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Mikroelektroniczne sieci sensorowe z analizą obrazu: 
Sieci sensorowe służą do zbierania danych z otoczenia, 
wstępnej analizy zebranych danych oraz przesyłania tych 
danych do wyznaczonych miejsc z wykorzystaniem m.in. 
łączy bezprzewodowych. Jednym ze sposobów zbierania 
danych jest analiza obrazu pochodzącego z kamery 
wbudowanej w miniaturowe urządzenie węzła sieci 
sensorowej. Ze względu na ograniczenia sprzętowe oraz 
minimalizację zużycia mocy zasilania, do analizy 
danych/obrazów należy stosować specjalnie dobrane i 
dostosowane algorytmy przetwarzania obrazów, w miarę 
możliwości wspomagane akceleratorami sprzętowymi. 
Celem badań jest opracowanie i weryfikacja sprzętowa 
takich algorytmów wraz z modułami sprzętowymi do 
akceleracji obliczeń i redukcji poboru mocy z zasilania. 
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Microelectronic sensor networks with image analysis: 

Sensor networks are used to collect data from the 

environment, to analyze the collected data and to transfer 

the data to designated locations using i.e. wireless 

connections. One way of collecting data is to analyze the 

image from the camera built into the miniature device of the 

sensor network node. Due to hardware limitations and 

minimizing power consumption, special image processing 

algorithms should be used for data / image analysis, 

supported by hardware accelerators. The purpose of the 

research is to develop and verify such algorithms together 

with the hardware modules accelerating the calculation and 

reducing the power consumption from the power supply. 
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