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Streszczenie 
 

Artykuł prezentuje wyniki prac nad realizacją energooszczędnego, interak-
tywnego systemu bezprzewodowej transmisji danych wizyjnych z wyko-
rzystaniem układów radiowych ISM pracujących w paśmie 2,4GHz. 
Wykorzystano mikrokontrolery MSP430F2274 wchodzące w skład zesta-
wu eZ430-RF2500T firmy Texas Instruments oraz moduły kamer C328R. 
Obsługę transmisji radiowej zapewnia układ radiowy CC2500. Założeniem 
projektowym było zapewnienie możliwości interaktywnej regulacji poło-
żenia kamery. System został zaprojektowany, zrealizowany i przebadany 
pod kątem zasięgu efektywnej transmisji, poboru mocy, odporności na 
zakłócenia oraz niezawodności transmisji. 
 
Słowa kluczowe: energooszczędny interaktywny system transmisji danych 
wizyjnych, mikrokontroler MSP430, moduł eZ430-RF2500T, transmisja 
danych wizyjnych, protokół SimpliciTI. 
 

Wireless visual data transmission in system 
based on ultra-low power msp430 processor 

 
Abstract 

 
An important area of usage of wireless transmission are systems for  
secure, robust and energy-efficient visual data transmission. In the paper 
there are presented the results of work on a wireless digital visual  
data transmission interactive system, based on Texas Instruments RF 
communication modules eZ430-RF2500T. The modules operate in 2.4 
GHz band and comprise MSP430F2274 microcontrollers and  
bi-directional RF communication modules CC2500. The system allows 
manipulating the camera direction with use of two micro-servos Turnigy 
TG9. In the paper the eZ430-RF2500T module is described [1, 4, 5, 6, 7, 
11, 12] in Section 1, design conception and system components [2, 3, 7, 8] 
are discussed in Section 2, the system structure is presented in Section 3 
(Fig. 1). Section 4 contains an overview of the research methodology 
applied [12, 13] and the results (Tables 1, 2, Figs. 2, 3, 4 and 5).  
There were measured four features of the system, namely: influence of 
interferences, energy efficiency, Multipatch Fading and Raleigh Fading. 
The interference testing included tests of influence of interferences  
generated by a microwave oven, Wi-Fi router and cell-phones. The power 
consumption tests included measurements in various system states of  
a transmitter and receiver. The multipath Fading tests were carried out in  
a sports hall divided into a mesh. Raleigh Fading research was realised in 
the same location, by transmitting a set of frames for an increasing  
distance. The results are discussed and summarised in Section 5. 
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1. Wprowadzenie 
 

Bezprzewodowe systemy transmisji obrazu znajdują coraz szer-
sze zastosowanie w wielu dziedzinach. Do ich popularyzacji 
przyczynił się m.in. znaczny spadek kosztów ich realizacji. Nową 
tendencją jest obecnie poszukiwanie rozwiązań o charakterze 
energooszczędnym. W niniejszej pracy opisano rozwiązanie pro-
blemu realizacji energooszczędnego interaktywnego systemu 
transmisji bezprzewodowej danych wizyjnych. 

Oszczędność energii uzyskano m.in. dzięki wykorzystaniu ul-
tra-energooszczędnych zestawów prototypowych eZ430-RF2500T 
[1, 5], zawierających mikrokontroler z rodziny MSP430 [4, 7, 11, 
12] oraz układ radiowy CC2500 [6]. Zaprojektowany i wykonany 
układ został przebadany pod kątem: 
-  poziomu zakłóceń na częstotliwościach pracy układu, 
-  poziomu zużycia energii, 
-  wielopozycyjnego zaniku sygnału, 
-  zasięgu układów radiowych. 

 
2. Koncepcja systemu 
 

Wyjściowym założeniem projektu była realizacja energoosz-
czędnego systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów wizyj-
nych z wykorzystaniem zestawów prototypowych eZ430-
RF2500T, z funkcjonalnością pozycjonowania kamery w dwóch 
płaszczyznach i zapewnieniem kontroli poprawności transmisji. 

