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Streszczenie. Prezentowany artykuł jest wynikiem prac badawczych prowadzonych 
w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki, dotyczących metod analizy i poprawy jakości 
energii elektrycznej. Przedstawiono w nim koncepcje oraz realizację układów do 
zdalnego monitoringu wybranych parametrów jakości energii. 
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Summary. The presented paper is the result of research carried out at the Institute of 
Industrial Electrical Engineering and Informatics on the methods of analysis and 
improvement of power quality. There are described concepts and implementation of 
systems for remote monitoring of selected power quality parameters. 
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1. WPROWADZENIE 

Dla odbiorców energia elektryczna jest przede wszystkim towarem, który jak kaŜdy inny 

produkt powinien spełniać określone standardy. Natomiast producent, czyli dostawca tej 

energii, zobowiązuje się do przestrzegania norm dotyczących jakości wytwarzanego towaru. 

Jakość energii elektrycznej opisuje grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, 

których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych. Do 

parametrów podlegających kontroli mogą naleŜeć [1]: 

� częstotliwość, 

� wartość, wahania i skoki napięcia, 

� przerwy w zasilaniu, 

� napięcia przejściowe, 
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� asymetria napięcia zasilającego, 

� harmoniczne i interharmoniczne dla napięcia i prądu. 

Nierozerwalnie z pojęciem jakości energii elektrycznej związany jest proces kondycjo-

nowania energii. Są to działania, które mają na celu optymalizację współpracy źródeł energii 

elektrycznej i odbiorców przez zmianę parametrów energii. Kondycjonowanie, czyli 

poprawienie jakości energii elektrycznej [2], moŜe być realizowane przez: 

■ filtry aktywne – słuŜące do zmniejszania zawartości wyŜszych harmonicznych 

w przebiegach prądów i napięć [3], [4], 

■ UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) – układy zapewniające pracę 

urządzeń w przypadku zaniku napięcia, 

■ układy kompensacji zapadów i przysiadów napięcia. 

Do wyznaczania wskaźników jakościowych energii elektrycznej wykorzystywane są 

wyrafinowane układy pomiarowe. Układy te realizują rejestrację przebiegów prądów i napięć 

w obwodzie i na jej podstawie obliczają następujące wielkości: 

■ wartość skuteczną, 

■ widmo amplitudowe i fazowe przebiegów, 

■ moc czynną, bierną, pozorną w odniesieniu do podstawowej harmonicznej oraz 

w odniesieniu do wszystkich (40) harmonicznych, moc deformacji, 

■ współczynniki  cosφ i λ (ang. power factor). 

Zgodnie z normą [5] urządzenia pomiarowe wykorzystywane do pomiarów wyŜej 

wymienionych wielkości dzieli się na klasy pomiarowe A oraz B. W skład urządzeń klasy A 

wchodzą urządzenia przeznaczone dla celów kontraktowych oraz będące urządzeniami 

wzorcowymi (wyspecjalizowane są do szybkich i dokładnych pomiarów). Urządzenia klasy B 

przeznaczone są do wykonywania pomiarów statycznych, które umoŜliwiają wykrywanie 

przyczyn i eliminacji awarii. Parametry, jakie spełniać muszą urządzenia pomiarowe, aby 

zakwalifikowane mogły być do klasy A, to: 

� pasmo wejść pomiarowych (0-20) kHz, 

� dokładność 0,5%, 

� funkcja okna Hanninga (osiem okresów), 

� FFT, 40 harmonicznych, 

� najmniejszy 3-sekundowy czas pomiarów, 

� wbudowany filtr antyaliasingowy. 

