
„Urządzenie IRS 201703”

1. Charakterystyka urządzenia IRS 201703

Urządzenie  IRS201703  jest  czujnikiem  natężenia  prądu  dedykowanym  gospodarstwom
domowym oraz małym i średnim firmom.

1.1. Budowa urządzenia IRS 201703

IRS  201703  to  zestaw  składający  się   modułu  ASC  712  połączonego  z  układem  JP3
wyposażonym  w  urządzenie  radiowe  RFM69HC  oraz  antenę  płytkową.   Moduł  ASC  712
oparty o technologię Arduino pozwala zbadać przepływ prądu zmiennego.

Rys. 1. ASC 712

Ważnym  elementem  zestawu  jest  również  urządzenie  radiowe  RFM69HC  umożliwiające
wysyłanie danych pomiarowych bezprzewodowo (zdalnie). 
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Rys. 2. RFM69HC

W  celu  zwiększenia  maksymalnej  odległości,  w  jakiej  mogą  współpracować  ze  sobą
urządzenie  pomiarowe  i  urządzenia  odbierające  informacje,  została  zastosowana  antena
płytkowa zwiększająca siłę sygnału modułu radiowego.

Rys. 3. Antena płytkowa

Wszystkie z przedstawionych elementów wchodzących w skład IRS 201703 połączone są ze
sobą za pośrednictwem układu JP3.
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Rys. 4. Schemat układu JP3

Rys. 5. Urządzenie IRS 201703
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1.2. Zasada działania urządzenia IRS 201703

Moduł ASC 712 oparty o technologię Arduino pozwala zbadać przepływ prądu zmiennego. 
Do pomiaru wykorzystywany jest efekt halla, dzięki czemu następuje separacja pomiędzy 
mierzonym układem, a pozostałymi elementami urządzenia IRS 201703. 

Rys. 6. Zasada działania modułu ASC712

Urządzenie  radiowe  RFM69HC  jest  odpowiedzialne  za  wysyłanie  danych  pomiarowych
bezprzewodowo (zdalnie) do jednostki centralnej Raspberry Pi pełniącej rolę serwera, która
zapisuje  pomiary  do  bazy  danych  i  umożliwia  przechowywanie,  przetwarzanie  i
prezentowanie informacji.

1.3. Parametry urządzenia IRS 201703

Zakres, w jakim urządzenie potrafi zmierzyć natężenie mieści się w przedziale od 0A do 20A,
co  pozwala  na  monitorowanie  przepływu  prądu  do  większości  urządzeń  elektrycznych
gospodarczych i maszyn niewielkiej mocy. Napięcie niezbędne do pracy tego urządzenia to
3V. 
 

2.Internetowy Rejestrator Sygnałów

Internetowy Rejestrator Sygnałów jest zbiorem powiązanych ze sobą urządzeń posiadających
odpowiednie zadania.
Czujka  pomiarowa  prowadzi  pomiar  natężenia  płynącego  przez  nią  prądu  do  badanego
urządzenia elektrycznego. Zarejestrowane dane zostają przesyłane do jednostki centralnej
Rasberry  Pi,  która jest  serwerem. Serwer wyposażony jest  w program,  który pozwala na
uporządkowanie zebranych danych i przygotowanie ich do wyświetlenia. 
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Rys. 7. Schemat Internetowego Rejestratora Sygnałów

Na komputerach i urządzeniach mobilnych posiadających dostęp do serwera jest możliwość,
stworzenia  zestawień  danych  przy  użyciu  tabel,  diagramów  czy  wykresów  oraz
zaprezentowanie danych w czytelny sposób.

Rys. 8. Strona główna programu
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Rys. 9. Dashboard programu
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