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Úvod

Väčšina astronomických pozorovaní pochádza z povrchu našej Zeme. Naša

planéta je však obklopená plynným obalom — zemskou atmosférou. V plyn-

nej atmosfére sa však vyskytujú javy ako gradient teploty, gradient hus-

toty, gradient tlaku, vznikajú v nej rozličné fluktuácie a turbulencie. Všetky

tieto javy nepriaznivo vplývajú na kvalitu získaných observačných dát. Ob-

sah práce ako aj jej výsledky sa dotýkajú fotometrie premenných hviezd,

ktorej sa autor venuje prevažne na Observatóriu Hlohovec.

Fotometria je časť astronómie, ktorá sa zaoberá sledovaním zmien jasnosti

vesmírnych objektov. Z fotometrického pozorovania získavame tzv. fotomet-

rickú krivku, čo je krivka zmien jasnosti objektu v závislosti na čase. Z tejto

krivky sa následne dá určiť niekoľko veľmi dôležitých parametrov sledovaného

hviezdneho systému, a tak usúdiť na fyzikálnu podstatu systému a dejov,

ktoré sa v ňom odohrávajú. Jasnosť však priamo merať nevieme, a preto mu-

seli byť na získavanie fotometrickej krivky vypracované iné postupy. Jedným

z nich je aj CCD fotometria, ktorá sa realizuje aj na observatóriu Hlohovec, a

to použitím CCD kamery SBIG ST-9XE. Zmeny jasnosti vybraného objektu

sa sledujú voči tzv. štandartnej hviezde, čo je hviezda s konštantnou jas-

nosťou. Táto metóda sa nazýva diferenciálna fotometria a je to najčastejšie

používaná fotometrická metóda.

Na Observatóriu Hlohovec sa priamo pri pozorovaní zaznamenávajú dva

meteorologické prvky: teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. Prečo práve tieto

dva prvky? Na sledovaní práve týchto meteorologických prvkov sa dohodli

vedci na AsÚ SAV Tatranská Lomnica. Sledujú sa historicky už veľmi dlho a

Observatórium Hlohovec sa k tejto tradícii pridalo. Záznam teploty a vlhkosti

má zatiaľ iba informačný charakter pri spracovaní dát. Ak počas spracovania
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Úvod 2

dát vznikne podozrenie na koreláciu so stavom atmosféry, tak práve vtedy

sa tieto záznamy využijú na potvrdenie alebo vyvrátenie domnienky. Napr.

jedného času sa na AsÚ v Tatrách ukázala korelácia medzi teplotou atmosféry

a stavom elektroniky fotoelektrického fotometra (Žižňovský private com.). Vo

všeobecnosti sa môže neskôr pri spracovaní dát ukázať nejaká korelácia so

stavom atmosféry, prípadne sa môžu odhaliť systematické či náhodné chyby

spôsobené vplyvom atmosféry na prístrojovú techniku.

Samozrejme aj samotné svetlo z hviezdy, ktoré pri ceste k nám prechá-

dza cez atmosféru, je ňou ovplyvnené. Na fotometriu má asi najvýraznejší

vplyv jav extinkcie. Pri diferenciálnej fotometrii potrebujeme sledovať naj-

menej dve hviezdy, a to premennú a štandartnú hviezdu. Tieto hviezdy sú

samozrejme na oblohe od seba oddelené, a preto svetlo z jednotlivých hviezd

prechádza rôznou vzdušnou hmotou. Svetlo z každej hviezdy je potom inak

zoslabené, čo je nepríjemné, keďže vo fotometrii meriame práve intenzitu

svetla. Miera ovplyvnenia svetelného lúča atmosférou závisí aj na vlnovej

dĺžke svetla. Takto vzniká jav extinkcie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné ob-

servačné dáta o extinkciu opraviť. Presnejšie modely extinkcie sú funkciou

teploty a tlaku. Veľkou nepríjemnosťou pri pozorovaní je tzv. seeing, ktorý sa

objavuje v dôsledku turbulencií. Ten môže byť v dôsledku tepelnej nerovno-

váhy medzi vzduchom v kupole a mimo nej ešte umocnení (Žižňovský private

com.). Z toho čo sme zatiaľ uviedli je zrejmé, že meranie a zaznamenávanie

meteorologických prvkov počas pozorovania má svoje opodstatnenie.

Prístrojové vybavenie Observatória Hlohovec umožňuje v súčasnosti me-

rať teplotu, relatívnu vlhkosť vzduchu a tlak atmosféry pomocou bežného

izbového teplomeru, nefunkčného vlhkomeru a zastaralého tlakomeru. Pra-

videlné odčítavanie hodnôt a ich zapisovanie však nie je v možnostiach po-

zorovateľa, keďže ten sa musí predovšetkým venovať nočnému pozorovaniu.

Z tohto dôvodu je spravidla urobený iba jediný záznam o týchto veličinách

počas celého pozorovania. Avšak stav atmosféry sa počas noci môže aj dosť

výrazne meniť, a preto sa vynoruje otázka či by nebolo vhodné zazname-

návať tieto údaje častejšie. Určite by to na škodu nebolo. Avšak klasické

metódy merania meteorologikých prvkov a ich prepisovanie do počítača by

predstavovali priveľké zaťaženie pozorovateľa a najmä stratu drahocenného
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pozorovacieho času. Treba si totiž uvedomiť, že pozorovanie prebieha v noci

a nie je možné si zasvietiť svetlo, ísť odčítať údaje zo stupníc prístrojov a

prepísať ich do počítača, čo tiež nie je niekedy najjednoduchšie. Kvôli tepel-

nej rovnováhe s okolitým ovzduším musí byť ďalekohľad pri teplote okolia,

t.j. v zimnom období, keď pozorovateľ niekoľko hodín takmer nehybne sedí

alebo stojí v kupole, začína byť kvôli skrehnutosti a únave problém aj kle-

panie do klávesnice, zvlášť ak je notebooková. V neposlednom rade by to

zdržovalo samotný proces získavania fotometrických dát, a tým spôsobovalo

stratu pozorovacieho času, ktorého je v našich klimatických podmienkach aj

tak veľmi poskromne.

Nielen z vyššie uvedených dôvodov má zmysel zautomatizovať meranie a

zaznamenávanie stavu atmosféry, tak aby sa o to samotný pozorovateľ ne-

musel veľmi starať. Vďaka technickým problémom, prestavbe elektroniky,

prístrojovej techniky a pozorovateľským skúsenostiam na Observatóriu Hlo-

hovec autor získal značné skúsenosti s prístrojovou technikou a jej využitím.

A vzhľadom na určité skromné vedomosti z elektroniky vznikol nápad ako

uskutočniť automatizované získavanie informácii o stave atmosféry. Tým ná-

padom bolo využiť to, čo ponúka dnešná moderná elektronika.

Samozrejme, že z historických dôvodov by sa mala merať a zaznamenávať

predovšetkým teplota a relatívna vlhkosť. Z našej iniciatívy by sme k tomu

chceli pridať aj meranie tlaku atmosféry, keďže tento údaj si vyžadujú pres-

nejšie modely extinkcie a môže tiež poslúžiť ako ukazateľ zmeny počasia. V

rámci tohto projektu nám školiteľ ešte zadal meranie rýchlosti vetra, ktoré

by mohlo slúžiť na orientáciu o veľkosti turbulencií a mohlo by slúžiť ako

ukazovateľ zmeny počasia rovnako ako tlak.

V súčasnej dobe sa na Observatóriu Hlohovec intenzívne pracuje na au-

tomatizácií ďalekohľadu, kupoly a samotného pozorovacieho procesu. Ak má

byť automatizácia úplná, tak sa musia automatizovať aj opatrenia pred zhor-

šujúcim sa počasím. Z tohto hľadiska by bolo vhodné aj určovanie miery ob-

lačnosti. Spoločne s ostatnými meteorologickými prvkami by nám to umož-

nilo krátkodobo predpovedať zhoršenie resp. zlepšenie počasia. A to je presne

to, čo pri pozorovaní potrebujeme.

