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1. Ievads 
 
Neskatoties uz bezvadu sensoru tīklu milzīgo popularitāti, lētais un drošais 1-Wire kabeĜa sensoru 
savienojums savu popularitāti nezaudē. Vairāku gadu tā sekmīga pielietojuma pieredze [1,2 ] atĜauj 
novērtēt 1-Wire sensoru tīklu būvēšanas rekomendācijas [ 3, 4,5,6]. Tās ne vienmēr, veidojot lētus un 
drošus savienojumus, ir tās labākās un prasa pārbaudi praksē. Prakse, piemēram, parādīja sekmīgu lētu 
telefona kabeĜa izmantošanas iespēju. Šim un citiem praksē pārbaudītiem jautājumiem ir veltīts šis 
raksts.  
 
 
2. „1-Wire” kabeĜa vienkāršota ekvivalentā shēma 
 
Kā jau ievadā norādīts, izstrādājot 1- Wire daudzsensoru monitoringa sistēmu, mikro monitoru µM 
savienojošā kabeĜa izvēle, ir viens no pamata nosacījumiem, kas nodrošina sistēmas darbspēju un 
izmaksu. Kabelis, attiecībā pret 1- Wire kontrolleri, jāuzskata par garu sadalītu nesaskaĦotu līniju 
(zīm. 1), pa kuru tiek pārraidīti  digitāli neregulāri taisnstūra formas signāli. 
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Signālu forma sakarā ar līniju kapacitatīvo dabu, kā to parāda ( 2. attēls), tajās tiek izkropĜota.  

11-- Wire darbWire darbīības laika diagrammabas laika diagramma

 
 

2.att. 1-Wire darbības laika diagramma 
Fig.2. The 1-Wire time diagram 

 
Eksperimenti ar dažāda tipa un garuma kabeĜiem, ka arī izstrādāto temperatūras un relatīvā mitruma 
monitoringa sistēmu ekspluatācijas analīze, Ĝāva secināt, ka projektēšanas procesā kabeĜa aprakstam 
iespējams izmantot vienkāršotu ekvivalento shēmu (3. attēls). 

 

 
 

3.att. KabeĜa vienkāršota ekvivalentā shēma 
Fig.3. A simple reference circuit of cable 

 
Līnijas induktivitātes un rezistances komponentes pie samērā zemajām darba frekvencēm praktisku 
iespaidu nerada, bet atstarošanās no nesalāgotās līnijas galiem, kā tas parādīts tālāk, tikai izkropĜo to 
impulsa fronti, kura darbspēju neiespaido. Līnijas kapacitatīvās komponentes noteikšanai tika 
izmantots vienkāršs multimetrs un dažāda garuma kabeĜu un NP1-CE nogriežĦi un mērījumu rezultāti 
viduvēti. Ar precizitāti +/- 5% tika aprēėināta šiem kabeĜiem atbilstošās viena metra kapacitātes.  
Kaut arī vairumā rekomendāciju par 1- Wire sistēmu projektēšanu norādīts par CAT-5 pielietošanas 
nepieciešamību, kabeĜa NP1-CE izmaksa 0,05 Ls/m salīdzinājumā ar CAT-5 izmaksu 0,16Ls/m, kā arī 
tā sekmīga praktiska pielietošana, atĜauj rekomendēt arī ekonomiski izdevīgākus 1- Wire sistēmu 
būvēšanas risinājumus. 