2. SYSTEMY ZDALNEGO MONITORINGU 

Podstawowym zadaniem realizowanym przez układ pomiarowy jest dokonywanie 

rejestracji wielkości elektrycznych (wartość prądu i napięcia), na podstawie których 
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wyznaczane są współczynniki jakościowe energii elektrycznej. Otrzymane wyniki mogą 

zostać zgromadzone w pamięci wewnętrznej urządzenia – zapisane do pamięci lub 

przekazane do urządzenia zewnętrznego. Ilość zgromadzonych przez układ pomiarowy 

danych moŜe być róŜna w zaleŜności od dokładności pomiarów oraz ilości wyznaczanych 

współczynników jakościowych. Urządzeniami stosowanymi do przechowywania 

otrzymywanych danych zazwyczaj są karty pamięci SD/MMC lub dyski twarde. Podstawową 

wadą takich urządzeń jest moŜliwość przeprowadzenia analizy wyników dopiero po 

zakończeniu pracy układu pomiarowego.  

Zdalny nadzór stanu pracy sieci elektrycznej jest moŜliwy dzięki zastosowaniu układu 

pomiarowego zdolnego do komunikacji z otoczeniem. Tradycyjnie urządzeniami 

wejścia/wyjścia mogą być wyświetlacz, klawiatura lub mysz, lecz w układach realizujących 

zdalny monitoring wykorzystuje się róŜnego rodzaju interfejsy, słuŜące do przesyłania 

danych. Układ pomiarowy moŜe komunikować się z pozostałymi elementami systemu przez 

interfejsy, takie jak: porty szeregowe lub bardziej popularne sieć Ethernet i sieć telefonii 

komórkowej GSM. Dzięki zastosowaniu interfejsów moŜliwe staje się przesłanie 

otrzymywanych informacji do innego elementu sieci, gdzie następuje ich wizualizacja czy 

gromadzenie w celu późniejszej analizy. Przedstawiane dane są na bieŜąco aktualizowane bez 

konieczności ingerencji w pracę urządzenia pomiarowego. 

2.1. Monitoring zdalny z wykorzystaniem sieci GSM  

Nowoczesne systemy nadzoru czy teŜ monitoringu są zwykle systemami rozproszonymi. 

Stopień rozproszenia, w zaleŜności od potrzeb, moŜe być róŜny: lokalny, regionalny, 

ogólnokrajowy lub nawet międzynarodowy. Korzystanie w takim wypadku, nawet w obrębie 

duŜych zakładów przemysłowych, z przewodowych mediów transmisyjnych jest niezwykle 

niewygodne oraz kosztowne, a czasami wręcz technologicznie niemoŜliwe. Alternatywą moŜe 

być zastosowanie popularnych interfejsów radiowych: Bluetooth lub sieci WiFi lub WiMAX. 

Zasięg tych technologii jest jednak mniej lub bardziej ograniczony, duŜe rozproszenie sieci 

energetycznych moŜe wymagać medium komunikacyjnego o znacznie większym zasięgu. 

Dzięki zróŜnicowaniu rynku telefonii komórkowej, ciągłej walce operatorów o klienta, 

prostocie implementacji oraz niewielkim kosztom uŜytkowania idealna do tego celu wydaje 

się być technologia GSM. W takiej sieci do przesyłu danych pomiarowych wykorzystać 

moŜna np. system pakietowej transmisji danych GPRS, który charakteryzuje się: 

� ogólnokrajowym zasięgiem, 

� bardzo wysoką skutecznością przesyłu danych, 

� moŜliwością jednorazowego przesyłu duŜej ilości danych (ograniczeniem są 

jedynie koszty transmisji i stabilność łącza),  

� niewielkim kosztem eksploatacji, 
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� prostotą implementacji,  

� programowym odbiornikiem danych (program zainstalowany na dowolnym 

komputerze klasy PC podłączonym do sieci Internet). 

