


 



ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom meteorologickej stanice, ktorá dokáţe merať 

teplotu, vlhkosť, tlak, smer a rýchlosť vetra a intenzitu slnečného ţiarenia. Celé 

zariadenie je rozdelené na dve časti. Senzorovú časť umiestnenú v exteriéri a 

zobrazovaciu časť umiestenú v interiéri. Tieto dve časti spolu komunikujú bezdrôtovo. 

Namerané údaje sú v pravidelných intervaloch zobrazované na displeji, umiestnenom 

v interiéri. Navyše po pripojení meteostanice ku PC pomocou Bluetooth modulu sa 

namerané údaje zobrazujú v aplikácii GUI  a sú ukladané do súboru.  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with design of weather station, which is able to measure 

temperature, humidity, barometric pressure, direction and speed of wind and intensity of 

solar radiation. Whole device is divided into two parts. The sensor part situated in 

exterior and display part situated in interior. Wireless communication is used to 

communicate between this two parts. Measured data are displayed on display situated in 

interior in regular intervals. In addition, measured data are displayed in GUI application 

and stored to file, after connecting weather station to PC using Bluetooth module. 
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ÚVOD 

Meteorologická stanica patrí k beţným vybaveniam dnešných domácností. Trh ponúka 

rôzne varianty staníc od rôznych výrobcov od najlacnejších staníc, ktoré zobrazujú 

vonkajšiu a vnútornú teplotu spolu s časom a dátumom, aţ po profesionálne stanice 

zobrazujúce širokú škálu informácií od teploty, tlaku, vlhkosti, smeru a rýchlosti vetra 

aţ po intenzitu slnečného ţiarenia, či fázy Mesiaca. Značnou nevýhodou komerčných 

staníc je ich neschopnosť modifikácie (výmena, pridávanie senzorov), nemoţnosť 

dlhodobého ukladania nameraných hodnôt, častokrát niţšia kvalita a presnosť pouţitých 

senzorov a nízka spoľahlivosť a výdrţ akumulátorov hlavne v mínusových teplotách, 

kedy elektronike všeobecne klesá spoľahlivosť. Častokrát výrobcovia zamlčia dôleţité 

údaje ako sú presnosť meraných údajov, teplotný rozsah funkčnosti zariadenia, prípadne 

ţivotnosť zariadenia. 

Inšpiráciou k vytvoreniu vlastnej meteorologickej stanice bolo navrhnúť a vyrobiť 

stanicu s optimálnymi vlastnosťami a eliminovať vyššie spomenuté negatívne aspekty 

komerčných staníc. Celé zariadenie bude rozdelené na vonkajšiu senzorovú časť 

a vnútornú zobrazovaciu časť. Návrh bude zameraný na značnú nezávislosť stanice od 

osobného počítača. Je celkom nepraktické zapínať počítač len preto aby ste chceli zistiť, 

aké je von počasie. Meteostanica bude plne funkčná bez pripojenia k osobnému 

počítaču a taktieţ aj po jej pripojení. Na prenos údajov bude pouţitá Bluetooth 

komunikácia. Všetky údaje namerané vonkajšou jednotkou sa budú zobrazovať na 

grafickom LCD displeji a po pripojení k osobnému počítaču aj v aplikácii GUI 

s moţnosťami vykresľovania grafov nameraných údajov. Dosah signálu bude 

dostatočný pre umiestnenie stanice v rámci bytu, či domu. Návrh stanice bude brať 

ohľad na celkovú cenu všetkých komponentov, aby tento návrh mal vôbec zmysel a bol 

rentabilný. Cenové náklady by nemali presiahnuť cenu komerčných produktov 

s podobnými, prípadne lepšími vlastnosťami. 

Obsahom prvej kapitoly je všeobecný úvod do meteorológie a zvyčajne meraných 

meteorologických veličín. V druhej kapitole je popísaný princíp, akým fungujú senzory 

pouţívané v meteorológii. Ďalšia kapitola s názvom Návrh zariadenia obsahuje blokové 

schémy obidvoch častí meteostanice spolu s porovnaním a výberom konkrétnych 

senzorov pouţitých vo výslednom produkte. Štvrtá kapitola sa zaoberá popisom 

elektrotechnických schém rozdelených na funkčné bloky, popisom pouţitých súčiastok 

a dosiek plošných spojov. Nasledujúca kapitola s názvom Programové vybavenie 

obsahuje popis programového vybavenia všetkých častí meteostanice. Popisuje princípy 

fungovania vnútornej a vonkajšej meteostanice a taktieţ popis aplikácie GUI. V závere 

sú zhrnuté dosiahnuté výsledky.  
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1 METEOROLÓGIA 

„Ako kaţdá iná veda, aj meteorológia má svoj predmet výskumu a ohraničené 

výskumné metódy. Predmetom výskumu meteorológie sú fyzikálne javy, ktoré sa 

odohrávajú v atmosfére. Pomenovanie meteorológia pochádza z gréčtiny: meteoros 

značí vznášajúci sa vo vzduchu a logos – veda. Meteorológia je veda, ktorá skúma 

počasie a jeho zmeny, analyzuje prvky počasia, ako sú teplota vzduchu, tlak, vietor, 

vlhkosť, oblačnosť, zráţky a iné [1].“ 

Aby bolo moţné podrobiť zmeny počasia hlbšiemu výskumu, je nutné sledovať 

klimatické zmeny, vykonávať merania v určitých časových intervaloch a tieto namerané 

hodnoty vhodným spôsobom uchovávať. Poţiadavkám na meranie a uchovávanie dát 

(prípadne ich vyhodnocovanie) plne vyhovie meteorologická stanica. Môţe mať podobu 

prístroja o rozmeroch niekoľko centimetrov, obsahujúceho malé mnoţstvo senzorov, 

alebo podobu menšieho územného celku, v ktorom sú obsiahnuté špecializovanejšie 

prístroje vo vyššom počte. 

1.1 Teplota vzduchu 

Teplota vzduchu sa mení v závislosti na niekoľkých premenných. Najväčší vplyv na 

zmenu teploty má miesto na zemskom povrchu (vzdialenosť od pólov, nadmorská 

výška). Energia na ohriatie vzduchu je braná hlavne od Slnka, ale priamym slnečným 

ţiarením nedochádza k značnému ohriatiu vzduchu. Časť energie, ktorú prijme zemský 

povrch v podobe ţiarenia, sa vyţaruje späť do atmosféry. Tento jav ohrieva častice 

vzduchu blízko nad povrchom a pomocou molekulárnej výmeny sa teplo dostáva do 

vyšších vrstiev atmosféry [3]. 

1.2 Pocitová teplota 

Číselný údaj, ktorý poskytuje meteorologická stanica alebo teplomer, sa nazýva reálna 

teplota. Je to síce základný teplotný údaj, ale táto hodnota niekedy ani zďaleka 

neposkytne ucelenú informáciu o tom, aké teplotné pomery vzhľadom na ľudský 

organizmus prevládajú v exteriéri. Napríklad z údaju reálnej teploty sa nedá vţdy presne 

určiť, aké oblečenie je vhodné vziať si na seba pri rannej ceste do práce. Pri tomto 

rozhodovaní hrá dôleţitú úlohu práve pocitová teplota, ktorá sa v literatúre nazýva 

efektívna teplota. 

1.2.1 Chlad vetra - (Wind chill) 

Výraz Wind Chill je medzinárodne pouţívaný výraz pre vyjadrenie chladných účinkov 

vetra. Vietor má na svedomí odchýlku pocitovej teploty od teploty reálnej. Najmä 

v zimných mesiacoch, kedy vietor najvýraznejšie zniţuje pocitovú teplotu, sa sleduje 

tzv. wind chill, v preklade chlad vetra. Zvýšený pocit chladu pri zvýšenej rýchlosti 

vanutia vetra je spôsobený nasledovným javom: ľudské telo si na povrchu vytvára 

izolačnú vrstvu teplého vzduchu, ktorá je vetrom odfukovaná, a tak pociťujeme zvýšenú 
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mieru chladu. Pocitovú teplotu je moţné určiť pomocou 

                                              ,   (1) 

kde Tp je výsledná pocitová teplota, TR je reálne odmeraná teplota a v je priemerná 

rýchlosť vetra [4]. 

1.2.2 Index tepla – (Heat index) 

Opačný prípad predošlej situácie je takzvaný heat index, ktorý je taktieţ často 

pouţívaný pojem. Vo voľnom preklade môţeme hovoriť o tzv. indexe tepla. Ako uţ 

názov napovedá, bude sa jednať o jav vyskytujúci najmä pri vyšších vonkajších 

teplotách. Tlak a rýchlosť vzduchu tu nemá aţ taký výrazný vplyv, ako to bolo 

v predošlom prípade. Hlavným parametrom, ktorý spôsobuje vyššiu pocitový teplotu, je 

vlhkosť vzduchu. 

Ak je ľudské telo vystavené vyšším teplotám, jeho prirodzená reakcia je tvorba 

potu, v snahe telo ochladiť. Pri vyšších teplotách, a čo je rozhodujúcejšie, pri vyššej 

vlhkosti sa pot odparuje z tela veľmi neefektívne, čiţe jedinec pociťuje oveľa vyššiu 

teplotu celého organizmu. Heat index sa počíta pre vyššie hodnoty teplôt a vlhkostí a to 

viac ako 27 °C a viac ako 40 %. Zemepisné šírky, v ktorých leţí Česká Republika, 

takéto extrémy zasiahnu len ojedinele, takţe nemá vyšší zmysel počítať presné hodnoty 

heat indexu [4]. 

1.3 Tlak vzduchu 

Atmosférický tlak, inak nazývaný aj tlak vzduchu či barometrický tlak, je hydrostatický 

tlak vzduchu. Keďţe vzduch sa skladá z rôznych molekúl, z ktorej kaţdá má určitú  

hmotnosť, môţeme hovoriť o tlaku, ktorým molekuly obsiahnuté v atmosfére pôsobia 

na povrch Zeme. Je to tlak spôsobený tiaţou všetkých molekúl, ktoré sa nachádzajú 

vertikálne od povrchu Zeme (prípadne iného miesta, ktoré je v našom záujme) aţ po 

hornú hranicu atmosféry. Základnou jednotkou tlaku je pascal (Pa). Obvykle prijímaná 

a pouţívaná konvencia pre normálny tlak je tlak 1013,25 hPa na úrovni morskej hladiny 

[2]. 

Atmosférický tlak silno závisí na nadmorskej výške, keďţe s nadmorskou výškou 

sa mení veľkosť vzduchového stĺpca nad povrchom, mení sa počet molekúl vo 

vzduchovom stĺpci. Z tohto dôvodu je tlak najvyšší pri zemskom povrchu 

a s narastajúcou výškou klesá. Pri výstupe o kaţdých 5,5 km klesne tlak na polovicu. 

V najniţších vrstvách atmosféry je moţné počítať poklesom atmosférického tlaku 

pribliţne o 1 hPa na kaţdých 8 metrov výšky [3]. 

Zmenu atmosférického tlaku v závislosti na nadmorskej výške je moţno 

charakterizovať pomocou barického stupňa alebo pomocou vertikálneho gradientu 

tlaku. Barickým stupňom h’ je reprezentovaná výška, o ktorú je potrebné vystúpiť alebo 

klesnúť, aby sa zmenil tlak o 1 milibar (mb = 1hPa). Barický stupeň sa vypočíta 

pomocou 

   
    

 
        ,    (2) 

kde p je atmosférický tlak, α je koeficient roztiaţnosti vzduchu a T teplota vzduchu [1]. 
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1.4 Vlhkosť 

Vlhkosť vzduchu, spolu s teplotou a hydrostatickým tlakom, patrí k najdôleţitejším 

a najpouţívanejším meteorologickým veličinám. V atmosfére sa nachádza mnoţstvo 

plynov a spolu s nimi aj značné mnoţstvo vodných pár. Vlhkosť vzduchu práve 

charakterizuje koncentráciu vodných pár v atmosfére. Vlhkosť vzduchu sa vyznačuje 

niekoľkými parametrami 

 absolútna vlhkosť a [kg.m
-3

]– hmotnosť vodnej pary koncentrovaná 

v kubickom metri vzduchu, 

 tlak vodných pár e [hPa], 

 maximálny tlak vodných pár E [hPa] – tlak, ktorý charakterizuje najvyššiu 

koncentráciu vodných pár vo vzduchu za určitej teploty, 

 relatívna vlhkosť r [%] – percentuálny pomer e/E 

 maximálna absolútna vlhkosť A [kg.m
-3

] – maximálne mnoţstvo vodnej 

pary, ktoré môţe obsahovať vzduch za určitej teploty. Ak sa táto 

maximálna hodnota prekročí, nasáva kondenzácia vodných pár a vzniká 

hmla [3]. 

