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Abstract. Air pollution causes damage to human health and ecosys-
tems. Large parts of the population do not live in a healthy envi-
ronment in accordance with current standards. Today, almost every 
city has problems with particulate matter concentration, especially in 
time of temperature inversions. This article introduces an automated 
system for monitoring and analyzing fine particulates in ambient air, 
temperature and light. It can be used in the workplace, at home, and 
in particular in student classrooms and laboratories, not only for 
monitoring, but also for training and refinement involving students, in 
various disciplines or informal activities.

Експеримент, подпомогнат с компютър 
и интернет на нещата (IоT)

Днес	 развитието	 на	 обществото	 се	 определя	 от	 на-
влизането	на	високите	 технологии	във	всички	сфери	и	от	
цялостната	 настройка	 на	 обществото.	 Интернет	 става	 все	
по-достъпен	 и	 никой	 не	 се	 учудва	 на	 факта,	 че	 хора	 на	
всяка	възраст	използват	мобилни	комуникации,	интернет	и	
различни	по	характер	приложни	програми.	Вече	почти	на-
всякъде	и	по	всяко	време	човек	има	непрекъсната	връзка	
към	мрежата,	заедно	с	това	в	бита	навлизат	и	така	нарече-
ните	IoT.	Най-общо	те	представляват	(System-on-a-	chip)	или	
едноплаткови	микроконролерни	модули	с	вграден	безжичен	
(wifi)	модул	–	например	Arduino	с	неговите	разновидности	
или	миникомпютри	Raspberry.	Към	последните	може	да	бъдат	
включвани	 разнообразни	 сензори.	 Изключително	 ниската	
консумация	на	енергия,	миниатюрните	размери	и	сравнител-
но	ниската	цена	ги	прави	отличен	избор	за	вграждането	им	
в	различни	уреди	и	автоматизирани	системи.	В	последните	
години	масово	се	използват	смартфони	и	таблети.	Масовото	
производство	на	различен	тип	сензори	доведе	до	вгражда-
нето	 им	 в	 подобни	 устройства.	 Производителите	 създават	
приложения	за	използването	им.	При	IoT	се	следва	веригата

Сензор→контролер→компютърно	устройство	
(може	облак).

Типичен	пример	за	IoT	е	една	съвременна	къща	–	в	
нея	всички	домакински	уреди	могат	да	бъдат	наблюдавани	
и	управлявани	от	разстояние	посредством	интернет	връзка.	

Собствениците	могат	да	следят	температурата	и	влажността	
в	нея,	състоянието	на	цветята,	да	получават	данни	от	охра-
нителната	система	и	други.	Всичко	се	свежда	до	обработка	
и	предаване	на	данни,	отчетени	от	сензори.	IoT	има	място	
и	в	учебните	зали	и	лаборатории	и	то	не	само	за	монито-
ринг,	но	и	за	обучение	и	доусъвършенстване,	в	което	да	се	
включат	студенти	в	рамките	на	различни	дисциплини	или	
неформалните	дейности.

При	 компютризирания	 експеримент	 веригата	 е	 съ-
щата	(1).	Съгласно	класификацията	на	Boardmann,	Cooper,	
Swage	[1]	експерименти,	при	които	компютърът	изпълнява	
ролята	на	измервателен	прибор,	носят	името подпомогна-
ти от компютър експерименти (CAE – Computer Assisted 
Experiments).	У	нас	са	добили	разпространение	термините	
автоматизиран	експеримент	и	компютризиран	експеримент.	
За	 студентите	 всеки	 един	 елемент	 от	 посочената	 верига	
(1)	 представлява	 интерес.	 В	 експеримент,	 подпомогнат	 с	
компютър	и	интернет	на	нещата	(IoT),	компютърът	може	да	
се	 използва	 за	 получаване	 и	 интерпретация	 на	 графики,	
натрупване	на	статистически	данни,	обработка	на	експери-
менталните	резултати,	разработване	на	база	данни	и/	или	
модели	на	процесите.

