódban működtek. Most a folytonos üzemmód esetén vizsgálom meg az 

eseményvezérelt megközelítést abból a szempontból, hogyan csökkenthető az üzenetek száma 

úgy, hogy a teljes rendszer mérési pontossága22 csak a lehető legkisebb mértékben csökkenjen. 

Először azt vizsgálom meg, hogyan történhet az üzenetküldés egy mozgásérzékelő szenzor 

esetén. A mozgás kezdetekor (a szenzor kimenete 1-re vált) a lehető legrövidebb időn belül 

elküldi a végpont, hogy mozgás történt a szenzor látómezőjében. Ha a megfigyelt személy 

továbbra is ott marad a szenzor látómezőjében, akkor feltételezhetjük, hogy nem fog 

folyamatosan mozogni (pl.: fotelben olvas), akkor a szenzor kimenete ismét visszatérhet 0 

értékre. A megfigyelt személy pozíciója azonban nem változik meg, tehát erről az eseményről 

nem feltétlenül szükséges üzenetet küldeni, legalábbis nem szükséges azonnal. Ezért bevezettem 

egy időtúllépési paramétert a tend -et. 

                                                             
22

 Minden a mért rendszer állapota szempontjából fontos üzenet késleltetés nélkül megérkezzen. 



103 
 

 
4.18. ábra: A mozgásérzékelő kimenő jele (fent) és az ebből generált üzenetváltások (lent). 

A 4.18. ábra alapján látható egy lehetséges megközelítés arra, hogyan lehet a mozgásérzékelő 

szenzor nyers kimenő jeléből üzeneteket előállítani. Fontos megfigyelni a tend időzítés szerepét: 

amennyiben tend = 0, akkor a szenzor minden jelváltása generál egy üzenetet, ez a legtöbb 

alkalmazásban túl gyakori és redundáns üzenetküldést eredményez, akár 1 másodpercen belül 

többet. Mivel a megfigyelt személy pozíciójának változásáról szeretnénk mielőbb értesülni, ez 

sokszor nem hordoz új/többlet információt. Az előbbiek alapján érdemes használni a tend ≠ 0 

időzítést, azonban a tend mértékének beállítása nem triviális feladat. Az látszik, hogy minél 

nagyobbra állítjuk a tend időzítést, annál kevesebb üzenetet kell küldenie a végpontnak, azonban 

eljuthatunk egy olyan ponthoz, amikor ez már jelentős információveszteséggel jár. Példa: A tend = 

60 másodperc, és a megfigyelt személy rövid időre átmegy egy másik zónába, de visszatér az 

eredetibe, mielőtt letelne a 60 másodperc, ekkor a rendszer nem értesül róla, hogy visszatért az 

eredeti zónába. 

A tend időzítés értékére nincs általános és ideális érték, mivel minden esetben függ a megfigyelt 

személy mozgási sebességétől, ezért az adaptív beállítását tűztem ki célul. Az alapötlet az, hogy a 

tend értékét emeljük meg abban a zónában, ahol a személy jelenléte a legvalószínűbb a 4.2.1 

fejezetben bemutatott rejtett Markov-modell (vagy bármilyen más, jól használható modell) 

alapján. Így megkülönböztethetők azok a mozgások, amelyek pozícióváltást is eredményeznek 

(helyváltoztatás) azoktól, amelyek egy adott pozíción (zónán) belül történnek 

(helyzetváltoztatás). Természetesen a minél sokoldalúbb megfigyeléshez szükség lehet az egy 

zónán belül történő mozgások észlelésére, pl. alvásminőség vizsgálat esetén. Azonban ezen 
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adatok kiértékelés a legtöbb esetben offline történik, tehát a szenzoregység a mozgás vége 

üzenetben elküldheti, hogy hány helyi mozgásesemény történt a mozgás kezdete üzenet óta. 

Az üzenetek számának csökkentése céljából érdemes azt az esetet is figyelembe venni, ha a 

szenzor kimenete zajos, azaz olyan rövid „tüskék” jelennek meg rajta, amelyek nagy 

valószínűséggel nem tartoznak valódi mozgási eseményhez, pl. nem valószínű, hogy a célszemély 

képes egy 100 ms-ig tartó mozgást produkálni fizikailag. Ezért bevezettem a tstart időzítést is. 

