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Anotace 

Cílem práce je vytvořit meteostanici s ethernetovým rozhraním za pouţití webového 

rozhraní jako je SitePlayer. Teoretická část bude obsahovat moţnosti měření 

meteorologických veličin a principy měření teploty, tlaku, vlhkosti, případně jiných 

veličin. Dále pak přehled webserverových rozhraní, jako SitePlayer, Charon atd. s ohledem 

na pouţitelnost v mikroprocesorových systémech. V praktické části bude realizována 

jednoduchá stanice s měřením základních veličin (teplota, tlak) a s vybraným modulem. 

Stanice bude připojena do sítě a zprostředkovávat jednoduchou stránku s měřenými údaji. 
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Weather station with a web interface 

 

Annotation  

Goal is to create weather station with ethernet interface using a web interface like 

SitePlayer. Theoretical part will include options of measuring meteorological parameters 

and principles of temperature, pressure and humidity measurement, or other parameters. 

Furthermore, overviews of web server inferfaces like SitePlayer, Charon etc. with regard 

to the applicability in microprocessor systems. In the practical part there will be 

an implementation of a simple station with measurements of basic parameters 

(temperature, pressure) with selected module. The station will be connected to the network 

and mediate simple page with the measured data.  
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Úvod 

Meteorologická stanice (zkráceně meteostanice) je zařízení pro měření meteorologických 

veličin potřebných k předpovědi dalšího průběhu počasí. Jako meteostanice se povaţuje 

i zařízení, měřicí různé meteorologické jevy. Na typické meteostanici se provádějí měření 

teploty vzduchu (maximální/minimální) ve výšce 5 cm a 2 m nad zemí, měření vlhkosti 

vzduchu, tlaku vzduchu, rychlosti větru, mnoţství vodních sráţek, mnoţství napadaného 

sněhu apod. Meteostanice pro domácí pouţití často obsahují pouze snímače pro měření 

teploty, atmosférického tlaku vzduchu a vlhkosti. Její připojení do počítačové sítě pomocí 

ethernetového rozhraní je díky všudypřítomnosti počítačů výhodné. Odpadá tím navíc 

potřeba grafického displeje a ovládacích prvků k zobrazení měřených dat, s čímţ klesá 

spotřeba elektrického proudu a komplexnost zařízení.  
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1 Rozbor zadání 

Dle zadání se očekává vytvoření jednoduché meteostanice, která bude připojena 

k počítačové síti pomocí ethernetu. Ta by se měla skládat z mikroprocesoru, který bude 

zpracovávat měřená data ze snímačů meteorologických veličin. Data budou interpretována 

na webové stránce za pomocí modulu, který zajistí potřebné prostředky k zajištění 

komunikace v síti.  

Snímače musí být vybírány s ohledem na jejich pouţitelnost v mikroprocesorovém 

systému. Nejjednodušším řešením jsou čidla s analogovým výstupem připojená 

na analogově-digitální převodník mikroprocesoru. Rozsah měřené veličiny se vybírá 

s ohledem na poţadavky jak přesnosti, tak i ceny.  

Nároky na mikroprocesor pro takovouto aplikaci nejsou vysoké. Podle poţadavků 

na přesnost lze vybírat podle rozlišení A/D převodníku (dále ADC). Čím více bitů rozlišení 

poskytuje, tím přesnější jsou výsledné hodnoty. Je také výhodné vybírat mikroprocesor, 

který poskytuje moţnost přímé sériové komunikace pro odeslání naměřených dat.  

 

 

Obrázek 1 - Blokové schéma projektu 
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2 Snímače meteorologických veličin 

2.1 Snímače teploty 

Teplotní snímače je moţné rozdělit do několika kategorií. Pokud dochází při měření 

ke styku s měřeným tělesem, lze takové snímače nazvat dotykové. V opačném případě 

se jedná o snímače bezdotykové. Dotykové snímače lze dělit dále podle jejich fyzikálního 

principu na odporové kovové, odporové polovodičové (s či bez P-N přechodu), 

termoelektrické a dilatační. Bezdotykové snímače (pyrometry) se dělí podle principu 

na radiační, pásmové a monochromatické. Uvedené jsou nejčastější principy, které 

umoţňují začlenění do elektrických obvodů. Například dilatační snímač (kapalinový 

teploměr) nelze. Snímače se také dají dělit podle transformace jejich výstupního signálu 

na aktivní a pasivní. Na obrázku níţe jsou vyobrazeny závislosti měrného odporu 

některých kovů na teplotě.  