Zastosowane zestawy prototypowe wyposażone są w mikrokon-
troler z rodziny MSP430 (MSP430F2274) oraz zintegrowany 
układ radiowy CC2500. Do pozyskiwania obrazu zastosowano 
uniwersalne układy kamer C328R [2], zaś ich pozycjonowanie 
zrealizowano przy użyciu dwóch mikro-serwomechanizmów 
Turnigy TG9 [3], sterowanych przez mostek H – układ L293DD. 
Oprogramowanie zrealizowano z wykorzystaniem darmowej 
biblioteki SimpliciTI [8, 9], zaprojektowanej przez Texas Instru-
ments. Jest to gotowy zbiór funkcji specjalnie opracowany na 
potrzeby układów z rodziny eZ430, umożliwiający zestawianie 
mini-sieci o maksymalnie 255 elementach. 
 
3. Struktura logiczna i komunikacja  

w systemie 
 

System zaprojektowano tak, aby umożliwiał współpracę z kom-
puterem klasy PC. Do tego celu opracowana została dedykowana 
aplikacja, zrealizowaną w języku C#. Do komunikacji wykorzy-
stano interfejs szeregowy USB, skonfigurowany jako wirtualny 
port COM. 
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System zawiera dwa typy modułów: nadrzędny, służący do 
bezpośredniej, przewodowej komunikacji z komputerem PC oraz 
podrzędny, zapewniający współpracę z kamerą C328R. W module 
nadrzędnym zintegrowano moduł prototypowy MSP430-RF2500T 
z interfejsem USB, realizowanym na układzie FT232RL. W mo-
dule podrzędnym oprócz modułu prototypowego MSP430-
RF2500T zastosowano układ sterujący kamery wraz z dwoma 
pozycjonerami (rys. 1). Oprogramowanie dla mikrokontrolerów 
zrealizowano w środowisku IAR Embedded Workbench w języku 
ANSI C. 
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Rys. 1.  Struktura i realizacja przepływu sygnału w systemie 
Fig. 1.  System structure and signal flow 

 
Po zestawieniu połączenia aplikacji sterującej z modułem nad-

rzędnym przez wirtualny port szeregowy, układ umożliwia reali-
zację zadań sterowania modułem podrzędnym: pozycjonowania 
kamery w osiach X i Y oraz pobierania obrazu w określonej roz-
dzielczości. 

Dane przesłane przez aplikację sterującą przez łącze USB za 
pomocą wirtualnego portu szeregowego odbierane są w module 
nadrzędnym przez układ FT232RL, emulujący port szeregowy. 
Układ ten przekazuje dane przez drugi port szeregowy do modu-
łu prototypowego MSP430-RF2500T, w którym są one odbiera-
ne przez pracujący w trybie UART układ Universal Serial 
Communication Interface (USCI) mikrokontrolera MSP430F-
2274. Odebrane dane służą do budowania odpowiednich ramek 
danych w standardzie SimpliciTI o strukturze: adresat, ilość 
danych w ramce, dane właściwe. 

Ramki przekazywane są do układu radiowego CC2500, odpo-
wiedzialnego za realizację dwukierunkowej transmisji radiowej  
w standardzie 2.4 GHz. Układ ten posiada możliwości automa-
tycznego budowania sumy kontrolnej wysyłanego pakietu i po-
twierdzania poprawności transmisji przez nasłuchiwanie sygnału 
od bliźniaczego układu odbiornika. 

Moduł podrzędny systemu po odebraniu ramek i ich zdekodo-
waniu przekazuje dane właściwe do modułu MSP430F-2274,  
w którym są one interpretowane zgodnie z ustalonym protokołem 
– jako rozkazy pozycjonujące kamerę w wybranej płaszczyźnie 
lub jako polecenie pozyskania obrazu w zadanej rozdzielczości. 

W przypadku rozkazu pozyskania obrazu moduł mikrokontrole-
ra synchronizuje się z modułem sterującym kamery, po czym 
następuje ekspozycja przetwornika CMOS, który przetwarza 
pozyskany obraz do postaci JPEG i zapisuje go pamięci FLASH 
układu sterującego kamery, z której są one następnie przesyłane 
kolejnymi pakietami do układu mikrokontrolera. Układ ten formu-
je z uzyskanych danych obrazu kolejne ramki i przekazuje je do 
układu CC2500, który transmituje je do modułu nadrzędnego. 
Moduł nadrzędny kontroluje poprawność otrzymanych danych  
i potwierdza ten fakt przesyłając odpowiednią informację do 
modułu podrzędnego. Jeśli transmisja jest poprawna, moduł pod-
rzędny pobiera z pamięci FLASH układu sterującego kamery 
kolejny pakiet danych i go transmituje. W przypadku niepopraw-
nej transmisji, dane są przesyłane ponownie. 

