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Streszczenie 
 

Artykuł przedstawia bezprzewodowy system pomiarowy, złożony z kart 
akwizycji danych o wejściu napięciowym, opracowany na potrzeby pracy 
magisterskiej. Zadaniem systemu jest akwizycja, archiwizacja, monitoro-
wanie oraz przesyłanie danych pomiarowych z urządzenia Slave do Ma-
ster. Urządzenia akwizycyjne zostały wykonane jako urządzenia typu 
SMART SENSOR. Opracowany system pomiarowy został zastosowany 
do akwizycji danych w systemie odzyskiwania energii z otwieranych 
i zamykanych drzwi. 
 
Słowa kluczowe: karta DAQ, brama sieciowa, urządzenie Master,  
urządzenie Slave, ISM, obiekt pomiarowy, terminal, RS232, SMART 
SENSOR. 
 

Master-Slave measurement system, based  
on wireless Smart Sensor data acquisition 
modules with a voltage input 

 
Abstract 

 
This paper presents wireless measurement system, consist of a data  
acquisition cards with voltage inputs, developed as the MSc thesis. The 
purpose of the system is acquisition, archiving, monitoring and transfer 
measurement data from the slave device to the master device (Fig. 1). 
Acquisition cards has been made as a SMART SENSOR device (Fig. 2). 
Data acquisition card is a slave module in the measurement system. It 
allows to acquire the measurement data with maximum 8 inputs with 
adjustable delay time between the measurements. The data can be saved to 
a SD card, and sent by radio in the ISM band (Fig. 3). DAQ card 
configuration is done by a terminal application located on PC (Fig. 4). The 
network gateway consists of a manager, a user interface module (Fig. 5), 
the power module and converter UART / USB. Developed measurement 
system has been used as the data acquisition system in recover energy 
from opening and closing door circuit. The short measurement series were 
done for acquiring voltage (Fig. 6) and current (Fig. 7) when movement of 
the door was forced. Long acquisition series were done as well (Fig. 8). 
The long series took four days during typical office use. The measurement 
system can be used for monitoring various types of physical quantities by 
means of appropriate sensors and output voltage. Applied Gateway may be 
part of the monitoring and control of data acquisition DAQ cards used in 
the measurements. 
 
Keywords: DAQ card, network gateway, device Master, device Slave, 
ISM, object of measurement, terminal, RS232, SMART SENSOR. 
 
1. Koncepcja pracy 
 

Założeniem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie systemu 
pomiarowego złożonego z czujników pomiarowych typu SMART 
SENSOR realizujących akwizycję i archiwizację danych w trzech 
trybach pracy. W trybie pierwszym czujnik może pracować samo-
dzielnie jako tzw. datalogger wykonując pomiar co zadany czas, 
niezależnie od pozostałej części systemu pomiarowego. Dane 
zmierzone dostępne są offline po zakończeniu pomiaru. Tryb 
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drugi to bezpośrednie połączenie (przewodowe lub bezprzewodo-
we) typu master-slave, w którym czujnik pełni rolę urządzenia 
slave. W tym trybie czujnik może cyklicznie przesyłać wartości 
zmierzone na wybranych kanałach (co określony czas) lub przesy-
łać ostatnią zmierzoną wartość w odpowiedzi na zapytanie 
z układu master. Największą funkcjonalność pracy zapewnia tryb 
trzeci, w którym działanie czujników jest kontrolowane przez 
dodatkowe urządzenie nazwane bramą. W tym trybie całość two-
rzy rozproszoną sieć pomiarową, mogącą monitorować do 152 
kanałów z podziałem na 19 bezprzewodowych kart. 

Rozwinięciem funkcji monitorowania we wszystkich powyż-
szych trybach jest pomiar przerwaniowy, realizowany po przekro-
czeniu określonej zadanej wartości wielkości mierzonej. Pozwala 
to na monitorowanie badanego obiektu tylko w stanie zaburze-
niowym znacznie wydłużając czas pracy wynikający z pojemności 
karty pamięci, na której zapisywane są dane pomiarowe. 

W projekcie skupiono się głównie na zagadnieniach związa-
nych z systemem pomiarowym upraszczając do niezbędnego 
minimum problemy natury metrologicznej. Czujniki mierzą sy-
gnał napięciowy wykorzystując w tym celu wbudowany w mikro-
kontroler przetwornik analogowo-cyfrowy. Wejście przetwornika 
zostało zabezpieczone przed przepięciem oraz odwrotną polaryza-
cją. Zakres mierzonego napięcia mieści się w przedziale 0 – 3,3V. 
W celu zwiększenia możliwości pomiarowych kart zaprojektowa-
no moduł wzmacniacza operacyjnego umożliwiający pomiar 
różnicowy napięcia lub pomiar prądu metodą pośrednią. 