 

 

Obrázek 2 - Závislosti měrného odporu některých kovů 
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Odporové kovové snímače 

Principem těchto snímačů je nárůst velikosti odporu vlivem nárůstu teploty. Tato závislost 

není lineární. Základním materiálem jsou čisté kovy (platina, měď, nikl). V určitém 

rozsahu teplot (0 aţ 100°C) lze pouţít přibliţných hodnot za pomocí tvaru 

 

kde α [K
-1

] je teplotní součinitel odporu, jehoţ hodnota je dohádatelná pro daný materiál 

v matematicko-fyzikálních tabulkách.  

Nejčastěji se pouţívají teploměry platinové, kvůli jejich chemické netečnosti, stálosti 

a vysoké teplotě tání. Platinový teploměr můţe měřit teplotu přibliţně v rozsahu -200°C  

aţ +1000°C.  

Při konstrukci čidel se musí minimalizovat proud procházející obvodem a odpor přívodů 

k senzoru kvůli zamezení vzniku chyb.  

 

 

Polovodičové odporové snímače – Polykrystalické (termistory) 

Princip je stejný jako u kovových odporových snímačů. Termistory rozlišujeme dva typy. 

PTC – s rostoucí teplotou odpor roste, NTC – s rostoucí teplotou odpor klesá. Pro měření 

teplot se pouţívá pouze typu NTC. Vyrábějí se z kysličníků kovů (Fe2O3+ Ti02 nebo MnO 

+ CoO). Pro malé změny teploty lze pouţít linearizovaného vztahu, pro větší pak je 

potřeba znát voltampérovou charakteristiku termistoru. Průchod proudu termistorem 

ovlivňuje přesnost měření, nesmí se překročit maximální dovolený proud, který definuje 

přípustné oteplení.  

Oproti kovovým odporovým snímačům jsou termistory méně stabilní, ovšem jejich 

výhodou je velká citlivost a malá cena. 

 

 

Polovodičové odporové snímače – Monokrystalické (dioda/tranzistor) 

Diodové i tranzistorové snímače vyuţívají teplotní závislosti P-N přechodu při průchodu 

konstantního proudu. Diodové teploměry mají v měřicích rozsahu -50°C aţ 150°C lineární 

závislost na teplotě s odchylkou 0,5 aţ 1,5%. Tranzistorový teploměr má výhodu takovou, 

ţe k udrţení konstantního proudu báze stačí drţet konstantní kolektorový proud.  
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Pro napětí přechodu platí v obou případech vztah 

 

kde n je rekombinační koeficient polovodiče, k Boltzmannova konstanta, q elementární 

náboj, ID dopředný proud diodou, resp. proud IBE tranzistoru a IZ saturační proud 

v závěrném směru, resp. závěrný proud přechodu báze emitor IBE0.  

 

Termoelektrické teploměry 

Spočívají v jevu, který se nazývá Seebeckův, tj. přeměna teplotních rozdílů přímo 

na elektrické napětí. Termoelektrický článek je sestaven ze dvou materiálů, které mohou 

být vodiče či polovodiče, elektricky vodivě spojených. Spojením různých materiálů jsou 

dosaţeny různé teplotní rozsahy (např. ţelezo-konstantan -200°C aţ +600°C 

či platinarhodium-platina 0°C aţ +1300°C).  

 

Pyrometry – bezdotykové snímače 

Pyrometry fungují na principu vyhodnocování měrné zářivosti (radiance) tělesa. Čím vyšší 

je teplota tělesa, tím vyšší je hodnota měrné zářivosti. Pro hodnotu měrné zářivosti platí 

vztah 

 

kde c0 je Stefan-Boltzmannova konstanta a ε je emisivita (stupeň černosti tělesa). 

Radiační pyrometry vyuţívají pro určení teploty tělesa širokého rozsahu vlnových délek.  

Spektrální pyrometry vyuţívají úzkého rozsahu (spektra) vlnových délek.  

Monochromatické pyrometry vyuţívají k určení teploty za pomocí hodnoty jasu.  