Zariadenie by malo byť pripojené k počítaču a riadilo by sa pomocou
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softvéru. Ako najvýhodnejšia architektúra riadenia prístrojovej techniky sa

ukazuje architektúra s jedným centrálnym počítačom, na ktorý sú pripojené

všetky potrebné zariadenia napr. CCD kamera, ovládanie kupoly, ovládanie

pohybov ďalekohľadu, meranie meteorologických prvkov. Táto architektúra

je časovo a finančne najvýhodnejšia, keďže všetko sa dá riadiť z jedného

miesta. Keďže dnešné počítače už majú dostatok portov, nie je žiadny prob-

lém v prípade potreby pripojiť i ďalšie zariadenia. Pripojenie počítača do

lokálnej siete observatória by dokonca umožnilo jeho vzdialené ovládanie.

Najdôležitejšími súčiastkami elektronickej meteorologickej stanice sú sen-

zory, t.j. súčiastky schopné prevodu neelektrickej veličiny charakterizujúcej

daný meteorologický prvok na výstupnú elektrickú veličinu. To ale známená

nájsť fyzikálny jav alebo mechanizmus, pri ktorom je buď priamo elektrická

veličina alebo veličina, na ktorej je závislá, funkciou našej neelektrickej veli-

činy.

Vel = f(Vneel.) alebo Vel = f(Vprech.(Vneel.)) (1)

Táto funkcia by mala byť pokiaľ možno lineárna a to v celom potreb-

nom rozsahu. Iné typy závislostí sú problematické najmä z pohľadu chýb

a sú vo všeobecnosti komplikovanejšie z pohľadu ich elektronickej realizá-

cie. Takýto spôsobom sa senzory dajú všeobecne chápať ako prevodníky

neelektrická veličina-elektrická veličina.

Avšak dôležité je nájsť nielen vhodný fyzikálny jav, ale aj vhodnú tech-

nológiu, ktorou ho vieme realizovať. Nie je v časových ani finančných mož-

nostiach Observatória Hlohovec ani autora práce takéto technológie vyvíjať

a už vôbec nie realizovať. Z tohto dôvodu sme sa zamerali na už existujúce

technológie. Má to ešte tú výhodu, že zároveň budeme používať technológie

v praxi už vyskúšané.

V tejto práci chceme priblížiť meranie jednotlivých meteorologických prv-

kov elektronickou cestou z fyzikálneho pohľadu a stanoviť kritéria pre prak-

tické využitie jednotlivých senzorov vo fotometrii premenných hviezd usku-

točňovanej na Observatóriu Hlohovec. Na základe týchto údajov vybrať vhodné

senzory, ktoré sú na trhu dostupné. Nakoniec navrhnúť a zhotoviť komplexné
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zariadenie na meranie vybraných meteorologických prvkov pre konkrétne po-

treby Observatória Hlohovec.



Kapitola 1

Meranie teploty

Ako prvý fyzikálny mechanizmus schopný previesť teplotu na elektrickú ve-

ličinu by nás asi najskôr napadlo využiť závislosť elektrického odporu na

teplote:

R = R0 · (1 + α · T ), (1.1)

kde R0 [Ω] je elektrický odpor pri teplote T0 [K], α = 1
ρ0
· dρdT K

−1 je teplotný

súčiniteľ odporu, ρ0 Ω·K−1 je merný elektrický odpor pri teplote T0 a T K je

teplota. Avšak tento vzťah platí s dostatočnou presnosťou iba na veľmi ma-

lom teplotnom intervale v okolí teploty T0. Pri väčších teplotných intervaloch

treba vziať do úvahy ďalšie členy mocniného radu. Tým sa vzťah stane neline-

árnym a pre nás nevhodným. Súčiastky, ktoré využívajú na meranie teploty

vzťah (1.1) sa nazývajú termistory.

Existuje celý rad ďalších fyzikálnych javov a mechanizmov schopných pre-

vodu teploty vzduchu na elektrickú veličinu. Ako najvhodnejší z nich sa pre

naše účely ukazuje fundamentálna vlastnosť kremíkových tranzistorov [1].

Ak dva identické tranzistory pracujú pri konštantnom pomere kolektorových

prúdových hustôt r, potom rozdiel v ich napätiam báza-emitor ∆U [V] je

daný vzťahom:

∆U =
k · T

q
· ln r, (1.2)

kde k [1, 38054 · 10−23 J·K−1] je Boltzmanova konštanta, q [−1, 602 · 10−19 C]
je náboj elektrónu. Vzhľadom na to, že k, q sú konštanty, stačí držať r tiež
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1. Meranie teploty 7

konštantné a výsledné napätie bude priamo úmerné absolútnej teplote s kon-

štantou úmernosti k
q
· ln r.

Práve tento jav využíva teplotný senzor od firmy Analog Devices AD590

[1]. Je to integrovaný obvod, ktorého prúdový výstup je priamo úmerný abso-

lútnej teplote s koeficientom 1 µA·K−1. Na obrázku 1.1 je schéma teplotného
senzora AD590. Tranzistory Q8 a Q11 zabezpečujú prevod teploty na napä-

tie podľa vzťahu (1.2). Toto napätie sa pomocou tenkovrstvých odporov R5

a R6 prevádza na prúd, ktorý sa ďalej násobí, tak aby výsledný koeficient

úmernosti bol 1 µA·K−1. Laserovým upravovaním týchto odporov pri von-
kajšej teplote 25 ◦C a napájacom napätí 5 V sa senzor kalibruje. Senzor je vo

výrobe nakalibrovaný tak, aby pri teplote 298,2 K (25 ◦C) a jednosmernom

napájacom napätí 5 V, bol výstupný prúd 298,2 µA.

Na obrázku 1.2 je zobrazená typická VA charakteristika senzoru AD590.

Ako vidíme, pri napájacom napätí 4V až 30V je výstupný prúd pri danej

teplote konštantný. V tomto intervale napájacích napätí sa AD590 javí ako

vysoko—impedančná súčiastka ( > 10 MΩ). Vďaka tomu senzor nie je citlivý

na kolísanie napájacieho napätia a jeho šum. Z Ohmovho zákona vyplýva, že

zmene napájacieho napätia 10 V bude zodpovedať zmena výstupného prúdu

1 µA

∆I =
∆U

Z
=
10 V
10 MΩ

= 1µA, (1.3)

t.j. ekvivalent zmeny teploty o 1 K. Táto vlasnosť senzora umožňuje jeho bez

problémové zapojenie do série s elektronickými súčiastkami s malou impe-

danciou. V dôsledku takéhoto zapojenia dôjde na senzore ku spádu napätia.

Avšak ako sme už uviedli vyššie, senzor je na pomerne malý spád napätia

prakticky necitlivý.

AD590 je elektricky odolný, keďže znesie napätie -20 V resp. až 44 V bez

poškodenia. Energetické nároky celého obvodu sú veľmi nízke. Pri napájacom

napätí 5 V a vonkajšej teplote 25◦C (I = 298,2 µA) je energetická spotreba

P = U · I = 5 V · 298, 2 µA .= 1, 5 mW, (1.4)

Senzor pracuje v širokom teplotnom rozsahu od −55◦C do 150◦C a je ho
možné uschovávať pri teplotách od −65◦C do 155◦C. Na krátku dobu môže
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Obr. 1.1: Schéma AD590

Obr. 1.2: Typická VA charakteristika AD590
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byť vystavený teplotám až −100◦C resp. 200◦C bez akéhokoľvek fyzického
poškodenia. AD590 sa vyznačuje vynikajúcou linearitou.