 
4.19. ábra: A tstart időzítés bevezetésének hatása az elküldött üzenetekre. Az ábrán a skálázás a szemléltetés céljából 

nem pontos, tend nagyságrendekkel hosszabb időzítést jelent, mint a tstart. 

A 4.19 ábrán a tstart időzítés két hatását érdemes megfigyelni:  

1. késlelteti a mozgás kezdete üzenet küldését,  

2. ennek köszönhetően kiszűri a tstart időnél rövidebb ideig tartó mozgási események 

elküldését, amelyek nagy valószínűséggel a szenzor hibájából kerülnek a kimenetére és 

nem valódi mozgási esemény hatására.  

A tstart időzítés mértéke tipikusan 1 másodperc alatti (pl.: tstart = 200 ms), tehát az általa okozott 

késleltetés nem okoz problémát (ilyen gyors mozgásra nem számíthatunk a megfigyelt 

személytől), ellenben az elküldeni nem kívánt „tüskéket” kiszűri, így energiát takaríthat meg a 

rendszer. A tstart időzítés értéke nem függ a megfigyelt személy mozgásától, ezért előre 

rögzíthető, tehát a későbbiekben erre már nem térek vissza. 

A tend időzítés adaptív beállításával megkülönböztethetjük a helyváltoztatással járó mozgásokat a 

helyzetváltoztató egyéb mozgásoktól. A módszer a következő: a tend értékét növeljük meg abban 

a zónában, ahol a megfigyelt személy tartózkodik a rendszermodell aktuális becslése alapján. 
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Ahogy a 4.2.2 fejezetben, itt is csak üzenetváltás útján frissülhet a végpontban beállított tend 

érték, ezt figyelembe kell venni a módszer megvalósításakor és tesztelésekor. A jobb 

megértéshez vegyünk példának egy valódi mérésből származó rövid adatsort. 

 
4.20. ábra: Két különböző zónában lévő mozgásérzékelő által küldött üzenetek rövid tend esetén. Nyilak jelölik a valódi 

pozícióváltások a két zóna között, a többi esemény (élváltás) zónán belüli mozgás. 

A 4.20. ábra alapján megfigyelhető, hogy számos olyan üzenet is beérkezett az alállomásra a 

szenzorhálózat működése során, amely nem hordozott érdemi információt a megfigyelt személy 

tartózkodási helyéről. Az összes üzenetnek csak egy kis töredéke mutatta a tényleges 

helyváltoztatásokat. Ez azt mutatja, hogy jelentősen csökkenthető az üzenetszám (ezáltal az 

energiafogyasztás) a rendszer mérési pontosságának megtartása mellett. A javasolt módszert a 

következőképpen fogom kiértékelni: a szimuláció bemenete egy valós mérési sorozat, amelyet 

mozgásérzékelőkkel készítettem egy lakásban, ahol egy személy mozgott. Az adatsoron 

végighaladva alkalmazzuk a korábban felállított rejtett Markov-modellt és ennek kimenete 

alapján állítjuk be a tend értékeket az egyes szenzorokra. Az aktuális tend értékek ismeretében 

meghatározható, hogy a módszer használatával az aktuális paraméterezés mellett mennyi 

üzenetváltást takarított meg a rendszer és történt-e pontosságvesztés, azaz a szűrt adatsoron 

futtatott modell ugyanazt a kimenetet adja-e, mint az eredeti adatsoron futtatott modell. A 

szimulációra azért van szükség, mert így egy korábban mért nagyobb adatsoron is nagyon 

gyorsan kiértékelhető a módszer változó paraméterezés mellett, továbbá így össze tudjuk 

hasonlítani az eredeti és a szimulált méréssorozatot (lásd 4.21. ábra). 
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4.21. ábra: A szűrési eljárás (tend növelésének) hatása az adatsorra. 

A mérési környezet (lásd 4.22. ábra) 6 zónából állt, amelyet 6 szenzor figyelt meg (N=6 és M=6). A 

szenzorok azokon a területeken mértek, amelyek jelentős szerepet játszanak a megfigyelt 

személy napi tevékenységeinek feltérképezésében (ilyen például az ágy, a fürdőszobák, a dolgozó 

asztal, stb…). 