Monitor wybranych parametrów energii elektrycznej, który wykorzystuje technologię 

GPRS do transmisji danych, pełni równieŜ rolę rejestratora danych. Ze względu na czas 

niezbędny do przesyłu zgromadzonych danych pomiarowych układ taki nie jest w stanie 

pracować w czasie rzeczywistym. Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy prototypu 

układu zdalnego monitoringu opracowanego i wykonanego w Instytucie Elektrotechniki  

i Informatyki [6]. 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy prototypu układu zdalnego monitoringu  
Fig. 1. Block diagram of a remote monitoring system prototype 

Do budowy rejestratora wykorzystano nowoczesny układ komunikacyjny SIM548, który 

umoŜliwia m.in. standardowe operacje dostępne w sieci GSM, odbiór pakietów GPS (Globar 

Positioning System), odbiór sygnału PPS (Pulse Per Second) oraz transmisję danych przez 

GPRS (General Packet Radio Service). Dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS urządzenie 

odbiera sygnał PPS, który wykorzystywany jest do synchronizacji momentu rozpoczęcia 

pomiarów. Ponadto, aktualną datę i czas pomiarów pobierane są z ramek danych otrzy-

mywanych poprzez GPS. Dane pomiarowe oraz obliczeniowe zestawione w odpowiednie 

ramki transmisyjne (zakodowane w formacie Q15) przesyłane są w pakietach danych  

o maksymalnej długości 1024 bajtów. DuŜą zaletą wykorzystania sieci GSM do transmisji 

danych jest jej integralność z siecią Internet. KaŜdemu telefonowi komórkowemu, który 

wysyła lub odbiera dane poprzez GPRS (tak traktowany jest moduł SIM548), przypisany jest 

przez operatora sieci GSM unikalny adres IP. Dzięki takiemu zabiegowi odbiornik danych nie 

potrzebuje Ŝadnych sprzętowych modułów odbiorczych, komunikuje się z nadajnikiem przy 

wykorzystaniu protokołu TCP/IP. Do odbioru danych wystarczy jedynie komputer 

podłączony do sieci Internet i aplikacja odbiorcza napisana w jednym z języków 
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programowania (do opracowania prototypu wykorzystano język JAVA). Połączenie pomiędzy 

nadajnikiem a aplikacją odbiorczą jest automatycznie podtrzymywane, nie zachodzi więc 

konieczność ponownego połączenia w celu wysyłania kolejnych danych pomiarowych. 

Odebrane dane pomiarowe są zapisywane w relacyjnej bazie danych w celu późniejszej ich 

analizy i moŜliwości wizualizacji. 

Aby zaprojektowany rejestrator umoŜliwiał zdalną akwizycję pomiarów, niezbędny jest 

harmonogram, w jakim mają być one wykonywane. Harmonogram taki musi umoŜliwiać 

wybór czasu realizacji pomiaru, typu danych, jakie będą wysłane do odbiornika oraz musi być 

łatwo dostępny i edytowalny dla uŜytkownika zewnętrznego. Idealnym zastosowaniem są 

tutaj pliki tekstowe zapisane na bardzo popularnym wymiennym nośniku danych, jakim jest 

karta SD. Przykładowy konfiguracyjny plik tekstowy zawierający harmonogram pomiarów 

oraz adres IP i port odbiornika przedstawiony został poniŜej: 

 
#Configuration for GPRS scheadule 
 

Receiver address:157.158.096.073 
Receiver port:2030 
 

Total number of different states:10 
 

Nr Time Start Time Stop MeasurementType 
01 00:00  06:00  Type:1 
02 06:01  09:00  Type:3 
03 09:01  12:00  Type:4 
04 12:01  14:22  Type:5 
05 14:23  18:15  Type:1 
06 18:16  18:16  Type:4 
07 18:17  20:55  Type:5 
08 20:56  21:00  Type:6 
09 21:01  23:30  Type:7 
10 23:31  23:59  Type:1 
 

#End of configuration 
 

Typ aktualnie realizowanego pomiaru odpowiada za dokładność oraz ilość wysyłanych 

danych. Wysyłane mogą być jedynie takie wielkości, jak URMS, IRMS oraz THDU, THDI. JeŜeli 

zajdzie konieczność dokładniejszego monitorowania jakości energii, moŜna wysłać  
wskaźniki mocy, widmo danego sygnału czy teŜ wszystkie próbki badanego sygnału (np. w 

celu wizualizacji). 