Kalibračná chyba je daná ako rozdiel skutočnej teploty a teploty in-

dikovanej senzorom. Inými slovami je to chyba nepresnej kalibrácie senzora,

t.j. skutočný výstupný prúd je o nejakú konštantnú hodnotu posunutý oproti

výrobcom špecifikovanej hodnote (obr. 1.3). Keďže obe veličiny vystupujúce

v definícii kalibračnej chyby sú priamo úmerné teplote, bude aj ich rozdiel,

t.j. kalibračná chyba, priamo úmerná teplote. Kalibračná chyba prispieva k

celkovej chybe senzora najväčším podieľom. Na potlačenie tejto chyby stačí

skorigovať výstup senzora napr. pomocou zapojenia na obrázku 1.4. Trimer R

je potrebné nastaviť tak, aby pri danej vonkajšej teplote bol koeficient úmer-

nosti 1 mV·K−1. Vzhľadom na to, že kalibračná chyba je priamo úmerná
teplote, stačí senzor nakalibrovať pri jednej teplote a bude nakalibrovaný v

celom teplotnom rozsahu. Na obrázku 1.5 je typický priebeh krivky chyba—

teplota pred a po skorigovaní pomocou zapojenia na obrázku 1.4.

Nelinearita je odchýlka od koeficientu úmernosti, t.j. smernica závislosti

prúd—teplota je iná ako špecifikovaná. Zvyčajne sa odchýlka od lineárnej

závislosti objavuje na koncoch teplotného intervalu (obr 1.6). Definuje sa

preto „odchýlka od priamej úmernosti na absolútnej teploteÿ ako maximálny

rozdiel výstupného prúdu vzhľadom na teplotu od výstupného prúdu pri

teplote 25◦C násobeného koeficientom úmernosti. Tieto chyby majú pôvod

v súčiastkách prevádzajúcich napätie na prúd a v súčiastkách násobiacich

prúd. Na obrázku 1.8 je schéma obvodu, ktorý potláča nelinearitu senzora.

Trimmer R1 sa nastavý tak, aby pri teplote 0◦C bolo výstupné napätie 0 V,

t.j slúži na nastavenie virtuálnej nuly:

R1 =
Vcc

Iout

=
10 V

273, 2 µA
.= 36, 6 kΩ, (1.5)

Na nastavenie výstupného koeficientu úmernosti slúži trimmer R2, ktorý

sa nastaví tak, aby pri teplote 100◦C bolo výstupné napätie 10 V:

R2 =
kU

kI

=
100 mV·K−1

1 µA·K−1
= 100 kΩ, (1.6)
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Obr. 1.3: Príklad kalibračnej chyby

Obr. 1.4: Schéma zapojenia korigujúceho kaliračnú chybu AD590

Obr. 1.5: Typický priebeh kalibračnej chyby AD590 a jej priebeh po skorigovaní
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Obr. 1.6: Typická nelinearita AD590

Obr. 1.7: Typický nelinearity AD590 po jej skorigovaní
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Obr. 1.8: Schéma zapojenia korigujúceho nelinearitu AD590

Inými slovami trimmer R2 funguje ako nastavovač zosilnenia. Obr 1.7

ukazuje typický priebeh veľkosti chyby pri zapojení senzora podľa schémy

na obrázku 1.8 Pri korigovaní nelinearity sa samozrejme môžu použiť aj iné

dvojice teplôt. Avšak vytvoriť prostredie s presne definovanou teplotou nie je

vôbec také jednoduché. Preto je výhodné využiť fyzikálne dobre definované

teploty ako 0◦C či 100◦C.

Veľké teplotné nárazy ( ∼ 100 K) môžu pri opakovanom meraní spôsobiť
nepresnosť. Veľkosť chyby je závislá iba na veľkosti teplotných nárazov a

výrobca garantovuje maximálnu hodnotu ±0,1◦C. Pre teploty pod 100◦C
senzor neukazuje na dlhej časovej škále žiadne merateľné drifty, t.j. sú pod

0,03◦C. Drift je funkciou priemernej operačnej teploty a veľkosti teplotných

nárazov. Výrobcom garantovaná maximálna hodnota dlhodobého driftu je

±0,1◦C.



Kapitola 2

Meranie relatívnej vlhkosti

Na úvod si pripomeňme niekoľko dôležitých pojmov z meteorológie.

Absolútna vlhkosť je hmotnosť vodných pár vztiahnutá na jednotku

objemu.

Saturačná vlhkosť udáva množstvo vodných pár, ktoré môže vzduch

pri danej teplote udržať, t.j. maximálnu vlhkosť vzduchu pri danej teplote. S

rastom teploty rastie aj schopnosť vzduchu udržať viac molekúl vody.

Nasýtenými vodnými parami nazývame vodné pary, ktoré sú v ter-

modynamickej rovnováhe s kvapalnou vodou alebo s ľadom. V tomto stave

nadobúda vlhkosť maximálnu hodnotu, t.j. saturačnú vlhkosť.

Relatívna vlhkosť RH je pomer tlaku vodných pár e k tlaku nasýte-

ných vodných pár es pri tej istej teplote alebo ekvivalentne pomer absolútnej

vlhkosti k saturačnej vlhkosti pri tej istej teplote.

RH =
e

es(T )
, (2.1)

Relatívna vlhkosť závisí na teplote, ale nezávisí na tlaku atmosféry. Z tohto

dôvodu je potrebné vztiahnuť zmeranú vlhkosť vzduchu na jednu teplotu.

Korekciu možno urobiť pomocou vzťahu:

RH(T0) =
es(T )
es(T0)

·RH(T ) (2.2)

Tlak nasýtených pár možno vyjacdriť v tvare polynómu 6–teho rádu [10],

13
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ktorý je platný v teplotnom intervale (−50,50)◦C:

es =
6∑

i=0

ai · (T − 273, 15)i, (2.3)

kde

koeficient (0,50)◦C (−50,0)◦C
a0 6,11176750 6,10952665
a1 0,443986062 0,501948366
a2 0, 143053301 · 10−1 0, 186288989 · 10−1
a3 0, 265027242 · 10−3 0, 403488906 · 10−3
a4 0, 302246994 · 10−5 0, 539797852 · 10−5
a5 0, 203886313 · 10−7 0, 420713632 · 10−7
a6 0, 638780966 · 10−10 0, 147271071 · 10−9

Tabuľka 2.1: Koeficienty polynómu určujúceho es

Teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej tlak nasýtených vodných

pár je identický s tlakom vodných pár pri tej istej teplote. Inými slovami

teplota, pri ktorej sú vodné pary nasýtené, t.j. RH = 100%. Ochladenie pár

pod túto teplotu má za následok ich kondenzáciu. Pri teplotách pod bodom

tuhnutia vody sa kvapalná voda nenachádza, a preto treba predošlú definíciu

vztiahnuť na pary ľadu. Keďže tlak pár ľadu je nižší ako tlak pár vody, bude

tento bod (ang. frosen point) o niečo vyšší ako rosný bod.

Ako sme uviedli v úvode práce, na meranie vlhkosti vzduchu elektronickou

cestou potrebuje jav, ktorý nám prevedie vlhkosť na nejakú elektrickú veli-

činu. Asi najvhodnejší z nich je zmena elektrických vlastností hydrofóbneho

materiálu. Hydrofóbny materiál má schopnosť absorbovať molekuly vody

zo vzduchu alebo ich do vzduchu deabsorbovať, tak aby nastala v systéme

materiál—prostredie rovnováha. Zmena množstva molekúl vody v hydrofób-

nom materiály spôsobí zmenu elektrických vlastností materiálu. Konkrétne

v praxi používané senzory sledujú zmenu kapacity resp. vodivosti, hoci by sa

dalo uvažovať aj o sledovaní zmeny odporu.

Seznory využívajúce tento jav na meranie relatívnej vlhkosti sa nazývajú

kapacitné senzory vlhkosti. Senzor vlhkosti je vlastne obyčajný doskový kon-
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denzátor (obr. 2.1), ktorý má medzi platňami ako dielektrikum hydrofóbny

materiál [2]. Kapacita doskového kondenzátora C [F] je daná vzťahom:

C =
ε · S

d
, (2.4)

kde ε [F·m−1] je elektrická konštanta dielektrika, S [m2] je plocha kondenzá-

tora a d [m] je vzdialenosť medzi doskami kondenzátora.