Предмет	на	тази	статия	е	проектирането	и	реализи-
рането	на	автоматизирана	система	за	следене	и	анализ	на	
данни	от	околната	среда	–	фини	прахови	частици,	темпе-
ратура	и	осветеност	на	работното	място.	Актуалността	на	
изследването,	методите	и	сензорите	за	измерване	на	тези	
физични	параметри	бяха	разгледани	в	част	1	[1].

Схема на системата за следене  
и анализ на данни от околната среда

Блокова	схема	на	системата	е	представена	на	фиг. 1. 
Ще	разгледаме	избора	на	управляващо	устройство	и	връз-
ката	му	със	сензорите;	избор	на	системата	за	записване	и	
визуализация	на	данните	от	сензорите.

Фиг. 1.	Блокова	схема	на	системата
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Комуникацията	 със	 сензора	 и	 уеб	 сървъра	 се	 извърш-
ва	от	Arduino	Nano	3.0	 –	 универсален	 едноплатков	мини	
компютър	 (фиг. 2).	Ардуино	 е	 платформа	 с	 отворен	 код	
за	създаване	на	електронни	прототипи.	Състои	се	от	две	
лесни	за	използване	части	–	хардуерна	и	софтуерна,	поз-
воляващи	постигането	на	интерактивност	за	неспециалисти	
[1].	Ардуино	е	направен	така,	че	да	бъде	закрепян	към	сен-
зори,	с	които	да	събира	информация	за	заобикалящото	го	
пространство.	Голямата	му	популярност	се	дължи	на	това,	
че	хардуерът	е	евтин,	да	се	програмира	на	него	е	лесно,	
уеб	общността	му	е	огромна,	така	че	винаги	има	кого	да	
попитате	при	неяснота,	а	и	кодът	му	е	отворен.	На	паза-
ра	се	предлагат	различни	сменяеми	шилдове,	които	могат	
да	 бъдат	 прикачени	 към	Arduino,	 някои	 от	 които	Arduino	
Nano,	 Bare	 Bones	 Board	 и	 Boarduino.	 Има	 много	Arduino	
съвместими	и	Arduino	производни	платки.	За	проектираната	
е	избран	Arduino	Nano	3.0.	Arduino	Nano	копира	Uno,	 но	
е	с	размери	само	1.8	cm	x	4.3	cm.	Този	размер	е	идеа-
лен	за	направата	на	по-малки	проекти.	Нано	има	цялата	
спецификация	на	Arduino	Uno,	използва	същия	ATMega328	
микроконтролер,	но	е	по-оптимизиран	като	размер	и	това	
го	прави	идеалния	прототип.

Фиг. 2. Arduino Nano

Web Server	–	това	е	сървърът,	на	който	се	записват	
данните	от	сензора.	Той	отговаря	и	за	уеб	базирания	пор-
тал	за	настройка	на	системата	и	визуализация	на	данните.	
Web	server	е	информационна	технология,	която	обработва	
заявки,	направени	чрез	HTTP,	основният	протокол,	използ-
ван	за	предаване	на	информация	в	Мрежата	(World	Wide	
Web).	 Главната	 функция	 на	 уеб	 сървъра	 е	 да	 съхранява,	
обработва	 и	 предоставя	 данни	 на	 клиентите.	 Back-end	 е	
„гръбнакът“	 на	 уеб	 сървъра.	 В	 него	 е	 поместена	 цялата	
логика	на	системата	и	се	осъществява	връзката	между	по-
требителския	интерфейс	 (front-end)	 и	 данните,	 поместени	
на	сървъра	–	файлове	и	база	данни.

Фиг. 3.	API	схема	на	универсалност

В	много	случаи	за	комуникация	със	сървъра	не	е	не-
обходим	интерфейс.	За	поддръжка	на	заявките	от	приложен	

софтуер	или	компютърни	програми	back-end	предлага	при-
ложно-програмен	 интерфейс	API	 (application	 programming	
interface).	По	този	начин,	подавайки	на	уеб	сървъра	данни	
от	тип,	специфициран	от	неговия	API,	се	осъществява	ко-
муникация	на	по-ниско	ниво,	без	да	ни	е	необходим	по-
требителски	интерфейс	(фиг. 3).	API	е	универсален	начин	
на	комуникация,	който	не	зависи	от	източника	на	заявката	
–	смартфони,	компютри,	таблети.