 
 

3. Signāla analīze izmantojot nolasi strobēšanas momentā 
 
Nepieciešamību padziĜinātai 1-Wire darbspējas analīzes radās, kad bija iecerēta LU Botāniskā dārza 
temperatūras un relatīvā mitruma monitoringa sistēmas TRMS ( 4.attēls) paplašināšana.  
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1.att. 1-Wire struktūra 
Fig.1. The structure of 1-Wire 

C1m 



82 
 

 
4.att. Palmu mājas temperatūras un relatīvā mitruma monitoringa sistēmas struktūra 

Fig.4. The structure of green house temperature and relative humidity monitoring system 
 
Sākotnēji sistēma sekmīgi tika ekspluatēta ar eksperimentālu nestandarta kontrolleri, kas bija veidots 
izmantojot TTL mikroshēmu ar atklātiem tranzistoru kolektoriem (zīm.5a), kuru pie paplašināšanas 
bija iecerēts aizvietot ar rūpnieciski ražotu  kontrolleri HA7E (att. 5b). 
Sistēmu salīdzināšanai un analīzei tika izmantotas oscilogrammas, kas iegūtas lai atainotu sprieguma 
izmaiĦu 1- Wire līnijā ‘’1’’ nolasīšanas momentā, t.i. pie kabeĜa kapacitātes uzlādes. Šās izmaiĦas 
aplūkojamām sistēmām ilustrē oscilogrammas, kas parādītas attēlos 6a un 6b.  

 
5.att. Darbā izmantotie kontrolleri. 

Fig.5. Used Controlers 
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6.att. Oscilogrammas : 6a) sprieguma izmaiĦa 1- Wire līnijā ‘’1’’ nolasīšanas momentā ar TTL 

kontrolleri, 6b) sprieguma izmaiĦa līnijā ar kontrolleri HA7E, kad sistēma ir zaudējusi darbspēju. 
Fig.6. Oscilograms: 6a) the voltage in 1- Wire line by using TTLcontroller, 6b) the voltage in 1- Wire 

line by using HA7E. 
 

Iegūtie rezultāti parādīja, ka ir nepieciešamība veikt rūpīgu ‘’1’’ nolases signāla analīzi strobēšanas 
momentā. 
Turpmākie eksperimentālie pētījumi un analīze tika izdarīta, izmantojot HA7E pie dažādām slodzēm 
un kabeĜiem. Par darbspējas rādītāju tika izmantots ‘’1’’ nolases spriegums strobēšanas momentā:  
 tstr  = t0  + ts           1. 
kur:  t0 laiks līnijas novešanai ‘’0’’stāvoklī, 
ts laiks, kas izvēlēts ‘’0’’ un ‘’1’’ atšėiršanai. 
Uz TTL veidotajam kontrollerim: tstr  = 8+9=17µs, bet HA7E: tstr  = 11+9=20µs. 
Darbspējas novērtēšanu strobēšanas momentā ar ‘’1’’ atbilstošā sprieguma mērījumu pie HA7E 
kontrollerim slogotam ar 100m CAT-5 kabeli parādīta 7.attēlā. Strobēšanas momentā nolasītā 
sprieguma vērtība U1=3,6V. 
 

 
7.att. Oscilogramma, kuru parādīta darbspējas novērtēšana ar ‘’1’’ strobēšanas momentu tstr. 

Fig.7. Oscilogram for the availability estimation by using the tstr. 
 
Eksperimentā, kas bija veikts slogojot kontrolleri ar kapacitatīvu slodzi 5000pF atbilstoši 100m gara 
kabeĜa ekvivalentajai kapacitātei , tika iegūts U1=3,7V. Tas parāda, ka projektējot un modelējot 1- 
Wire sensoru tīklus, atsevišėu kabeĜu posmu noslogojumu var ērti aizvietot ar summāro kapacitāti. 

U1 

 

t0 t1 

6b) 