Obr. 2.1: Schéma HIH-3602-C

Aby mohli molekuly difundovať do vnútra kondenzátora musí byť jedna

doska pórovitá. Zmena množstva molekúl vody v hydrofóbnom materiály

spôsobí zmenu jeho dielektrických vlastností a v dôsledku toho zmenu ka-

pacity kondenzátora. Zmena kapacity kondenzátora je teda úmerná zmene

relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu. Kapacitné senzory vlhkosti sú jediným

typom senzorov pracujúcich v plnom rozsahu od 0% až po 100% RH. Kapa-

citné senzory oproti klasickým senzorom reagujú na zmeny relatívnej vlhkosti

veľmi rýchlo a môžu byť použité v teplotnom rozsahu od −40◦C do 180◦C.
Pre ich nízku teplotnú závislosť sú často používané v širokých teplotných

rozsahoch aj bez aktívnej teplotnej kompenzácie. Ich presnosť sa pohybuje

niekde medzi 2% až 5% RH.

Ako dielektrikum sa používa tenkovrstvý hydrofóbny teplom tvrdený po-

lymér. Vďaka tomu senzor priamo deteguje zmeny v „relatívnom nasýteníÿ

ako zmeny v kapacite senzora s krátkou časovou odozvou, vysokou linearitou,



2. Meranie relatívnej vlhkosti 16

nízkou hysteréziou a vynikajúcou dlhodobou stabilitou. Oproti teplom mäk-

čeným polymérom umožňuje vyššie operačné teploty a zabezpečuje odolnosť

voči chemickým nečistotám v ovzduší.

Teplom tvrdený polymér používa aj kapacitný senzor relatívnej vlhkosti

HIH-3602-C od firmy Honeywell [2]. Dosahuje výbornú presnosť až 2% RH a

má veľmi dobré vlastnosti. Avšak pre jeho privysokú cenu sme museli zvoliť

podobný ale lacnejší senzor, a to HT-9009-URW od firmy Johnson Controls.

Tento senzor je koncipovaný pre použitie v domácnosti, a preto má nižšiu

prenosť oproti iným senzorom.



Kapitola 3

Meranie tlaku atmosféry

Ťiaž stĺpca vzduchu, ktorý siaha od zemského povrchu až do výšky atmosféry,

spôsobuje statický tlak na povrch zeme. Nazývame ho atmosférický tlak.

Pod normálnym atmosférickým tlakom rozumieme hodnotu 1013,25 hPa.

So zvyšovaním nadmorskej výšky sa stĺpec vzduchu skracuje, a preto

atmosférický tlak klesá. Pre nie veľmi veľké nadmorské výšky platí, že na

každých 8 m nadmorskej výšky, tlak klesne o 1 hPa. Aby sa dali porovnávať

hodnoty tlaku z rôznych nadmorských výšok, treba atmosférický tlak vztiah-

nuť na nejakú jednotnú nadmorskú výšku. Ako referenčná nadmorská výška

sa zvolila hladina mora. Pre redukciu atmosférického tlaku ph [hPa] v danej

nadmorskej výške h [m] na tlak pri hladine mora p0 [hPa] platí vzťah [3]:

p0 =

(
1 +
Γh
T

) g
RΓ

· ph, (3.1)

kde Γ = −dTdh = 6, 5
◦C·km−1 je priemerný vertikálny gradient teploty vzdu-

chu v troposfére, T [K] je teplota vzduchu v nadmosrkej výške h, g [9,80665 m·s−2]
je gravitačné zrýchlenie a R [287,04 J·kg−1 ·K−1] je plynová konštanta pre
suchý vzduch. Odvodenie tohto vzťahu je uvedené v Dodatku A.

Jav, ktorý prevádza tlak na nejakú elektrickú veličinu, by nás najskôr

napadol piezoelektrický jav, ktorým sa vyznačuje kryštál kremeňa a niektoré

keramické materiály. Tieto materiály pri zmene tlaku produkujú elektrické

napätie a naopak. Je to však čiste dynamický jav, to znamená, že je týmto

17
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spôsobom možné sledovať iba zmeny tlaku. Statický tlak ním merať nedoká-

žeme.

Pri meraní tlaku by sme sa mohli tiež inšpirovať princípom merania vlh-

kosti. Ak vezmeme doskový kondenzátor, ktorého jednu dosku nahradíme

tenkou membránou, tak v dôsledku atmosférického tlaku sa bude membrána

prehýbať a meniť kapacitu kondenzátora. Avšak z týmto typom merania je

spojených niekoľko nevýhod. Vzťah medzi zmenou prehnutia membrány a

zmenou kapacity kondenzátora nemusí byť lineárny. Typicky pri tom dochá-

dza k zmene kapacity ∼ 1%, t.j. sú to veľmi malé zmeny, a preto sa znižuje
presnosť merania. Niekoho by mohlo napadnúť zväčšiť plochu kondenzátora,

aby tým zväčšil zmenu kapacity (vzťah 2.4), avšak tým by sa zároveň znížil

časovú odozvu a pri veľmi veľkých rozmeroch by sa ešte naviac prejavili ďalšie

efekty ako citlivosť membrány na vibrácie atď. Výhodou je, že ak je dielek-

trická konštanta materiálu medzi doskami konštantná a použije sa materiál

s nízkym koeficientom tepelnej rozťažnosti, tak kapacita kondenzátora bude

závisieť iba na atmosférickom tlaku.

Asi najvhodnejším spôsobom merania tlaku je použitie piezoodporových

senzorov [4]. Piezozoodporové tlakové senzory ukazujú excelentnú linearitu,

ale sú dosť citlivé na zmenu vonkajšej teploty, tú však vieme pomocou vzťahu

3.1 korigovať. Tie pozostávajú z tenkej kremíkovej membrány, na ktorej sú

sformované štyri piezoodpory ( ∼ 3,5 kΩ) zapojené do Wheatstoneovho mos-
tíku (obr. 3.1) [5]. Atmosférickým tlakom indukované vnútorné napätie zvýši

odpor radiálnych piezoodporov a zníži odpor transverzálnych. Zmena od-

poru môže dosiahnuť až 30%. Zapojenie do Wheatstoneovho mostíku dáva

výstupné napätie priamo úmerné tlaku [6]:

Vout =
∆R(∆p)

R
· Vcc, (3.2)

kde Vcc [V] je napájacie napätie mostíku, Vout [V] je výstupné napätie, R [Ω]

je základný odpor piezoodporu a ∆R [Ω].

Piezoodpory sú umiestnené na okrajoch membrány, pretože vnútorné na-

pätie je klesajúcou funkciou vzdialenosti od okraja membrány, kde vzniká

najväčšie napätie nateriálu (obr. 3.2).
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Je zrejmé, že takýto druh senzora meria iba rozdiel tlakov na vonkajšiu

a vnútornú plochu membrány. V závislosti od použitího referenčného tlaku

rozoznávame absolútne senzory, manometre a diferenčné senzory. Manometre

používajú ako referenciu atmosférický tlak, práve ten, ktorý chceme merať.

Z tohto dôvodu sú pre nás nepoužiteľné. Absolútne senzory používajú ako

referenčný tlak vákuum. Na trhu bežne dostupné absolútne senzory pracujú v

príliš veľkom rozsahu, a preto je ich relatívna presnosť nízka. Zostávajú nám

iba diferenčné senzory, ktoré slúžia na meranie rozdielov tlaku, t.j. nemajú

žiadny referenčný tlak. Tieto senzory sú veľmi citlivé, majú veľkú presnosť

a dostatočný rozsah. Vhodným typom je napr. senzor MPX2050 od firmy

Motorola [7]. Na jeho použitie si však musíme vyrobiť referenčný tlak. Ak v

dobre tepelne izolovanej nádobe uzatvoríme vzduch, tak za predpokladu, že

vzduch je ideálny plyn, vieme na základe stavovej rovnice (vzťah A.1) určiť

jeho tlak a môžeme ho používať ako referenčný pre meranie atmosférického

tlaku.