System pomiarowy jest projektowany jako system ogólnego za-
stosowania. Zmusza to projektanta do zapewnienia swobody 
konfiguracji systemu użytkownikowi. 

Jako przykład działania czujnika w trybie 1 przedstawiono za-
stosowanie pojedynczego czujnika SMART do monitorowania 
systemu odzyskiwania energii z ruchu drzwi. 

 
2. Koncepcja struktury pomiarowej 
 

Bezprzewodowa sieć pomiarowa (tryb pracy 3) posiada topolo-
gię gwiazdy (rys. 1). Punktem dostępowym jest brama sieciowa 
umożliwiająca komunikację z każdym węzłem sieci. Komunikacja 
ta odbywa się bezprzewodowo w paśmie ISM. Relacja pomiędzy 
bramą sieciową, a poszczególnymi węzłami ma charakter master-
slave. 

Brama sieciowa jako urządzenie master inicjuje połączenie 
z jedną z kart DAQ w danym momencie. Zadaniem bramy jest 
także przydzielanie adresów poszczególnym kartom DAQ oraz 
pośredniczenie w komunikacji pomiędzy komputerem PC a kar-
tami DAQ. Komunikacja bramy sieciowej z komputerem także 
odbywa się w strukturze master-slave. W tym przypadku brama 
jest układem slave i pośredniczy w przekazywaniu komend mię-
dzy komputerem a kartami DAQ. 

 



1030    PAK vol. 60, nr 11/2014 
 

 
 
Rys. 1.  Topologia sieci wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi 

urządzeniami [1] 
Fig. 1.  Network topology with overlapping relationships between devices [1] 

 
Karty DAQ są w systemie pomiarowym urządzeniami typu 

slave – nadawać może tylko jeden wybrany węzeł na żądanie 
z układu master (bramy sieciowej). 

 
3. Adresowanie urządzeń 
 

Adresowanie urządzeń polega na przydzieleniu kanału każdemu 
z urządzeń znajdujących się w sieci. Każda karta DAQ w sieci 
posiada unikalny kanał, w którym zachodzi transmisja danych. 
Zastosowanie tego rozwiązania pozwala karcie uniknąć analizo-
wania wszystkich danych nadesłanych drogą radiową przez bramę 
sieciową, pozostałe karty DAQ bądź inne urządzenia pracujące 
w tym zakresie oraz zapewnia szybszą reakcję danej karty DAQ, 
dzięki pominięciu adresu w ramce danych. Rozwiązanie takie 
zmniejsza zakłócenia generowane w torze transmisyjnym oraz 
pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez karty 
pomiarowe, ponieważ karta DAQ reaguje tylko na informacje 
pojawiające się w jej kanale transmisyjnym. 

System pomiarowy pracuje w nielicencjonowanym paśmie ISM 
(868MHz) – zakres częstotliwości, w którym mogą komunikować 
się urządzenia jest w przedziale od 860,48 MHz do 879,51 MHz. 
W celu oddzielenia kanałów adresowanie urządzeń zmienia się 
z krokiem co 1MHz, co ogranicza ilość dostępnych urządzeń do 
19 oraz zapobiega nakładaniu się kanałów. 

Nowa karta uruchamia się na kanale domyślnym. Brama sie-
ciowa po wykryciu i zarejestrowaniu jej w systemie automatycz-
nie przydziela pierwszy wolny kanał, a następnie inicjuje prze-
adresowanie. Użytkownik może manualnie zmienić adresy kart za 
pomocą interfejsu bramy sieciowej lub komputera. Karta raz 
podłączona do sieci ma zapamiętany swój kanał. Po ponownym 
załączeniu obecność karty jest zgłaszana na żądanie bramy sie-
ciowej – karta DAQ nie zgłasza samodzielnie swojej obecności. 
 
4. Karta akwizycji danych DAQ w układzie 

SLAVE 
 

Karta akwizycji danych DAQ została zaprojektowana i wyko-
nana jako układ typu SMART SENSOR. W swojej budowie po-
siada podstawowe elementy czujnika inteligentnego (rys. 2).  