tstr 

tstr 



84 
 

Attēls 7. parāda arī krītošas signāla frontes kropĜojums, kas ir radies no kabeĜa gala atstarotā signāla. 
(aizvietojot kabeli ar kapacitāti tāds kropĜojums neparādās). Neskatoties uz visai izkropĜoto fronti, 
darbības traucējumi zarotā sistēmā neparādās, ja vien nav pārsniegts slogojuma slieksnis. 
Daudzie eksperimenti, kas tika veikti ar dažāda tipa un garuma kabeĜiem parādīja, ka nav pieĜaujams 
slogojums, kas izsauc U1 pazemināšanos zem 0,25 U1max.Veiktajos mērījumos tam atbilst 1,2V. Ja šis 
spriegums atbilst zemākai vērtībai, sistēma vairs nespēj konsekventi atšėirt ‘’1’’ no ‘’0’’, un darbspēja 
zūd. Šādā situācijā, mikro monitori vairs nav spējīgi atpazīt savas adreses, kas tiem piešėirtas pie 
izgatavošanas, vai atpazīt izpildāmās komandas.  
Zarotās sistēmās, kāda ir arī apskatītā temperatūras un relatīvā mitruma monitoringa sistēma, krītošā 
signāla frontē novērojami vairāki kropĜojumi. Tas redzams 8. attēlā. 
Tomēr tas nebija iemesls sistēmas darbspējas zudumam. Sistēma, kā to uzskatāmi parāda 
oscilogramma attēlā 6b., kontrollerim HA7E bija pārāk liels slogs. 
Veidojot zarotus 1- Wire tīklus , slogojuma aprēėinā jāveic visu kabeĜa posmu (zaroto un nezaroto) 
summēšana.  
 

 
8.att. Oscilogramma, kas parāda signāla krītošās frontes kropĜojumu zarotā sistēmā. 

Fig.8. Voltage signal oscilogram  in branched system. 
 
Secinājumi 
 

1. Daudzsensoru  tīkla „ 1- Wire ” darbspēju nosaka izvēlētā kabeĜa ekvivalentā kapacitāte un 
kontrollera izejas formētāja ăenerētā signāla spēja uzlādēt šo kapacitāti.  

2. 2 „ 1- Wire ” kabeĜa ekvivalentās kapacitātes novērtēšanai var izmantot vienkāršotu kabeĜa 
ekvivalento shēmu, aizvietojot 1m kabeĜa nogriezni ar kapacitāt C 1m. 

3. 3. Signālu atstarošanās daudzsensoru tīkla 1- Wire sistēmas nesaskaĦotā līnijā darbspēju 
praktiski neietekmē.  

4. 4. Pie „ 1- 4. Wire ” struktūras zarošanās ekvivalento garumu veido visu posmu garumu 
summa, kurai nepieciešams pieskaitīt arī sadalītāja ekvivalento kapacitāti.  
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Baums A., Gordjušins A., Zaznova ĥ. Daudzsensoru tīklu „ 1- Wire ” darbspējas novērtēšana 
Darbs pamatojas uz pieredzi, kuru tā autori ieguvuši izstrādājot un ekspluatējot 1- Wire daudzsensoru tīklu 

sistēmas. Parādīts, ka pie 1- Wire sistēmu projektēšanas ir racionāli izmantot modeli, kurā garā līnijas 

ekvivalentā shēma tiek aizvietota ar kapacitatīviem elementiem. Darbspējas novērtēšanai izdevīgi izmantot 

sprieguma vērtību vieninieka nolases strobēšanas momentā. Signālu atstarošanās no nesaskaĦotas līnijas galiem 

būtisku iespaidu uz sistēmas darbspēju neatstāj. 

  
Baums A., Gordjushins A., Zaznova N. Availability estimation of 1- Wire multi sensor networks 
This paper reflecting the authors experience in 1- Wire multisensor system design. It demonstrated that for 1- 

Wire design a simple bus reference model based on small capactors can be used. For availability estimation the 

voltage level at the sampling instance can be used but the signal reflecton from the line end points can be 

ignored.  

 

Баумс А., Гордюшин А., Зазнова Н. Оценка работоспособности многосенсорной сети „1-Wire” 
Работа основывается на опыте, который авторы получили при разработке и эксплуатации 

мноосенсорных систем на основе сетей „1- Wire”. Показано, что при проектировании сетей „1-Wire” 

может быть использована модель, в которой длинная линия заменяется емкостными элементами. Для 

оценки работоспособности целесообразно использовать значение единицы, считанное в момент 

стробирования. Отражения сигналов от ненагруженных концов линии не оказывают существенного 

влияния на работоспособность системы 