Obr. 3.1: Schéma piezoodporového senzora

Obr. 3.2: Schéma umiestnenia piezoodporov v membráne



Kapitola 4

Meranie rýchlosti vetra

Meranie rýchlosti vetra v klasickej meteorológii sa realizuje pomocou tzv. Ro-

binsonovho kríža. Je to vlastne vrtuľa v tvare troch resp. štyroch polguľových

misiek uchytená v osi rotácie na tyčku, na konci ktorej je magnet. Magnet

sa umiestní do cievky. Vietor, ktorý roztočí vrtuľu, zároveň roztočí magnet

v cievke a podľa indukčného zákona U = dΦ(ω)
dt sa bude indukovať napätie.

Keďže veľkosť napätia U [V] závisí na veľkosti zmeny indukčného toku Φ [W]

za čas t [s], ktorá závisí na uhlovej frekvencii rotácie magnetu ω [s−1], a tá

závisí na rýchlosti vetra v [m·s−1]. Táto metóda sa používa už veľmi dlho
a je nepochybne najvýhodnejšia aj z hľadiska presnosti a realizácie. Avšak

vyžaduje mechanické časti, ktorým sme sa chceli vyhnúť.

Na meranie rýchlosti vetra elektronickou cestou sa dá použiť termistor,

t.j. odpor, ktorý mení svoj odpor v závislosti na teplote. Pred meraním sa

termistor najskôr nahreje. Následne ho vietor ochladí tým viac, čím má vyš-

šiu rýchlosť. Ochladzovaním termistora sa mení jeho elektrický odpor. Týmto

spôsobom teda vieme previesť meranie rýchlosti vetra na meranie elektric-

kého odporu, avšak za predpokladu, že započítame vplyv teploty vzduchu.

To vzhľadom na to, že zmena teploty termistora je závislá nielen na rýchlosti

vetra, ale i na teplote vetra. Citlivosť senzora rastie so zväčšovaním rozdielu

medzi teplotou senzora (teplotou, na ktorú bol termistor nahriaty) a teplo-

tou vetra. Väčší rozdiel znamená vyššiu citlivosť senzora, avšak na druhej

strane sa tým zvýši energetická spotreba sensora, a tá by mala byť čo možno

20
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najnižšia. Konštrukčným cieľom je maximalizovať pomer teplotného rozdielu

k energetickej spotrebe sensora.

Na kompenzáciu teplotnej závislosti je potrebný sekundárny senzor tep-

loty na meranie rozdielu teploty termistora a teploty vetra. Často je súčasťou

mostíkového zapojenia, aby okamžite a automaticky kompenzoval zmeny v

okolitej teplote. Takýmto zapojením môže byť vhodne upravený Wheatsto-

neov mostík (obr. 4.1). Kvôli korekcii nepresnosti merania vplyvom kolísania

nulovej polohy mostíka sa používa Albrechtova úprava Wheatstoneovho mos-

tíka. Je to vlastne v jednej vetve zdvojený Wheatstoneov mostík.

Meranie rýchlosti vetra by nemalo závisieť od orientácie senzora v pries-

tore, preto by mal senzor ukazovať čo najmenšiu uhlovú závislosť. Pre dosia-

hnutie vyššej citlivosti je lepšie merať výkon potrebný na udržanie teplotného

rozdielu medzi teplotou termistora a teplotou vetra. Inými slovami za pred-

pokladu konštantnej teploty vetra, výkon potrebný na udržanie stálej teploty

termistora. Vietor ochladzuje termistor až kým nenastane rovnováha medzi

Joulovým teplom a teplom potrebným na udržanie teploty.

Rýchlosť vetra je závislá aj na atmosférickom tlaku. Preto treba zmeranú

rýchlosť vetra vztiahnuť na jednotnú hodnotu tlaku. Skorigovaná rýchlosť

vetra v0 m·s−1 je daná vzťahom:

v0 = vp ·
p0
p

, (4.1)

kde vp m·s−1 je rýchlosť pri tlaku p hPa a p0 = 1013, 25 hPa

Zaujímavou možnosťou merania rýchlosti vetra je termobatéria. Dvojdi-

menzionálnym zapojením štyroch termobatérií v kremíku by sa dala merať

nielen rýchlosť ale aj smer vetra [11]. Takýto senzor rýchlosti vetra pozostáva

z nahriateho kremíkového čipu, ktorý je asymetricky ochladzovaný pôsobia-

cim vetrom 4.2. Rýchlosť a smer vetra sa potom dá určiť z gradientu teploty,

ktorý je indukovaný v senzore.
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Obr. 4.1: Náčrt Albrechtovej úpravy Wheatstoneovho mostíka

Obr. 4.2: Schéma zapojenia na meranie rýchlosti a smeru vetra



Kapitola 5

Meranie miery oblačnosti

Jednou z možností merania oblačnosti je využiť laserový lúč a merať jeho

rozptyl a na základe neho určiť mieru oblačnosti. Avšak laserový lúč je veľmi

úzky, t.j. zaberá len malý priestorový uhol. Pre určenie miery oblačnosti by

bolo treba oskenovať celú oblohu, a to by zabralo veľa času a kládlo by to

veľké nároky na konštrukciu a realizáciu merania.

Sloan, Shaw and Williams (1955) ukázali, že infračervené sledovanie ob-

lohy pri vlnových dĺžkach nad 5 µm (obzvlášt medzi 8 µm a 14 µm) je

citlivé na prítomnosť oblakov. Prítomnosť oblakov spôsobuje zvýšenie sig-

nálu, ktorý približne zodpovedá spektru AČT s teplotou pri povrchu zeme.

Avšak pri nižších nadmorských výškach môže vlhkosť vzduchu tiež spôsobiť

zvýšenie signálu podobne ako oblaky. IR detektor je pasívne zariadenie, ktoré

meria teplotu v definovanej oblasti oblohy. Princíp merania je založený na

tom, že oblačná obloha je teplejšia ako jasná obloha a týmto spôsobom je

možné detegovať či je obloha jasná alebo nie. Na obrázku 5.1 je vidieť typický

výstup takého zariadenia [8].

Presne vo vyššie uvedenom intervale vlnových dĺžok (5–14)µm je citlivá

senzor TPS 534 od firmy Perkin Elmer [9]. Senzor je vlastne IR detektor,

ktorý je citlivý na tepelné žiarenie. Rozdiel v teplote medzi referenčou tep-

lotou a teplotou, ktorá vznikne snímaním oblohy, spôsobí vznik napätia v

termobatérii. Výstupný signál je úmerný dopadajúcemu infračervenému žia-

reniu.

23
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Obr. 5.1: Typický výstup zo senzora TPS 534



Kapitola 6

Konštrukcia meteorologickej

stanice

V predchádzajúcej kapitole sme rozobrali niektoré fyzikálne možnosti mera-

nia vybraných meteorologických prvkov elektronickou cestou. Po elektrotech-

nickej stránke všetky uvedené spôsoby merania sú analógové. Avšak ako sme

uviedli v úvode práce, naším cieľom je automatizované meranie a riadenie po-

mocou počítača. Ten však prijíma a spracováva iba digitálny signál. Z tohto

dôvoduje je potrebné previesť analógový výstup senzorov na digitálny. Tento

proces zabezpečuje súčiastka nazývaná A/D prevodník. Na príklade teplot-

ného senzora AD590 si ukážeme ako nájsť rozlíšenie A/D prevodníka a ako

upraviť analógový výstup AD590. Senzor AD590 zapojíme podľa schémy na

obr. 1.8, avšak upravíme ho pre naše účely (obr. príloha 3). Presné referenčné

napätie 5V nám dáva REF02AP. Podľa vzťahu 1.5 pre hodnotu trimera R1

dostaneme:

R1 =
Vcc

Iout

=
5 V

273, 2 µA
.= 18, 3 kΩ, (6.1)

Tým máme nastavenú virtuálnu nulu. Teraz potrebujeme nastaviť vý-

stupný koeficient úmernosti teplota—napätie. Na to potrebujeme stanoviť

interval teplôt, v ktorých chceme merať, rozlíšenie A/D prevodníka a po-

trebujeme poznať interval napätí analógového vstupu A/D prevodníka. Tep-

lotný interval sme stanovili na (−50,50)◦C, ktorý je v našich klimatických
podmienkach viac než postačujúci. Rozlíšenie prevodníka by nemalo byť hor-
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šie ako chyba merania AD590, ale práve naopak. Keďže presnosť teplotného

senzora AD590 je ∼ 0,5◦C, tak rozlíšenie prevodníka by malo byť o jeden
rád lepšie. Pre interval 100◦C a 12-bitový A/D prevodník dostaneme jeho

rozlíšenie:
100◦C
212 Bit

=
100◦C
4096 Bit

.= 0, 0244 ◦C/Bit, (6.2)

ktoré presne spĺňa naše požiadavky.