1.4.1 Rosný bod 

Rosný bod je teplota, kedy sa vzduch za daného hydrostatického tlaku povaţuje za 

nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne hodnotu 100 %). Platí, 

ţe čím je vyššia absolútna vlhkosť vzduchu, tým je vyššia teplota rosného bodu. Ak je 

vo vzduchu málo vodnej pary (absolútna vlhkosť je nízka), kondenzácia nastáva pri 

niţšej teplote. 

Hodnota rosného bodu môţe byť pouţitá pri predikcii vzniku hmly, rosy alebo 

námrazy za predpokladu, ţe poznáme teplotu povrchu. Napr. ak teplota vzduchu klesne 

pod bod mrazu a taktieţ pod rosný bod, je veľká pravdepodobnosť vzniku námrazy. 

Rosný bod sa určí výpočtom 

    
        (

 

   
  

       
       )

        (
 

   
  

       
       )

,     (3) 

kde r je relatívna vlhkosť vzduchu v % a T je teplota vzduchu v °C [3] [5] [6]. 

1.5 Slnečné ţiarenie 

Slnečné ţiarenie predstavuje primárny zdroj energie pre všetky procesy prebiehajúce 

ako na zemskom povrchu, tak aj v atmosfére. Je  to elektromagnetické ţiarenie zo 

špecifickým spektrom vlnových dĺţok, ktoré sa zvyčajne delia na 3 základné časti, 

práve podľa rozsahu vlnových dĺţok [λ] a to 

 Ultrafialové ţiarenie (UV): zo spektrom vlnových dĺţok menších ako 

400 nm. Toto ţiarenie tvorí asi 7 % z celkovej energie slnečného ţiarenia 

pred vstupom do atmosféry. Pred dopadom škodlivého UV ţiarenia nás 

chráni ozónová vrstva v atmosfére, ktorá tento typ z veľkej časti zachytáva. 
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 Viditeľné ţiarenie: zo spektrom vlnových dĺţok v rozmedzí 400 nm aţ 

750 nm. Tvorí pribliţne 48 % z celkovej energie ţiarenia pred vstupom do 

atmosféry. 

 Infračervené ţiarenie (IR): obsahuje vlnové dĺţky väčšie ako 750  nm 

a tvorí asi 45% celkovej energie [2]. 

Spektrum slnečného ţiarenia pri vstupe do atmosféry sa značne líši od spektra 

ţiarenia na hladine mora. Obrázok 1 vyhodnocuje tieto odlišné spektrá slnečného 

ţiarenia. 

 

Obr. 1 Rozdelenie spektra slnečného ţiarenia [8] 

Z obrázku 1 je viditeľné, ţe spektrum UV ţiarenia je v celkovom spektre zastúpené 

najmenej, pribliţne 7 %. 

1.5.1 UV index 

UV index je údaj, ktorý poskytuje takmer kaţdá meteorologická stanica, alebo 

predpoveď počasia v médiách. Je to medzinárodne uznávaný štandard merania intenzity 

pôsobenia ultrafialovej zloţky ţiarenia obsiahnutej v slnečnom ţiarení. Veľkosť UV 

indexu je závislý na geografickej polohe a taktieţ na čase, kedy sa meranie uskutočňuje.  

Hodnota UV indexu je reprezentovaná lineárnou stupnicou, v ktorej vyššie hodnoty 

indexu znamenajú vyššie nebezpečenstvo vzniku spálenín spôsobeným slnečným 

ţiarením. Preto by táto hodnota mala byť braná na vedomie, hlavne keď sa pre človeka 

predpokladá dlhší pobyt v exteriéri počas letných mesiacov. Jeho hodnota sa udáva 

v jednotkách W/m
2
, pričom jedna jednotka UV idexu má hodnotu 25 mW. Takţe 

napríklad: nameraná hodnota slnečného ţiarenia 75 mW/m
2
 odpovedá UV indexu 

o hodnote 3 [7].  
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2 PREHĽAD MOŢNOSTÍ 

Pred samotným návrhom vlastnej meteorologickej stanice je potrebné preskúmať 

moţnosti, ktoré ponúka trh. Tento prehľad sa týka hlavne dostupných typov komerčne 

dostupných meteorologických staníc, ich cenová relácia a ich schopnosti. Táto kapitola 

bude tieţ venovaná výberu vhodných typov senzorov a popisu ich funkčnosti pouţitých 

pri návrhu vlastného konceptu meteorologickej stanice. 

2.1 Komerčne dostupné meteorologické stanice 

Súčasný trh ponúka nespočetné mnoţstvo typov meteorologických staníc od rôznych 

výrobcov v rozličných cenových reláciách a s rozličnými vlastnosťami. Tie 

najjednoduchšie poskytujú len namerané údaje vnútornej a vonkajšej teploty spolu 

s hodinami. Napríklad stanica SWS 11 od spoločnosti SENCOR poskytuje vyššie 

spomínané údaje a disponuje vonkajším senzorom teploty, ktorý je len drôtový. Teplota 

sa meria s presnosťou ± 2 °C [15]. 

Na druhej strane, meteorologická stanica spoločnosti GARNI s označením 835 

Arcus má oveľa viac moţností. Disponuje bezdrôtovým vonkajším senzorom, ktorý 

umoţňuje merať teplotu, vlhkosť, tlak, smer a rýchlosť vetra, mnoţstvo zráţok. 

Vnútorná stanica zobrazuje všetky tieto namerané hodnoty spolu s vnútornou teplotou 

a vlhkosťou. Displej zobrazuje vypočítané veličiny z nameraných veličín, ako sú rosný 

bod, wind chill a tak ďalej. Je moţné prepínať medzi jednotkami tlaku, rýchlosti 

a teploty. Táto stanica však neumoţňuje dlhodobé uchovávanie nameraných hodnôt. 

Stanica Arcus 835 je zobrazená na obrázku 2. Boli vybraté len niektoré vlastnosti tejto 

meteorologickej stanice [14]. 

 

Obr. 2 Komerčne dostupná meteorologická stanica spoločnosti GARNI [13] 
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Tab. 1 Porovnanie komerčne dostupných meteorologických staníc 

Výrobca Garni Oregon Hyundai Sencor 

Označenie 835 Arcus WMR88 WS 2303 SWS 11 

Rozsah vonk. teplôt [°C] - 40 aţ + 60  - 30 aţ + 60  - 20 aţ + 50 - 20 aţ + 70 

Presnosť teploty [°C] ± 0,55 ± 2 - ± 2 

Merané veličiny 
(1)

 t, p, RH, z, v t, p, RH, z, v t, RH t 

Ukladanie údajov - USB zbernica - - 

Predpoveď počasia áno áno áno - 

Cena [Kč] 
(2)

 3750 3960 1000 160 

 

(1) teplota (t), tlak (p), vlhkosť (RH), zráţky (z), smer a rýchlosť vetra (v), 
(2) Ceny dostupné z internetového obchodu alza.cz. 

Do prehľadu v tabuľke 1 boli náhodne vybrané 4 typy komerčne dostupných 

meteorologických staníc. Z prehľadu je viditeľné, ţe výrobca sa pri niektorých typoch 

nezmieňuje o presnosti teplotného senzora a skoro ţiadna zo staníc nemá moţnosť 

dlhodobého ukladania dát. Napriek týmto zmieneným nevýhodám, drahšie stanice 

disponujú viacerými typmi senzorov ako sú senzory zráţok, prípadne vedia poskytnúť 

predpoveď počasia na základe nameraných údajov zo senzorov. 

2.2 Snímanie neelektrických veličín 

Neelektrické (fyzikálne) veličiny sú vo všeobecnosti také veličiny, ktoré sa nedajú 

vyjadriť pomocou elektrických veličín, ako sú napríklad elektrický prúd alebo 

elektrické napätie. Pre účely merania tohto typu veličín sa pouţívajú prevodníky. 

Prevodník je zariadenie, ktoré zaznamená veľkosť jednej formy energie a úmerne ju 

prevedie na inú formu energie. 

2.2.1 Snímanie teploty 

Teplota, ako základná informácia poskytovaná kaţdou meteorologickou stanicou môţe 

byť meraná mnohými spôsobmi. Najčastejšie sa pre meranie teploty pouţívajú 

termistory (NTC, PTC) alebo elektronické zapojenia navrhnuté a optimalizované na to, 

aby ich parametre (najčastejšie prúdy a napätia) boli dostatočne závislé na meniacej sa 

teplote, pre účely merania a vyhodnocovania tejto závislosti. Tieto zapojenia sa 

najčastejšie pouţívajú v integrovaných obvodoch. Termistory PTC sa povaţujú za 

najpresnejšie tepelné senzory, čo dokazuje aj cena týchto senzorov. Termistory NTC sa 

dajú povaţovať za ich lacnejšiu náhradu, no stále majú mnoho nevýhod ako napríklad: 

vysoká spotreba, nelineárna charakteristika a samoohrev súčiastky pri prechode 

meracieho prúdu. 

Pre túto aplikáciu je najvhodnejší senzor zo skupiny polovodičových, ktoré sú 

najčastejšie pouţívanými typmi senzorov pri výrobe integrovaných obvodov určených 

na meranie teploty. Ich princíp je zaloţený na prechode prúdu tečúceho cez PN prechod, 

ktorý je závislý na teplote. Ako súčiastka, ktorej PN prechod je určený na meranie, sa 

pouţíva dióda, alebo častejšie je to tranzistor. Potom sa sníma napätie medzi bázou 
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a emitorom UBE, ktoré je závislé na teplote podľa 

    
  

 
   (

  

  
),      (4) 

kde k je Boltzmanova konštanta, T je teplota, q je elementárny náboj elektrónu, IC je 

kolektorový prúd tranzistora a IS saturačný prúd [9]. 

2.2.2 Snímanie vlhkosti 

Pre elektronické meranie vlhkosti sa najčastejšie pouţívajú 2 druhy senzorov a to 

kapacitné a odporové. Odporové senzory sú oproti kapacitným menej presné 

a jednoduchšie na obsluhu.  

Kapacitné senzory pozostávajú z hygroskopickej látky (dielektrika) naparenej 

medzi elektródami. Toto usporiadanie tvorí kondenzátor. V závislosti na relatívnej 

vlhkosti sa mení kapacita kondenzátoru, ktorá sa vyhodnocuje ako zmena vlhkosti. 

Odporový senzor je tvorený elektródami, na ktoré je nanesený polymérny film 

obsahujúci voľné ióny, ktorý absorbuje vlhkosť. Zmena impedancie nastáva zmenou 

počtu voľných iónov v polyméri. Základnú štruktúru oboch typov senzorov je 

znázornená na obrázku 3 [10]. 

 

Obr. 3 Základné štruktúry dvoch typov senzorov vlhkosti 

2.2.3 Snímanie tlaku 

Existujú rôzne metódy snímania tlaku. Najpouţívanejšie sú: absolútna, diferenčná 

a referenčná metóda. Kaţdá metóda snímania je zaloţená na odlišnom princípe a kaţdá 

je vhodná pre iný typ aplikácie [11]. Pre senzory snímajúce atmosférický tlak je 

najpouţívanejšia metóda absolútna. Vnútorná štruktúra senzora zaloţeného na tomto 

princípe je znázornená na obr. 4. 
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Obr. 4 Vnútorná štruktúra absolútneho tlakového senzora [22] 

Veľkosť vonkajšieho tlaku privedeného na štruktúru senzora Pvonk sa určuje 

vzhľadom na referenčný tlak Pref. Tento referenčný tlak je vo väčšine prípadoch tlak 

blízky vákuu. Vonkajší tlak Pvonk pôsobí na membránu medzi Pvonk a Pref. Membrána je 

vyrobená z piezoelektrického materiálu, ktorý má vlastnosť generovať elektrický náboj 

na svojom povrchu v závislosti na mechanickej deformácii. Takţe elektrický náboj 

vytvorený na membráne je priamo úmerný vonkajšiemu tlaku Pvonk.  
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3 NÁVRH ZARIADENIA 

Kapitola 3 sa venuje samotnému návrhu zariadenia, výberu súčiastok, spôsobu 

komunikácie medzi blokmi zariadenia a princípu fungovania jednotlivých častí.  

3.1 Blokové schémy celého zariadenia 

Ako bolo naznačené v úvode, celé zariadenie pozostáva z dvoch hlavných častí: 

vnútornej stanice umiestnenej v interiéri a senzorovej časti umiestnenej v exteriéri. 

Obrázok 5 znázorňuje blokovú schému domácej centrály. 