Pyrometry se pouţívají nejčastěji pro měření vysokých teplot nad 600°C.  Jejich největšími 

výhodami je právě bezproblémové měření velmi vysokých teplot a špatně dostupných míst 

i pohyblivých objektů, nedochází k ovlivnění měřeného objektu a samotné měření je velmi 

rychlé. Nevýhodou je měření pouze povrchové teploty a nutnost ochrany čidla před 

prachem a kondenzujícími kapalinami. Jako detektory pro pyrometry se pouţívají termické 

nebo fotoelektrické detektory (fotodiody).  
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2.2 Snímače atmosférického tlaku  

Atmosférický tlak vyjadřuje tíhovou sílu zemské atmosféry působící na libovolně 

orientovanou plochu na Zemi. Na jeho velikost má vliv teplota vzduchu, obsah vodní páry 

v atmosféře, nadmořská výška a zeměpisná šířka. Pro vzájemné porovnávání se pouţívá 

tlak redukovaný na hladinu moře. Tento tlak je dohodou stanovený jako normální 

atmosférický tlak s hodnotou 1013,25 hPa. 

Snímače atmosférického tlaku lze rozdělit na Aneroidy, kapalinové (rtuťové) barometry 

a MEMS (integrované) barometry.  

 

Aneroid 

Principem je uvnitř vzduchoprázdná, tenkostěnná kovová krabička, která se působením 

atmosférického tlaku deformuje. Velikost deformace se přenáší na ručičku, která ukazuje 

aktuální hodnotu tlaku.  

 

Rtuťový barometr 

Fungují na principu Torricelliho pokusu. Vzduchoprázdná skleněná trubice, shora 

uzavřena a zdola ponořena do nádoby se rtutí. Výška hladiny rtuti udává podle stupnice 

velikost atmosférického tlaku. K přesnějšímu měření se měří ještě teplota rtuti a je podle 

tabulek prováděn přepočet.  

 

MEMS barometry  

Vyuţívají piezorezistivního jevu, kdy na základě mechanického namáhání (tedy i tlaku) 

materiál mění svůj elektrický odpor. Tento jev je výrazný u polovodičů, coţ je výhodné 

při výrobě integrovaných polovodičových senzorů. Pro zvýšení přesnosti se zapojuje více 

senzorů do můstku. Často se vyrábí i s mikroprocesorem v jednom SMD pouzdře 

s digitálním výstupem, ovšem jsou dostupné i s analogovým unifikovaným výstupem.  
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2.3 Snímače relativní vlhkosti 

Vlhkost je jedna ze základních vlastností vzduchu. Udává mnoţství vodní páry obsaţené 

ve vzduchu. Absolutní vlhkost vzduchu udává hmotnost vodní páry obsaţené v jednotce 

objemu vzduchu. V meteorologii je udávána relativní vlhkost vzduchu, která udává poměr 

mezi okamţitým mnoţstvím vodních par ve vzduchu a mnoţstvím par, které by měl 

vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se v procentech.  

 

kde m je hmotnost vodní páry obsaţené ve vzduchu a M je hmotnost vodní páry, kterou by 

obsahoval stejný objem vzduchu, kdyby byl při stejné teplotě a tlaku vodními parami 

nasycen. 

Snímače relativní vlhkosti lze rozdělit podle principu, na kterém je měření stavěno. Těmito 

základními principy jsou vlasový hygrometr, psychrometr a elektronické hygrometry. 

Elektronické hygrometry pouţívají obecně elektronického převodníku, existuje několik 

takových principů, např. kondenzační metoda, odporové a kapacitní snímače.  

 

Vlasový hygrometr 

Taková zařízení vyuţívají principu změn délky lidského či zvířecího vlasu v závislosti 

na změně vlhkosti. Měřenému rozsahu 0-100% relativní vlhkosti odpovídá 0-2,5% 

prodlouţení vlasu, který je přes pákový převod zobrazován ručičkou přístroje. Tato metoda 

patří k těm nejstarším a není vhodná k pouţití v mikroprocesorových aplikacích.  

