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університет. Київ, 2023. 

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, висновків, 

списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи –  66 сторінок, з них основного 

тексту – 59 сторінок. У роботі міститься 34 рисунки, 11 таблиць. 

Ключові слова: МЕТЕОУМОВИ, КОНТРОЛЕР, СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, 

ТЕМПЕРАТУРА, ВОЛОГІСТЬ. 

Метою даної роботи є розробка мобільної автономної системи моніторингу 

метеоумов. 

Для досягнення цієї мети необхідно виконати такі завдання: 

 проаналізувати основні принципи роботи існуючих метеостанцій, визначити їх 

переваги та недоліки; 

 проаналізувати методи вимірювання основних метеорологічних параметрів; 

 розробити структуру метеостанції; 

 розробити апаратне забезпечення метеостанції; 

 розробити програмне забезпечення метеостанції. 

Об’єктом дослідження є системи моніторингу для енергетичних установок. 

Предметом дослідження є процес розробки систем моніторингу погодних умов. 

Методами дослідження є методи системного аналізу, методи проектування 

електричних схем, методи комп’ютерного моделювання. 

Практичне значення роботи полягає в створенні нової доступної автономної 

мобільної системи моніторингу погодних умов
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ВСТУП 

 
 

Аеропорти всього світу мають проблеми з придбання, встановлення та ремонту 

систем нагляду за погодою (AWOS) для досягнення цілей створення безпеки 

пасажирів, оптимізацій операцій та зростання пропускної спроможності. Завдання, з 

якими завжди стикаються аеропорти, потребують рішень, які відповідають потребам 

кожного аеропорту та відповідають стандартам Міжнародної цивільної організації 

авіації (ІКАО) та Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО). 

Тому представимо рішення, що відповідає відповідностям ICAO/WMO. Наше 

рішення гнучко задовольняє потреби авіадиспетчерів, метеорологів та технічного 

персоналу у нашому кожному аеропорту завдяки новому незалежному від датчиків 

програмному та апаратному забезпеченню. 

Ця технологія забезпечує гнучкість, необхідну сучасним керівникам аеропортів. 

1.Апаратне та програмне забезпечення, яке дозволяє керівникам аеропортів швидко 

інтегрувати датчики, на які йде потреба. 

2. Зображення погодних станцій, що можуть бути налаштовані авіадиспетчерами 

та метеорологами в різний час після встановлення без необхідності планувати дорогі 

та трудомісткі проекти 

3. Дистанційний та очний контроль станів AWOS, моніторинг авіадиспетчерами та 

метеорологами для скорочення витрат 



 

 
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОСТІ МОБІЛЬНИХ МЕТЕОСТАНЦІЙ 

1.1 Поняття метеостанції 

Метеостанція - це сукупність приладів, які вимірюють атмосферні умови з метою 

вивчення погоди та клімату певної місцевості. Більшість метеостанцій замірюють 

температуру, тиск, вологість, швидкість і напрямок вітру та опади. 

Існують офіційні метеостанції, які використовуються для авіаційних, військових і 

метео цілей, і домашні метеостанції, які використовуються для особистого 

користування і, в деяких випадках, для досліджень. 

Метеорологи-ентузіасти, фермери та школи є найпоширенішими власниками 

персональних метеостанцій. 

 

 
Рисунок  1.1 - Метеостанція 

 

 



 

1.2 Сертифіковані метеостанції 

У США існує три офіційні системи моніторингу погоди: ATIS, AWOS та ASOS. 

1. ATIS розшифровується як Automatic Terminal Information Service і є ручною 

системою моніторингу з диспетчерських вишок аеропорту. Звіти ATIS додаються до 

даних ASOS. Він створюється людиною і описує погодні умови. Зазвичай вони 

видаються кожні 55 хвилин або частіше, залежно від умов. 

Примітка 2: ASOS - це автоматизована система спостереження за поверхнею. Він 

експлуатується Міністерством оборони, Національною метеорологічною службою та 

Федеральним управлінням цивільної авіації. Більшість аеропортів FAA 

використовують абревіатуру AWOS (Автоматизована система спостереження за 

погодою), але це, по суті, одна і та ж система. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.2 - Метеостацнція 
 

Інших країни називають такі системи іншими назвами. У великій кількості 

розвинених країнах використовується базова платформа спостережень і формат звітів, 

відомий як METAR (Meteorological Aerodrome Reports).



 

Існує безліч моделей, але найдосконаліші метеостанції повідомляють про все 

наступне до базових спостережень 

1. Видимість  

2. Стан неба, висота хмар і висота над рівнем моря (до 12 000 футів). 

3. Вибрані ключові спостереження, включаючи змінну висоту хмар, змінну 

видимість, час початку та закінчення опадів, різкі зміни тиску, тенденції тиску, зсув 

вітру та піки вітру. 