 

 

Obr. 5 Bloková schéma domácej stanice 

Na blokovej schéme z obrázku 5 je základná hierarchia fungovania vnútornej 

stanice.  Základom celej tejto časti je mikrokontrolér (MCU) spoločnosti Microchip, 

ktorý komunikuje s okolitými perifériami pomocou rôznych zberníc. Zbernicu I
2
C 

vyuţíva MCU pre komunikáciu zo senzormi teploty a vlhkosti a taktieţ pre zisťovanie 

reálneho času z obvodu RTC. Ďalšou pouţitou zbernicou, ktorou disponuje MCU, je 

SPI, pomocou ktorej je zaistené riadenie a komunikácia s grafickým displejom 

a bezdrôtovým modulom. Zbernica typu UART ovláda Bluetooth modul, ktorý je 

pouţitý pre spojenie meteostanice s osobným počítačom, prípadne smartfónom. 

Pomocou vstupno-výstupných pinov (GPIO) je zaistená komunikácia s rotačným 

enkodérom.  

Obrázok 6 zobrazuje blokovú schému senzorovej časti. Základ celej tejto časti 

takisto tvorí MCU spoločnosti Microchip, ako to bolo v predošlom prípade. Zbernica 

I
2
C sa vyuţíva na komunikáciu so senzormi tlaku, vlhkosti, teploty a slnečného ţiarenia. 

Komunikačný modul je pouţitý rovnaký, ako pri domácej stanici, čiţe s MCU 

komunikuje taktieţ pomocou zbernice SPI.  
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Obr. 6 Bloková schéma senzorovej časti 

3.2 Mikrokontrolér 

Mikrokontroléry v dnešnej dobe vyrába uţ skoro kaţdá známejšia spoločnosť 

orientujúca sa na výrobu polovodičových súčiastok. Medzi spoločnosti produkujúce 

najznámejšie MCU patria Microchip, Atmel alebo Texas Instruments. Dôvodom pre 

výber MCU od spoločnosti Microchip bola predošlá skúsenosť s týmto typom MCU 

a vyhovujúce vlastnosti.  

V obidvoch častiach zariadenia budú pouţité 8-bitové MCU z rodiny PIC18Fxx, 

ktoré disponujú najlepšími vlastnosťami spomedzi 8-bitových MCU od tohto výrobcu. 

Správny MCU pre danú aplikáciu musí mať dostatok programovej pamäte, musí 

hardvérovo podporovať pouţité komunikačné zbernice, musí mať dostatočný počet 

vstupno-výstupných pinov a musí byť dostatočne tepelne odolný. Hardvérovou 

podporou periférií typu čítač/časovač, prevodníka AD (ADC), či tepelnou odolnosťou 

v rozsahu –  40 °C aţ + 125  °C disponuje skoro kaţdý MCU z tej najniţšej rady. 

V obidvoch zapojeniach je vyuţívaná ako zbernica I
2
C, tak aj zbernica SPI, takţe 

dôleţitá je prítomnosť dvoch fyzických jednotiek sériovej zbernice. Výhodou je PPS 

jednotka, ktorá uľahčí návrh dosky plošných spojov (DPS) a taktieţ moţnosť pouţitia 

PLL, kvôli plynulému prepisovaniu grafického displeja.  

Pre vonkajšiu stanicu bol vybratý MCU PIC18F26J11 a pre vnútornú stanicu 

PIC18F47K40. Mikrokontrolér PIC18F26J11 patrí do strednej vyššej triedy, čiţe na 

zber údajov zo senzorov a ich následné posielanie do bezdrôtového modulu úplne 

postačí. Kompletné informácie poskytuje katalógový list [19]. Výber najdôleţitejších 

vlastností PIC18F26J11  

 vstupno-výstupné piny: 28, 

 veľkosť programovej pamäte : 64 kB, 

 rozsah napájacieho napätia: 2 V aţ 3,6 V, 
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 spotreba v móde hlbokého spánku: 13 nA, 

 periférie: 10-bitový ADC (10 kanálov), 2x EUSART, 2x MSSP, 2x PWM, 

PPS, 2x Komparátor, RTCC,  2x(3x) 8(16) bitový čítač/časovač, 

 maximálna taktovacia frekvencia: 48 MHz s pouţitím PLL. 

 

Obr. 7 Prevedenie puzdra QFP mikrokontroléra PIC18F47K40 [21] 

MCU pouţitý vo vnútornej stanici musí zvládať náročnejšie operácie, ako sú 

komunikácia s PC, obsluhu grafického displeja, alebo rôzne matematické operácie 

s údajmi prijatými od vonkajšej stanice. Tento MCU patrí do skupiny High performance 

(vysoký výkon) MCU. Jeho puzdro je znázornené na obrázku 7. Ako názov napovedá, 

MCU disponuje širokou škálou vlastností a periférií [20] 

 vstupno-výstupné piny: 36, 

 veľkosť programovej pamäte : 128 kB, 

 rozsah napájacieho napätia: 2,3 V aţ 5,5 V, 

 spotreba v móde hlbokého spánku: 50 nA, 

 periférie: 1024 bajtov EEPROM, 10-bitový ADC (35 kanálov), 5-bitový 

prevodník DA (DAC), 2x EUSART, 2x MSSP, 2x PWM, PPS, 

2x  Komparátor, 3x(4x) 8(16) bitový čítač/časovač, indikátor teploty, 

 maximálna taktovacia frekvencia: 64 MHz s pouţitím PLL. 

3.3 Senzory 

Pri výbere senzorov pre meteorologickú stanicu musia byť zhodnotené dôleţité faktory, 

ako je presnosť, spotreba, napájacie napätie, alebo rozsah meraných veličín. Keďţe 

senzorová časť meteorologickej stanice bude umiestnená v exteriéri a napájaná 

z akumulátorov, kritickými faktormi sa stávajú čo najniţšia spotreba a tepelná stabilita. 

Pre účely meteorologickej stanice je ţiadané dosiahnuť vysokú presnosť meraných 

veličín. Napríklad pri meraní teploty by presnosť merania mala byť aspoň ± 0,2 °C 

v beţnom pásme teplôt, aby vôbec malo zmysel zobrazovať na displeji hodnotu meranej 

teploty s presnosťou na jedno desatinné miesto. Výber toho správneho senzoru pre 

určitú aplikáciu je dôleţitým faktorom, ktorý môţe ovplyvniť celý návrh a funkčnosť 

zariadenia. 

3.3.1 Senzor teploty 

Dnešný trh ponúka nespočetné mnoţstvo teplotných senzorov. Prvá voľba padla na 

integrovaný senzor BME 280 od spoločnosti Bosch, ktorý v sebe zahŕňa 3 typy 
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senzorov: teplotný, tlakový a vlhkostný senzor. Tento senzor ale nebol dostatočne 

vyhovujúci z toho dôvodu, ţe nemal výrobcom definovanú odchýlku merania všetkých 

senzorov pri záporných teplotách a taktieţ príliš veľkú odchýlku pri meraní teploty, a to 

± 1 °C. V tabuľke 2 je vzájomne porovnaných 5 senzorov, čo uľahčilo výber toho 

správneho senzora. 

Tab. 2 Porovnanie vlastností vybraných snímačov teploty 

Označenie DS18B20 HDC1080 BME280 HTU21D TMP36 

Výrobca Maxim Texas instr. Bosch Meas-spec Analog dev. 

Rozsah [°C] - 55 aţ + 125 - 40 aţ + 125 - 40 aţ + 85 - 40 aţ + 125 - 40 aţ + 125 

Presnosť [°C] 
(1)

 ± 2 ± 0,55 ± 1  
(2)

 ± 0,85 ± 2 

Výstup 1-wire I2C I2C/SPI 2-wire/I2C Napätie 

Napájanie [V] 3 - 5,5 2,7 - 5,5 1,71 - 3,6 1,5 - 3,6 2,7 - 5,5 

Spotreba [µA] 
(3)

 1000 - (0,75) 160 - (0,1) 350 - (0,1) 450 - (0,02) 50 - (0,5) 

Cena [Kč] 
(4)

 110 154 191 131 35 

(1) Presnosť v celom udávanom rozsahu teplôt, 

(2) Presnosť v rozsahu (0 °C aţ 65 °C), 

(3) Spotreba v aktívnom reţime – (spotreba v reţime spánku), 

(4) Ceny dostupné z internetového portálu cz.farnell.com. 

3.3.2 Senzor vlhkosti 

Voľba jedného integrovaného senzora v ktorom sa nachádzajú viaceré samostatné 

jednotky pre meranie rôznych veličín, je kaţdopádne výhodou z hľadiska výkonovej 

spotreby, veľkosti DPS a programovej časti celej aplikácie. Trh ale neponúka ţiadny 

podobný senzor ako vyššie spomenutý BME280. Bude nutné pouţiť viacero 

samostatných senzorov. 

Pre meranie vlhkosti a teploty bol zvolený senzor HDC1080 od spoločnosti Texas 

Instruments [17]. Má vysokú presnosť pre meranie vlhkosti a teploty v celom teplotnom 

rozsahu, nízke napájacie napätie, a zbernica I
2
C poskytuje jednoduchú manipuláciu 

s týmto senzorom. Prehľad uvaţovaných typov senzorov je uvedený v tabuľke 3.  

Tab. 3 Porovnanie vlastností vybraných senzorov vlhkosti 

Označenie HIH-4031 HDC1080 BME280 HTU21D HCZ-H8 

Výrobca Honeywell Texas inst. Bosch meas-spec Multicomp 

Rozsah [°C] - 40 aţ + 85 - 40 aţ + 125 - 40 aţ + 85 - 40 aţ + 125 - 0 aţ + 60 

Rozsah [%] 0 aţ 100 0 aţ 100 0 aţ 100 0 -100 20 aţ 90 

Presnosť [%] 
(1)

 ± 3,5 ± 4 ± 3 
(2)

 ± 3 ± 3 

Výstup Napätie I2C I2C/SPI 2-wire/I2C Odpor 

Napájanie [V] 4 - 5,8 2,7 - 5,5 1,71 - 3,6 1,5 - 3,6 Max. 1 

Spotreba [µA] 
(3)

 200 - (-) 190 - (0,1) 340 - (0,1) 450 - (0,02) -
 (4) 

Cena [Kč] 
(5)

 309 154 191 131 74 
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(1) Presnosť v celom udávanom rozsahu teplôt, 

(2) Presnosť v rozsahu (20 % RH aţ 80 % RH, pri teplote 25 °C), 

(3) Spotreba v aktívnom reţime – (spotreba v reţime spánku), 

(4) Spotreba je závislá na aktuálnej vlhkosti, nakoľko je to odporový senzor , 

(5) Ceny dostupné z internetového portálu cz.farnell.com. 

3.3.3 Senzor tlaku 

Pre meranie atmosférického tlaku je vhodné zvoliť si senzor, ktorý má obmedzený 

rozsah snímania tlaku v rozmedzí hodnôt blízkych maximálnemu a minimálnemu 

moţnému tlaku na Zemskom povrchu. Čo je pribliţne 800 hPa aţ 1100 hPa. Zvolením 

senzora s obmedzeným rozsahom meranej veličiny sa výrazne zvýši jeho presnosť. 

 

Obr. 8 Prevedenie QFN puzdra senzora MS5607 [12] 

Najlepšími vlastnosťami pre túto aplikáciu disponuje senzor MS5607 od 

spoločnosti Measurement specialities s maximálnou chybou merania tlaku ± 2.5 hPa 

v celom teplotnom rozsahu [18]. Presnosť tohto senzoru sa nezdá byť na prvý pohľad 

najlepšia, avšak je to presnosť v celom teplotnom rozsahu, do ktorej je zahrnutá aj 

chyba ADC a ostatné chyby, ktoré vznikajú pri prevode analógového signálu na 

digitálny. Tento senzor je v mnohých ohľadoch najlepšou voľbou a to napríklad aj pre 

extrémne nízku spotrebu v reţime spánku. Puzdro senzora MS5607 je znázornené na 

obrázku 8. Porovnanie vlastností tlakových senzorov je v tabuľke 3.  

Tab. 4 Porovnanie vlastností vybraných tlakových senzorov 

Označenie MS5607 MPX4115 BME280 SPD005G 

Výrobca meas-spec NXP Bosch Smatrec 

Rozsah [°C] - 40 aţ + 85 - 40 aţ + 125 - 40 aţ + 85 - 20 aţ + 85 

Rozsah [hPa] 10 aţ 1200 150 aţ 1150 300 aţ 1100 0 aţ 3500 

Presnosť [hPa] 
(1)

 ± 2,5 ± 15 ± 1 
(2)

 ± 1,1 

Výstup I2C/SPI Napätie I2C/SPI Napätie 

Napätie [V]  1,8 aţ 3,6 4,85 – 5,35 1,71 aţ 3,6 3 aţ 5,5 

Spotreba [µA] 
(3)

 1400 – (0,02) 7000 – ( - ) 714 – (0,1) 1500 – ( - ) 

Cena [Kč] 
(4)

 150 461 191 209 
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(1) Presnosť v celom udávanom rozsahu teplôt, 

(2) Presnosť v rozsahu (0 °C aţ 25 °C), 

(3) Spotreba v aktívnom reţime – (spotreba v reţime spánku), 

(4) Ceny dostupné z internetového portálu cz.farnell.com. 