 

Psychrometr 

Funguje na principu porovnání teplot suchého a vlhkého čidla, jejichţ rozdíl je úměrný 

relativní vlhkosti. Augustův psychrometr sestává ze dvou teploměrů, z toho jeden je vlhčen 

kapalinou a rozdíl teplot (psychometrická diference) je nepřímo úměrná relativní vlhkosti.  
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Elektronické hygrometry 

Kondenzační metoda 

K nejpřesnějším metodám patří kondenzační metoda, kdy dochází k měření rosného bodu 

podchlazováním měřicí plošky, na které je udrţována konstantní teplota. Z teploty rosného 

bodu a tlaku pak lze určit relativní vlhkost. Dosahují přesnosti kolem 0,5%. Nevýhodou je 

jejich potřeba časté kalibrace a údrţby, coţ je nevýhodné a drahé řešení.  

 

Kapacitní senzory 

Vyuţívají změny relativní permitivity materiálu při změně vlhkosti. S kalibrací se dá 

dosáhnout přesnosti aţ 2% z rozsahu 5 aţ 95% relativní vlhkosti. Bez kalibrace je výsledná 

přesnost dvakrát aţ třikrát horší. Kapacitní senzory jsou odolné vůči kondenzaci i vysokým 

teplotám. 

 

Odporové senzory 

Vyuţívají změny elektrického odporu při změně vlhkosti. Typickým materiálem jsou soli 

a vodivé polymery. Ty jsou ovšem závislé na teplotě, takţe obvod musí být doplněn také 

o teploměr. Přesnost odporových senzorů se pohybuje kolem 3%.  

 

 

 

 

  



18 

 

3 Přehled webserverových rozhraní 

3.1 SitePlayer™ 

Velice jednoduché rozhraní, které poskytuje I/O ovládání přes ethernet i pro začátečníky 

a zároveň dostatečně flexibilní pro sloţitější aplikace. Data jsou do modulu posílána 

po sériové lince, buď přes webové rozhraní za pomocí formulářů, tlačítek a odkazů či dat 

z externího zdroje (mikroprocesor, PC, …). Ty jsou ukládána do objektů, která jsou 

následně reprezentována. Webové rozhraní je vytvářeno za pomocí standardního HTML. 

Obsahuje implementace základních síťových protokolů jako ARP, ICMP, IP, UDP, TCP 

a DHCP. IP adresu lze tedy nastavit staticky i dynamicky pomocí DHCP serveru. 

K vytvoření funkčního rozhraní stačí 100 Bytů kódu.  

 

Obrázek 3 - Modul SitePlayer™ HTTP Web Server 

 

Vlastnosti:  

- 48 kB programovatelné flash paměti,  

- rozměry 23.5 x 33 mm; 2×9  pinů (samička),  

- 8x TTL I/O pinů.  
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3.2 Charon II 

Jednoduchý modul, obsahující potřebné implementace protokolů k fungování standardního 

10BaseT ethernetu. Vyuţívá vývojového systému Web51, aplikace psané v assembleru, 

mnoho dostupných příkladů. Je tak vhodný pro úplné začátečníky. Modul má přidělenu 

unikátní MAC adresu, uvedenou na štítku. 

 

 

Obrázek 4 - Charon II: Modul vestavěného Ethernetu 

 

Vlastnosti:  

- 128 kB programovatelné flash paměti, 32 kB SRAM,  

- rozměry 39 x 47 mm; 3×12 pinů (sameček),  

- obsahuje programovací rozhraní SPI i JTAG.  

 

3.3 Porovnání vybraných modulů 

Oba uvedené moduly mají velice podobné parametry. Charon má volně dostupné příklady 

pro úplné začátečníky, dostupné i v českém jazyce. SitePlayer™ takovou komunitou 

nedisponuje a ačkoliv jsou návody a přiloţené materiály v anglickém jazyce, jsou psány 

velice srozumitelně.  

Já se rozhodl blíţe seznámit s modulem SitePlayer™ kvůli jeho vyšší cenové dostupnosti. 

V době psaní práce byl dostupný za cca 450 Kč. Modul Charon byl k sehnání za 2400 Kč. 

Další výhodou modulu SitePlayer™ jsou jeho poměrně malé rozměry.  
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4 Návrh meteostanice 

Základem celého systému je mikroprocesor. Na jeho vnitřní ADC jsou připojeny snímače, 

jejichţ hodnoty jsou převáděny na číselné vyjádření v jednotkách měřené veličiny. 