2.2. Monitoring stacjonarny 

Dzięki bezpośredniemu połączeniu układu pomiarowego z energetycznym filtrem 

aktywnym moŜliwa jest nie tylko szczegółowa analiza wybranych parametrów jakości energii 
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elektrycznej, ale równieŜ stanu pracy elementów składowych filtru. UmoŜliwia nadzór 

sygnałów sterujących pracą urządzenia oraz poziomów temperatur elementów wyko-

nawczych. Urządzeniem energoelektronicznym wchodzącym w skład filtru aktywnego jest 

falownik jedno- lub trójfazowy, którego budowa wykorzystuje klucze tranzystorowe IGBT 

(ang. Insulated Gate Bipolar Transistor) i baterię kondensatorów pełniących rolę magazynu 

energii. Tranzystory podczas pracy wydzielają duŜe ilości ciepła, dlatego informacja  

o poziomie temperatury panującej wewnątrz urządzenia staje się istotna dla obsługi 

technicznej. Informacja dotycząca zmienności napięcia na baterii kondensatorów jest równieŜ 

istotna, na jej podstawie moŜna określić dynamikę zmian obciąŜenia energetycznego filtru 

aktywnego. Schemat blokowy podłączenia monitora w układzie filtru przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Schemat blokowy układu z energetycznym filtrem aktywnym (ze wskazaniem monitoro-
wanych sygnałów) 

Fig. 2. Block diagram of the power active filter (with an indication of the monitored signals) 

Do poprawnej pracy filtru aktywnego wymagane są informacje, dotyczące aktualnej 

wartości prądów i napięć. Zatem, konieczne jest zastosowanie układów dopasowujących 

poziom sygnałów do zakresów pomiarowych układów wejściowych filtru. Monitor 

wbudowany w energetyczny filtr aktywny wykorzystuje te przeskalowane sygnały 

analogowe, co wpływa na obniŜenie kosztów urządzenia pomiarowego - nie jest konieczne 

stosowanie oddzielnych przetworników U/U oraz I/U. 

Monitor filtru aktywnego nie musi spełniać rygorystycznych załoŜeń związanych  

z ilością pobieranej energii czy wielkością układu pomiarowego. Urządzenie jest zasilane 

wprost z sieci energetycznej (nie ma potrzeby stosowania układów zasilania bateryjnego). 
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Układ elektroniczny nadzorujący pracę moŜe realizować większą liczbę pomiarów badanych 

wielkości, poniewaŜ nie ma ograniczeń w ilości przekazywanych danych między układem  

a pozostałymi elementami systemu. 

Minimalizacja błędów wyznaczania parametrów wymaga zastosowania dwóch nieza-

leŜnych torów pomiarowych. Rysunek 3 przedstawia sposób realizacji pomiaru z wykorzysta-

niem dwóch kart pomiarowych.  
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Rys. 3. Ilustracja równoczesnego pomiaru przy wykorzystaniu dwóch kart pomiarowych 
Fig. 3. Illustration of simultaneous measurement by using two measurement cards 

Dzięki takiej operacji moŜliwa jest analiza dwóch sygnałów, np. prądu i napięcia w danej 

gałęzi obwodu, dokładnie w tej samej chwili czasu. BieŜące pomiary zostają przesłane za 

pomocą dostępnego interfejsu (np. RS232, USB, Ethernet) do serwera głównego, którego 

zadaniem jest wizualizacja i/lub gromadzenie danych pomiarowych w bazie danych. 

Wyznaczone wskaźniki jakościowe, jak i pozostałe dane są natychmiast dostępne w postaci 

przebiegów czasowych, tabel i wykresów dzięki oprogramowaniu serwera głównego. 