3.3.4 Senzor slnečného ţiarenia 

Najjednoduchšia konštrukcia senzora intenzity slnečného ţiarenia je fotodióda, ktorá 

reaguje na svetlo v oblasti UV ţiarenia, čiţe na vlnové dĺţky v spektre od 10 nm do 

400 nm. Snímač vytvorený len pomocou diskrétnych súčiastok má viacero nevýhod, 

ktorými sú vysoká spotreba, nízka citlivosť alebo neprimerane veľké rozmery na doske 

plošných spojov. Výhodnejšie je pouţiť integrovaný senzor slnečného ţiarenia, ktorý 

disponuje lepšími vlastnosťami, je rozmerovo menší a kompaktnejší. Senzorov tohto 

typu nie je na trhu aţ také veľké mnoţstvo, ako to je napríklad so senzormi teploty, 

a nehodnotí sa pri nich toľko vlastností, ako to bolo pri predošlých typoch senzorov, 

takţe nemá zmysel  vytvárať tabuľku s porovnávaním senzorov. 

Pre meteorologickú stanicu bol vybraný senzor od spoločnosti Vishay s označením 

VEML6070. Senzor disponuje komunikačným rozhraním I
2
C. Výstupnou veličinou 

senzora je hodnota 16-bitového registra, ktorá je pomocou tabuľky prevedená na 

príslušnú hodnotu UV indexu v závislosti na pouţitom rezistore Rset a nastavení času 

integrácie IT [37]. Napájacie napätie je v rozmedzí 2,7 V aţ 5,5 V s prúdovým odberom 

1 µA v reţime spánku a 100 µA v aktívnom reţime [16]. 
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4 POPIS KONŠTRUKCIE 

Táto kapitola zaoberá popisom obvodových prvkov, schematických zapojení a dosiek 

plošných spojov meteorologickej stanice. 

4.1 Bezdrôtový modul 

Bezdrôtový modul je pouţitý na komunikáciu medzi vnútornou a vonkajšou stanicou. 

Hlavné poţiadavky na tento modul sú nízka spotreba, keďţe vonkajšia časť zariadenia 

je napájaná z batérií, priemerný dosah signálu (v rámci bytu, alebo domu) a samozrejme 

nízka cena. Pre tento účel bol vybraný čip od spoločnosti Nordic Semconductor 

s označením NRF24L01+. 

Hlavnými výhodami tohto čipu sú prenosové pásmo 2,4 GHz, moţnosť definovania 

špecifickej adresy pre kaţdý čip, automatické spracovávanie paketov a 

prúdová spotreba v reţime spánku pod 1 µA. Cena hotového modulu s týmto čipom sa 

u zahraničných predajcov začína na hodnote $0,75. 

 

Obr. 9 Odporúčané zapojenie obvodu NRF24L01+ [34] 

Na obrázku 9 je zapojenie odporúčané výrobcom prevzaté z katalógového listu [34] 

obsahujúce aj návrh antény, ktorá sa väčšinou navrhuje priamo na dosku. Hotový 

komunikačný modul pouţitý v zariadení je vyhotovený na základe tejto schémy. Zo 

schémy je viditeľné, ţe ovládanie modulu vyţaduje celkom 6 dátových vodičov, 4 

z nich: MOSI, MISO, SCK a CSN sú vyuţívané pri kaţdom zariadení vyuţívajúcom 

zbernicu SPI. Vývod IRQ slúţi ako prerušenie, ktoré sa dá podľa voľby nastaviť ak 

nastane nejaká dôleţitá udalosť, napr.: dáta boli prijaté, dáta boli odoslané. Vývod CE 

drţí MCU počas celej doby funkčnosti na log 0, okrem momentov kedy sú dáta 

prijímané, alebo odosielané. Vtedy musí vývod CE nadobudnúť úroveň log. 1.  
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Pri testovaní modulu sa ukázalo, ţe počas prijímania a odosielania dátových 

paketov nastávajú v obvode prúdové špičky, čo vedie ku kolísaniu napájacieho napätia 

a samovoľnému reštartu celého modulu. Rovno na dosku modulu boli pridané dve 

prídavné keramické kondenzátory C10 s kapacitou 10 µF a C11 s kapacitou 1 µF. Po 

pridaní kondenzátorov sa spoľahlivosť modulu značne zvýšila a nedochádzalo k reštartu 

modulu. 

4.2 Vonkajšia časť 

Nasledujúca časť sa zaoberá popisom jednotlivých funkčných blokov vyskytujúcich sa 

v schematickom zapojení vonkajšej časti meteorologickej stanice. 

4.2.1 Regulátor napätia 

Keďţe vonkajšia časť musí byť napájaná pomocou akumulátorov, je potrebné zvoliť 

správny typ akumulátorov. Hlavnou poţiadavkou na tento akumulátor je široký rozsah 

pracovných teplôt. Jednoducho dostupné a široko pouţívané lítiové akumulátory tejto 

základnej poţiadavke nevyhovujú, pretoţe pri teplotách okolo - 20 °C sa značne zníţi 

ich spoľahlivosť. Pri mínusových teplotách taktieţ rapídne klesá ich kapacita. 

Z hľadiska ceny a dostupnosti tejto aplikácii vyhovejú Ni-Cd články, ktoré dokáţu 

pracovať aţ do teploty - 40 °C. 

 Veľkosť napájacieho napätia sa odvodila od pouţitého senzora HDC1080, ktorý 

má najvyššiu presnosť pri napájacom napätí 3 V. Pre maximálne vyuţitie energie 

z akumulátorov bol pre riadenie napájania pouţitý DC-DC menič LTC3525L-3 [28] od 

spoločnosti Linear Technology. Tento menič je zvyšujúci, s fixne nastaveným 

výstupným napätím na hodnotu 3 V. Časť schémy celého zariadenia, ktorá sa stará 

o napájanie je na obrázku 10. Táto schéma vychádza z odporúčaného zapojenia od 

výrobcu, doplneného o výstupné kondenzátory C2 a C4, ktoré spolu s pôvodným C3 

zaisťujú vyhladenie výstupného napätia v širšom pásme frekvencií. Kondenzátor C1 je 

vstupný blokovací kondenzátor. Kondenzátory C10 a C11 boli spomínané v predošlej 

kapitole a sú umiestnené priamo na bezdrôtovom module. Ţiadny z induktorov 

odporúčaných výrobcom nebol dostupný. Na základe ich hlavných poţiadaviek 

týkajúcich sa hodnoty jednosmerného odporu, maximálneho prúdu a pracovnej 

frekvencie bol zvolený induktor SCB8D43 [29] od spoločnosti Matsuta. 

 

Obr. 10 Zvyšujúci DC-DC menič pre riadenie napájacieho napätia 
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Vzhľadom na najvyššiu efektivitu DC-DC meniča (aţ 95 %), ktorú dosahuje pri 

vstupnom napätí 2,4 V, bol počet akumulátorov zapojených do série zvolený na 2, 

pričom kaţdý z nich má pri plnom nabití 1,2 V. Maximálny výstupný prúd meniča je 

400 mA čo s veľkou rezervou postačuje celému zapojeniu.  

4.2.2 Senzory 

Inteligentné senzory snímajúce tlak, vlhkosť a teplotu pouţité v tomto zapojení sú 

napojené na zbernicu I
2
C tak, ako je to znázornené na obrázku 11. 

 

Obr. 11 Inteligentné senzory zapojené na zbernici I
2
C 

Pre správnu funkciu zariadení pripojených na I2C zbernicu je potrebné pridať   

pull-up rezistory na vodiče SDA a SCL. Výpočet hodnôt rezistorov, ktorý popisuje 

špecifikácie zbernice I
2
C má zmysel pri vysokej výťaţnosti zbernice a veľkom dátovom 

toku. V tomto zapojení sa zbernica I
2
C bude pouţívať kaţdých 10 minút a odošle sa po 

nej len veľmi malé mnoţstvo paketov. Hodnoty rezistorov boli experimentálne 

stanovené na hodnotu 4,7 kΩ. 

Na zbernicu I
2
C je taktieţ napojený senzor UV ţiarenia. Tento senzor musí byť 

umiestnený tak, aby bol v kontakte zo slnečným ţiarením, čiţe musí byť vyvedený 

z konštrukčnej škatuľky. Pouţitie hotového modulu osadeného senzorom      

VEML6070 [16] a ďalšími externými súčiastkami je v tomto prípade najvýhodnejšie. 

Modul je umiestnený na vrchu škatuľky vonkajšej mechanickej konštrukcie. Povrch 

modulu je pokrytý konformným povlakom, aby sa zabránilo nepriaznivým vplyvom 

počasia.  

Senzor ako výstup meranej veličiny poskytuje  16-bitový register. Prevod tohto 

registra na UV index je popísaný v prevodnej tabuľke na strane 5 v [37]. Hodnota 

výstupného registra priamo súvisí s nameraným UV indexom. Rezistor RSET osadený 

v module má hodnotu 270 kΩ a doba integrácie bola pri inicializácii senzoru zvolená 

z dôvodu vyššej presnosti na hodnotu 4T, ktorá je pri hodnote pouţitého rezistora RSET 

rovná času 500 ms. 

V zapojení sú ďalej pouţité senzory, ktoré nevyţadujú ţiadne napájacie napätie. Sú 

to senzory rýchlosti a smeru vetra, ktoré pracujú za pomoci permanentného magnetu 

pôsobiaceho na jazýčkové spínače v sklenených bankách. Tento systém magnet – 

spínač pracuje ako snímač fyzikálnych veličín. Pri pouţití senzora rýchlosti vetra sa 
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počas piatich sekúnd meria počet impulzov vygenerovaných pri otáčaní vrtuľky. 

Z počtu impulzov za známy čas je moţné získať len frekvenciu otáčania vrtuľky, nie 

však rýchlosť. Rýchlosť vetra v jednotkách m/s sa dá zistiť výpočtom pomocou uhlovej 

rýchlosti a rozmerov vrtuľky podľa 

              ,      (5) 

kde ω je uhlová rýchlosť, ktorá je priamo úmerne závislá na frekvencii otáčania vrtuľky 

f. Vynásobením uhlovej rýchlosti ω a polomeru vrtuľky r  je moţné získať   rýchlosť jej 

otáčania, resp. rýchlosť vetra. Vrtuľka osadená v senzore rýchlosti vetra má polomer 9 

cm. 

 Senzor smeru vetra rozoznáva 16 polôh natočenia. Senzor sa skladá zo sériovo-

paralelného zapojenia rezistorov rôznych hodnôt a jazýčkových kontaktov. Pri určitom 

natočení smerovky sa skratuje, resp. rozpojí rezistor, a tým sa zmení hodnota celkového 

odporu na výstupe senzora. Hodnota rezistorov sa pohybuje v rozmedzí 670 Ω aţ 120 

kΩ v závislosti na tom, ktorý rezistor je skratovaný, resp. rozpojený. V krajných 

polohách môţe dochádzať k nedokonalému zopnutiu, resp. rozpojeniu jazýčkového 

kontaktu, a tým vzniknúť nedefinovaná hodnota odporu senzoru, resp. nedefinovaná 

poloha natočenia. V nedefinovanú hodnotu MCU vyhodnotí ako predvolené natočenie 

smerovky na sever. 

 

Obr. 12 Pasívne senzory 

Na obrázku 12 sú zapojené senzory rýchlosti, smeru vetra a zráţok. Rezistory R7 

a R6 plnia funkciu pull-up rezistorov. Pri návrhu schémy, čiţe aj pri návrhu plošného 

spoja, došlo k chybe návrhu, konkrétne pri návrhu obvodu pre meranie smeru vetra. 

Tento obvod by mal obsahovať zapínací tranzistor MOSFET a odporový delič, ako pri 

meraní napätia batérie na obrázku 13, ale vznikla chyba pri vynechaní jedného rezistora 

v odporovom deliči. Z predošlej úvahy vyplýva, ţe pri meraní úbytku na rezistore, ktorý 

v sebe obsahuje senzor smeru vetra sa na ňom objaví celé napájacie napätie a výsledok 

A/D prevodníka je jeho saturácia. Riešením tohto problému je vytvorenie úbytku 

napätia medzi vstupom senzora a svorkou VCC. Na vyriešenie tohto problému sa 

ponúka hneď niekoľko moţností: 

 Pouţitie MOSFET tranzistora s vysokým odporom pri zapnutí kanálu RDSon.  

Najvyššiu hodnotu RDSon MOSFET má podľa predajcu cz.farnell.com 

tranzistor s P kanálom v puzdre SOT-23: ZVP1320FTA [34] a to iba 80 Ω.   