Naměřené hodnoty jsou zasílány pomocí sériové komunikace do ethernetového modulu 

SitePlayer™, který zajistí jejich zobrazení na webové stránce.  

 

4.1 Popis mikroprocesoru 

AVR ATMEGA16 je osmibitový mikroprocesor, vyráběný firmou Atmel, s nízkým 

odběrem, zaloţený na architektuře RISC. Patří tedy mezi procesory s redukovanou 

instrukční sadou, jejichţ návrh je zaměřen na jednoduchou a vysoce optimalizovanou sadu 

strojových instrukcí. Obsahuje 32 obecných registrů, připojených na aritmeticko-logickou 

jednotku (ALU), čímţ umoţňuje přístup ke dvěma nezávislým registrům v jedné periodě 

hodin. Dosahuje propustnosti aţ 16 MIPS při 16MHz. Instrukční manuál obsahuje 

na 131 instrukcí. 

 

Obrázek 5 - TQPF pouzdro od firmy Atmel 

 

Vlastnosti mikroprocesoru 

Verze vyráběná v SMD pouzdře TQPF vyţaduje napájení v rozsahu 4,5V aţ 5,5V 

a obsahuje 44 vývodů. Mezi vlastnosti, které byly potřebné pro návrh, patří:  

- 512 B EEPROM, 1 kB SRAM, 16 kB programovatelné flash paměti,  

- programovací rozhraní ISP,  

- programovatelné USART,  

- 8 kanálový 10bitový analogově-digitální převodník. 

Dále disponuje například rozhraním JTAG a 4 PWM kanály.  



21 

 

Vnitřní A/D převodník mikroprocesoru 

Vnitřní ADC mikroprocesoru pracuje na principu postupné aproximace. Lze k němu 

připojit aţ 8 vstupních kanálů.  Rozlišení 10 bitů poskytuje rozsah 0 (0V) aţ 1023 (AREF). 

Při AREF=5V lze docílit rozlišení 4,9mV (Počítáno 5/1024). Při maximálním rozlišení 

dosahuje rychlosti 15kSPS. Převod zabere v rozsahu 13 aţ 260μs.  

 

In-System Programming (ISP)  

Jedná se o schopnost mikroprocesoru být naprogramován uvnitř obvodu, bez nutnosti jeho 

vyjmutí a vloţení do zvláštního zařízení pro tento účel. Za potřebí je jen 6pinového 

konektoru, programovacího adaptéru a příslušného softwaru k zajištění komunikace.  

 

Obrázek 6 - Zapojení 6pinového konektoru ISP 

 

4.2 Prezentace měřených dat 

Data z ADC jsou za pomocí USART rozhraní mikroprocesoru zasílána do modulu 

SitePlayer™, kde dochází k jejich uloţení do patřičných objektů. Hodnoty jsou pak 

zobrazeny na HTML stránce, kterou modul zprostředkovává.  

 

Sériová komunikace pomocí USART 

Jedná se o proces přenosu dat, který probíhá postupně po jednotlivých bitech pomocí 

komunikačního kanálu či sběrnice. U USART zařízení lze nastavit reţim komunikace 

synchronní (SPI) nebo asynchronní (RS232/RS485). Synchronní mód pouţívá hodinovou 

a datovou linku. V asynchronním módu není hodinový signál pouţit. Jeden pin je pouţit 

pro vysílání a jeden pro příjem. Obě operace mohou probíhat nezávisle na sobě a dokonce 

i zároveň.  
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Odesílání dat do modulu SitePlayer™ 

Za pomocí sériové komunikace USART jsou zasílaná data z mikroprocesoru na vstup 

modulu SitePlayer™. Aby modul správně rozpoznal, co je mu zasíláno, je třeba postupovat 

podle programového manuálu. V programové části modulu je zapotřebí vytvořit potřebné 

objekty, které obsahují jméno a datový typ. Jednotlivým objektům je přiřazena adresa 

v paměti. Tato adresa je zapotřebí při tvorbě příkazu Write. Například k odeslání dvou 

bajtů čísla 1023 (3FFh) do objektu na adrese 47h vypadá příkaz následovně:  

Tabulka 1 - Příklad příkazu Write k odeslání dat do objektu 

80h+2-1 = 81h 47h 0FFh 03h 

 

Příkaz Write je definován hodnotou 80h. K zaslání dvou bajtů čísla je zapotřebí přičíst 

číslo 2 a odečíst 1 jako znakový posun. Tím se dojde k číslu 81h. K odeslání jednoho bajtu 

čísla je výpočet 80h+1-1=80h. Data jsou odesílána počínaje bajtem s nejniţší váhou.  