Moduł nadrzędny otrzymane poprawnie dane przekazuje do 
aplikacji sterującej, która na ich podstawie buduje obraz. 
 
4. Badania układu 
 

Zaprojektowany układ poddano serii testów, w celu zweryfiko-
wania poziomu zakłóceń na częstotliwościach pracy układu, okre-
ślenia poziomu zużycia energii, przebadania wielopozycyjnego 
zaniku sygnału, oraz zmierzenia zasięgu układów radiowych  
w otwartej przestrzeni. 
 
4.1. Badanie poziomu zakłóceń 
 

W celu przetestowania poziomu zakłóceń, posłużono się aplika-
cją Poor Man’s Spectrum Analyser stworzoną na potrzeby labora-
torium układów radiowych, na uniwersytecie w Berkley [13] 
przez Thomas’a Watteyne [12]. Jest to program napisany specjal-
nie dla zestawu prototypowego eZ430-RF2500. Wykorzystywany 
jest protokół SimpliciTI. Wyniki badań przedstawia rys. 2. 
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Rys. 2.  Poziomy szumów częstotliwości układu RF w różnych środowiskach 
zakłócających: a) kuchenka mikrofalowa, b) router Wi-Fi, c) telefony  
komórkowe 

Fig. 2.  Noise levels of RF circuit exposed to different distortions: a) microwave 
oven, b) Wi-Fi router, c) cell phones 
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4.2. Badanie poziomów zużycia energii 
 

Badanie polegało na pomierzeniu średniego poboru prądu przez 
moduł nadrzędny i podrzędny. Pomiarów dokonano za pomocą 
multimetru cyfrowego UT58 o dokładności pomiaru na wykorzy-
stanym zakresie wynoszącej ±(1.5%+1). Tabele 1 i 2 prezentują 
wyniki pomiarów. 
 
Tab. 1.  Poziom zużycia energii układu podrzędnego  
Tab. 1.  Energy consumption of the slave module 
 

Stan aplikacji 
Wzmocnienie 
anteny [dBm] 

Średni pobór 
prądu [mA] 

Uśredniony pobór 
prądu w danym 
stanie aplikacji 

 [mA] 

Pętla główna 

Oczekiwanie na kod 
sterujący 

(tryb nasłuchiwania) 

(Kamera OFF) 

0dBm 57,3 

52,6 -6dBm 52,7 

-14dBm 47,9 

Pętla główna 

Oczekiwanie na kod 
sterujący 

(tryb nasłuchiwania) 

(Kamera ON) 

0dBm 142,6 

138,1 -6dBm 138,2 

-14dBm 133,4 

Nadawanie 

(Radio ON) 

0dBm 114,1 

113,7 -6dBm 113,7 

-14dBm 113,2 

Sterowanie  
serwomechanizmami 
pozycjonera kamery 

- 126,2 126,2 

 
 
Tab. 2.  Poziom zużycia energii układu nadrzędnego  
Tab. 2.  Energy consumption of the master module 
 

Stan aplikacji 
Wzmocnienie 
anteny [dBm] 

Średni pobór 
prądu [mA] 

Uśredniony pobór 
prądu w danym 
stanie aplikacji 

 [mA] 

Emulator bez modułu  

eZ430-RF2500T 
- 27,3 27,3 

Pętla główna 

Oczekiwanie na kod 
sterujący od aplikacji 

PC 

0dBm 41,2 

40,6 -6dBm 41,0 

-14dBm 39,6 

Nadawanie 

(Radio ON) 

0dBm 44,3 

41,2 -6dBm 41,1 

-14dBm 38,2 

 
Badano pobór prądu w różnych stanach działania układu i przy 

trzech różnych wartościach wzmocnienia anteny układu radiowe-
go. Każdego z pomiarów dokonano dziesięciokrotnie i uśredniono 
wynik. Wartości średniego poboru prądu wyliczono jako średnią 
wartość trzech wartości średnich poborów prądów, dla trzech 
wartości wzmocnienia anteny. 