Odpor 80 Ω spolu s hodnotou rádovo v kilo ohmoch v deliči nevytvorí 
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dostatočný úbytok na tranzistore, aby bolo moţné bez problémov určiť 

hodnotu odporu v senzore. 

 Pouţitie rezistorov v puzdre SOT-32. Táto moţnosť by zvýšila trvalý 

prúdový odber celého zariadenia o jednotky µA. 

 Zapojenie bipolárneho NPN tranzistora 

4.2.3 Meranie napätia batérie 

Určiť mieru nabitia batérie je moţné odhadom z jej napätia. Mikrokontrolér v tomto 

zapojení pouţíva výstupné napätie zo zvyšujúceho meniča ako referenčné pre prácu 

s A/D prevodníkom. Toto napätie sa podľa výrobcu môţe pohybovať v rozmedzí     

2,91 V aţ  3,09 V. Ak sa na vstup prevodníka dostane napätie vyššie ako je referenčné, 

jeho prevod skončí saturáciou, čiţe dostaneme neadekvátnu hodnotu napätia. Napätie 

dvoch plne nabitých Ni-Cd článkov veľkosti AA zapojených do série je 2,4 V čo je 

oproti referenčnému o 0,6 V menej.  

Ak náhodou nastane prípad, ţe pouţívateľ vloţí do drţiaka beţné alkalické 

batérie, hodnota vstupného napätia sa zvýši na 3 V, výstupné napätie meniča to síce 

nijako neovplyvní, ale  napätie na vstupe A/D prevodníka bude nebezpečne blízko ku 

referenčnému napätiu, môţe ho aj prevýšiť. Aby sa predišlo tomuto nebezpečenstvu, je 

vhodné pre meranie napätia batérie pouţiť napäťový delič, ktorý napätie batérie rozdelí 

v známom pomere tak, aby bolo vhodne veľké pre vstup A/D prevodníka.  

 

Obr. 13 Obvod pre meranie napätia batérie 

Na obrázku 13 je zobrazené zapojenie pre meranie napätia na batérii. V tomto 

zapojení bol pouţitý delič v pomere 1:1, ktorý tvoria rezistory R8 a R9. Ich hodnoty by 

mali byť rádovo v kΩ, aby sa predišlo zbytočnému vybíjaniu batérie pri pouţití menších 

hodnôt rezistorov a nedefinovanému deliacemu pomeru pri pouţití príliš vysokých 

hodnôt (rádovo 100 kΩ). Unipolárny tranzistor Q1 je pouţitý kvôli zamedzeniu trvalého 

prúdového odberu deliča z batérie. Bol pouţitý univerzálny MOSFET BSS84 [30]. 

Rezistor R10 vybíja parazitnú kapacitu medzi hradlom G a elektródou S. Tým sa zaručí 

rýchle a správne vypnutie tranzistora. 
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4.3 Vnútorná časť 

Táto časť je venovaná popisu jednotlivých schematických blokov, z ktorých pozostáva 

vnútorná časť meteorologickej stanice. 

4.3.1 Manaţment batérie a regulátor napätia 

Napájacie napätie privedené na vstupné svorky tejto časti stanice sa môţe pohybovať 

v rozmedzí 3,5 V aţ 28 V. Tento rozsah je daný vstupným rozsahom integrovaného 

obvodu U3 BQ21040 [31]. Tento obvod patrí do kategórie tzv. „battery management“ 

obvodov. Stará sa o nabíjanie lítiového akumulátora a zároveň poskytuje napätie a prúd 

ďalším súčiastkam, ktoré sú pripojené na jeho výstup. Obvod U3 spolu s okolitými 

pasívnymi súčiastkami a ďalším obvodom U1 je pouţitý v schéme na obrázku 14. 

 Vývod TS je určený na pripojenie NTC termistora s hodnotou odporu 10 kΩ 

určeného na sledovanie teploty batérie pri nabíjaní, aby nedochádzalo k prehrievaniu 

batérie. Ak v zapojení termistor nie je pouţitý, vývod TS sa pripojí na zem cez 10 kΩ 

rezistor (R2). Tento rezistor zo stálou hodnotu bude v integrovanom obvode 

signalizovať optimálnu teplotu akumulátora. 

Vývod CHG signalizuje stav nabíjania. Ak sa batéria nabíja, na jeho výstupe je 

úroveň HIGH a naopak, ak bolo nabíjanie batérie ukončené (prípadne batéria nie je 

prítomná), vývod nadobudne úroveň LOW. Tento vývod je napojený na vstupný GPIO 

pin mikrokontroléra.  

Vývod ISET je určený pre nastavenie nabíjacieho prúdu batérie, ktorý sa nastavuje 

pomocou rezistora R1. Pri určovaní hodnoty rezistora R1 je potrebné vymedziť veľkosť 

nabíjacieho prúdu akumulátora. Tento prúd je odporúčané nastaviť medzi hodnotu 0,5 C 

aţ 0,7 C, kde C je nominálna kapacita akumulátora. V tomto zariadení bol pouţitý 

akumulátor Ultra Fire TR 18650 s kapacitou 4900 mAh od zahraničného predajcu. 

Lákavá je cena týchto akumulátorov, ktorá sa a začína na hodnote $2 za kus, čo je 

porovnaní z tuzemskými predajcami aţ 5-násobne menšia suma. Po otestovaní kapacity 

akumulátora však bolo zistené, ţe reálna kapacita dosahuje hodnotu len 270 mAh. 

Nabíjací prúd akumulátora sa určí samozrejme z reálnej kapacity: 0,6*270 = 162 mA. 

Z nabíjacieho prúdu sa určí prúdový faktor rýchleho nabíjania KISET, ktorý je pre prúd 

162 mA podľa [31] rovný hodnote 540 AΩ. Z týchto známych hodnôt je následne 

určená hodnota rezistora R1 podľa  

          
     

 
  

      

       
         .   (6) 

Najbliţšia hodnota odporu rezistora z rady E12, je ku vypočítanej hodnote 3,3 kΩ. 

Schéma z obrázku 14 znázorňuje, ţe na výstup obvodu U1 je okrem batérie 

pripojený aj obvod U1 TPS717 [32]. Integrovaný obvod U1 je lineárny nízko-úbytkový 

stabilizátor s nastaviteľným výstupným napätím. Lineárny stabilizátor bol zvolený 

hlavne z dôvodu nízkeho šumu v obvode. Taktieţ maximálne napätie lítiového 

akumulátora zapojeného pred lineárnym stabilizátorom sa pohybuje okolo hodnoty 4 V, 

čo pri úbytku na stabilizátore U1 s výstupným napätím 3,3 V a priemernom prúde       

80 mA tvorí výkonovú stratu 56 mW.  Táto hodnota výkonovej straty je akceptovateľná 

vzhľadom na to, ţe celé zariadenie je permanentne pripojené ku zdroju energie s 

výnimkou výpadku elektrickej energie, ktorý na krátky čas pokryje akumulátor.  
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Výstupné napätie stabilizátora U1 sa určí pomocou odporového deliča, 

tvoreného rezistormi R3 a R4. Výpočet odporového deliča popisuje 

       (
    

     
)      (7) 

kde VFB je napätie na  vývode FB, čiţe napätie spätnej väzby, ktoré nastavuje výstupné 

napätie, v rovnici označené ako VOUT.  

 

Obr. 14 Manaţment batérie a lineárny regulátor napätia 

V tomto zapojení nie je poţadovaná presná hodnota napájacieho napätia, stačí 

len, aby toto napätie bolo stále (s minimálnym rušením) a s hodnotou blízkou 3,3 V, 

pretoţe kaţdá ďalej pouţitá súčiastka má široký rozsah napájacích napätí pohybujúcich 

sa okolo hodnoty 3,3 V. V katalógovom liste výrobcu sú dané hodnoty rezistorov 

v odporovom deliči pre najpouţívanejšie napätia. Pre napätie 3,3 V je rezistor R3 

s hodnotou 1,02 MΩ a R4 s hodnotou  324 kΩ. V odporúčanom deliči sú pouţité 

rezistory z rady E96 (presnosť 1 %). Pre toto zapojenie boli ich hodnoty vybrané z rady 

E12 (presnosť 10 %). Po nahradení hodnôt je výstupné napätie stabilizátora rovné 

hodnote 3,19 V. Kondenzátory C1, C2 a C4 plnia funkciu vstupno-výstupných 

blokovacích kondenzátorov odporúčaných výrobcom. Kondenzátory C16 a C17 sú 

pridané priamo na bezdrôtový komunikačný modul. Ich opodstatnenie bolo vysvetlené 

v kapitole 4.3.1. Vratná poistka F s maximálnym moţným prúdom 750 mA zaisťuje 

ochranu pred skratom. 

4.3.2 Senzory a RTC obvod 

Vnútorná stanica obsahuje senzor teploty a vlhkosti rovnakého typu ako vonkajšia 

stanica (HDC1080 [17]), ktorý je spolu s obvodom RCT MCP79410 [26] napojený na 

zbernicu I
2
C, tak ako popisuje schéma na obrázku 15. Senzor HDC1080 bol popísaný 

v kapitole 4.3.2. Obvod U4 obsahuje okrem jednotky reálneho času taktieţ aj pamäť 

typu EEPROM s veľkosťou 1 Kbit a pamäť typu SRAM o veľkosti 64 bitov. Ku obvodu 

U4 je potrebné pridať externý zdroj impulzov v podobe kryštálu Q1 s rezonančnou 

frekvenciou 32,768 kHz. Kryštál s touto špecifickou frekvenciou sa taktieţ nazýva 

kryštál reálneho času. Ku kryštálu Q1 sú paralelne k zemi pripojené blokovacie 

kondenzátory C3 a C5. Ich hodnota priamo úmerne závisí na presnosti obvodu RTC. 

Výpočet ich hodnôt popisuje 

    
     

     
             (8) 

kde CL je vnútorná kapacita pouţitého kryštálu a CSTRAY je kapacita medzi vodičmi na 

DPS od kryštálu ku vstupom X1 a X2 obvodu U3. Táto kapacita sa určuje pomocou 
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simulácií. Ak by sme aj boli schopní dostať jej presnú hodnotu, tak hodnoty 

kondenzátorov C3 a C5 by museli byť upravené podľa normovanej rady hodnôt. Pre 

túto aplikáciu, kde je maximálna presnosť na jednotky ppm nie je kritická, stráca 

výpočet hodnôt kapacít podľa (7) zmysel. Pre kryštály pracujúce na niţších 

frekvenciách (rádovo kHz) je odporúčaná hodnota blokovacích kapacít 8 pF aţ 12 pF. 

Pre toto zapojenie bola zvolená hodnota 10 pF.  

 

Obr. 15 Senzor HDC1080 a obvod RTC na spoločnej zbernici I
2
C 

 Vývod VBAT obvodu U4 slúţi na pripojenie  batérie, ktorá napája tento obvod 

pri výpadku napájacieho napätia a udrţuje jednotku RTC v chode. Bola zvolená beţne 

dostupná lítiová batéria CR2032 [27]. Ak napájacie napätie klesne pod hodnotu          

1,5 V, obvod U4 automaticky zmení zdroj napätia na batériu. Dióda D4 slúţi na 

ochranu polarity batérie. Hlavnou poţiadavkou diódy D4 je malý úbytok v priepustnom 

stave. Túto poţiadavku splní ľubovoľná malosignálová Schottkyho dióda. Vybraná bola 

dióda LL103A [25], ktorá má pri zálohovacom prúde 925 nA úbytok pribliţne 50 mV. 

Rezistor R24 obmedzuje špičkový prúdový odber pri pripojení batérie ku obvodu 

v momente keď nastane výpadok. Kondenzátor C15 vyhladí kolísanie napätia pri 

pripojení batérie a kondenzátor C14 je blokovací kondenzátor. 

 

 Obvod MCP79410 disponuje moţnosťou nastavenia tzv. alarmu. Je to logický 

obvod, ktorý pri poţadovanej udalosti zmení logickú úroveň  výstupu MFP. Udalosť, 

ktorá vyvolá zmenu logickej úrovne je väčšinou nastavená na kaţdú minútu, prípadne 

sekundu. Výstup MFP sa zvyčajne pripojí na pin INTx, ktorý je vstupom pre externé 

prerušenie v MCU. Po vyvolaní prerušenia zmenou logickej úrovne sa z obvodu U4 

vyčíta čas a dátum. Táto funkcionalita po prehodnotení moţností nakoniec nebola 

pouţitá. Čas a dátum sa vyčíta na podnet časovača v MCU nastaveného na jednu 

sekundu. Rezistory R5 aţ R7 plnia funkciu pull-up rezistorov, keďţe všetky výstupy sú 

realizované pomocou otvorených kolektorov. Voľba hodnôt rezistorov týchto rezistorov 

bola odôvodnená v kapitole 4.2.2. 