 

Zobrazení dat na webové stránce 

Webové stránky pro prezentaci dat vyuţívají standartu jazyků HTML a CSS. K jejich 

tvorbě lze vyuţít HTML editoru, takţe není zapotřebí mít rozsáhlé znalosti v tomto jazyce. 

Jejich znalost je ovšem rozhodně výhodou. K zobrazení hodnot objektů je zapotřebí 

minimálního zásahu do zdrojového kódu, jednoduchým vepsáním znaku ukazatele a jména 

objektu do místa, kde má být hodnota zobrazena.  

Například k zobrazení hodnoty objektu, nazvaném teplota, se do HTML kódu vloţí text:  

Aktuální teplota: ^teplota 

Kdyţ je v objektu teplota uloţena hodnota 20, je po načtení stránky zobrazen text:  

 Aktuální teplota: 20 

S hodnotami objektů lze v rámci HTML kódu provádět navíc také základní matematické 

a logické operace. Pro ty jsou vyhrazené operátory: Přičtení „+“; odečtení „-“; 

násobení „*“; dělení „/“; logický součin AND „&“; logický součet OR „|“; exkluzivní 

disjunkce XOR „~“.  

Dále je moţné vybrat určitý bit z hodnoty objektu. K tomu slouţí zápis znaků apostrofu 

a čísla bitu (nula vyznačuje bit s nejmenší váhou) těsně za jméno objektu v HTML kódu. 

Například pro zobrazení 13. bitu objektu flow je třeba zapsat:  ^flow’13  
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Obrázek 7 - Náhled na webové rozhraní meteostanice 

 

Náhled důležité části HTML kódu:  

Za povšimnutí stojí řádky 9 a 13, kde dochází k převedení identifikátoru jména objektu 

na jeho číselnou hodnotu.  

1 <html> 

2 <!-- zde hlavička (titulek, styly,…) --> 

3  <body> 

4   <div> 

5    <h3>Webové rozhraní meteostanice</h3> 

6     <table> 

7      <tr> 

8            <th>Teplota: </th> 

9            <td>^teplota</td> 

10      </tr> 

11      <tr> 

12            <th>Tlak: </th> 

13            <td>^tlak</td> 

14      </tr> 

15     </table> 

16   </div> 

17  </body> 

18 </html> 
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4.3 Popis jednotlivých částí zapojení 

Napájecí část a napájení 

Pouţitý modul SitePlayer™ je napájen stejnosměrným napětím o velikosti 5V, stejně tak 

pouţitý mikroprocesor AVR ATMEGA16. Ke stabilizaci napětí bylo vyuţito 

integrovaného stabilizátoru 7805 v pouzdře TO-220. Ke správné funkci potřebuje 

na vstupu stejnosměrné napětí minimálně 7V, maximálně pak 25V. Na vstupu stabilizátoru 

je připojeno stejnosměrné napětí 12V, sníţené o úbytek napětí na ochranné diodě D1. 

C1 a C3 jsou filtrační kondenzátory, které výrobce udává pro toto pouţití v katalogových 

listech.  

Spotřeba mikroprocesoru AVR by na 16 MHz měla být přibliţně 15 mA. Součet proudů 

snímačů připojených na vstupech ADC mikroprocesoru by neměl překročit hodnotu 

100 mA.  

 

MagJack® konektor 

Jedná se o RJ-45 konektor s integrovanou magnetikou. Do toho spadá oddělovací 

transformátor a všechny potřebné diskrétní součástky. Mezi jeho nejvýznamnější výhody 

patří lepší elektrické vlastnosti, kratší cesty na DPS, menší počet pájených spojů a výrazná 

úspora místa, protoţe konektor MagJack® má stejnou velikost jako klasický RJ-45 

konektor.  