W pierwszej kolejności zbadano układ podrzędny w stanie 
oczekiwania na kod sterujący. W trybie tym układ kamery jest 
wyłączony. Średni prąd pobierany przez układ wyniósł 52,6 mA. 
Następnie pomierzono pobór prądu w trybie oczekiwania na kod 
sterujący, po wstępnej inicjalizacji kamery. Średni pobór prądu 
wyniósł 138,2 mA. 

Kolejne pomiary wykonano dla trybu nadawania układu radio-
wego CC2500. Mikrokontroler MSP430 po zsynchronizowaniu 
połączenia szeregowego z układem kamery odbiera w pętli dane 
obrazu, po przekazaniu pakietu do układu radiowego następuje 

nadanie ramki do modułu nadrzędnego. Średni prąd wyniósł  
113,7 mA. Podczas zdalnego sterowania układem pozycjonera 
układ pobiera średnio 126 mA. 

W celu zmierzenia zużycia energii układu nadrzędnego, pomie-
rzono prądy na wejściu zasilania dostarczonego przez port USB. 
Wyniki przedstawiono w tabeli 2.  

Na początku zmierzono pobór prądu przy odłączonym układzie 
radiowym. Prąd pobierany przez układ wynosił 27,3 mA. Układ  
w czasie oczekiwania na kod sterujący od aplikacji testowej (PC) 
pobierał średnio 40,6 mA. W momencie nadawania zużycie wzro-
sło do poziomu 41,2 mA. 
 
4.3. Badanie wielopozycyjnego zaniku sygna-

łu 
 

Badanie wielopozycyjnego zaniku sygnału (ang. Multipath  
Fading) polegało na sprawdzeniu poziomu skuteczności przesyła-
nia pakietów danych z modułu podrzędnego do modułu nadrzęd-
nego. Jako przestrzeń pomiarową przyjęto halę o powierzchni 
ponad 400 m². Pomiary przeprowadzono w hali sportowej Uni-
wersytetu Zielonogórskiego przy ulicy prof. Z. Szafrana. Obszar 
hali został podzielony na kwadraty o powierzchni 1 m² każdy. 
Łącznie wykonano 441 pomiarów ustawiając moduł nadajnika  
w centralnym punkcie każdego wyznaczonego kwadratu. Pomiary 
realizowano wg algorytmu zaproponowanego opisanego w [12, 
13]. Na rys. 3. przedstawiono pojedynczy tor pomiarowy wyko-
rzystywany do zbierania informacji.  

Pomiarów dokonano przy zachowaniu stałej orientacji prze-
strzennej modułów. 
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Rys. 3.  Pojedynczy cykl pomiarowy poziomu skuteczności transmisji  

radiowej 
Fig. 3.  A single cycle of transmission efficiency measurement 

 
Uzyskane wyniki wskazują, że niezawodność transmisji wy-

nosi około 98%. Fluktuacje ilości odbieranych pakietów danych 
zanotowano w odległości powyżej ośmiu metrów. Zakłócenia 
koncentrowały się głównie w ¼ przestrzeni badanego pola.  
W ogólnym przypadku, stwierdzono, że na granicy dziecięciu 
metrów od układu nadrzędnego straty pakietów wyniosły poni-
żej 2%. 

 
 

 
 
Rys. 4.  Rozkład ilości odebranych danych w teście wielopozycyjnego  

zaniku sygnału 
Fig. 4.  Distribution of the received data in multipath fading tests 
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Wykres rozkładu ilości odebranych pakietów w funkcji koordy-
nat przestrzennych przedstawiono na rys. 4. 
 
4.4. Badanie zasięgu układów  

radiowych 
 

Badanie polegało na zestawieniu połączenia radiowego układu 
nadrzędnego z układem podrzędnym oraz przesłaniu 1000 pakie-
tów danych.  

Do granicy 28-30 m układy skierowane antenami w swoją stro-
nę nie ponosiły strat transmisji. Powyżej 30 m odległości między 
układami zaczęły występować zakłócenia. Z racji ograniczonej 
długości hali sportowej, na której badano układy, maksymalna 
zmierzona długość wynosiła 48 m. Przy tej odległości, maksymal-
ne straty wyniosły zaledwie 1,2%. Wyniki badań przedstawiono 
na rys. 5. 