4.3.3 Bluetooth modul 

V zapojení vnútornej časti meteostanice je pouţitý Bluetooth modul s typovým 

označením HC-05 pre komunikáciu s osobným počítačom, (prípadne smartfónom). 

Tento modul podporuje viaceré komunikačné rozhrania vrátane rozhrania UART, SPI, 

PCM alebo USB. Najčastejšie je vyuţívané rozhranie UART, keďţe zaberá najmenej 
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vodičov a je pomerne jednoduché na ovládanie a ľahko hardvérovo implementovateľné. 

Disponuje taktieţ vstupno-výstupnými pinmi, ktoré je moţné nastaviť podľa potreby. 

Na obrázku 16 je pouţitý Bluetooth modul. Jeho základom sú: Bluetooth čip 

BC417, externá vyrovnávacia FLASH pamäť, integrovaná anténa a niekoľko pasívnych 

súčiastok. Modul je moţné nakonfigurovať pomocou tzv. AT príkazov. Pomocou týchto 

príkazov je moţné zmeniť názov pod ktorým sa modul pri pripojení zobrazí, heslo pre 

spárovanie modulu, rýchlosť komunikácie a mnohé ďalšie parametre [23]. Rýchlosť 

komunikácie je štandardne nastavená na 9600 baud. 

 

Obr. 16 Bluetooth modul HC-05 [24] 

Sprostredkovanie komunikácie medzi modulom a osobným počítačom je veľmi 

jednoduché. Po zadaní hesla dôjde k spárovaniu modulu a PC. Nasledovne si PC vytvorí 

virtuálny komunikačný COM port, ktorý pridelí modulu. Odosielanie a prijímanie 

údajov nie je nič viac ako beţná komunikácia pomocou zbernice UART. Na linku TX 

sa pošle reťazec znakov a modul si samostatne zariadi ďalšie kroky potrebné 

k odoslaniu údajov. 

 

Obr. 17 Zapojenie bluetooth modulu 

Na obrázku 17 je znázornená schéma zapojenia Bluetooth modulu. Vývody RX 

a TX sú zapojené na kríţ ku výstupom UART zbernice na MCU. Pin modulu č 34 plní 

funkciu vstupu do takzvaného AT módu, ktorý uţ bol v jednoduchosti popísaný. Kvôli 

stabilite musí byť zapojený na zem cez pull-down rezistor R26 s hodnotou 12 kΩ. 

Tranzistor Q2 je vo funkcii spínača spolu s rezistorom R14, ktorý vybíja parazitnú 

kapacitu CGS. Modul môţe byť vypnutý pomocou tranzistora Q2 v prípade výpadku 

napájacieho napätia v zmysle šetrenia batérie. Tranzistor Q2 bol zvolený univerzálny 

BSS84 [30] v puzdre SOT-23. Na výstupy 31 a 32 môţu byť podľa potreby pripojené 

signalizačné LED diódy D2 a D3 spolu zo sériovými rezistormi R21 a R22, ktoré 

podávajú informácie o tom, či je modul spárovaný a pripojený k nejakému zariadeniu 

typu PC alebo smartfón. Diódy plnia svoju funkciu hlavne pri ladení aplikácii a počas 
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reálneho behu zariadenia prakticky strácajú svoj zmysel a môţu byť z DPS 

demontované kvôli šetreniu elektrickej energie. Hodnoty sériových rezistorov boli 

volené vzhľadom na farby LED diód. 

4.3.4 Rotačný enkodér 

Pre interakciu pouţívateľa zo stanicou je pouţitý rotačný enkodér s tlačidlom, ktorý je 

zapojený podľa schémy na obrázku 18. 

 

Obr. 18 Zapojenie rotačného enkodéra s tlačidlom 

Rezistory R11 a R12 plnia funkciu pull-up rezistorov, ktorých hodnota sa vo 

všeobecnosti pohybuje okolo 10 kΩ. Dvojice R18, C8 a R19, C9 spolu tvoria 

jednoduchý RC filter, ktorý slúţi na vyhladenie zákmitov pri otáčaní enkodéru. Ich 

hodnoty nie sú kritické. Bol pouţitý filter s hodnotami 12 kΩ a 100 nF. Rezistor R13 

plní funkciu pull-down rezistora, jeho hodnota sa navrhuje tak ako hodnota pull-up 

rezistora. 

4.3.5 Displej 

Výber displeja pre meteorologickú stanicu padol na grafický displej z dôvodu potreby 

zobrazovania väčšieho mnoţstva informácií a lepšej prehľadnosti v porovnaní 

s alfanumerickým displejom. Zvolený displej je farebný RGB displej vyhotovený 

technológiou TFT LCD s rozlíšení 240 na 320 bodov so zabudovaným radičom  

ILI9341 [36].  Uhlopriečka displeja je 2,4 palca, čo zaisťuje dostatočnú prehľadnosť. Je 

ovládaný pomocou zbernice SPI, ktorá môţe pracovať na rýchlostiach rádovo v MHz. 

Vysoká rýchlosť zbernice je pri grafických displejoch ţiadaná aby dochádzalo 

k plynulému prepisovaniu displeja. Výhodná je aj cena tohto displeja, ktorá sa 

u zahraničných predajcov pohybuje okolo hodnoty $6. Modul displeja obsahuje 

dotykový panel, ktorý však nie je v tejto aplikácii pouţitý. 
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Obr. 19 Grafický LCD displej 

Na obrázku 19 je znázornený pouţitý grafický LCD displej s úvodnou obrazovkou, 

na ktorej sa zobrazujú namerané veličiny, čas a dátum, údaje o batérii a pripojení. 

4.3.6 Dosky plošných spojov 

Dosky plošných spojov boli navrhnuté pomocou softvéru EAGLE. Návrh DPS 

nepodliehal ţiadnym prísnym normám ani štandardom, čo značne zjednodušilo 

a urýchlilo návrh. Obidve DPS sú 2-vrstvové realizované na materiál FR-4, 

s povrchovou úpravou HAL doplnené o nespájkovaciu masku. Dosky boli vyrobené 

u zahraničného dodávateľa. Cena jednej dosky aj s poštovným sa pohybovala okolo 

hodnoty 50 Kč. Dosky boli navrhnuté osobitne a následne boli obidve zlúčené 

a upravené na jednu dosku obsahujúcu dve motívy oddelené dráţkou. Táto úprava 

dovolila odoslať do výroby obidve dosky ako jeden celok čo viedlo k zníţeniu nákladov 

na polovicu. Zlúčená výsledná doska je vlastne jeden súbor s príponou .brd bez 

príslušného súboru .sch. 

Pri návrhu vonkajšej stanice bol kladený dôraz na minimálne pôsobenie teploty 

samotnej DPS na senzory osadené na doske, keďţe DPS obsahuje súčiastky generujúce 

teplo, ako sú DC-DC menič, MCU, či jednoduché rezistory ktorými prechádza prúd. 

Táto tepelná nezávislosť sa väčšinou realizuje výrezmi v doske plošných spojov, aby 

bol prenos tepla vedením od súčiastok generujúcich teplo ku senzorom maximálne 

obmedzený. V tomto prípade je toto obmedzenie realizované spomínaným výrezom 

v DPS tak, ako to ukazuje finálny obrázok DPS v prílo 

he E.1.  

Povrch vonkajšej dosky bol pokrytý konformným povlakom, ktorý zabraňuje 

korózii spájkovaných kontaktov. Antikorózna ochrana je ţiadaná hlavne v agresívnom 

prostredí, v ktorom bude stanica umiestnená. 
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5 PROGRAMOVÉ VYBAVENIE 

Táto kapitola je venovaná popisu programového vybavenia jednotlivých častí 

meteostanice. Budú vysvetlené základné princípy funkčnosti doplnené o vývojové 

diagramy popisujúce hlavnú hierarchiu. 

5.1 Programové vybavenie vonkajšej časti meteostanice 

Na obrázku 20 je zobrazený popis programového vybavenia vonkajšej časti stanice 

pomocou vývojového diagramu. 

 

Obr. 20 Vývojový diagram funkčnosti vonkajšej časti stanice 

Po reštarte zariadenia sa vykoná inicializácia všetkých potrebných registrov 

a komunikačného modulu. Inicializácia registrov v sebe zahŕňa napríklad nastavenie 

taktovacej frekvencie na 8 MHz, definovanie vstupno-výstupných portov, alebo 

namapovanie periférií na poţadované GPIO. Hneď po inicializácii prejde MCU do 

reţimu spánku, kvôli zníţeniu spotreby. Prebudenie z reţimu spánku môţe nastať len 

vtedy, ak dôjde k prerušeniu od takzvaného obvodu „watchdog“ (z angličtiny stráţny 

pes). Tento obvod primárne slúţi na prevenciu MCU pred zacyklením, ale môţe byť 

pouţitý aj na riadenie reţimu spánku MCU. Watchdog vyuţíva pomalý interný RC 

oscilátor, kvôli minimálnej spotrebe. Pomocou preddeličky sa nastaví poţadovaný čas 

po ktorom nastane prerušenie a sním aj prebudenie MCU. V tomto prípade je prerušenie 

fixne nastavené na 10 minút. 

Po prebudení MCU sa vykoná meranie všetkých veličín a to: teploty, tlaku, 

vlhkosti, smeru vetra, rýchlosti vetra, UV ţiarenia a taktieţ sa odmeria stav batérie. 

Presnosť merania všetkých veličín je stanovená na 2 desatinné miesta (okrem smeru 

vetra,  keďţe je to celočíselná hodnota udávajúca svetovú stranu). Všetky desatinné 

hodnoty sa následne vynásobia číslom 100 a pretypujú na typ unsigned short, resp. 

short v prípade zápornej teploty. Premenná typu short zaberá 2 bajty, pričom premenná 

float ktorá reprezentuje desatinné číslo zaberá 4 bajty. Z nameraných údajov sa 

pomocou funkcie sprintf vytvorí reťazec obsahujúci veličiny v známom definovanom 

poradí. 
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Modul NRF24L01+ dovoľuje maximálnu dĺţku odosielaného reťazca znakov aţ 32 

bajtov. Dĺţka takto vytvoreného reťazca znakov nikdy nepresiahne dĺţku 32 bajtov. 

Z dôvodu zníţenia spotreby sa naraz odošle celý reťazec obsahujúci namerané údaje. Po 

odoslaní údajov a prepnutí komunikačného modulu do reţimu zníţenej spotreby MCU 

prejde späť do reţimu spánku, kedy čaká na prerušenie od obvodu watchdog. Celý 

popísaný cyklus sa opakuje. 

5.2 Programové vybavenie vnútornej časti meteostanice 

Vo vnútornej časti meteostanice bol pouţitý mikrokontrolér PIC18f47K40, ktorý patrí 

do najnovšej rady K40 spoločnosti Microchip. Hneď pri prvom styku s týmto MCU sa 

vyskytla chybná funkčnosť celého MCU, ktorú popisuje súbor errata vydaný ku tejto 

rodine MCU [35]. Pred vykonávaním akéhokoľvek príkazu je potrebné nastaviť 

pracovný register NVMCON1 pomocou direktív v jazyku assembler, ktoré umoţňujú 

prístup do zvolených regiónov v pamäti MCU. Po nastavení spomínaných registrov bola 

zaistená funkčnosť MCU aţ pokiaľ nebolo potrebné pouţiť pamäť EEPROM. 

Spomínaný súbor errata neobsahoval ţiadnu priamu informáciu týkajúcu sa tejto pamäti 

a aj napriek tomu bola narušená funkčnosť MCU po pouţití oficiálnych kniţníc 

vygenerovaných pre tento typ procesora. Po ďalšom skúmaní problému s pamäťou 

EEPROM bola zistená náväznosť na prvý spomínaný problém s pracovným registrom 

NVMCON1. Kniţnica pre prácu s pamäťou EEPROM vygenerovaná vývojovým 

prostredím MPLABX bola chybná a bolo potrebné ju prepísať. Nájdenie a vyriešenie 

tohto problému s pamäťou EEPROM zabralo nepredpokladane veľa času. Tento časový 

sklz si vybral svoju daň na nedokončenom vývoji časti firmvéru MCU a softvéru pre PC 

zaoberajúcej sa ukladaním a zálohovaním nameraných údajov.  