 
4.22. ábra: A megfigylelt terület térképe és az ott elhelyezett 6 szenzor látómezője. 

A szenzorok a rendszermodellen belül a már említett két-féle szimbólumot képesek a 

kimenetükön kiadni (az alállomásba eljuttatni):   
  az i-edik időpillanatban történt mozgás a 
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szenzor látóterében,   
  az i-edik időpillanatban nem történt mozgás a szenzor látóterében. A 

szenzormodell paraméterei empirikus módon kerültek meghatározásra, korábbi kísérletek 

eredményeinek figyelembevételével. Az állapotátmeneti mátrix meghatározása két módon 

történhet, ahogy korábban már említettem: 1) empirikus mód a térkép alapján, 2) a korábbi 

mérésekből történő offline vagy online tanulás alapján. Mivel rendelkezésemre állt elegendő 

mérési adat, ezért az utóbbi módszert választottam. Egy kiértékelő program segítségével 

meghatároztam az állapotátmenetek számát minden egyes állapot (pozíció) között, majd 

normáltam a mátrix sorait, hogy a sorok összege ne legyen 1-nél nagyobb. 

A valós körülmények között történő méréshez olyan szenzorhálózatra lenne szükség, amelyben 

minden végpontot megkettőzünk, azaz két szenzorhálózatot üzemeltetnénk párhuzamosan. Így 

elérhető lenne, hogy azonos körülmények között az egyik hálózat alkalmazza a módszert, míg a 

másik nem. Erre sajnos nem volt lehetőségem, így a következőképpen jártam el: a módszerem 

kiértékeléséhez használt szimulációnak a bemenete egy 6 órás valós mérésből származó adatsor, 

ami a 4.22. ábra által mutatott módon elhelyezett 6 végpont alállomásra küldött adataiból 

származik. A szimuláció azt vizsgálta, hogy ha különböző tend-el szűrnénk az üzeneteket (tehát 

nem küldtük volna el az összes eredetileg elküldöttet), akkor ez hogyan hatna a rendszer 

pontosságára. A valós mérésben a szenzorok a lehető legkisebb tend értékre voltak állítva, így az 

ebből az adatsorból származó értékeket fogom alapvetően helyesnek tekinteni, bár ez is nyilván 

csak egy becslése a pozíciónak. A szimulált adatok alapján történő pozícióbecslést ezzel a 

referenciabecsléssel fogom összevetni, hogy a hibát meg tudjam határozni. Ehhez két rejtett 

Markov-modellt hoztam létre azonos paraméterekkel, de más bemenő adatokkal: HMMA: az 

eredeti adatsort kapta bemenetként, HMMB pedig a növelt tend-el átalakított adatsort (szűrt 

adatsor). Megjegyzés: a szűrt adatsor kevesebb üzenetet tartalmaz, tehát a pozíció meghatározás 

pontossága csak kisebb vagy egyenlő lehet az eredeti adatsorból történő meghatározáshoz 

képest. A feldolgozás során használt k időindex egyel történő növelése 1 másodpercet jelent, 

tehát a pozíció 1 másodperces időbeli felbontással kerül meghatározásra. A hibát a 

következőképpen számítottam ki: 

    {
          

          
 (4.32) 

      
∑   

 
   

 
    , (4.33) 

ahol Ak és Bk jelöli annak az állapotnak a sorszámát, amely a HMMA és HMMB lehetséges állapotai 

közül a legnagyobb valószínűséggel szerepel. A feldolgozott adatsor végére érve az időindex K 

értéket vesz fel (utolsó időpillanat, amit kiértékeltem). Drel jelöli a relatív hibát százalékban. 
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Az kommunikáció energiafogyasztása arányos a küldött üzenetek számával, az eredmények 

szemléltetése céljából ezt a következőképpen jelenítettem meg: 

                  [ ]   (  
                

                  
)      (4.34) 

 
4.23. ábra: A javasolt módszer eredménye. A kiszűrt üzenetek arányának skálája a bal oldalon látható, a relatív hiba 

skálája pedig a jobb oldalon. 