 

Obrázek 8 - Vnitřní zapojení konektoru MagJack® 
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Přepínač módu provozu 

K programování modulu SitePlayer™ se vyuţívá sériové komunikace, kdy jsou piny RXD 

a TXD propojeny se sériovým portem počítače. Tyto piny je pro běţný provoz potřeba 

připojit na piny mikroprocesoru, odkud se zasílají naměřená data. K přepínání módů 

se vyuţívá 3pinové dvouřadé jumper lišty. Obě polohy jsou vyznačeny v pravé části 

následujícího obrázku. V levé části jsou zobrazeny jména pinů, se kterými jsou propojeny.   

 

 

Obrázek 9 - Polohy jumperu pro přepnutí módu 

 

 

Vstupní konektory pro snímače 

Zařízení bylo navrţeno s ohledem na flexibilitu a širší pouţitelnost. Je moţné vyuţít 

všech 8 vstupů ADC mikroprocesoru. K jejich pouţití je třeba pouze upravení programové 

části podle charakteristiky pouţitého snímače. Konektor pro kaţdý vstup obsahuje 3 piny. 

První je připojen na vstup ADC, druhý na 5V (VCC) a třetí na uzemnění (GND).  

 

Obrázek 10 - Zapojení konektorů pro snímače 
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Použité snímače 

V realizovaném řešení byly pouţity dva snímače, pro snímání teploty a tlaku. Snímače 

byly vybrány s ohledem na pouţitelnost v navrhnutém zařízení a aktuální dostupnost. 

  

National Semiconductor - LM50BIM3 

Tento snímač pro měření teploty měří teploty v rozsahu od -40°C do +125°C. Jeho citlivost 

je ± 2°C. Odebíraný proud dosahuje 130µA a k fungování vyţaduje stejnosměrné napětí 

od 4,5V do 10V. Na 1 °C spadá 10mV.  

 

Obrázek 11 - Použitý snímač teploty (pouzdro SOT-23) 

 

Freescale Semiconductor - MPXH6115A6U 

Tento snímač pro měření tlaku funguje v rozsahu od 150hPa do 1150hPa. Vyznačuje se 

citlivostí 45,9mV/kPa a odebírá proud 6mA. K fungování potřebuje stejnosměrné napětí 

v rozsahu od 4,75V do 5,25V.  

 

Obrázek 12 - Použitý snímač tlaku 
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4.4 Realizace a oživení 

Výsledné zařízení bylo realizováno na dvoustranné desce plošných spojů. K návrhu 

schématu a desky jsem vyuţil softwaru Eagle, verze pro vzdělávací účely. Deska je 

osazena z jedné strany SMD součástkami i klasickými vývodovými. Pro desku v takto 

malém měřítku je to výhodné. Všechny součástky i popisky jsou viditelné z jedné strany 

desky, coţ pak přidává na výsledné přehlednosti.  

 

Obrázek 13 - Rozmístění součástek na desce plošných spojů 

Na obrázku výše je vidět rozmístění součástek. Jedná se o pohled na vrstvu TOP, kde 

nejsou pro zvýšení přehlednosti zobrazena vodivá spojení mezi součástkami. Zobrazení je 

v měřítku cca 2:1. Desky plošných spojů jsou přiloţeny jako příloha A (vrstva TOP) 

a příloha B (vrstva BOTTOM).  

Po osazení součástek na desku plošných spojů a následné důkladné kontrole bylo moţné 

zařízení oţivit. Při prvním připojení napájení je vhodné pouţít nastavitelný zdroj 

stejnosměrného napětí s proudovou pojistkou, aby se předešlo případnému zničení zařízení 

průtokem zkratového proudu. Pokud je proud v přijatelných mezích, lze přikročit 

k inicializaci mikroprocesoru AVR a modulu SitePlayer™.  

 

Inicializace mikroprocesoru AVR 

Pro správnou funkci mikroprocesoru se musí nastavit rychlost hodinového oscilátoru, 

aktivování potřebných portů a nastavení ADC. Také se provede nahrání programu, který 

zajišťuje měření a odesílání dat. To vše za pomocí softwaru od firmy Atmel. Pro zajištění 

komunikace mezi počítačem a mikroprocesorem je třeba připojit zařízení přes sběrnici ISP 

pomocí převodníku AVR ISP do USB portu počítače.   
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Incializace modulu SitePlayer™ 

Je třeba, aby modul samotný byl zasunutý v pinových lištách SPJ1 a SPJ2. Z konektoru 

P2S vedlo propojení sériové komunikace přes převodník do USB portu počítače. Přepínač 

módu MS musí mít jumpery umístěné v poloze „programování“. Pomocí konektoru RJ-45 

se zajistí připojení do místní sítě. Samozřejmé je pak připojení 12V stejnosměrného 

napájecího zdroje do konektoru J1.  

