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Bezprzewodowy system Hobo-ZW umoøliwia pomiary i rejestracjÍ dowolnych wielkoúci fizycznych oraz przesy≥anie ich w czasie rzeczywistym do modu≥u odbiornika pod≥πczonego do
komputera. Rozwiπzanie elastycznie zmienia úcieøki transferu danych pomiÍdzy komponentami w zaleønoúci od ewentualnych zak≥ÛceÒ i przeszkÛd, co zapewnia pe≥ne bezpieczeÒstwo
transmisji. Dodatkowo system moøna dowolnie modyfikowaÊ i przystosowaÊ do monitorowania rÛønych wielkoúci.

W

wielu branøach i obszarach
przemys≥u zachodzi potrzeba
dokonywania pomiarÛw oraz
rejestracji rÛønych wielkoúci fizycznych.
W magazynach øywnoúci i lekÛw monitoruje siÍ g≥Ûwnie temperaturÍ i wilgotnoúÊ
powietrza. Pozornie niewielka zmiana parametrÛw otoczenia moøe wp≥ynπÊ na
trwa≥oúÊ sk≥adowanych produktÛw lub
spowodowaÊ, øe przechowywany towar
wartoúci nawet kilkuset tysiÍcy z≥otych nie
bÍdzie siÍ nadawa≥ do wprowadzenia na
rynek. W aplikacjach typu inteligentny budynek, oprÛcz monitorowania parametrÛw
powietrza, analizuje siÍ rÛwnieø zuøycie
energii elektrycznej, warunki atmosferyczne na zewnπtrz oraz szereg innych wielkoúci, ktÛre umoøliwiajπ sprawne zarzπdzanie obiektem oraz redukcjÍ kosztÛw zwiπzanych z jego utrzymaniem.

Stosowane rozwiπzania
W wielu przypadkach, wystarczajπcym
rozwiπzaniem mogπ siÍ okazaÊ autonomiczne rejestratory odpowiednich wielkoúci fizycznych. Charakteryzujπ siÍ one niskim kosztem wdroøenia, zwiπzanym
g≥Ûwnie z ≥atwoúciπ ich instalacji. W przeciwieÒstwie do rozbudowanych systemÛw
pomiarowych, nie wymagajπ one poprowadzenia dodatkowych przewodÛw na
obiekcie czy poniesienia kosztÛw zwiπzanych z zaprojektowaniem systemu. Rejestratory tego typu sprawdzajπ siÍ z powo-
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dzeniem na ma≥ych obiektach. Niezaprzeczalnπ ich zaletπ jest ≥atwoúÊ obs≥ugi, rozbudowy czy modyfikacji po≥oøenia samych modu≥Ûw pomiarowych. W przypadku przewodowych systemÛw pomiarowych kaøda zmiana wiπøe siÍ czÍsto z dodatkowymi kosztami. Wadπ systemÛw
opartych jedynie na rejestratorach jest jednak brak moøliwoúci odczytu zarejestrowanych pomiarÛw w czasie rzeczywistym
ñ zapisane dane sπ dostÍpne dla uøytkownika dopiero po pod≥πczeniu rejestratora do
komputera. Dodatkowπ przeszkodπ sπ
ograniczone moøliwoúci alarmowania
o przekroczeniu wartoúci dopuszczalnych.

Nowe technologie
Coraz czÍúciej moøna siÍ spotkaÊ z systemami pomiarowymi ≥πczπcymi w sobie: ≥atwoúÊ obs≥ugi, instalacji oraz modyfikacji
(charakterystycznπ dla rejestratorÛw autonomicznych z rozbudowanymi funkcjami
alarmowymi) oraz moøliwoúÊ wizualizacji
zarejestrowanych pomiarÛw w czasie rzeczywistym (bÍdπcπ typowym wyrÛønikiem
przewodowych systemÛw pomiarowych).
Praktycznymi wdroøeniami tego typu sπ bezprzewodowe systemy oparte na standardzie
komunikacyjnym IEEE 802.15.4, umoøliwiajπce stworzenie topologii systemu typu
mesh. W aplikacjach tego typu kaødy z modu≥Ûw czujnika przekazuje drogπ radiowπ
dane do modu≥u odbiornika i do innych modu≥Ûw czujnikÛw. W momencie, gdy odle-