 

 
 

Rys. 2.  Schemat czujnika inteligentnego [2] 
Fig. 2.  Diagram of Smart Sensor [2] 
 

Kartą zarządza mikrokontroler Atmega32A (rys. 3), który po-
siada osiem wejść przetwornika analogowo – cyfrowego, wyko-
rzystanego do wykonywania pomiarów napięcia. Każde z wejść 
multipleksowane jest przez wybór odpowiedniego kanału w reje-

strze ADC. Przetwornik analogowo – cyfrowy tego mikrokontro-
lera posiada rozdzielczość 10 bitów [3]. 

Pomiar napięcia dokonywany jest na porcie A mikrokontrolera 
Atmega32A. Wejścia te zostały zabezpieczone układem diod 
uniemożliwiających dostarczenie napięcia większego od 3,3V. 
Układ zabezpieczający składa się z dwóch diod połączonych 
szeregowo (układ BAV99, bądź diody 1n4148), rezystora ograni-
czającego prąd oraz kondensatora. 

Karta DAQ umożliwia bezpośrednio pomiar napięcia stałego 
DC. W celu pomiaru innych wielkości fizycznych, można dołą-
czyć do niej układ przetwarzający badaną wielkość na napięcie 
stałe mieszczące się w zakresie pomiarowym. 

Komunikacja bezprzewodowa realizowana jest przy wykorzy-
staniu układu RFM12. Układ ten komunikuje się z uC poprzez 
interfejs SPI. 

 

 
 

Rys. 3.  Schemat blokowy karty DAQ 
Fig. 3.  Block diagram of the DAQ card 

 
Karta DAQ umożliwia zapis danych na kartę SD. Odstęp mię-

dzy pomiarami ustawiany jest w zakresie od 10ms do 60s, 
z krokiem co 10ms. Istnieje również możliwość wykonywania 
pomiarów na żądanie (wyzwalanych zewnętrznym sygnałem), 
oraz wyboru źródła napięcia odniesienia dla przetwornika ADC 
(wewnętrzne lub zewnętrzne). Oprócz zapisu danych na kartę SD 
możliwe jest także wysyłanie ich przez łącze szeregowe UART do 
komputera. 

Konfiguracja karty DAQ odbywa się przy wykorzystaniu ter-
minala (np. PuTTY) znajdującego się na komputerze PC (rys. 4) 
lub z poziomu interfejsu użytkownika bramy sieciowej. 

 

 
 

Rys. 4.  Konfiguracja karty DAQ przy użyciu terminala [1] 
Fig. 4.  DAQ card configuration using the terminal [1] 

 
Karta DAQ może pracować w systemie pomiarowym jako węzeł 

pomiarowy, lub (po wcześniejszej konfiguracji) samodzielnie – 
realizując funkcję data loggera ośmiokanałowego. W drugim przy-
padku dane są dostępne dla użytkownika offline na karcie pamięci. 
Karta DAQ w trakcie działania offline cały czas nasłuchuje na 
swoim kanale i może reagować na pojawiające się komendy.  
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5. Brama sieciowa w układzie MASTER 
 

Brama sieciowa składa się z modułu zarządzającego, modułu 
interfejsu użytkownika, modułu zasilania oraz konwertera 
UART/USB (rys. 5). Moduł zarządzający sterowany jest przez 
mikrokontroler Atmega32A, który posiada sprzętową obsługę 
interfejsów I2C, SPI oraz UART [3, 4]. Interfejs SPI wykorzystany 
jest w sterowaniu modułem transceivera umożliwiającego 
komunikację bezprzewodową - układ RFM12. Komunikacja  
z komputerem dokonywana jest przy użyciu interfejsu UART, 
natomiast komunikacja z pozostałymi modułami bramy sieciowej 
odbywa się z wykorzystaniem interfejsu I2C. 

 

 
 

Rys. 5.  Schemat blokowy bramy sieciowej - moduł zarządzający oraz moduł 
interfejsu użytkownika [1] 

Fig. 5  Block diagram of the gateway network – management module and  
user interface module [1] 

 
Zadaniem modułu zarządzającego jest pośredniczenie w wy-

mianie informacji pomiędzy komputerem a kartami akwizycji 
danych DAQ, z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej. 
Dodatkowo można do niego podłączyć opcjonalne moduły komu-
nikujące się po interfejsie I2C. 