 

Obr. 21 Vývojový diagram funkčnosti vnútornej meteostanice 

Vývojový diagram znázornený na obrázku 21 popisuje štruktúru programového 

vybavenia vnútornej časti stanice. Podobne ako v predošlom prípade sa po reštarte 

vykoná inicializácia potrebných registrov. Taktovacia frekvencia je nastavená na 
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64  MHz hlavne kvôli dostatočnej rýchlosti zbernice SPI zabezpečujúcej plynulé 

prepisovanie grafického displeja. Zistí sa, či je povolené zálohovanie obvodu RTC 

batériou. Zálohovanie nie je povolené len pri vôbec prvom zapnutí meteostanice. V tom 

prípade sa nastaví predvolený čas a dátum a zálohovanie sa povolí. Ak uţ meteostanica 

bola prvý krát zapnutá, zálohovanie je povolené, takţe sa len vyčíta reálny čas a dátum. 

Po inicializácii RTC obvodu sa odmeria a zobrazí vnútorná teplota a vlhkosť 

vzduchu, stav batérie a prejde sa do reţimu spánku. Reţim spánku je zvolený typu 

„idle“, počas ktorého sa uspí jadro MCU, ale periférie ostávajú aktívne. Tento reţim je 

síce menej úsporný, ale bol zvolený hlavne pre moţnosť prijímania údajov aj v reţime 

spánku. Primárne sa zariadenie zobudí zo spánku kaţdú sekundu na podnet prerušenia 

od časovača TMR1, ktorý zaisťuje vyčítanie a zobrazenie času z obvodu RTC kaţdú 

sekundu. 

Po obsluhe prerušenia od časovača TMR1 sa vyčíta a zobrazí čas a dátum. 

Skontroluje sa, či neboli prijaté údaje cez Bluetooth modul. Údaje sa po sériovej linke 

(zbernici UART) prijímajú len v prípade potreby spárovania pri pripájaní a odpájaní od 

PC. Následne sa overí prijatie údajov z vonkajšej stanice skontrolovaním logickej 

úrovne vývodu IRQ komunikačného modulu. Ak dáta boli prijaté tak ich MCU upraví. 

Dáta sú prijaté ako jeden celistvý reťazec znakov s dĺţkou 32 bajtov obsahujúci 

namerané údaje v definovanom poradí a tvare. Reťazec znakov je potrebné rozdeliť na 

jednotlivé čísla predstavujúce namerané údaje, ktoré sú následne zobrazené na displeji. 

Ak je stanica pripojená ku PC, namerané údaje z vonkajšej stanice spolu s údajmi 

z vnútornej stanice sa odošlú cez Bluetooth modul.  

5.2.1 Zobrazovanie na displeji 

Z úvodnej obrazovky zobrazenej na displeji je moţné v prvom rade vyčítať vnútornú 

a vonkajšiu teplotu spolu s vonkajšou a vnútornou vlhkosťou, atmosférickým tlakom, 

rýchlosťou vetra, smerom vetra a UV index. Pri vyčítaní neadekvátnej hodnoty zo 

senzoru UV ţiarenia, alebo smeru vetra je na displeji zobrazená chyba údajov nápisom  

„ERR“, ako skratka anglického slova „error“ čiţe chyba. Chybne nameraný údaj 

veternej smerovky je zistený príliš vysokým odporom medzi svorkami. Mohlo dôjsť ku 

poškodeniu vodičov alebo povytiahnutiu vodičov zo svoriek na DPS. Chybný údaj UV 

senzoru je reprezentovaný hodnotou 0xFFFF v hexadecimálnej sústave. Moţnou 

a najpravdepodobnejšou príčinou chybného údaju je taktieţ poškodenie kabeláţe.  

Rýchlosť a smer vetra je zhrnutá do jedného spoločného údaju s názvom „wind“ 

ako je to na obrázku 19. Aktuálne poveternostné podmienky zobrazené na tomto 

obrázku displeja značia nulovú rýchlosť a skratka „S-E“ z anglického south-east značí, 

ţe smerovka ukazuje na juhovýchod.  

V hornej lište úvodnej obrazovky sú údaje o čase a dátume, batérii a stave 

pripojenia. Stav vonkajšej aj vnútornej batérie je zobrazený graficky, pričom ku stavu 

vnútornej batérie je pridaná informácia o tom, či je batéria nabíjaná alebo nie. Status 

nabíjania je realizovaný modrou ikonkou blesku priamo v grafickej značke batérie. Po 

pripojení meteostanice ku PC je v hornej lište zobrazená zauţívaná ikonka štandardu 

Bluetooth. Naopak po odpojení meteostanice od PC táto ikonka zmizne. Ako náhle boli 

prijaté údaje od vonkajšej meteostanice, v lište sa na 10 sekúnd objaví ikona signálu 

v podobe troch bielych stĺpcov. Ak nové údaji neboli prijaté po dobu dlhšiu ako 12 

minút, na lište začne preklikávať červená ikona signálu, znázorňujúca chybu 
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komunikácie. Ikona chybnej komunikácie zmizne po ďalšom nadviazaní komunikácie.  

Na displeji je moţné zobraziť reţim menu. Vstup do menu je realizovaný stlačením 

tlačidla na rotačnom enkodéri. Ak je tlačidlo stlačené, prejde sa do reţimu menu, ktorý 

je zobrazený na prílohe E.4, kde je moţné nastaviť čas a dátum. Pred vstupom do menu 

sa vyčíta aktuálny čas a dátum z RTC obvodu. Po vykonaných zmenách v časových 

údajoch sa nové hodnoty času a dátumu zapíšu do obvodu RTC. Zvolením poloţky exit 

sa ukončí reţim menu a na displeji sa zobrazí úvodná obrazovka. Po vykonaní všetkých 

úkonov v hlavnom cykle sa vstúpi do reţimu spánku a MCU čaká na prerušenie. 

5.3 Softvérová časť PC 

Aplikácia GUI pre PC bola vytvorená v objektovom programovacom jazyku C# vo 

vývojovom prostredí Visual Studio. Umoţňuje ukladanie nameraných údajov do 

súboru, zobrazovanie nameraných a dopočítaných údajov, vykresľovanie grafov, počíta 

východ a západ slnka na základe GPS súradníc, času a dátumu. Spôsob ukladania 

nameraných údajov je realizovaný pomocou súboru XML.  

5.3.1 Popis funkčnosti aplikácie GUI 

Základnou podmienkou pre správne pripojenie a funkčnosť meteostanice je výber 

súboru, pre ukladanie nameraných údajov. Po spustení aplikácie Weather station si 

pouţívateľ zvolí uţ vytvorený zálohovací súbor, alebo po 30 sekundách nečinnosti 

dostane varovné hlásenie o moţnosti vytvorenia nového súboru XML s konkrétnou 

koreňovou štruktúrou popísanou v predošlej kapitole. Obrázok 22 popisuje základný 

vývojový diagram funkčnosti aplikácie GUI, ktorý je obmedzený na pripojenie 

a odpojenie meteostanice a prijímanie údajov cez COM port. 

 

Obr. 22 Základný vývojový diagram funkčnosti aplikácie GUI 

Po úspešnom pridaní súboru XML je umoţnené pripojenie meteostanice ku PC cez 
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aplikáciu GUI pomocou Bluetooth modulu. Ak je pridaný uţ pouţitý súbor XML 

zobrazia sa naposledy uloţené údaje. Aktualizuje sa zoznam dostupným 

komunikačných COM portov a zvolí sa port s príslušným číslom, ku ktorému operačný 

systém priradil Bluetooth modul. Operačný systém zvyčajne pre Bluetooth modul HC-

05 vytvorí 2 COM porty s rôznym smerom dátového toku, pričom poľa špecifikácie 

v nastavenia COM portov je port s niţším indexom určený pre výstup a port s vyšším 

indexom pre vstup. Z praktickej stránky sa pouţíva port s niţším indexom pre obidva 

smery. 

Obrázok v prílohe F.1 znázorňuje GUI aplikáciu priamo po spustení, pred 

vybraním zálohovacieho súboru a pred pripojením meteostanice. Ţiadny z údajov nie je 

dostupný. Ich hodnota je N/A z anglického „not available“, čiţe nedostupný. Ak 

správne prebehne synchronizácia Bluetooth modulov na oboch stranách zariadení, 

meteostanica si s aplikáciou vymení niekoľko overovacích reťazcov, aby sa zabránilo 

pripojeniu neznámeho Bluetooth zariadenia ku aplikácii. Ak sa ku aplikácii bude 

pokúšať pripojiť neznáme zariadenie, aplikácia mu to nedovolí a vybraný COM port sa 

zatvorí. 

 

Obr. 23 Úvodná obrazovka aplikácie GUI 

Po úspešnej synchronizácii sa aplikácia dostáva do módu normálnej činnosti. 

Kontroluje sa udalosť vyvolaná prijatím nových dát cez komunikačný port. Ak nastane 

táto udalosť, všetky dáta sa vyčítajú v podobe jednotlivého reťazca znakov 

obsahujúceho namerané údaje v známom definovanom poradí. Celistvý reťazec sa 

rozdelí na jednotlivé údaje, ktoré sa zobrazia na úvodnej obrazovke a časť z nich, 

konkrétne všetky namerané údaje z vonkajšej časti meteostanice okrem UV indexu 

a údaji o batérii, sa uloţia do súboru XML. Ku týmto údajom sa pridá systémový čas 

a špecifické identifikačné číslo. Na obrázku 23 je znázornená úvodná obrazovka 

aplikácie GUI po pripojení meteostanice a prijatí údajov. Na úvodnej obrazovke sa 

zobrazujú údaje namerané a taktieţ údaje dopočítané, ktorými sú rosný bod a chlad 
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vetra. Úvodná obrazovka taktieţ zobrazuje kedy boli prijaté posledné údaje. Prípadné 

odpojenie meteostanice nastane po vyskytnutí sa podnetu pre zatvorenie COM portu 

buď stlačením tlačidla Disconnect, alebo zatvorením aplikácie GUI. 

Ďalej je moţné zobrazovať grafy nameraných údajov za rôzne nastaviteľné časové 

úseky, ako je to zobrazené na obrázku v prílohe F.3. Konkrétne na obrázku v tejto 

prílohe je zobrazený priebeh meranej vonkajšej vlhkosti počas celého dňa. Nad grafom 

sú zobrazené informácie o zobrazovaných údajoch: typ zobrazovanej veličiny, časové 

rozmedzie zobrazené na grafe, priemerná, maximálna a minimálna hodnota 

zobrazených údajov. Graf je moţné zobraziť len v prípade, ţe v zálohovacom súbore 

XML je uloţené minimálne mnoţstvo údajov, ktoré je nastavené na hodnotu 150. Táto 

hodnota vychádza z čísla 144, ktoré reprezentuje počet údajov uloţených za 1 deň. Po 

zvolení poţadovaného typu zobrazovaných údajov sa zistí dostupný rozsah uloţených 

údajov v súbore. Ako prvé sa určia dostupné roky, následne po výbere príslušného roku 

v roletke sa zobrazia názvy mesiacov. Ak je zvolený taký miesiac v danom roku, ktorý 

sa v súbore nevyskytuje, uţívateľ dostane varovné hlásenie o tom, ţe sa pokúša zobraziť 

neexistujúce údaje. Ak je zvolený existujúci mesiac, je moţné vybrať si na zobrazenie 

časového úseku buď týţdne, alebo dni. Po zvolení neexistujúceho dňa uţívateľ dostane 

znova varovné hlásenie. Z predošlej úvahy vyplýva, ţe ako interval zobrazenia údajov 

je moţné zvoliť buď rok, mesiac, týţdeň, alebo deň a ako zobrazované namerané 

veličiny je moţné zvoliť vonkajšiu teplotu, vlhkosť, tlak alebo rýchlosť vetra.  

V karte nastavenia pouţívateľ môţe zmeniť údaje GPS súradníc a časového pásma 

GTM, ktoré sú potrebné výpočet východu a západu slnka. Východ a západ sa počíta 

pomocou takzvanej rovnice východu slnka, ktorej vstupné údaje sú práve vyššie 

spomínané hodnoty a samozrejme čas a dátum. Kompletný popis rovnice východu slnka 

popisuje [38]. Tento podprogram je potrebné doplniť o prevod medzi juliánskym 

a gregoriánskym kalendárom [39]. Beţne pouţívaný je gregoriánsky kalendár, táto 

rovnica však pracuje s juliánskym. Ďalšími dostupnými nastaveniami sú jednotky 

teploty. Je moţná zmena medzi Celziovou a Fahrenheitovou stupnicou. 

Po minimalizovaní aplikácie sa jej ikona premiestni z panelu úloh do oblasti 

oznámení. Pri prijatí nových údajov sa zobrazí informačné hlásenie, ako to znázorňuje 

obrázok v prílohe F.4. 