Dodatkowo, układ do przechowywania wyników pomiarowych wykorzystuje kartę pamięci, 

będącą uniwersalnym nośnikiem danych. Jest to zabezpieczenie przed utratą wyników  

w przypadku wystąpienia przerwy podczas transmisji danych między układem pomiarowym  

i serwerem głównym. Wykorzystanie szybkich interfejsów do połączenia układu monitora  

i urządzeń gromadzących wyniki umoŜliwia wykorzystanie większej ilości wejść 

analogowych z zachowaniem wysokiej rozdzielczości pomiarowej. Dodatkowo, oprócz 

wyników określających jakość energii, zostają przesłane wartości czasowe z próbkowanego 

sygnału analogowego w celu zobrazowania kształtu przebiegu mierzonej wielkości. RównieŜ 

taki układ został opracowany i wykonany w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki [7]. Jego 
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konstrukcja (podobnie jak monitora mobilnego) jest modułowa. Wszystkie moduły 

opracowane zostały na zasadzie kart wpinanych w gniazda płyty głównej – w ten sposób 

zminimalizowano ilość przewodów oraz taśm zewnętrznych łączących poszczególne 

elementy. Zastąpiono je magistralami umieszczonymi na płycie głównej. 

Układ pomiarowy został wyposaŜony w wydajny mikrokontroler z rdzeniem ARM7. 

Jego zadaniem jest wykonanie wszystkich operacji związanych z następującymi 

czynnościami: 

• obsługa przetwornika A/C, próbkowanie przebiegów analogowych, 

• gromadzenie wyników z jednego cyklu pomiarowego, tj. 100 ms, 

• wyznaczenie widm przebiegów wejściowych oraz wskaźników jakościowych, 

• zachowanie danych na karcie pamięci, 

• transmisja danych do serwera głównego. 

Schemat uniwersalnego układu pomiarowego wraz z zaznaczeniem bloków funkcyjnych 

uŜywanych w zaleŜności od wykorzystania urządzenia przedstawia rysunek 4. 
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Rys. 4. Schemat blokowy uniwersalnego układu pomiarowego (systemu mobilnego i stacjonarnego) 
Fig. 4. Block diagram of the universal measurement system (for mobile and stationary system) 

Układ stacjonarny wykorzystuje sygnały juŜ po przetworzeniu na akceptowalne poziomy 

przez przetworniki wbudowane w filtr aktywny. Jednocześnie do układu moŜna podłączyć do 

szesnastu przebiegów pomiarowych, poniewaŜ zastosowano dwie karty pomiarowe pracujące 

równolegle. 

Próbki przebiegów są przechowywane w pamięci RAM mikrokontrolera. Na bloku 

danych o rozmiarze 512 próbek (osiem okresów z kaŜdego kanału) zostaje wyznaczone 
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widmo amplitudowe i fazowe za pomocą procedury szybkiego przekształcenia Fouriera 

(FFT). Algorytm ten został wysoko zoptymalizowany pod względem szybkości działania, 

wykorzystane zostały procedury radix-4 oraz radix-2 napisane w języku niskiego poziomu. 

Wyznaczenie szesnastu 512-punktowych widm trwa około 2 ms. Na podstawie otrzymanych 

wyników następuje wyznaczenie współczynników jakościowych oraz zapis w postaci plików 

tekstowych na kartę pamięci SD/MMC [8]. Otrzymane dane w zaleŜności od wykorzystanego 

interfejsu (Ethernet, USB lub RS232) zostają przesłane do serwera głównego. Aplikacja 

odbiorcza przeprowadza analizę otrzymywanych danych, a następnie dokonuje przeliczeń  

i podziału wyników w zaleŜności od typu danych. KaŜdy wynik zostaje umieszczony w bazie 

danych lub zapisany w postaci tabeli do pliku tekstowego. Serwer główny dysponuje 

oprogramowaniem umoŜliwiającym wizualizację wyników. Jednym z programów urucho-

mianych na tym urządzeniu jest serwer HTTP, który udostępnia pewne zasoby komputera 

związane z generowaniem dynamicznych stron WWW. Dysponując przeglądarką internetową 

i połączeniem serwera z globalną siecią Internet, moŜna obserwować wyniki pomiarów  

z dowolnego miejsca na świecie. Przykładowy wygląd strony WWW, ilustrujący wyniki 

pomiarowe, przedstawia rysunek 5. 