A módszer kiértékelésére használt adatsoron elért eredményeket a 4.23. ábra mutatja. Az 

eredmények azt tükrözik, hogy az üzenetek több mint felének elhagyásával a relatív hiba 3 % alatt 

maradhat. 

Az eredmények alapján a módszer jelentős energiamegtakarítással járhat, így növelhető az 

elemek élettartama, valamint ha energy harvesting forrást használ a végpont, akkor rosszabb 

telepítési körülmények esetén is használható/működőképes marad (pl.: napelem használata 

esetén egy sötétebb szobában is működőképes marad). 

A fejezetben bemutatott új tudományos eredmények összefoglalása: 
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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 együttesen figyelembe 

vehetők a múltbeli, aktuális és predikált rendszerállapotok és energiaszintek. 

2.1 Altézis 

Mintavételi időközt beállító algoritmust kidolgoztam arra az esetre, amikor a mérés 

energiaigénye 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+, *S2+, *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, továbbá a mért rendszer modellje 

alapján meghatározza a rendszer aktuális és predikált állapotát. Ennek figyelembevételével az 

üzenetek aggregálhatók azoknál a végpontoknál, ahol az üzenet elküldése nem okozna jelentős 

változást a modell állapotában. Így a mérési pontosság minimális csökkenésével jelentős 

energiamegtakarítás lehetséges. 

Kapcsolódó publikációk: *S1+, *S2]. 
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5 Összefoglalás és kitekintés 

5.1 Összefoglalás 

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. 

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. 

A továbbiakban megvizsgáltam a lehetséges megoldásokat a bejövő elektromos energia 

tárolására is 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 

architektúrát úgy dolgoztam ki, hogy az képes legyen adaptálódni a különböző környezeti 

viszonyokhoz (bejövő energia) és a tárolókapacitásait a lehetőségekhez mérten maximálisan 

kihasználni. Ehhez a tárolókat két részre bontottam, így az egyik rész magasabb feszültségre 

tölthető, mint amit a szenzoregység tolerálni képes. A magasabb feszültség eléréséhez és ennek 

későbbi visszaalakításához két DC-DC konverter szükséges. Ezek működtetése szintén energiát 
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igényel, ezért nem üzemelnek folyamatosan. Ennek köszönhetően megjelenik egy szabályozott az 

ingadozás a szenzoregység tápfeszültségében, így a folyamatos stabilizálásra fordított energia 

megtakarítható. 

Kidolgoztam a DC-DC konvertereket vezérlő algoritmust, ami számos paramétert vesz figyelembe: 

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

maximális teljesítmény pontjához tartozó feszültségérték (UMPP). Ezek alapján a DC-DC 

konverterek csak olyan munkapontokban engedélyezi, amelyekben azok hatásfoka közel 

maximális. 

A bemutatott módszereket implementáltam, ezzel létrehozva 5 végpontot, amelyek egymással 

párhuzamosan tudtak üzemelni. Az végpontokban más-más jellegű DC-DC konvertereket is 

tesztelni tudtam, majd összevetetett a teljesítményüket. 

A 4. fejezetben a szenzorhálózati végpont egység alkalmazás szintű működésével foglalkoztam, 

azaz hogyan érdemes egy végpontnak működnie ahhoz, hogy minél pontosabb méréseket 

végezzen a lehető legkevesebb energia felhasználásával. Ez a mintavételi és az üzenetküldési 

gyakoriság beállítását jelenti. 

Megvizsgáltam a lokális ütemezés lehetőségeit, ekkor a végpont csak lokális információ alapján 

állítja be a mintavételi és az üzenetküldési gyakoriságot. Ehhez figyelembe vette az aktuális és 

előre jelzett energiaszinteket, valamint a mért adatokban tapasztalható ingadozást. Az 

előrejelzéssel kiegészített módszerrel jobb eredményeket értem el a standard eljárásokhoz 

képest. 

