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Wireless Sensor Networks (WSN) også kjent som trådløse sensor nettverk er små og 
kompakte moduler som består av en sensordel, en signalprosesserende del og en 
kommunikasjonslink. Disse WSN nodene plasseres typisk i et tett nodenettverk for å utføre 
forskjellige oppgaver, f. eks. detektere noen parametere i et miljø, og så sende informasjon 
om dette tilbake til brukeren. WSN nodene er trådløse og trenger små batterier som bør 
vare lengst mulig. I denne oppgaven brukes små vibrerende strukturer (mikromekaniske 
resonatorer) for å utføre signalprosessering for disse WSN nodene. Denne måten å 
prosessere mellomfrekvente og høyfrekvente signaler gjøres på en annerledes måte som er 
enn måten det vanligvis blir gjort på. 

 
I denne avhandlingen er det utviklet en felles plattform for disse små vibrerende 
elementene og konvensjonell elektronikk. Metoden for å kombinere disse to verdenene er å 
lage de mekaniske strukturene på samme brikke etter elektronikken har blitt laget, noe som 
fører til få forandringer i produksjonsprosessen til integrerte kretser. Den kontinuerlige 
utviklingen av kretsindustrien fører til at de minste enhetene stadig skaleres ned, og i den 
anledning har denne avhandlingen prøvd å lage design i mer moderne prosesser. Ved å følge 
denne trenden til integrerte kretser har dette gitt muligheter til å lage lav-effekt og mer 
kompakte front-end kommunikasjonsmoduler. 

 
Kommunikasjonskretsene i dette arbeidet viser muligheten for kompakt integrering av 
moderne elektronikk og disse mikromekaniske elementene. Sammenlignet med 
konvensjonell WSN front-end signalprosesseringsmetoder viser dette arbeidet muligheten 
for å lage filtre med lavt tap, lite støy og lavt effektforbruk. Dette arbeidet viser også 
forskjellige metoder for hvordan man kan koble flere slike mikromekaniske elementer 
sammen for å lage skarpere filtre med justerbar båndbredde. Ved smarte designprosedyrer 
og utvalgte systemarkitekturer er det mulig å oppnå økt funksjonalitet til disse 
komponentene. 

 
I dette arbeidet har det blitt simulert, modellert og målt forskjellige 
designimplementasjoner i forskjellige teknologinoder. Mikromekaniske resonatorer har 
blitt implementert sammen med elektronikkforsterkere for å demonstrere kompakt 
integrasjon med elektronikk. Teori for oppførselen til de mikromekaniske elementene er 
beskrevet og en teori for økt ytelse er vist. Kombinasjonen av den mikromekaniske verdenen 
og den konvensjonelle elektronikkindustrien er et interessant forskningsfelt som er 
diskutert og vist i dette arbeidet.  
 