 

 

Rys. 5. Przykładowa wizualizacja wyników pomiarowych 
Fig. 5. Example visualization of measurement results 

Pierwszy wykres przedstawia przebieg czasowy prądów zarejestrowany przez układ 

monitora podczas pracy nieliniowego odbiornika trójfazowego. Kolejny wykres obrazuje 

zawartość harmonicznych w odniesieniu do harmonicznej podstawowej przebiegów prądu. Za 

pomocą kursora istnieje moŜliwość podejrzenia kaŜdej zmierzonej wartości przebiegu 

czasowego lub wyznaczonej wartości harmonicznej. W tabeli zebrano wskaźniki jakościowe 
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prądów, dodatkowo kaŜdy wiersz został ponumerowany w celu identyfikacji kanału 

pomiarowego urządzenia. Podobnie odbywa się proces wizualizacji danych z pozostałych 

kanałów pomiarowych. 

3. PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane stacjonarne i mobilne układy do monitoringu wybranych parametrów 

jakości energii elektrycznej mogą stanowić cenne źródło informacji technicznych oraz 

badawczych. Realizują proces rejestracji wielkości elektrycznych (wartości prądów i napięć), 

na podstawie których następuje wyznaczenie współczynników jakościowych energii 

elektrycznej. Parametry energii elektrycznej, jakie moŜna monitorować to:  

� napięciowe oraz prądowe: RMS, THD, TID, 

� widmo amplitudowe oraz fazowe, 

� przebiegi badanych sygnałów, 

� moce:  P1, S1, Q1, Ph, Qh, Q, S, D, 

� pozostałe parametry: cosφ, λ. 

W zaleŜności od wykorzystanego monitora pomiary mogą być wykonywane w obwodach 

jedno- i trójfazowych. Po zastosowaniu niewielkich zmian sprzętowo – programowych układy 

te moŜna dostosować do własnych potrzeb, np. przystosować do pomiaru napięć 

międzyfazowych wykorzystując wolne kanały pomiarowe. Dzięki zastosowaniu technologii 

GSM rejestrator mobilny cechuje się wręcz nieograniczonym zasięgiem. Wraz z imple-

mentacją pakietowej transmisji danych GPRS znacznie wydłuŜyły się czasy pomiędzy 

kolejnymi seriami pomiarowymi, co wynika z konieczności przeprowadzenia inicjalizacji 

oraz czasu trwania samej transmisji. Zastosowane interfejsy gromadzenia oraz przesyłu 

danych wraz z moŜliwościami pomiarowymi samego monitora stanowią tańszą alternatywę 

dla profesjonalnych, komercyjnych mierników jakości energii elektrycznej. Archiwizowane 

dane pomiarowe znajdujące się w bazie danych lub na karcie SD pozwalają na późniejszą ich 

analizę i interpretację w celu odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń odbiorczych czy teŜ 

minimalizacje wprowadzanych zniekształceń. MoŜliwość wizualizacji przebiegów znacznie 

ułatwia ocenę jakościową badanych sygnałów.   

 

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt 

badawczy N N510 344634. 
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Abstract 

Electricity which is primarily a product should provide an appropriate set of quality 

standards. For measuring of power quality parameters instruments of class A and B are used. 

However, due to high prices offered for commercial measuring devices and the inability to 

modify the software (allowing them to fit the needs) the Institute of Industrial Electrical 

Engineering and Informatics  carried out research into systems that allow remote monitoring 

of power quality selected parameters. Remote monitoring systems can be divided into 

stationary and mobile. The prototype of stationary system was implemented for analysis of 

acive power filter work (filter was designed and constructed in the Institute of Industrial 

Electrical Engineering and Informatics). This system uses a serial interface to transfer data. 

By contrast, mobile system (the prototype of this system was also built) uses the GSM 

technology which is more universal. 


