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Abstract 
The use of new type systems for collecting and processing information from Hall sensors, allows both remote 

monitoring and the ability to combine the results of multiple measurement systems into one common system with a user-
friendly interface. The measured values of the sensors can be presented in tabular or graphical form individual for each 
measurement system. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Прецизността при измерване на дадена 
физична неелектрическа величина се опре-
деля от точността на преобразуването и в 
електрически сигнал. Видът на измерваната 
неелектрическа величина определя типа на 
сензора. За измерване на големината на ма-
гнитното поле се използва ефектът на Хол, 
като измерената стойност на магнитното 
поле се преобразува в електрически сигнал. 
Линейният характер изменяне на напреже-
нието на Хол от магнитното поле В и тока I 
е основна причина за широкото използване 
на такъв тип сензори. Поради много малки-
те разлики в измерванията, както и ниските 
стойности на изходния сигнал се налага из-
ходният сигнал да бъде усилен, като вече 
усиленият аналогов сигнал подлежи на  об-
работване. Аналоговият сигнал освен по-
лезна, носи и доста ненужна и дори грешна 
информация. За отстраняване на този недо-
статък изходният аналогов сигнал се преоб- 

разува в цифров чрез 10 bit АЦП. 
Преобразуваният цифров сигнал се обра-

ботва значително по-лесно, като е заложено 
този цифров сигнал да се обработва от сис-
тема, състояща се от едноплатков компю-
тър от вида Raspberry PI. 

Този тип едноплаткови компютри се раз-
личава от подобните си, като позволява ин-
сталация на няколко вида операционни сис-
теми. Една от възможните за инсталация 
операционни системи е Linux, който е в ос-
новата на системата за събиране и обработ-
ване на информация от сензор на Хол. 

  
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Различията на системите за обработване 
на информация от различни сензори и сен-
зорни мрежи налагат използване или на ня-
колко отделни системи, или търсене на 
унифициран вариант, позволяващ бъдещо 
надграждане.  
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На фиг. 1. е представена блокова схема 
на системата за обработка и съхраняване на 
информация от сензор на Хол, реализирана 
чрез Raspberry PI. 

 
Фиг. 1. Блокова схема на системата 

 
Системата се състои от сензор – SS49E, 

чрез който се измерва магнитното поле в 
диапазон ±0.15 µT при захранване Ucc = 5 
V. Изходното напрежение достига 4.95 V, 
като изменението му е линейно. За стой-
ност от 0 T изходното напрежение е 2,5 V 
[2]. 

MCP2008 представлява 10bit аналогово-
цифров преобразувател, необходим поради 
липсата на аналогови входове на Raspberry 
Pi. Преобразуваният цифров сигнал се пре-
дава посредством SPI, използвайки опреде-
лените за това изводи, като информацията 
се съхранява в определен системен буфер.  

Поддръжката на операционна система от 
използвания едноплатков компютър позво-
лява инсталиране на Linux OS, на базата на 
която се конфигурира работата на 
Raspberry като уеб сървър. Инсталирането 
на база от данни дава възможност за съхра-
нение на информацията, получена от сензо-
ра, както и позволява релативното и селек-
тиране. Достъпването до публикуваната ин-
формация е  посредством интернет връзка.   

 Конфигуриране на  Raspberry PI като 
Web server. 

За да работи като Уеб сървър е необхо-
димо инсталирането на няколкото отделни 
програмни пакети. 

 Apache web 
 MySQL database 
 PHP module 
 Pyton update 
Apache е популярен безплатен уеб сър-

вър, който позволява на Raspberry да обслу-
жи уеб страници. Сам по себе си, Apache 

може да обработва HTML файлове през 
HTTP, и с допълнителни модули може да 
обработва и на динамични уеб страници с 
помощта на скриптови езици. За инсталира-
не на Apache уеб върху Raspberry PI се из-
ползва следната команда: 

sudo apt-get install apache2 -y 

По подразбиране, Apache поставя тестов 
HTML файл в уеб директорията (WWW). 
Самата уеб директория както и index.html 
файл са собственост на администратор, кое-
то ограничава първоначалното им ползване. 
За да се редактира файла, трябва да сме 
притежатели на администраторски права 
[3]. 

За обработване на динамични уеб стра-
ници е необходимо поддържане на скрип-
тови езици. 