A/D prevodník ADS7824P má interval napätí analógového vstupu (−10,10) V
a má štyri analágové vstupy, ktoré nám umožňujú pripojiť až štyri analógové

zariadenia (senzory). Pre rozlíšenie A/D prevodníka dostaneme:

20 V
212 Bit

.= 4, 88 mV/Bit, (6.3)

Podiel pravých strán rovníc 6.3 a 6.2 nám dá koeficient úmernosti medzi

T a Vout:
4, 88 mV/Bit
0, 40244 ◦C/Bit

.= 0, 2 V/◦C, (6.4)

A konečne môžeme vypočítam hodnotu trimera R2 podľa vzťahu 1.6

R2 =
kU

kI

=
0, 2 V/◦C
1 µA/◦C

.= 200 kΩ, (6.5)

Podobne by sme postupovali aj v prípade senzora relatívnej vlhkosti vzdu-

chu HT-9009-URW, ktorého výstupné napätie (0,10) V je priamo úmerné

relatívnej vlhkosti. Tento rozsah napätí zodpovedá polovici rozsahu vstupu

A/D prevodníka, a keďže presnosť senzora je ∼ 5% RH, t.j. o rád nižšia
ako presnosť teplotného senzora, tak na meranie bude postačovať aj polovica

rozsahu A/D prevodníka, t.j. 11-bitové rozlíšenie.

Analógový signál prevedený na digitálny treba spracovať a poslať na séri-

ové rozhranie počítača RS-232. Na to je potrebný mikroprocesor a prevodník

MAX232 (obr. príloha 2). Rozhodli sme sa použiť mikroprocesor od firmy

Cypress, pre jeho vynikajúce vlasnosti, kvalitu a vysoký pomer výkon/cena.

Skutočne sa jedná o mikroprocesor budúcosti a na to, čo dokáže je veľmi

lacný. Avšak i keď tento mikroprocesor nám bol k dispozícii, chýbal k nemu

programátor. Preto sme sa nakoniec rozhodli použiť iný, starší, ale za to pra-
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xou overný a hlavne dostupný typ mikroprocesora MC68HC11A od firmy

Motorola [7]. Hoci je to starší typ mikroprocesora, pre naše potreby plne

postačuje. Mikroprocesor je potrebný aj na riadenie prevodníka (prepínanie

jeho kanálov, vyčítavanie . . .).

Na spresnenie merania meteorologických prvkov môžeme zvýšiť počet me-

raní, pretože ako vieme z teórie merania, presnosť merania sa zväčšuje s

druhou odmocninou počtu meraní. Jednou z môžností realizácie je zapojiť

viacej senzorov paralelne. Takéto zapojenie bude na výstupe dávať priemernú

hodnotu zo všetkých senzorov s chybou
√

n-krát menšou ako chyba jedného

senzora. Toto riešenie je však po technickej, ale hlavnej finančnej stránke

oveľa náročnejšie. Z tohto dôvoduje rozumnejšie použiť iba jeden senzor a

meranie viac krát opakovať. Výhoda je, že počet meraní môžeme ľubovoľný

počet krát opakovať a hodnoty spriemerovať. Nevýhodou je, že tým zní-

žime časové rozlíšenie merania. Avšak vzhľadom na nesmierne vysokú časovú

odozvu elektronických senzorov oproti klasickým senzorom (o niekoľko rá-

dov), to pri rozumnom počte meraní vôbec nevadí.

Keďže máme 12-bitové rozlíšenie a náš mikroprocesor má v sebe vstavaný

nanjvýš 16-bitový akumulátor, tak priamo môžeme priemerovať nanajvýš 16

hodnôt (ale dá sa i viac). Z prevodníka teda vyčítavame 16 hodnôt z daného

senzora (v skutočnosti 17, ale prvá je z predošlého prevodu a do priemeru

ju neberieme), mikroprocesor ich spriemeruje a na port počítača pošle iba

hodnotu priemeru. Meranie je mikroprocesorom riadené tak, aby samotné

meranie a vyčítavanie 16 hodnôt z prevodníka trvalo presne 20 ms. Napájací

zdroj meteorologickej stanice je napajaní z elektrickej siete 220 V/50 Hz.

50 Hz šum aj napriek istým opatreniam prejde cez napájaciu časť (obr. prí-

loha 1) do meteorologickej stanice a stáva dominantným zdrojom šumu v

elektronike. Avšak integrál z periodickej funkcie, ktorou je tento šum opí-

saný, cez jej periódu dá nulu. Týmto spôsobom potlačíme vplyv šumu počas

merania, kde najviac škodí, na minimum.

K mikroprocesoru je pripojená pamäť, v ktorej je uložený riadiaci prog-

ram (dodatok B). Zatiaľ je to pamäť typu RAM, ale neskôr, keď sa ukončí

vývoj stanice, bude nahradená typom EPROM. Program plne komunikuje s

počítačom. Čaká až dostane pokyn na meranie vybraného meteorologického
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prvku. Tým pokynom je prijatie znaku vyslaného z počítača. Znak T pre

meranie teploty resp. znaku H pre meranie relatívnej vlhkosti. Mikroproce-

sor následne vyhodnotí prijatý znak a podľa toho vyberie kanál prevodníka.

Vyčíta jednu hodnotu z prevodníka a tú zahodí, keďže tá je ešte z predoš-

lého prevodu. Až potom spustí samotné meranie, pričom urobí 16 meraní

za 20 ms. V prípade teploty, každú hodnotu posunie o konštantnú hodnotu

29 ADU, čím skoriguje kalibračnú chybu (kapitola ??). Získaných 16 hodnôt

spriemeruje, čím získame výslednú hodnotu v tvare 12-bitového čísla v jed-

notkách ADU (ang. Analog to Digital Unit). Keďže hodnota, ktorú chceme

poslať naspäť do počítača je 12-bitová a komunikácia po sériovom rozhraní

RS232 prebieha po Byte-och (1 Byte = 8 Bitov), musíme číslo rozdeliť do 2

Bitov. Mikroprocesor pošle najprv 1. Byte so 4 najvyššími Bitmi a následne

2. Byte so zvyšnými spodnými 8 Bitmi. Na záver ešte pošle dvojicu znakov

CR/LF, kvôli odriadkovaní na termináli počítača.

Hodnota 29 ADU, ktorou opravujeme kalibračnú chybu AD590, sme zís-

kali kalibračným meraním. Ako sme uviedli v kapitole ??, na opravu kalibrač-

nej chyby stačí meranie pri jednej teplote. Pripravili sme si vodu so snehom,

ktorá má po dostatočnom premiešaní teplotu veľmi blízku 0◦C. Kvôli ove-

reniu koeficientu úmernosti sme urobili ešte tri merania pri teplote ∼ 37◦C,
kde môžeme použiť ako referenčný teplomer lekársky teplomer, ktorý je v

okolí tejto teploty dostatočne presný. V tab. 6.1 sú uvedené hodnoty získané

z kalibračného merania a vykrelené sú na obr. 6.1, z ktorého je vidieť vysokú

linearitu senzora AD590.

teplota [◦C] ADU
0 29
36,8 1563
37,2 1576
37,3 1579

Tabuľka 6.1: Hodnoty z kalibračného merania teplotného senzora

Na obrázkoch 4 a 5 v Obrazovej prílohe je súčasná vývojová verzia mete-

orologickej stanice. Celé zariadenie je realizované starou drôtovnou technoló-

giou (obr. príloha 6), ktorá má tú obrovskú výhodu, že je vždy rozoberateľná,
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a to je pri vývoji veľmi potrebné. Na riadenie meteorologickej stanice je ovlá-

dané programom v počítači, ktorým vieme vybrať senzor, z ktorého chceme

poznať hodnotu a poslať pokyn meteorologickej stanici na začatie merania.