 
 

 
 
Rys. 5.  Wykres ilości odebranych pakietów w funkcji odległości układów  

radiowych 
Fig. 5.  Number of the received data packets vs. the distance between  

modules 

 
 
5. Podsumowanie 
 

Opracowany system demonstruje możliwość realizacji energo-
oszczędnych systemów transmisji cyfrowych danych wizyjnych,  
z interaktywną możliwością regulowania położenia kamery  
w dwóch płaszczyznach i żądania przesłania obrazu, budowanych 
z wykorzystaniem tanich zintegrowanych modułów komunikacji 
radiowej. 

Do zalet takiego systemu zalicza się bardzo niski pobór mocy, 
jak również elastyczne możliwości budowania sieci radiowych  
w topologii gwiazdy o maksymalnie 255 elementach oraz zesta-
wiania bezpośrednich połączeń typu punkt-punkt, o zasięgu rzędu 
30 m w otwartej przestrzeni. 

Dzięki zaprojektowaniu dodatkowego układu nadrzędnego, 
wyposażonego w emulator portu szeregowego, zapewniono 
możliwość realizacji komunikacji z maksymalną prędkością 
115200 bps. Eliminuje to niedogodność wynikającą z faktu, że 
moduł MSP430F-RF2500T pierwotnie miał służyć jako układ 
emulatora portu szeregowego. Moduł ten posiada zaprogramo-
waną maksymalną prędkość portu UART na poziomie 9600 bps. 
Zastosowany pozycjoner kamery daje możliwość zdalnego 
sterowania polem obserwacji w zakresie 180 stopni w pionie  
i w poziomie.  

Zastosowane mikrokontrolery MSP430 o niskim poborze prądu 
i wysokiej wydajności (do 16 MIPS) należą do specyficznej ro-
dziny mikrokontrolerów posiadająca funkcjonalność całkowitego 
usypiania jednostki centralnej, z ustawieniem przerwań na okre-
ślone wywołania (np. WOR, WDT). Aby w pełni wykorzystać 
energooszczędność tych układów, należy odpowiednio zaprojek-
tować oprogramowanie tych układów. 

Badanie zużycia energii pokazało, iż dla modułu podrzędnego 
podłączone peryferia generują największe straty energii. Przy 
oczekiwaniu aplikacji na określone działanie z zainicjalizowa-
nym układem kamery, zużycie prądu przez układ eZ430-
RF2500T zajmuje jedynie 14%. Przy sterowaniu serwomechani-
zmem pozycjonera oscyluje na poziomie 16% całkowitego zu-
życia. 

Badania przeprowadzone w niniejszej pracy wskazują, że zuży-
cie energii modułu nadrzędnego, zarówno w stanie spoczynku jak 
i w stanie odbierania pakietów waha się na podobnym poziomie 
i wynosi około 41 mA. 

Badania wielopozycyjnego zaniku sygnału oraz maksymalnego 
zasięgu układów radiowych wykazały, że układy przesyłają sta-
bilnie ramki danych na odległość do 30 m. Układy radiowe  
z zestawu eZ430-RF2500T działają stabilnie na paśmie 2,4 GHz  
z badaną rzeczywistą przepustowością danych 25 kbps.  

Wykorzystując funkcjonalność układu radiowego CC2500 po-
zwalającą na programową zmianę poziomu częstotliwości radio-
wej, zbadano poziom zakłóceń na częstotliwościach pracy zapro-
jektowanego modułu. 

Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystywane układy 
radiowe podatne są na zakłócenia zewnętrzne. Praca układów  
w środowisku urządzeń zakłócających może w znacznym stop-
niu ograniczyć przepustowość transmisji a w niektórych przy-
padkach, doprowadzić do całkowitego przerwania pracy układu 
radiowego.  

Przyszłe badania można rozszerzyć próbą zoptymalizowania 
niezawodności układów eZ430-RF2500T. Poprawa algorytmu 
synchronizacji z układem kamery oraz zaimplementowanie uni-
wersalnych bibliotek obsługujących układ C328R może przysłu-
żyć się do lepszego wykorzystania układów kamer. Zgłębienie 
niskopoziomowych funkcji obsługi połączenia radiowego, może 
dostarczyć dodatkowych informacji, niezbędnych do lepszego 
zestawienia połączenia radiowego. Zaopatrzyłoby to zaprogramo-
wane układy w lepsza funkcjonalność obsługi połączeń siecio-
wych. 
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