A vizsgálatot a globális ütemezéssel folytattam, ahol a cél egy mozgásérzékelőkből álló hálózat 

kialakítása, amely képes környezetből kinyert energia felhasználásával működni. A hálózat 

feladata egy vagy több személy megfigyelése (pozíció meghatározás) egy adott területen, 

egészség megőrzési vagy kényelmi célokat szolgálva. Két esetre bontottam a problémát: kis 

fogyasztású szenzor (folyamatos működés lehetséges, ekkor a szenzor eseményeket generál), és 

nagyobb fogyasztású szenzor (folyamatos működés nem lehetséges, a szenzor mintavételezni 

kell). 

A kiindulópont a globális ütemezésnél az, hogy a mérendő rendszer állapotára becslést adok. A 

becslés alapján eldönthető, hogy várhatóan mikor és hol változik jelentősen a rendszer állapota, 

így ezeken a helyeken (és időben) érdemes a méréseket nagyobb frekvenciával végezni, még a 

többi helyen elegendő kisebb frekvenciával, amennyiben a mintavételes esetről van szó. 
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Folyamatos mérési mód esetén azt vizsgáltam meg, hogy mikor érdemes a mérés eredményét 

elküldeni a központi állomásnak. Tehát, amíg a mintavételes esetben a mintavételi gyakoriság 

beállítására dolgoztam ki eljárást, folyamatos mérés esetén az üzenetek szűrésére. 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 új információt a teljes rendszer állapotával 

kapcsolatban és azokat nem küldi el a végpont. Ehhez a végpont felhasználja a rendszer modellje 

által adott becslést is az állapotra (globális) vonatkozóan. A bemutatott módszerrel bizonyos 

esetekben akár 50%-os energiamegtakarítás elérhető volt, a relatív hiba mindössze 3%-os 

növekedése mellett. 

5.2 Kitekintés és további kutatási lehetőségek 

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. Fontos 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. 

mozgásérzékelőből 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 



113 
 

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 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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Függelék 

A. Szimulációs eredmények a 3. fejezethez 

A 3. fejezetben bemutatott tápegység architektúrák egyes részeit az implementáció előtt az 

LTSpice áramkörszimulátorban is megvizsgáltam (lásd A.1. ábra), az eredmények az A.2. ábrán 

láthatók. 

 
A.1. ábra: A szimulált kapcsolás, bal oldalon a napelem modellje látható, a tápegységet periodikusan ki- bekapcsoltam 

SW1 segítségével. 

 

 
A.2. ábra: A szimulált feszülségek alakulása. Piros ‒ a napelem feszültsége, kék ‒ a szenzoregység tápfeszültsége. 

 

B. A 3. fejezet teljes mérési adatsorai 

A 3. fejezetben csak egy-egy részletet emeltem ki az adatsorokból a személtetés kedvéért. A 

következő ábrákon (B.1 – B.5) az összes végpont teljes adatsora látható. 
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B.1 ábra: Az „A” végpont teljes adatsora. 

 
B.2 ábra: A „B” végpont teljes adatsora. 

 
B.3 ábra: A „C” végpont teljes adatsora. 
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B.4 ábra: A „D” végpont teljes adatsora. 

 
B.5ábra: Az „E” végpont teljes adatsora. 

C. Hőkülönbségből adódó energia 

C.1 A thermoelektromos generátor hatásfokának mérése 

A kismértékű hőkülönbségből származó energiát a thermoelektronikus hatás (más néven: 

Seebeck, Peltier vagy Thompson hatás) segítségével lehet elektromos energiává alakítani. (A 

hatás fordított irányban is működik, azaz elektromos energiából hőkülönbséget képes létrehozni.) 

A hatást kihasználó hőelem működését a 2.2.1.2 fejezetben bemutattam. A következőkben a 

hőelemet TEG-nek nevezem (ThermoElektromos Generátor, ThermoElectric Generator). A TEG 

felhasználható egyes helyeken a veszteség hő elektromos energiává alakítására (lásd C.1. ábra). 
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C.1. ábra: példa a TEG egy lehetséges alkalmazására. 

