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ТЕМПЕРАТУРИ ІЗ ВІДДАЛЕНОГО ДАТЧИКА
У статті розглянуто реалізацію взаємодії між давачем температури який розташований на
віддаленому об’єкті та базою даних, з організацією показу отриманих даних у WEB-інтерфейсі.
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Постановка проблеми. Розвиток сучасних WEB-технологій дозволяє проводити не тільки
відображення статичних сторінок з використанням мови HTML, але й створювати динамічні
сторінки, які генеруються з допомогою мови PHP. При цьому дані для генерації зберігаються в
базах даних. Сучасний світ потребує швидких та надійних рішень при обміні, збереженні та
передачі інформації. Останнім часом саме WEB-технології розвиваються надзвичайно швидко, а
все завдяки великому попити із сторони простих користувачів. Кожного дня реалізуються все нові
та нові ідеї щодо використання потужностей інтернету. В статті розглянуто можливість
використання мережевих технологій для автоматизованого збору даних з віддалених датчиків
температури та побудови температурних залежностей.
Аналіз останніх дослідженнь та публікацій.
Аналізуючи існуючі опубліковані дослідження, можна зробити висновок про те, що на
сьогодні ця тематика є актуальною. За розглянутою тематикою є недостатня кількість інформації,
але існуючі джерела були проаналізовані та використані при проведенні даного дослідження.
Зокрема, інформація, надана фірмою Sysacom, яка займається віддаленими датчиками та
веб інтерфейсами для них [4], дозволяє зробити висновок, що саме промислові контролери та
датчики в даний момент можуть керуватися та вести дамп даних в реальному часі через webінтерфейс. Спектр послуг починається від контролювання вологості у теплиці і закінчується
віддаленим контролем нагрівання металів у доменних печах. Під час проведення досліду буде
зібрана велика кількість інформації, яка буде оброблятись та зберігатись з допомогою СУРБД
MySQL. Перевагою цієї системи є її безкоштовність, швидкодія та надійність. Однією з
позитивних сторін роботи в цій системі є можливість використання віддаленого режиму та
одночасна робота із даними декількох користувачів. Також слід пам’ятати про аспект безпеки,
який останнім часом став актуальним в плані збереження конфіденційних даних від зловмисників.
Саме MySQL без особливого втручання дозволяє зберігати дані у відносно безпечних умовах.

Рис.1. Датчик компанії Sysacom SON-100/SON-200 з можливістю транслювання даних в
інтернет.
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В якості мов програмування використано Delphi 7 та PHP, сам інтерфейс реалізований на
Drupal 7. Вибір мов програмування зумовлений головним чином наявність потужних інструментів
для збереження великих масивів даних.
Delphi 7 і PHP є молодими мовами програмування, проте їх основні переваги - гнучкість у
плані розробки програмного продукту та велика кількість бібліотек, які полегшують виконання
поставлених завдань. Слід зазначити, що наявність бібліотеки dB Express у Delphi 7 значно
полегшило взаємодію із віддаленою базою даних MySQL.
Реалізація WEB-інтерфейсу проведена на Drupal 7. Drupal (Друпал) - це система
управління сайтом (CMS), а також середовище для створення вебдодатків (CMF). Дана система
дозволяє реалізувати інтерфейс завдяки великій кількості модулів.
Для відображення графіків використоно сервіс від компанії Google, а саме Google Chart
API. Програмний інтерфейс у сервісу досить простий: всі параметри відтворення діаграми і дані
для візуалізації передаються на сервер Google у вигляді GET запиту (простіше кажучи,
спеціального URL), а сервер у відповідь віддає PNG з намальованим графіком.
Метою дослідження є організація взаємодії між давачем температури, який розташований
на віддаленому об’єкті та базою даних з візуалізацією отриманих даних у WEB-інтерфейсі.
Основний зміст роботи. Оскільки поставлена задача є програмно-апаратною, то її
реалізація була розбити на два етапи.
Перший етап - створення імітаційної моделі давача температури та організація його
взаємодії із віддаленою базою даних. Ця імітація здійснювалась в середовищі Delphi7 з
використанням математичних функцій.
Для побудови моделі зміни температури була застосована синусоїдальна функція
залежності температури від часу
.
Поєднання віддаленої бази даних та імітаційної моделі здійснювалося за допомогою
бібліотеки dbExpress. DbExpress надає можливість не тільки під’єднатися до віддаленої бази
даних, а і безпосередньо записати дані у таблицю бази. Також присутній блок, який відповідає за
реалізацію поточного відображення температури під час перебігу експерименту. Він виконаний за
допомогою Data Controls бібліотеки.

Рис.2. Базовий вигляд віддаленого давача у Delphi7.
Другий етап - створення WEB-інтерфейсу з використанням Drupal. Даний інтерфейс
представляє собою графічне зображення отриманих даних із імітаційної моделі давача.
Виконання інтерфейсу в системі CMS Drupal
За допомогою Google Chart API створено модуль для Друпала. Модуль реалізує побудову
залежності температури від часу, створення сторінки, на якій розміщується табло відображення
поточної температури, та таблицю із занесиними даними для відслідковування змін. Модульна
система, яка використовується, є дуже гнучкою, оскільки дозволяє вносити правки стосовно коду
та завдання. Завдяки Google Chart API візуалізовано зміну температури на динамічному
термометрі (час оновлення - 3 секунди). Google chart API дозволяє також будувати залежності,
графіки у реальному часі із підведеним до них потоком даних. Це є основа для проведення
різноманітних статистичних порівнянь у Web просторі. Існує велика кількість функцій та
можливостей кастомізувати саме під свої потреби ту чи іншу структуру показу даних.
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Рис.3. Імітаційне табло, яке відображає поточну температуру
База даних являє собою СУРБД MySQL, до якої щосекундно вносять дані про температуру
із віддаленого давача . У таблиці є два типа полів - це значення температури та час внесення.
Поле значення температури має числових тип. Поле часу задає поточний час внесення даних.
Слід звернути увагу на те, що час подається не у Unix форматі, а у форматі Date. Це є кращим
рішенням для перегляду даних безспосередньо у базі.

Рис.4. Фрагмент бази даних
Давач температури

СУРБД MySQL

WEB-інтерфейс
Рис.5. Модель відображення обміну даними між давачем та базою даних і їх
відображення
Висновки.
Реалізовано взаємодію між давачем температури, який розташований на віддаленому об’єкті
та базою даних з організацією показу отриманих даних у WEB-інтерфейсі. В якості програмного
комплексу обрано Delphi 7 та Drupal. Показано можливість використовувати віддалені бази даних
та інтернет технології у автоматизації виробництв.
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