Moduł interfejsu użytkownika umożliwia konfigurowanie bra-
my sieciowej, kart DAQ oraz odczyt danych z wybranej karty 
DAQ bez konieczności podłączania urządzenia do komputera. 
Moduł ten komunikuje się z modułem zarządzającym przy wyko-
rzystaniu interfejsu I2C. 
 
6. Konfigurowanie wykonanego systemu  

pomiarowego 
 

Moduł bramy można skonfigurować przy użyciu komputera PC, 
bądź przy użyciu interfejsu użytkownika, natomiast kartę DAQ 
tylko z wykorzystaniem komputera PC. Podłączone urządzenie 
systemu pomiarowego do komputera widoczne jest jako port 
szeregowy COM, dzięki czemu możliwa jest jego konfiguracja, 
bądź odczyt danych poprzez terminal (np. PuTTY) przy użyciu 
komend AT.  Brama sieciowa wyposażona jest w złącze USB do 
bezpośredniego podłączenia z komputerem, natomiast kartę DAQ 
podłącza się przy użyciu konwertera RS232-USB. 
Brama sieciowa posiada dodatkowo interfejs użytkownika 
z klawiaturą oraz wyświetlaczem LCD, dzięki którym oprócz 
konfiguracji możliwa jest także kontrola wykonywanych 
pomiarów w czasie rzeczywistym, oraz odczyt do 10 zapisanych 
danych na karcie SD umieszczonej w module karty DAQ.   

Możliwe ustawienia bramy sieciowej dotyczą m.in. wyszukania 
i adresowania kart DAQ, odczytu danych z karty DAQ. W karcie 
DAQ możliwe jest m.in. ustawienie pasma ISM, obsługiwanych 
kanałów ADC, źródła napięcia odniesienia, okresu wykonywania 
pomiarów. 
 

7. Zastosowanie opracowanego systemu 
pomiarowego w systemie odzyskiwania 
energii z otwieranych i zamykanych drzwi 

 
System odzyskiwania energii z otwieranych i zamykanych 

drzwi znajduje się w Katedrze Mechatroniki Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Został on zaprojektowany 
i wykonany w ramach wcześniejszych prac magisterskich [7, 8]. 
Badania pomiarowe w układzie odzyskiwania energii miały  
na celu sprawdzenie efektywności istniejącego systemu w okre-
ślonym czasie użytkowania. 

Przed przystąpieniem do pomiarów z wykorzystaniem projek-
towanego systemu wykonano wstępne badania z zastosowaniem 
oscyloskopu. Miały one na celu dobranie odpowiednich wartości 
wzmocnienia w torze analogowym w celu pomiaru prądu w zakre-
sie do 15mA oraz napięcia  w zakresie do 15V. 

Z wykonanych pomiarów uzyskano przebiegi czasowe dla na-
pięcia zasilania układu magazynowania energii (rys. 6), oraz dla 
prądu ładowania akumulatora (rys. 7). Na przedstawionych prze-
biegach zostały zaznaczone warunki, w których następowały 
pomiary: 
1) gwałtowne otwarcie oraz gwałtowne zamknięcie drzwi; 
2) gwałtowne otwarcie oraz gwałtowne zamknięcie drzwi 

z jednosekundową przerwą; 
3) wykonanie 12 cykli otwarcia i zamknięcia drzwi w przeciągu 

20 sekund; 
4) sekwencja: otwarcie drzwi w przeciągu 3 sekund, przerwa 3 

sekundy, oraz zamknięcie w przeciągu 3 sekund; 
5) krótkotrwałe, cykliczne pomiary (5 oraz 3 krotny cykl) otwarcia 

i zamknięcia drzwi w przeciągu 10 sekund; 
 
 

 
 
Rys. 6.  Przebieg napięcia w układzie magazynowania energii [1] 
Fig. 6.  Waveform voltage energy storage system [1] 

 
Znaczący wpływ na wartość napięcia w układzie ma początko-

wy etap ruchu drzwiami. Jeżeli ruch ten jest gwałtowny następuje 
osiągnięcie większej wartości napięcia, a dalsze otwieranie bądź 
zamykanie przedłuża proces ładowania. 

Podczas wykonywania pomiarów maksymalna wartość prądu 
ładowania akumulatora wyniosła 12mA. Wartość ta była osiągana, 
gdy ruch drzwi odbywał się gwałtownie, bądź występowało kilku-
krotnie otwarcie i zamknięcie drzwi. Podczas normalnego użyt-
kowania drzwi prąd osiągał mniejszą wartość. 