Za pomocí programu SiteLinker.exe se v nabídce File > Open otevře konfigurační soubor 

s koncovkou SPD. Kliknutím na klávesu F5 dojde k vytvoření a nahrání potřebných 

inicializačních dat do modulu. Pokud nedojde k zahlášení nějaké chyby, tak je od této 

chvíle na zadané IP adrese dostupné webové rozhraní.   

 

4.5 Popis programové části 

Programová výbava modulu SitePlayer™ 

K nastavení chování modulu v síti, jiných parametrů a objektů slouţí konfigurační soubor 

SPD. Všechny proměnné a jejich význam jsou popsány v softwarovém manuálu.  

Zařízení bylo přiřazeno jméno, vypnuto DHCP a IP adresa nastavena staticky na 10.0.0.55. 

Nastavení cesty ke generovanému souboru SPB proměnnou $Sitefile a cesty k HTML 

souborům stránek $Sitepath jsou nezbytné pro úspěšnou inicializaci zařízení.  

Klíčovým slovem org a číslem co následuje, se nastavuje umístění v paměti, kde budou 

objekty vytvářeny. Vytvořeny jsou dva objekty teplota a tlak s určitou výchozí hodnotou.  

Poslední tři řádky zařídí vytvoření hlavičkového a definičního souboru pro jazyk C. 

Dalšími moţnostmi exportu jsou ještě formáty pro Visual Basic či Assembler. V souboru 

rcvrdefs.h jsou adresy objektů v paměti, které jsou vyuţity při programování 

mikroprocesoru AVR.  

Důležité řádky konfiguračního souboru SPD:  

$Devicename "SitePlayer meteostanice" 

$DHCP off 

$InitialIP "10.0.0.55"  

$Sitefile "C:\Program Files\SitePlayer\meteostanice.spb" 

$Sitepath "C:\Program Files\SitePlayer\meteostanice" 

 

        org 0h 

teplota       dw 14h 

tlak          dw 3C6h 

$ExportFormatFile "C:\Program Files\SitePlayer\makec.def" 

$ExportFile "C:\Program Files\SitePlayer\rcvrdefs.h" 

$Export 
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Programová výbava mikroprocesoru AVR 

Jedná se o běţný program, který zajišťuje vţdy načtení hodnoty z určitého registru ADC. 

Následně je tato hodnota přepočítána podle převodního vztahu z katalogového listu 

konkrétního snímače na hodnotu vyjadřující měřenou veličinu v odpovídajících 

jednotkách. Převedené hodnoty jsou pak odeslány pomocí sériové komunikace 

na odpovídající adresu objektu v paměti modulu SitePlayer. Jelikoţ není třeba, 

aby docházelo k měření v rámci milisekund, ale například několika sekund, je mezi 

měřeními čekací interval.  

 

 

Obrázek 14 - Vývojový diagram měřicího programu 
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Závěr 

Výsledkem návrhu je jednoduchá meteostanice, která měří teplotu v rozsahu od -40°C 

do +125°C a tlak v rozsahu od 150hPa do 1150hPa. Naměřené údaje jsou zobrazovány 

na webovém rozhraní, které je dostupné v místní počítačové síti na IP adrese 10.0.0.55. 

Tato IP adresa lze kdykoli jednoduše změnit podle charakteru místní sítě.  

Provozní teplota zařízení je dána pouţitými komponenty přibliţně v rozsahu od -40°C 

do +125°C, ovšem umístění samotného zařízení je ideální v místnosti poblíţ internetové 

přípojky či routeru.  

Do budoucna lze meteostanici rozšířit o další snímače, které mohou být i vzdálené 

od stanice samotné, pokud to měřicí principy dovolují. K jejich začlenění je zapotřebí jen 

malých úprav programové části.  
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Příloha A – Deska plošných spojů – vrstva TOP 

 

 měřítko 2:1 

Příloha B – Deska plošných spojů – vrstva BOTTOM 

 

měřítko 2:1 
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Příloha C – Schéma zapojení 