Obr. 6.1: Kalibračné meranie teplotného senzora



Záver

Hlavným cieľom práce bolo štúdium fyzikálnych možností merania vybraných

meteorologických prvok elektronickou cestou. Tento cieľ sa podarilo do určitej

miery aj naplniť. V prípade teplotného a vlhkostného senzora sa podarilo na-

plniť v plnej miere, avšak v prípade tlakového senzora a senzorov oblačnosti

a rýchlosti vetra iba čiastočne. To z toho dôvodu, že meranie týchto prvkov

je oveľa zložitejšie a vyžaduje si to hlbšie štúdium. Avšak obávame sa, že v

prípade elektrotechnickej realizície posledných dvoch senzorov sa bude mu-

sieť i tak postupovať metódou pokusu a omylu. To preto, že meranie týchto

prvkov sa v meteorológií robí klasickými metódami, a preto v tejto oblasti

ide vývoj pomalšie ako v ostatných.

Avšak elektrotechnické riešenie meteorologickej stanice je silne podmie-

nené tým, ktoré senzory sa podarilo zohnať (je to hlavne otázka financií).

Ako prvý senzor sme získali senzor teploty AD590. Z tohto dôvodu bolo na

meraní teploty urobenej najviac práce a dotiahli sme to s ním najďalej. Druhý

a zároveň zatiaľ posledný senzor je senzor relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorý

sme získali iba pred nedávnom. Z časových dôvodov sa preto ešte nestihli

urobiť kalibračné merania. Ak sa nám podarí získať ďalší senzor, budeme

pokračovať vo vývoji ďalej. Medzi časomsa podarilo získať programátor k

mikroprocesorom od firmy Cypress, kvalita ktorých je nepopierateľná, tak

by sme ich radi použili aj v našej meteorologickej stanici.

Samozrejme nezabúdame na to, že celá meteorologická stanica bola vy-

rábaná pre potreby stelárnej fotometrie na Observatóriu Hlohovec. Stanica

bude pripojená k počítaču v kupole, ktorý je už pre ňu pripravený. Dôvodom

prečo ešte nie je pripojená, sú chýbajúce kalibračné merania senzora vlhkosti.
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Dodatok A

Závislosť atmosférického tlaku

na nadmorskej výške a teplote

Vzduch v atmosfére môžeme považovať za ideálny, a preto preň platí stavová

rovnica pre ideálny plyn:

p = ρRT, (A.1)

kde p [Pa] je tlak plynu, ρ [kg·m−3] je hustota plynu, R [287,04 J·kg−1 ·K−1]
je plynová konštanta a T [K] je teplota plynu.

Vyjdeme zo základnej hydrostatickej rovnice pre atmosféru:

dp = −ρg dz, (A.2)

kde g [9,80665 m·s−2] je gravitačné zrýchlenie.
Z rovnice A.1 vyjadríme hustotu plynu a dosadíme za hustotu v rovnici

A.2. Dostaneme:

dp = − pg

RT
dz, (A.3)

a integrujme: ∫ dp
p
= − g

R

∫ dz
T

, (A.4)

Integrál na pravej strane však obsahuje teplotu, ktorá je funkciou nadmor-

skej výšky. Charakter tejto funkcie je v rôznych prípadoch rôzny a nemôže

sa (vo všeobecnosti) presne matematicky vyjadriť. Môžeme však na základe

32



Dodatok A 33

pozorovaní určiť približný empirický vzťah:

T (z) = T0 − Γz, (A.5)

kde T0 [K] je teplota pri hladine mora, T (z) [K] je teplota v nadmorskej

výške z [m] a Γ = −dTdz = 6, 5
◦C·km−1 je stredný vertikálny gradient teploty

v troposfére. Po dosadení za T do rovnice A.4 dostávame:

∫ dp
p
= − g

R

∫ dz
T0 − Γz

, (A.6)

Po integrácii oboch strán dostaneme rovnicu:

p

p0
=

(
T0 − Γz

T0

) g
RΓ

, (A.7)

Algebraickými úpravami dostaneme výsledný vzťah pre korekciu tlaku v nad-

morskej výške z pri teplote T na hladinu mora:

p0 =

(
1 +
Γz
T

) g
RΓ

· p, (A.8)



Dodatok B

Zdrojové kódy programov

Ovládací program pre mikroprocesor MC68HC11A

* Pripojenie prevodnika ADS7824 k MC68HC11 - testovacie zapojenie
* PORT A7
* PORT A6 R/C
* PORT A5
* PORT A4
* PORT A3
* PORT A2
* PORT A1
* PORT A0 BUSY
* PORT D2 MISO SDATA
* PORT D4 SCK DATACLK
* CS’ prevodnika je uzemneny
* A0 vyber kanalov je na L
* A1 -//-
PORTA EQU $00 ; I/O Port A
PORTC EQU $03 ; I/O Port C
PORTB EQU $04 ; Output Port B
PORTD EQU $08 ; I/O Port D
DDRC EQU $07 ; Data Direction for Port C
DDRD EQU $09 ; Data Direction for Port D

SPSR EQU $29 ; SPI Status Register
SPCR EQU $28 ; SPI Control Register
SPDR EQU $2A ; SPI Data Register

BAUD EQU $2B ; SCI Baud Rate Control
SCCR1 EQU $2C ; SCI Control Register 1
SCCR2 EQU $2D ; SCI Control Register 2
SCSR EQU $2E ; SCI Status Register
SCDR EQU $2F ; SCI Data Register

ADCTL EQU $30 ; AD control register
PORTH EQU $33 ; AD Result Register 3
DDRH EQU $34 ; AD Result Register 4
OPTION EQU $39 ; system configuration options
CONFIG EQU $3F ; COP, ROM and EEPROM Enables
COPRST EQU $3A ; Arm/Reset COP Timer Circuitry
HPRIO EQU $3C ; Highest Priority I-Bit Int and Misc
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OC5 EQU $1E ; Output Compare 5 Register
*TOC5 EQU $00D3 ; Timer Output Compare 5 in bootstrap mode
TOC5 EQU $FFE0 ; Timer Output Compare 5
OC1M EQU $0C ; Output Compare 1 Mask Register
OC1D EQU $0D ; Output Compare 1 Data Register
TCTL1 EQU $20 ; Timer Control Register 1
TCTL2 EQU $21 ; Timer Control Register 2
TMSK1 EQU $22 ; Timer Interrupt Mask Register 1
TFLG1 EQU $23 ; Timer Interrupt Flag Register 1
TMSK2 EQU $24 ; Timer Interrupt Mask Register 2
TFLG2 EQU $25 ; Timer Interrupt Flag Register 2

STACK EQU $FF ; top of RAM
BAUD1200 EQU $B3 ; 10110011
BAUD9600 EQU $B0 ; 10110000
TRENA EQU $0C ; 00001100
RDRF EQU $20 ; 00100000
TDRE EQU $80 ; 10000000
PORTDWOM EQU $20 ; 00100000

SGN EQU $C3 ; OC4R, but now variable for char received from COM
TMP EQU $C6 ; OC3R, but now variable to store the sum of values
BIT EQU $C9 ; OC2R, but now variable as flag for interrupt
TCORR EQU $001D ; correction to zero point for temperature
BASE EQU $1000

org $8000 ; bottom of EPROM
ldx #BASE ; BASE -> X
lds #STACK ; initialize stack pointer to top of RAM
ldd interrupt ; interrupt -> A
std TOC5 ; A -> TOC5 initialize interrupt vector TOC5