Ahogy a napelemeknél a TE generátoroknál is fontos paraméter a hatásfok. Az elméleti maximális 

hatásfok a felhasznált anyagok alapján számítható az ún. Seebeck együttható segítségével. A 

Seebeck együttható azt mutatja meg, hogy az adott thermoelektromos anyag mekkora 

hőkülönbség hatására mekkora feszültséget képes generálni: 

    
  

  
  (0.1) 

a hatásfok számításához be kell vezetni egy ún. jósági tényezőt: 

   
   

 
 (0.2) 

ahol σ az elektromos vezetőképesség és λ a termikus vezetőképesség. A maximális hatásfok a 

következő: 

      
     

  

√         

√        
  
  

 (0.3) 

ami az ún. Carnot hatásfok [94]. Az imént bemutatott számítással az elméleti hatásfok 

határozható meg, ami a TEG gyártásánál felhasznált félvezető fémek anyagi tulajdonságiból 

adódik. A hatásfokot egy adott eszközön le is mérhetjük *67+, ha ismert a TEG által felvett 

hőmennyiség (Q) és leadott elektromos energia: 

   
   

   
 (0.4) 

Az elektromos teljesítmény mérése kézenfekvő és a napelemeknél már ismertetett módon 

történhet (lásd C.2. ábra és C.3. ábra): egy ismert értékű terhelő ellenálláson átfolyó áramot és a 

kapocsfeszültséget mérjük, ebből az elektromos teljesítmény (P) számítható. Ha felvesszük az P 

idődiagramját, akkor a kimeneten leadott elektromos energia (Eki) számítható. A TE generátorral 

közölt hőmennyiség mérése a következőképpen végezhető el [67]: a TE generátor meleg és hideg 
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oldalát egy-egy különböző és ismert hőmérsékletű alumínium tömbre rögzítjük. A mérés előtt az 

egyik tömböt felmelegítjük, ekkor a rendszer még nincs termikusan összekapcsolva. A tényleges 

mérés akkor kezdődik, ha két alumínium tömböt és a TE generátort összekapcsoljuk (t0). Innentől 

kezdve rögzítjük a tömbök hőmérsékletét, addig, amíg ezek a hőmérsékletek közel ki nem 

egyenlítődnek (t1). A használt alumínium fajhője ismeretében számítható, hogy mennyi energiát 

adott le a melegebb tömb és mennyi energiát vett fel a hidegebb tömb a hővezetés 

következményeként. A kettő közötti különbség az az energia mennyiség, amit a TE generátor 

felvett, illetve van egy adott mértékű veszteség is: a környezetnek átadott (hővezetés, konvekció) 

energia következtében. Az utóbbi mennyiséget minimalizálhatjuk egy megfelelő hőszigetelő 

tároló segítségével, amibe az egész mérési összeállítást bele tudjuk helyezni, így csak nagyon kis 

mennyiségű levegő fogja körülvenni a rendszert így a konvekció hatása elhanyagolható, illetve a 

hőszigetelő anyag (EPS, Expanded Polystyrene) használata miatt a környezetbe történő hővezetés 

és hősugárzás is kismértékű lesz, a mértéke lemérhető egy külön ellenőrző méréssel és 

hozzáadható a veszteséghez. A pontosabb eredmények érdekében ezt meg is tettem. A két tömb 

hőmérsékletének mérése közben természetesen mérnünk kell a TE generátor kapcsain leadott 

elektromos teljesítményt is, amit aztán a mérés idejére integrálnunk kell, hogy megkapjuk az Eki 

energiát. 

 
C.2. ábra: A mérési elrendezés blokkvázlata. 
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Mennyiség Jelölés Megjegyzés 

Kezdő időpont t0  

Végső időpont t1  
Meleg oldali tömb hőmérséklete Tm(ti)  

Hideg oldali tömb hőmérséklete Th(ti)  

A használt alumínium tömb fajhője c c(AlMgSi0.5)= 960 
J/kgK 

Meleg oldali tömb tömege mm mm = 0.432 kg 

Hideg oldali tömb tömege mh mh = 0.405 kg 

A környzetbe juttatott hőmennyiség Qk  

A TEG felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség Qt  

A TEG által felvett tényleges hőmennyiség Qbe  
A TEG kimenetén mért energia a t0 és t1 időpont 
között 

Eki  

C.1. táblázat: A TE generátor hatásfokának számításához használt jelölések bemutatása. 