Front-end	е	онова	приложение,	с	което	потребителят	
взаимодейства	директно.	Той	е	интерфейс	между	потреби-
теля	 и	 услугите,	 предоставяни	от	 back-end.	 Във	 front-end	
може	да	се	реализират	заявки	в	двете	посоки	–	от	и	към	
back-end.	Например:

• Попълваме	форма	и	подаваме	данните	към	back-
end,	 който	 от	 своя	 страна	 ги	 записва	 в	 базата	
данни.

• Искаме	 да	 ни	 се	 покаже	 списък	 от	 даден	 вид	
записи	–	back-end	намира	тези	записи	в	базата	
данни	и	ги	изпраща	към	front-end,	който	от	своя	
страна	ги	визуализира	за	нас.

Връзка между сензора DS18S20	и	Arduino (фиг. 4).  
За	 целите	 на	 проекта	 е	 избран	 дигитален	 термометър	
DS18S20	поради	достъпната	му	цена,	достатъчната	му	точ-
ност	за	целите	на	проекта	и	лесния	за	управление	интер-
фейс	 за	 комуникация	 (1-Wire).	 Поради	 възможността	 за	
захранване	 на	 сензора	 през	 входа	 за	 данни	 (паразитно	
захранване)	може	да	се	използва	един-единствен	провод-
ник	за	захранване	и	комуникация	с	него.

Фиг. 4.	Схема	на	свързване	на	DS18B20	с	ARDUINO

Използва	се	възможността	DS18S20	да	се	захранва	
от	захранващия	блок	на	Arduino	и	посредством	уeб	хъб.	По	
спецификация	3.3	V	шина	може	да	захрани	периферия	с	до	
16	mA.	При	максимална	консумация	на	сензора	от	1.5	mA	
е	видно,	че	тази	стойност	е	напълно	достатъчна.	Използва-
ното	захранващо	напрежение	е	от	3.3	V,	понеже	Ардуино	
комуникира	чрез	сигнали	с	максимално	напрежение	3.3	V	



1-2 202132

informatics | информатика

и	няма	да	има	нужда	от	транслатор	на	ниво.	Захранващият	
блок	 е	 изпълнен	 на	 базата	 на	 регулируем	 регулатор	 на	
напрежение	 NCP-1117,	 който	 понижава	 напрежението	 от	
5	V	до	3.3	V	за	нуждите	на	нашите	схеми.	5	V	набавяме	от	
захранващия	micro-USB	порт	на	хъба.

Връзка на сензора за фини прахови частици.	Пора-
ди	интерфейса,	с	който	разполага	сензора	за	прахови	час-
тици	SDS011	NOVA	PM	SENSOR,	а	именно	UART,	връзката	
се	осъществява	с	уеб	хъб,	свързан	директно	към	компютър.	
На	изхода	на	серийната	конзола	се	получават	резултатите,	
които	по-късно	се	обработват	и	анализират.

Начин на свързване на сензора за светлина. 
MAX44009	 е	 избраният	 сензор	 за	 светлина	 с	 I2C	 интер-
фейс.	Сензорът	за	околната	светлина	MAX44009	разполага	
с	цифров	изход	 I2C,	който	е	идеален	за	множество	пре-
носими	приложения	като	смартфони,	преносими	компютри	
и	индустриални	сензори.	С	по-малко	от	1	µA	работен	ток	
той	е	най-икономичният	сензор	за	светлина	в	индустрията	
и	се	отличава	с	ултраширок	22-битов	динамичен	диапазон	
от	0.045	lux	до	188	000	lux.

Комуникацията	 се	 осъществява	 посредством	
бредборд	 (фиг. 5).	 Бредбордът	 е	 прототипна	 платка	
(Breadboard)	 	 гнезда,	 разположени	 на	 4	 по	 дължина	 и	
64	по	ширина	реда.	Платката	е	с	размери	165	х	54	мм	
и	има	на	гърба	си	двойнозалепваща	лента	за	по-удобно	
закрепване.	Breadboard	(Бредборд)	се	използва	за	създа-
ване	на	прототипи,	позволява	бързо	изграждане	на	вре-
менни	схеми	без	запояване.	Съединяването	на	елементите	
се	осъществява	с	помощта	на	свързващи	проводници	–	
джъмпери.