*********************************************
* INICIALIZACIA
*********************************************
* inicializacia RS232 rozhrania
bclr SPCR,X,PORTDWOM ; SCI init Port D act as normal CMOS outputs

* Register BAUD
* B7 TCLR=1 Clear Baud Rate Counters
* B5 SCP1=1 SCI Baud Rate Prescaler Selects internal processor clock/13
* B4 SCP0=1 SCI Baud Rate Prescaler Selects internal processor clock/13
* B3 RCKB=0 SCI Baud Rate Clock Check
* B2 SCR2=0 SCI Baud Rate Selects prescaler output/1
* B1 SCR1=0 SCI Baud Rate Selects prescaler output/1
* B0 SCR0=0 SCI Baud Rate Selects prescaler output/1

ldaa #BAUD9600 ; 10110000 -> A
staa BAUD,X ; A -> BAUD

* Register SCCR2
* B7 TIE =0 Transmit Interrupt disabled
* B6 TCIE=0 Transmit Complete Interrupt disabled
* B5 RIE =0 Receive Interupt disabled
* B4 ILIE=0 Idle Line Interupt disabled
* B3 TE =1 Transmit enabled
* B2 RE =1 Receive enabled
* B1 RWU =0 Receiver Wake Up disabled
* B0 SBL =0 Send Break disabled

ldaa #TRENA ; 00001100 -> A
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staa SCCR2,X ; A -> SCCR2

* inicializacia SPI portu
* SS*, SCK, MOSI, TxD - out
* MISO, RxD - in

ldaa #%00111000 ; 00111000 -> A
staa DDRD,X ; A -> DDRD

* Register SPCR
* B7 SPIE=0 Serial Peripheral Interrupt disabled
* B6 SPE =1 Serial Peripheral System enabled
* B5 DWOM=0 Port D Wire-OR option Port D act as CMOS output
* B4 MSTR=1 Master Mode Select Master mode
* B3 CPOL=0 Clock Polarity
* B2 CPHA=1 Clock Phase
* B1 SPI =0 Clock Rate clk rate=E/2
* B0 SPI =0 Clock Rate

ldaa #%01010011 ; 01010011 -> A
staa SPCR,X ; A -> SPCR

*********************************************
* ZACIATOK SLUCKY
*********************************************
new
bsr reciv ; branch to subroutine reciv
staa SGN ; A -> SGN
cmpa #$54 ; A - T
beq temperature ; branch if zero to label temperature
cmpa #$48 ; A - H
beq humidity ; branch if zero to label humidity
bne new ; branch if not zero to label new

temperature
bclr PORTA,X,%00110000 ; clear bits B4, B5
bra measure ; branch alway to label measure

humidity
bclr PORTA,X,%00110000 ; clear B4, B5
bset PORTA,X,%00010000 ; set B4

measure
* inicializacia bitu R/C’, PORTA, bit 6
bset PORTA,X,%01000000 ; set B6 to 1 in PORTA

* prvu hodnotu z prevodnika treba zahodit
bsr conve ; branch to subroutine conve

* inicializacia pocitadla a TMP
ldy #$0000 ; 0000000000000000 -> Y
ldd #$0000 ; 0000000000000000 -> D
std TMP ; D -> TMP

* inicializacia prerusenia
ldaa #%00000000 ; 00000000 -> A
staa TCTL1,X ; A -> TCTL1 timer 5 disconnected from outup pin logic
ldd #$0000 ; $0000 -> D
addd #$09C4 ; D + 2500 -> D
std OC5,X ; D -> OC5
ldaa #%00001000 ; 00001000 -> A
staa TFLG1,X ; A -> TFLG1 timer 5 select output compare flag
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* zaciatok vnutornej slucky
start
bclr BIT,%11111110 ; clear B0 in BIT
brclr BIT,%00000001,* ; branch if B1 in BIT is 0
bsr conve ; branch to subroutine conve

lsrb ; arithmetic shift right bits in B
lsrb ; arithmetic shift right bits in B
lsra ; arithmetic shift right bits in A
bcc next1 ; branch if carry clear to label next1
orab %01000000 ; set B6 in B

next1
lsra ; arithmetic shift right bits in A
bcc next2 ; branch if carry clear to label next2
orab %10000000 ; set B7 in B

next2
subd #TCORR ; D - TCORR -> D
addd TMP ; D + TMP -> D
std TMP ; D -> TMP

iny ; increment index register Y
cpy #$0010 ; Y - %0000000000010000 (16)
bne start ; branch if not zero to label start

ldaa SGN ; SGN -> A
bsr send ; branch to subroutine send

ldx #$0010 ; 16 -> X
ldd TMP ; TMP -> D
idiv ; D/X -> X ^ r -> D
pshx ; X -> stack (lo first)
ldx #BASE ; BASE -> X

pula ; stack -> A
bsr send ; branch to subroutine send
pula ; stack -> A
bsr send ; branch to subroutine send

ldaa #13 ; 00010011 -> A odriadkovanie na terminali
bsr send ; branch to subroutine send
ldaa #10 ; 00010000 - > A
bsr send ; branch to subroutine send

bra new ; branch always to label new

*********************************************
* PRIJEM DAT Z RS232
*********************************************
reciv:
ldaa #$55 ; 01010101 -> A
staa COPRST,X ; A -> COPRST
ldaa #$AA ; 10101010 -> A
staa COPRST,X ; A -> COPRST
brclr SCSR,X,RDRF,reciv ; branch if B5 in SCSR is 0 to label reciv
ldaa SCDR,X ; SCDR -> A
rts ; return from subroutine reciv

*********************************************
* PREVOD HODNOT Z PREVODNIKA
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*********************************************
conve:
* start prevodu
bclr PORTA,X,%01000000 ; set B6 to 0 in PORTA
bset PORTA,X,%01000000 ; set B6 to 1 in PORTA

* cakanie na ukoncenie prevodu
brclr PORTA,X,%00000001,* ; branch if B0 in PORTA is 0

* nacitanie dat
ldaa #$55 ; 01010101 -> A lubovolna hodnota, sluzi len na generovanie hodin
staa SPDR,X ; A -> SPDR

* Register SPSR
* B7 SPI Transfer Complete
* B6 Write Collison
* B4 Mode Fault

wait1
tst SPSR,X ; test for zero or minus nacitanie dat
bpl wait1 ; branch if plus to label wait1
ldaa SPDR,X ; SPDR -> A
ldab #$55 ; 01010101 -> B
stab SPDR,X ; B -> SPDR

wait2
tst SPSR,X ; test for zero or minus
bpl wait2 ; branch if plus to label wait2
ldab SPDR,X ; SPDR -> B
rts ; return from subroutine conve

*********************************************
* VYSLANIE DAT DO RS232
*********************************************
* Register SCSR
* B7 TDRE Transmit Data Register Empty
* B6 TC Transmit Complete
* B5 RDRF Receive Data Register Full
* B4 IDLE Idle Line Detect
* B3 OR Overrun Error
* B2 NF Noise Flag
* B1 FE Framing Error
send:
brclr SCSR,X,TDRE,* ; branch if B7 in SCSR is 0
staa SCDR,X ; A -> SCDR
rts ; return from subroutine send

*********************************************
* PRERUSENIE NA NACITANIE DAT
*********************************************
interrupt:
ldx #BASE ; BASE -> X
ldd OC5,X ; OC5 -> D
addd #$09C4 ; D + 2500 -> D
std OC5,X ; D -> OC5
bclr TFLG1,X,$F7 ; clear B3 in TFLG1
bset BIT,%00000001 ; set B0 in BIT
rti



Obrazová príloha
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Obr. 1: Schéma napájacej časti meteorologickej stanice
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Obr. 2: Schéma digitálnej časti meteorologickej stanice
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Obr. 3: Schéma analógovej časti meteorologickej stanice
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Obr. 4: Meteorologická stanica s teplotným a vlhkostným senzorom
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Obr. 5: Elektronika meteorologickej stanice
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Obr. 6: Spodná strana plosneho spoju meteorologickej stanice
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