A hőmennyiségek a következőképpen számíthatók: 

                       (0.5) 

                       (0.6) 

A TE generátorral közölt hőmennyiség a következőképpen alakul a veszteségek figyelembe 

vételével: 

                 (0.7) 

 
C.3. ábra: A mérési elrendezés fotója, a hőszigetelés nélkül. 
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C.4. ábra: A hatásfok kiszámításához használt adatsor, amely az ismertetett mérési elrendezéssel készült. 

 
C.5. ábra: A kiszámított hatásfok a hőmérséklet különbség függvényében. 

A mérés végeredménye a C.4. ábrán látható. Az egyes hőmérsékletekhez kiszámolt hatásfokok a 

C.5. ábrán láthatók, sajnos itt is a napelemeknél tapasztalt tendencia figyelhető meg, minél 

kisebb a hőmérsékletkülönbség, annál kisebb a hatásfok is. 

A napelem és hőelem hatásfokának mérésével lehetőségünk nyílik pontos képet kapni arról, hogy 

adott körülmények között mennyi a kinyerhető elektromos energia pontos mértéke. Ennek 

ismeretében már javasolható megfelelő szenzoregység az adott területre. 

C.2 Javasolt tápegység elrendezés a TE generátor használatához 

Az előző fejezetben bemutatott mérésnél látható, hogy a TE generátor ~10 mV/°C feszültséget 

generál a kimenetén. Ahhoz, hogy egy általános DC-DC konverterrel [27] megfelelő szintűre 

hozzuk a feszültséget, legalább 1-2 V bemeneti feszültség szükséges, ami nagyon magas 

hőkülönbséget (>100 °C) követelne meg a TE generátor két oldala között. Ez nem jellemző 

200 300 400 500 600 700 800
20

40

60

80

Nyers adatok a hatásfok számításához

Idő [s]

H
ő

m
é

rs
é

k
le

t 
[°

C
]

200 300 400 500 600 700 800
-20

0

20

40

K
a

p
o

c
s
fe

s
z
ü

lt
s
é

g
 [
m

V
]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Hatásfok a delta T függvényében

Hőmérséklet különsbség [°C]

H
a

tá
s
fo

k
 [
%

]



132 
 

otthoni, illetve irodai környezetben, léteznek azonban speciális DC-DC konverterek23, amelyek 

akár már 30 mV bemeneti feszültséggel működni tudnak. Az ilyen konverterek transzformátorok 

segítségével képesek az alacsony bemeneti feszültséget megnövelni. A működési elv a 2.2.2.1 

fejezetben bemutatott kapcsolt kondenzátoros és kapcsolt induktivitásos DC-DC konverterek 

ötvözete. A tápegység a tekercsek és kondenzátorok miatt jelentős veszteséggel működik, 

hatásfoka a gyártó mérései szerint 30 mV bemenő feszültségnél 20% körüli. A TEG és a tápegység 

alacsony hatásfoka miatt csak elegendően nagy hőkülönbség (> 10 °C) esetén javasolható az 

alkalmazása, így a napelemekhez képest csak igen szűk területen alkalmazható. 

D. Példaszámítás a 4.2.1 fejezethez 

A következőkben egy példaszámítás vezetek végig, ami hozzájárul a 4.2.1 fejezet 

szemléltetéséhez. A példában bemutatott rendszer állapotai egy szobát fednek le (lásd D.1. ábra). 

 
D.1. ábra: A példa számításhoz használt rendszer 9 zónával és 4 szenzorral. 

Állapotok száma: N=9 

Szenzorok száma: M=4 

Lehtséges kimeneti szimbólumok:  

  
  -> m-edik szenzor mérése alapján mozgás van 

  
  -> m-edik szenzor mérése alapján nincs mozgás 

A szenzormodell: 

  

                                                             
23

 Pl.: LTC3109, kifejezetten TEG-ekhez. 
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 A szenzor B szenzor C szenzor D szenzor 

       

   |    

    

   |    

    

   |    

    

   |    

    

   |    

    

   |    

    

   |    

    

   |    

1 0,9 0,1 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,9 

2 0,7 0,3 0,7 0,3 0,1 0,9 0,1 0,9 

3 0,1 0,9 0,9 0,1 0,1 0,9 0,1 0,9 

4 0,7 0,3 0,1 0,9 0,1 0,9 0,7 0,3 

5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 

6 0,1 0,9 0,7 0,3 0,7 0,3 0,1 0,9 

7 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,9 0,9 0,1 

8 0,1 0,9 0,1 0,9 0,7 0,3 0,7 0,3 

9 0,1 0,9 0,1 0,9 0,9 0,1 0,1 0,9 

A táblázatban a        
 
|      valószínűség értékei szerepelnek az adott szenzorokra és 

állapotokra vonatkozóan. 