Ostatnim zadaniem testowym było wykonanie pomiarów prądu 
ładowania akumulatora w ciągu czterech dni w trakcie normalne-
go użytkowania (rys. 8). W trakcie tych pomiarów dodatkowo 
zapisywane były informacje na temat kierunku ruchu drzwi – 
otwierania oraz zamykania. 
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Rys. 7.  Przebieg prądu ładowania akumulatora [1] 
Fig. 7.  Waveform battery charging current [1] 

 
 
 

 
 
Rys. 8.  Przebieg prądu ładowania akumulatora podczas pomiarów  

kilkudniowych, wraz z zaznaczoną informacją o otwieranych bądź  
zamykanych drzwiach [1] 

Fig. 8.  Waveform battery charging current when measuring a few days old,  
along with selected information about opening or closing door [1] 

 
Na przebiegu prądu zaznaczono linią przerywaną kolejne dni 

pomiarowe. Wartości prądu bliskie zeru świadczą o małej energii 
uzyskanej z układu odzyskiwania energii, ale wystarczająco dużej 
aby układ rozpoczął wykonywanie pomiarów. 

Podczas pomiarów najczęściej występowała wartość prądu 
przekraczająca 10mA. Trzy razy została osiągnięta maksymalna 
wartość prądu ładowania akumulatora, która wynosi 12mA. 
 
8. Wnioski 
 

Zaprojektowany i wykonany system pomiarowy złożony z kart 
akwizycji danych DAQ może być wykorzystany do monitorowa-
nia różnego rodzaju wielkości fizycznych, poprzez zastosowanie 
odpowiednich czujników o wyjściu napięciowym. Zastosowana 
brama sieciowa może stanowić element monitorujący kart akwi-
zycji danych DAQ użytych w pomiarach oraz element pośredni-
czący w sieci pomiarowej zarządzanej za pomocą komputera. 

Brama sieciowa umożliwia komunikację z komputerem poprzez 
UART, dzięki czemu możliwa jest konfiguracja bramy sieciowej, 
oraz bezprzewodowy odczyt danych z wybranej karty DAQ. 
Konfiguracja i odczyt danych możliwy jest również poprzez wy-
konany moduł interfejsu użytkownika UI, który komunikuje się 
z jednostką zarządzającą bramą sieciową poprzez interfejs I2C. 

Karta akwizycji danych DAQ w wykonanym systemie pomia-
rowym mierzy napięcie na maksymalnie ośmiu wejściach. Pomiar 
odbywa się przy wykorzystaniu wewnętrznego przetwornika ADC 
wbudowanego w mikroprocesor sterujący pracą karty. Takie 
rozwiązanie pozwala w znacznym stopniu ograniczyć zarówno 
złożoność, jak i koszty projektowanych urządzeń, przy czym jest 
wystarczające dla rozwiązań dydaktycznych [6]. Dane pomiarowe 
są zapisywanie na kartę SD. Istnieje możliwość wysyłania danych 
do komputera wykorzystując interfejs UART. Istnieje również 
możliwość komunikacji bezprzewodowej z bramą sieciową. Ko-
munikacja ta odbywa się przy wykorzystaniu pasma ISM (pasmo 
868MHz).  

W strukturze zarówno kart DAQ jak i całej sieci zastosowano 
kilka rozwiązań ograniczających zużycie energii elektrycznej. 
Karta DAQ może pracować offline jako data logger. Karta może 
być uśpiona i wykonywać pomiary na żądanie, np. jeżeli sygnał 
wejściowy przekroczy określony poziom. Komunikacja między 
bramą sieciową a kartami DAQ odbywa się w różnych kanałach 
pasma ISM, co prowadzi do zajęcia szerokiego zakresu, ale ogra-
nicza długość ramki danych i ogranicza zużycie energii elektrycz-
nej przez wyeliminowanie konieczności analizy wszystkich da-
nych przesyłanych w systemie pomiarowym. Rozwiązania 
oszczędzające energię pozwoliły na ciągłą, kilkudniową pracę 
karty DAQ. 

Działanie systemu pomiarowego sprawdzono realizując serię 
pomiarów wielkości elektrycznych (prąd i napięcie) w systemie 
odzyskiwania energii. Wykonano różnorodne badania od chwilo-
wych z określonymi warunkami wymuszenia do długotrwałych 
w trakcie normalnego użytkowania. Pomijając metrologiczne 
aspekty pomiaru (takie jak dokładność pomiaru) system pomiaro-
wy umożliwił analizę działania systemu badanego. 
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