Фиг. 5.	Реализираната	схема

Описание на програмата. Резултати 
Изчитане на данните от сензорите.	Следващият	етап	

е	 подготовка	 на	 Линукс	 средата	 за	 работа	 с	 избраните	
сензори.	След	инсталиране	на	необходими	пакети	и	биб-
лиотеки	изчитането	да	данните	от	сензора	се	осъществява	
посредством	питон	скриптове.	Някой	от	стойностите,	които	
се	 получават,	 е	 необходимо	 да	 бъдат	 закръглени	 заради	
голямата	точност,	която	дават	сензорите.	След	успешното	
получаване	на	резултати	от	всички	сензори	е	необходимо	
стойностите	да	бъдат	предадени	към	базата	данни,	която	
пък	от	своя	страна	ги	визуализира	като	графики	към	уеб	
частта.	Алгоритъмът	на	вземане	на	данни	от	сензора	и	из-
пращането	им	към	сървъра	е	илюстриран	на	фиг. 6.

Описание на програмата. След	импортиране	на	не-
обходимите	 библиотеки	 и	 създаването	 на	 бази	 данни	 за	
всички	 сензори	 се	 прави	 програма,	 която	 представлява	
безкраен	цикъл	с	данни	от	сензорите.	Драйверите	и	паке-
тите,	които	са	инсталирани,	ни	спомагат	да	разчитаме	ин-
формацията	в	текстов	вид,	след	което	може	да	ги	предадем	
на	уеб	частта.

Следва	изпращане	на	заявка	към	сървъра	за	запис	на	
текущите	данни.	При	неуспех	записваме	грешка	във	файла	
с	програмни	грешки	и	записваме	текущата	информация	от	
сензора	във	файла	с	неизпратени	данни.

Накрая	поставяме	системата	в	режим	на	изчакване	
за	периода	от	време,	прочетен	от	конфигурацията	и	цикъ-
лът	започва	наново.

Уеб базиран графичен панел.	Уеб	базираната	сис-
тема	дава	ясна	визуална	представа	за	резултатите	от	из-
мерванията.	 При	 визуализацията	 на	 измервания	 можем	
да	изберем	периода	на	визуализация	–	от	последния	час	
до	година	назад.	На	фиг. 7-9	са	дадени	резултати	от	из-
мерване	съответно	на	фини	прахови	частици	във	въздуха,	
температура	и	осветеност	в	лаборатория	102В	на	ХТМУ.	
Визуализирани	 са	 средните	 стойности	 за	 разглеждания	
интервал,	както	и	пределно	допустимите	нива	на	измер-
ваните	параметри.
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Заключение
Проектирана	и	реализирана	е	система	за	измерване	

и	 анализ	 на	 информацията	 от	 сензор	 за	 фини	 прахови	
частици,	температура	и	осветеност.	Системата	е	подходяща	

за	обучение	по	много	предмети	и	е	отворена	за	усъвър-
шенстване.	Нейните	основни	предимства	са	следните:

• Бързодействие.	При	включване	е	въпрос	на	секун-
ди	да	започне	измерването.

• Икономия	 на	 време.	 Поради	 автоматизираната	

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9
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обработка	 на	 резултатите	 те	 лесно	 се	 изобра-
зяват	в	табличен	и	графичен	вид,	а	оттам	бързо	
могат	 да	 се	 получат	 конкретни	 математически	
зависимости.

• Нагледност.
• Лесно	обслужване	и	повторяемост	на	опитите.
• Широки	възможности	за	индивидуализация	и	по-

добрение	 (важи	 както	 за	 лабораторни	 упражне-
ния,	така	и	за	дома	и	офиса).

• Многофункционалност.	При	добавяне	на	разшире-
ния	(допълнителни	модули)	обхватът	се	разширя-
ва	многократно.

• Цената	 на	 достатъчно	 пълен	 комплект	 е	 относи-
телно	невисока.

Фиг. 6.	Четене	на	данни	от	сензора	–	алгоритъм
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