Rys. 1. Hobo-ZW umoøliwia pomiary i rejestracjÍ
dowolnych wielkoúci fizycznych oraz przesy≥anie ich w czasie rzeczywistym do modu≥u odbiornika (ZW-RCVR) pod≥πczonego do komputera

g≥oúÊ miÍdzy modu≥ami czujnika i odbiornika jest zbyt duøa lub na drodze fal radiowych pojawi siÍ przeszkoda powodujπca
spadek jakoúci sygna≥u lub wrÍcz ca≥kowity jego zanik, sieÊ reorganizuje drogÍ pakietÛw danych tak, by za poúrednictwem pozosta≥ych czujnikÛw dotar≥y one do odbiornika. FunkcjonalnoúÊ ta powoduje, øe system, w odrÛønieniu od klasycznych systemÛw radiowych opartych na elementach typu nadajnik-odbiornik oraz ewentualnie
Ñrepeaterî pomiÍdzy nimi (odbierajπcy sygna≥ z nadajnika i przesy≥ajπcy go dalej),
charakteryzuje siÍ wiÍkszπ niezawodnoúciπ
i ≥atwoúciπ w konfiguracji (sieÊ organizuje
siÍ sama, w najlepszy moøliwy dla siebie
sposÛb na bieøπco). Systemem tego typu jest
Hobo-ZW oferowany przez firmÍ Mera.

System Hobo-ZW
Hobo-ZW umoøliwia pomiary i rejestracjÍ dowolnych wielkoúci fizycznych oraz
wrzesieÒ 2011
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BezpieczeÒstwo danych

Rys. 2. Modu≥ radiowy ZW-006-EU umoøliwiajπcy
pod≥πczenie do 4 sond pomiarowych wyposaøonych w standardowe wyjúcia prπdowe\ napiÍciowe

przesy≥anie ich w czasie rzeczywistym do
modu≥u odbiornika (ZW-RCVR) pod≥πczonego do komputera. Pod≥πczenie realizowane jest bezpoúrednio poprzez interfejs
USB lub sieÊ LAN (przy pomocy specjalnego konwertera) ñ w przypadku gdy komputer, na ktÛrym zbierane sπ dane, jest znaczπco oddalony od miejsca, w ktÛrym dokonywane sπ pomiary. Po rozmieszczeniu
czujnikÛw operator widzi na ekranie komputera aktualne úcieøki po≥πczeÒ miÍdzy
poszczegÛlnymi modu≥ami, jakoúÊ sygna≥u, stan na≥adowania baterii oraz ñ oczywiúcie najbardziej interesujπcπ z punktu widzenia uøytkownika koÒcowego ñ informacjÍ o aktualnie rejestrowanej wartoúci
pomiarowej wraz z komunikatem czy ustawiony alarm zosta≥ aktywowany. Dane pomiarowe mogπ byÊ prezentowane w postaci wykresu, wartoúci liczbowych (wraz
z data i godzinπ pomiaru) w jednej tabeli
zbiorczej lub na tle pliku graficznego
wgranego przez uøytkownika ñ przyk≥adowo na planie magazynu, gdzie w czytelny
sposÛb widaÊ rozmieszczenie czujnikÛw
i aktualne wielkoúci pomiarowe.
DostÍpne sπ modu≥y z wbudowanymi
czujnikami: temperatury, wilgotnoúci, wejúciami impulsowymi oraz analogowymi,
za poúrednictwem ktÛrych moøna do systemu pod≥πczyÊ dodatkowe czujniki, np.
prÍdkoúci przep≥ywu powietrza oraz wody, zuøycia energii elektrycznej, ciúnienia,
napiÍcia, natÍøenia itd. Dodatkowe czujniki pod≥πczane sπ za poúrednictwem wejúcia prπdowego lub napiÍciowego, co
umoøliwia dokonywanie pomiarÛw i rejestracjÍ praktycznie dowolnej wielkoúci fizycznej. Oprogramowanie pozwala na odpowiednie skalowanie i wybÛr jednostek,
tak aby w systemie zapisywane i wyúwietlane by≥y w≥aúciwe dla uøytego czujnika
wartoúci.