5.3.2 Štruktúra súboru XML 

Tento typ súboru bol zvolený hlave z dôvodu jednoduchého prístupu a editácie 

pomocou softvéru. V prípade potreby sa dá konvertovať do rôznych iných formátov ako 

napríklad .xls alebo .pdf. Základom práce so  súborom XML je vytvorenie takzvanej 

stromovej štruktúry súboru. Súbor XML by mal obsahovať jeho samotnú verziu 

a kódovanie znakov, ktoré sú v ňom uloţené. Kaţdý súbor tohto typu ďalej musí 

obsahovať práve jeden koreňový element, ktorý v sebe zahŕňa všetky ostatné elementy 

a atribúty. Koreňovým elementom v tomto súbore je element <Meteo>. Koreňový alebo 

rodičovský element ďalej obsahuje takzvaných potomkov <Config> a <Data>, čo sú 

vlastne elementy podradené rodičovskému elementu. 

V elemente <Config> sú podradené elementy obsahujúce GPS súradnice potrebné 

pre výpočet západu a východu slnka a jednotky teploty pouţité pri zobrazovaní. 

Element <Data> okrem iného obsahuje takzvané atribúty, ktoré dodatočne definujú 
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jednotlivý element pomocou času a dátumu merania a špecifického identifikačného 

čísla Id, ktoré sa automaticky inkrementuje pri zápise nového elementu <Data>. 

Samotný element <Data> obsahuje podradené elementy s nameranými údajmi. 

Zdrojový kód zobrazený niţšie zobrazuje štruktúru súboru XML pouţitú pre účely tejto 

aplikácie. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Meteo> 

  <Config> 

    <GPS_Long>16.606837</GPS_Long> 

    <GPS_Lat>49.19506</GPS_Lat> 

   <GTM>+2</GTM> 

    <Units>Cel</Units> 

  </Config> 

  <Data Id="1" Year="2017" Month="5" Day="2" Hour="11" Minute="20"> 

    <Temp>25.3</Temp> 

    <Hum>47.8</Hum> 

    <Pres>1016.3</Pres> 

    <W_Dir>2</W_Dir> 

    <W_Speed>0</W_Speed> 

  </Data> 

</Meteo> 
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6 ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a sprevádzkovať meteorologickú stanicu 

pozostávajúcu z vonkajšej senzorovej časti a vnútornej zobrazovacej časti, ktoré medzi 

sebou komunikujú bezdrôtovo. Medzi merané veličiny patria teplota, vlhkosť, tlak 

vzduchu, smer a rýchlosť vetra a intenzita UV ţiarenia. Po uplynutí krátkej doby 

strávenej na vývoji tejto stanice a prehodnotení moţností sa ukázalo, ţe mám dostatok 

časového priestoru na rozšírenie základného konceptu stanice o komunikáciu 

s osobným počítačom a vytvorenie aplikácie pre zobrazovanie a spracovanie 

nameraných hodnôt. Ako komunikačné médium som si vybral Bluetooth modul. Vývoj 

tejto aplikácie mi v konečnom dôsledku zabral najviac času, keďţe išlo o môj prvý styk 

s objektovým programovaním v jazyku C#.  

Po starostlivom výbere všetkých komponentov a určení ich hodnôt nasledoval 

návrh schém pre obidve časti spojený s návrhom dosiek plošných spojov. Finálnej 

podobe dosiek predchádzalo niekoľko testovacích verzií, na ktorých sa overila 

funkčnosť základných blokov.  

Počas oţivovania dosky vonkajšej stanice bola zistená jej chyba zapríčinená uţ 

pri návrhu schémy spôsobená absenciou rezistorového deliča pri senzore smeru vetra. 

Túto chybu som jednoducho odstránil pouţitím bipolárneho NPN tranzistora bez 

akejkoľvek mechanickej zmeny na doske. Doplnenie medzery na zamedzenie prenosu 

tepla ku senzorom od súčiastok teplo generujúcich sa ukázalo ako dobrý krok z dôvodu 

tepelnej stability. Na druhej starne táto medzera zväčšila rozmery dosky. Na doske je 

pripravené rozhranie pre moţné rozšírenie stanice o senzor určujúci mnoţstvo 

dopadnutých zráţok. Vonkajšiu DPS som umiestil do prístrojovej škatuľky pripevnej na 

konštrukcii z PVC trubiek a tvaroviek, na ktorú som umiestnil taktieţ senzory vetra, tak 

ako je to znázornené na obrázku v prílohe E.2. Konštrukcia je určená pre montáţ na 

konzolu. Vnútorná stanica je umiestnená taktieţ v prístrojovej škatuľke s otvormi pre 

displej, napájací konektor a rotačný enkodér. Toto usporiadanie znázorňuje príloha E.3.  

Výsledkom celkového návrhu a testovania je plne funkčný a pouţiteľný koncept 

meteorologickej stanice, vhodný na pouţitie. Funkčnosť meteostanice som overil 

v reálnych podmienkach niekoľkodňovým nepretrţitým testovaním. Do testu som 

zapojil všetky jej komponenty. Vonkajšiu časť som umiestnil do exteriéru, vnútornú 

stanicu som umiestňoval v rôznych častiach bytu pre otestovanie flexibility oboch 

bezdrôtových komunikácií. Namerané údaje z tohto testovania sa samozrejme uloţili do 

súboru. Počas testovania sa nestratil ţiadny údaj, ani nenastal výpadok spojenia ţiadnej 

z komunikácií. Výhodou stanice je jej nezávislosť na ďalšej výpočtovej technike. 

Dokáţe pracovať ako bez, tak aj po pripojení ku osobnému počítaču s jedinou zmenou: 

po pripojení ku počítaču sa ukladajú namerané údaje. 
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN A 

SKRATIEK 

AT  Attention – Pozornosť 

COM  Communication port – komunikačný port 

DC-DC Menič jednosmerného napätia 

EEPROM Electrically Earsable Programmable Read-Only Memory –  

  Elektricky mazateľná pamäť ROM 

EUSART Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 

  Rozšírený univerzálny synchrónny nesynchrónny prijímač vysielač 

GPIO  General Purpose Input Output – Všeobecne pouţiteľné vstupno-výstupné 

piny  

GUI  Graphical User Interface – Grafické pouţívateľské rozhranie 

I
2
C  Inter-Inegrated Circuit 

MCU  Microcontroller Unit – Mikrokontrolér  

MSSP  Master Synchronous Serial Port – Nadradený synchrónny sériový port 

Ni-Cd  Nikel-kadmiový akumulátor 

NTC  Negative Temperature Coefficient – Negatívny teplotný koeficient 

PCM  Pulse Code Modulation – Pulzná kódová modulácia 

PLL  Phase-Locked loop – Fázový záves 

PPS  Pheriperial Pin Select – Výber pinov periférií 

PTC  Positive Temperature Coefficient – Pozitívny teplotný koeficient 

PWM  Pulse Width Modulation – Pulzne šírková modulácia 

RAM  Random Access Memory – Pamäť s náhodným prístupom 

ROM  Read Only Memory – Pamäť RAM určená na čítanie 

RTC  Real Time Clock – Hodiny reálneho času 

SPI  Serial Pheriperial Interface – Sériové periférne rozhranie 

TFT  Thin-Film Transistor – Tenká tranzistorová vrstva 

UART  Universal Asynchronous Receiver Transmitter – Univerzálny 

asynchrónny prijímač vysielač 

USB  Universal Serial Bus – Univezálna sériová zbernica 

PCM  Pulse Code Modulation – Pulzná kódová modulácia 

XML  Extensible Markup Language – Rozšíriteľný značkovací jazyk  
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A SCHÉMY ZARIADENIA 

A.1 Obvodové zapojenie vnútornej stanice 
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A.2 Obvodové zapojenie vonkajšej stanice 
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B DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOV 

B.1 Návrh DPS zo strany TOP 

 

Ľavá časť dosky pre vonkajšiu stanicu a pravá časť pre vnútornú 

B.2 Návrh DPS zo strany BOTTOM 

 

Ľavá časť dosky pre vonkajšiu stanicu a pravá časť pre vnútornú 
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B.3 Osadzovací plán DPS 

 

Ľavá časť dosky pre vonkajšiu stanicu a pravá časť pre vnútornú 
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C ROZPIS POUŢITÝCH SÚČIASTOK 

C.1 Rozpis pouţitých súčiastok vo vonkajšej stanici 

Tab. 5 Rozpis pouţitých súčiastok vo vonkajšej stanici 

Názov súčiastky Hodnota Puzdro 

U2 HDC1080 WSON 

U3 LTC3525L-3 SC70 

U4 PIC18F26J11 SSOP-28 

U5 MS5607 QFN 

C8, C9, C5, C6, C7, C3 100 nF 0603 

C1, C2 1 µF 0805 

C4 10 µF 0603 

Q1 BSS84 SOT-23 

Q2 BC850C SOT-23 

L1 10 µH SCB8D 

R1 10 kΩ 0603 

R2 100 Ω 0603 

R3, R4 4,7 kΩ 0603 

R5 100 MΩ 0603 

R6, R7 12 kΩ 0603 

R8, R9 5,6 kΩ 0603 

R10 100 kΩ 0603 

R11 470 Ω 0603 

D1 Ţltá LED 1206 

K1, K2, K3 Svorkovnica zo skrutkou Rozostup 5 mm 

K4, K5, K6, K7, K8 Kolíková lišta Rozostup 2,54 mm 
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C.2 Rozpis pouţitých súčiastok vo vnútornej stanici 

Tab. 6 Rozpis pouţitých súčiastok vo vnútornej stanici 

Názov súčiastky Hodnota Puzdro 

U1 TPS717 SC70 

U2 HDC1080 WSON 

U3 BQ21040 SOT-23 

U4 MCP79410 SOIC 

U5 PIC18F47K40 QFP-44 

U6 HC-05 Modul 

C1, C2, C4, C17 1 µF 0805 

C15, C6, C13, C8, C9, C7, C12, C14 100 nF 0603 

C10, C11 22 pF 0603 

C16 10 µF 0603 

C3, C5 10 pF 0603 

Q2, Q3, Q4 BSS84 SOT-23 

Q1 Kryštál 32,768 kHz THT 

Q6 Kryštál 16 MHz Radiálny THT 

D1, D3 Červená LED 1206 

D2 Ţltá LED 1206 

D4 LL103A Mini-MELF 

G1 CR2032 Batéria do DPS 

R1 3,3 kΩ 0603 

R2, R17 10 kΩ 0603 

R3 1 MΩ 0603 

R4 320 kΩ 0603 

R5 4,7 kΩ 0603 

R6, R7 2,2 kΩ 0603 

R8, R9 5,6 kΩ 0603 

R10, R14, R15 100 kΩ 0603 

R11, R12, R13, R18, R19, R26 12 kΩ 0603 

R24 1 kΩ 0603 

R21 470 Ω 0603 

R20, R22 1,2 kΩ 0603 

R16 100 Ω 0603 

R25 330 Ω 0603 

R23 18 Ω 0603 

K1 – K6 Kolíková lišta Rozostup 2,54 mm 

F Vratná poistka 750 mA 0603 
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D ČASŤ PROGRAMU V JAZYKU C 

D.1 Hlavná vykonávacia slučka vnútornej časti 

meteostanice  

 

while (1) {       

        if (end_bt_receiving){    // Prijímanie dát cez bluetooth modul                                                

            usart_read(eusart_RXread); // Vyčítanie dát z bluetooth modulu 

            TMR1_INT = 1;   // Povolenie prerušenia od časovača 

            TMR1_START = 1;  // Spustenie časovača TMR1 

        } 

        if(IRQ == 0)   // Prerušenie od NRF modulu 

            NRF_receive();   // Prijatie údajov cez NRF modul 

         

        if (!ENCODER_SW) {      // Tlačidlo pre vstup do menu                                                   

            TMR1_START = 0;  // Zastavenie časovača TMR1 

            Delay_ms(1000);  // Čakacia slučka 

            menu_active = 1;  // Menu je aktívne 

            if (!ENCODER_SW) {  // Tlačidlo aktívne 

                TFT_FillScreen(BLACK); // Vyplnenie displeja čiernou farbou 

            } 

            while (!ENCODER_SW);  // Čakanie na uvoľnenie tlačidla 

            while (!end_menu) {  // Vstup do menu 

                menu_up();   // Inicializácia obrazovky pre menu 

            } 

            end_menu = 0;   // Východ z menu 

            menu_active = 0;   

            TMR1_START = 1;  // Spustenie časovača TMR1 

        }  

        enter_idle_mode();   // Vstup do režimu nečinnosti 

    }  
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E FOTKY ZARIADENIA 

E.1 Osadené DPS obidvoch častí meteostanice 

 

E.2 Mechanická konštrukcia pre exteriér 
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E.3 Vnútorná časť meteostanice 

 

E.4 Menu vnútornej meteostanice 
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F APLIKÁCIA GUI 

F.1 Aplikácia GUI pred pripojením meteostanice 

 

F.2 Karta nastavení 
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F.3 Karta grafov 

 

F.4 Minimalizovaná aplikácia 

   

 