Инсталирането на PHP ще позволи на 
Apache Web сървър да обработи динамич-
ните PHP файлове. Инсталират се PHP5 и 
модула PHP5 за Apache. 

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-
php5 –y 

След инсталацията е необходима промя-
на на разширението на поддържаните фай-
лове от .html на .php 

sudo mv index.html Hall_system.php 

Използването на база от данни за съхра-
няване на информация допълнително уве-
личава възможностите на уеб приложенията. 

Инсталиране на MySQL сървър е най-че-
сто използваният SQL сървър и е за предпо-
читане през SQL Lite поради по-лесната си 
инсталация и настройка. Поддържа също 
управление на броя потребители както и 
техните права върху. MySQL може да се из-
ползва в клиент-сървър архитектури, къде-
то клиент на базата данни трябва да има до-
стъп до базата данни от разстояние. 

Инсталирането и връзката на MySQL с 
PHP се извършва чрез следните команди: 

 
sudo apt-get update 

sudo apt-get install mysql-server 
Връзка на MySQL с PHP 

sudo apt-get install php-mysql 
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Разработване на динамична уеб  
система за достъп и визуализация. 

Разработката на такъв тип уеб система 
позволява достъпване и визуализация на 
резултатите получени от сензора на ХОЛ 
използвайки интернет връзка. Изградена е 
на базата на HTML и PHP, което предста-
вляват програми езици използвани в уеб 
среда, и база от данни от типа MySQL за 
съхранение на получената информация.  

 За визуализиране на резултатите в графичен 
вид, се налага инсталиране на модул - Chart.js, 
който е съвместим с досега инсталираният и 
конфигуриран софтуер [4]. 
 Създава се база от данни, както и потреби-
тел който да я използва, като предварително се 
дефинират неговите права подробно представе-
ни в [1]. 
 Измерената информацията за магнитното 
поле получена от сензора се съхранява в поле 
от таблица създадена в базата от данни с по-
мощта на PHP команди, като допълнителна ин-
формация се записва дата и часа на всяко от на-
правените измервания. Към всеки запис е съз-
дадено е и допълнително поле „user“, съдържа-
що името или адреса на устройството. Идеята е 
разширяване на възможностите на системата, 
като позволим използването на една база от 
данни, от две различни измервателни системи. 

 
Разработване на потребителски 

интерфейс.  
За ползване от различни потребители, 

визията на потребителският интерфейс, 
трябва да е с улеснена структура, и е изгра-
дена чрез използване на няколко програмни 
езици  в интернет среда.  

Предварителната конфигурация на 
Raspberry –то за работа като уеб сървър по-
зволява достъпване до потребителският ин-
терфейс посредством уеб браузър, като е 
зададен предварително статичен IP адрес и 
порт за достъп. С помощта на PHP скрипт, 
динамично се извиква съдържанието на за-
писите в базата от данни, подредени в та-
бличен вид, разделени по 15 записа на стра-
ница. На фиг.2 е представен изглед на по-
требителският интерфейс. Представените 
резултати от направените измервания могат 
да бъдат представени в табличен вид 
(фиг.2), и в графичен вид като зависимостта 

на напрежението във функция от магнитно-
то поле U = f(µT)  (фиг. 3). 

 

 
Фиг. 2. Потребителски интерфейс 

 

 
Фиг. 3. Представяне в графичен вид 

 
Преминаването от графичен в табличен 

вид и обратно се осъществява, чрез нати-
скане на определеният бутон, като зависи-
мостта се построява, на базата на резулта-
тите представени на една страница или най-
много на 15 измервания. За визуализацията 
на данните се използва Chart.js, като извли-
чането на записите се попълва в двумерен 
масив, необходим за реализацията на гра-
фичната зависимост. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработената система за събиране и об-
работка на информацията от сензор на ХОЛ 
на базата на Raspberry PI, позволява до-
стъпването на резултатите отдалечено по-
средством използването на интернет среда. 
Получените резултати от сензора могат да 
се визуализират освен в табличен но и в 
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графичен вид, като може да се използва 
възможността няколко отделни системи да 
извършват записи в една и съща база от 
данни, като се съпоставят измерените ре-
зултати от отделните измервателни систе-
ми. 

 
Унифицирането на  системата за събира-

не и обработка на информация както и въз-
можността за запис на данни от различни 
устройства позволява лесното и използване 
чрез потребителски интерфейс, и възмож-
ността за съвместна работа с други подобни 
софтуерни продукти. 
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