 

A kezdeti állapotvalószínűségek: 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az állapotátmeneti mátrix: 

  

[
 
 
 
    

 |    
      

 |    
       

 |    
  

    
 |    

      
 |    

       
 |    

  
 

    
 |    

  

 
    

 |    
  

  
     

 |    
  ]
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0,7 0,096667 0,002 0,096667 0,096667 0,002 0,002 0,002 0,002 

0,058 0,7 0,058 0,058 0,058 0,058 0,003333 0,003333 0,003333 

0,002 0,096667 0,7 0,002 0,096667 0,096667 0,002 0,002 0,002 

0,058 0,058 0,003333 0,7 0,058 0,003333 0,058 0,058 0,003333 

0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,5 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 

0,003333 0,058 0,058 0,003333 0,058 0,7 0,003333 0,058 0,058 

0,002 0,002 0,002 0,096667 0,096667 0,002 0,7 0,096667 0,002 

0,003333 0,003333 0,003333 0,058 0,058 0,058 0,058 0,7 0,058 

0,002 0,002 0,002 0,002 0,096667 0,096667 0,002 0,096667 0,7 

 

Az állapotátmeneti mátrixban szereplő értékeket a szemléltetés kedvéért úgy vettem fel, hogy a 

személy egy helyben maradásának a valószínűsége viszonylag magas (0,7) legyen. Szomszédos 

zónákba való átlépés valószínűsége 0,29 egyenletesen elosztva, a nem szomszédos zónákba 

átlépés valószínűsége pedig 0,01 egyenletesen elosztva. 

A megfigyelési vektor a k=1 időpillanatban: 

   

 
 
 
 
 
  
 

  
 

  
 

  
  
 
 
 
 

 

Azaz az „A”és „B” szenzor jelzett mozgást és „C” és „D” szenzor pedig nem. 

Az állapotok valószínűségeinek kiszámítása a k=1 időpillanatra: 

  
    ∏ ∑    

 

   
 (  

    
 |    )

 

   

 

ahol     {
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      |        
  ∑    
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      |        
  ∑    
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Összefoglalva tehát a k=1 időpillanatban az egyes állapotok valószínűségei (4 tizedesjegyre 

kerekítve): 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Látható, hogy a várakozásnak megfelelően a 2-es állapothoz tartozik a legnagyobb valószínűség. 

A k=2 időpillanatban a szenzorok kimenete a következő: 

   

 
 
 
 
 
  

 

  
 

  
 

  
  
 
 
 
 

 

Azaz az „A”, „B” és „C” szenzor jelzett mozgást, a „D” szenzor pedig nem. Az új mérések alapján 

az állapotokra vonatkoztatott megfigyeléseink: 

   

[
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A következtetési lépést elvégezve pedig a következő állapotvalószínűségeket kapjuk: 

 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      ]
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A további időpillanatokban az állapotok valószínűségei változatlan szenzor kimenetek mellett 

(  ): 

               

 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      ]

 
 
 
 
 
 
 
 

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      ]

 
 
 
 
 
 
 
 

               ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      ]

 
 
 
 
 
 
 
 

               ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
D.2. ábra: Az egyes állapotok valószínűségeinek alakulásának grafikus megjelenítése lépésről lépésre. 

A valószínűségek alakulásából látható (lásd D.2. ábra), hogy egy esetleg hibás mérés („D” szenzor 

nem jelez) csak kis mértékben változtatja meg az értékeket, viszont, ha több időpillanaton 

keresztül fennállnak a mérések, akkor a valószínűségek alakulása követni fogja ezt.  

 