Niekiedy moøna siÍ spotkaÊ z brakiem zaufania klientÛw do systemÛw
radiowych. Niskie, w stosunku do systemÛw przewodowych, koszty wdroøenia przegrywajπ czÍsto z obawami
dotyczπcymi niezawodnoúci systemu.
Pokutuje rÛwnieø przekonanie, øe aby
system i zarejestrowane informacje
by≥y bezpieczne, niezbÍdny jest przewodowy obieg informacji. Systemy takie jak Hobo-ZW wyposaøone sπ jednak w szereg elementÛw zabezpieczajπcych przed utratπ danych. Przede wszystkim sieÊ organizuje siÍ w najkorzystniejszy dla siebie sposÛb w czasie rzeczywistym. W momencie pojawienia siÍ zak≥Ûcenia pakiety danych wyszukujπ innπ
úcieøkÍ po≥πczenia. Jeúli jednak i to siÍ nie
udaje (zasiÍg radiowy elementÛw systemu
Hobo-ZW w otwartej przestrzeni jest ograniczony do 100 m), kaødy z modu≥Ûw czujnikÛw wyposaøony jest w pamiÍÊ buforowπ na 3000-5000 pomiarÛw ñ w momencie odzyskania po≥πczenia zarejestrowane
pomiary sπ natychmiast przesy≥ane do modu≥u odbiornika. Jeøeli zostanie wy≥πczony
komputer, sam odbiornik jest w stanie zapisaÊ w swojej pamiÍci do 96000 pomiarÛw. W przypadku utraty po≥πczenia z dowolnym z czujnikÛw moøe byÊ aktywowany odpowiedni alarm.

Alarmy
System Hobo-ZW umoøliwia wysy≥anie
ustalonych wczeúniej wiadomoúci alarmowych w postaci wiadomoúci e-mail, SMS,
bπdü teø moøliwe jest aktywowanie sygna≥u düwiÍkowego. Kaødy alarm widoczny
jest w czytelny sposÛb na ekranie komputera w postaci czerwonej ikony na mapie
obiektu. OprÛcz przekroczenia ustawionych wczeúniej przez uøytkownika progÛw
alarmowych, moøliwe jest sygnalizowanie
utraty po≥πczenia z modu≥em czujnika,
bπdü teø cykliczne przesy≥anie w rÛwnych
odstÍpach czasowych informacji o stanie
systemu wraz z aktualnymi danymi pomiarowymi. Warto rÛwnieø wspomnieÊ
o moøliwoúci podglπdu bieøπcych i archiwalnych danych z poziomu strony Internetowej z dowolnego miejsca na úwiecie. Zarejestrowane wyniki pomiarÛw mogπ byÊ
rÛwnieø cyklicznie wysy≥ane na dowolny
serwer FTP w postaci pliku csv. Rozwiπzanie to zabezpiecza dodatkowo uøytkowni-

ka przed przypadkowπ utratπ danych, spowodowanπ np. przez awariÍ dysku twardego w komputerze do ktÛrego pod≥πczony
jest system.

Raportowanie
W systemach pomiarowych bardzo istotnym elementem jest moøliwoúÊ tworzenia
raportÛw. Uøytkownik oprÛcz wiadomoúci
o sytuacji alarmowej chcia≥by rÛwnieø
wiedzieÊ, jak zmienia≥y siÍ rejestrowane
parametry w rÛønych okresach. Dostarczane razem z systemem oprogramowanie
Hoboware Pro umoøliwia tworzenie tego
typu raportÛw dla dowolnych przedzia≥Ûw
czasowych. Uøytkownik tworzπc taki raport nie ma moøliwoúci edycji zapisanych
juø pomiarÛw. Daje to pewnoúÊ, øe raporty sπ w pe≥ni obiektywne. Oczywiúcie istnieje teø moøliwoúÊ wyeksportowania zarejestrowanych pomiarÛw do pliku csv
i obrabiania danych juø bezpoúrednio w arkuszu kalkulacyjnym.

Elastyczna rozbudowa
Waønπ cechπ systemu Hobo-ZW jest ≥atwoúÊ rozbudowy oraz elastycznoúÊ w dodawaniu kolejnych, czasem nietypowych
modu≥Ûw pomiarowych. W przypadku gdyby funkcjonalnoúÊ samego systemu okaza≥aby siÍ jednak niewystarczajπca, zawsze
moøna jπ rozszerzyÊ. Dodatkowy programowalny modu≥ umoøliwia: sterowanie
procesami, w≥πczanie\wy≥πczanie dodatkowych urzπdzeÒ na podstawie zarejestrowanych oraz bieøπcych pomiarÛw, archiwizacjÍ na kartach pamiÍci oraz pod≥πczanie dodatkowych wyúwietlaczy. MoøliwoúÊ wgrania w≥asnego oprogramowania pozwala na
praktycznie nieograniczonπ rozbudowÍ systemu o dodatkowe funkcjonalnoúci i dostosowanie ca≥oúci do w≥asnych potrzeb.
Piotr Rodak
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