4. Поточні погодні умови (включаючи тип опадів і перешкоди, такі як туман, 

серпанок і дим). 

Дані, отримані на офіційних метеостанціях, дають можливості метеорологам для 

прогнозування і відправляються через Інтернет та інші засоби зв'язку. Ці дані корисні 

для погодних моделей і можуть допомогти синоптикам робити кращі прогнози погоди. 

 

1.3 Портативні метеостанції 

Особисті метеостанції не такі сильні та точні, як глобальні метеостанції. Але, 

дорожчі моделі мають достатню потужність для дослідницьких застосувань. Більшість 

з них повідомляють про температурні умови, тиск, вологість, швидкість і напрямок 

вітру та опади. 

Деякі станції дають додаткові датчики, корисні для відповідних вузьких 

застосувань. Датчики блискавок, а також давачі ультрафіолету і світла корисні для 

людей, які проводять багато часу на відкритому повітрі, в той час як фіксатори 

вологості ґрунту і литсяного покриву корисні для садівників і фермерів. 

Окремі станції часто підключені до Інтернету, що дозволяє обмінюватися даними і 

віддалено відстежувати умови за допомогою таких платформ, як Weather Underground 

і вимірювання також можуть бути використані для активації пристроїв розумного 

будинку. 

Метеорологи також використовуватимуть дані з приватних станцій. Приватні 

метеостанції можуть заповнити прогалину там, де немає офіційної метеостанції. 

Програма спільних метеорологічних спостережень (CWOP) - це мережа 



 

метеорологічних станцій, що складається з добровольців, які діляться з національною 

метеорологічною службою даними спостережень за погодою зі своїх станцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.3 – Мобільна метеостанція



 

1.4 Вартісні показники метеостанцій  

Популярні бренди домашніх метеостанцій включають AcuRite, Ambient Weather, 

Davis Instruments і La Crosse Technology. Як правило, чим більше функцій і точності ви 

додаєте, тим вища ціна. 

Базові моделі коштують недорого - близько 40 доларів, але мають обмежену 

функціональність і зазвичай вимірюють лише температуру в приміщенні та на вулиці, 

вологість і барометричний тиск. Ми називаємо ці моделі кімнатними/зовнішніми 

термометрами. 

Проміжні моделі коштують від 100 до 300 доларів США і можуть вимірювати 

температуру, вологість і барометричний тиск, а також опади і вітер, і можуть бути 

підключені до Інтернету. Деякі моделі в цьому ціновому діапазоні також мають 

спеціальні датчики для виявлення ультрафіолету, сонячного випромінювання та 

блискавок. Ми рекомендуємо середню модель Ambient Weather WS-2902C. 

Професійні домашні метеостанції коштують від 500 доларів США і можуть 

коштувати тисячі доларів, якщо їх обладнати додатковими датчиками. Вони точніші та 

довговічніші, ніж аналогічні вироби. Професійні станції мають окремий анемометр від 

корпусу основного датчика, а датчики оптимально розташовані для підвищення 

точності показань. Станції професійного класу включають спеціалізовані моделі та 

прецизійні датчики, призначені для досліджень і сільськогосподарського застосування, 

такі як Vantage Pro2 від Davis Instruments. 

 

1.5 Необхідність метеостанцій 

Метеостанції можуть надавати більш точну інформацію, ніж додатки для 

прогнозування погоди, оскільки вони отримують дані зі станцій, розташованих за 

багато миль від місця, де ви живете. Ось деякі з причин, чому метеостанції можуть 

бути корисними 

1. Використовувати, щоб дізнатися про погоду та клімат у вашому поточному 

місцезнаходженні 

2. Для людей, які живуть у віддалених районах, де поблизу немає офіційних 



 

метеостанцій. 

3. Перевірити погоду для вильоту літака. 

4. Використовувати дані для живлення пристроїв розумного будинку. 

5. Якщо ваш бізнес залежить від погодних умов, ви зможетепокращити свою 

справу, щоб бізнес працював ефективніше на основі спостережень за погодою. 

 

1.6  Датчики та їх типи в метеостанціях 

Найпоширеніші інструменти, що використовуються на метеостанціях, включають. 

Термометри вимірюють вологість повітря біля станції. Переважність метеостанцій 

мають 2 термометри: перший на консолі дисплея, який фіксує температуру в 

приміщенні, а інший в корпусі датчика, який фіксує зовнішню температуру, як 

показано на малюнку вище. 

Гігрометр показує вміст вологи (вологість) у повітрі.  

Анемометр показує швидкість вітру; існує два найпоширеніші методи: перший - це 

вимірювання швидкості вітру в повітрі, яку можна виміряти за допомогою анемометра. 

Один з них полягає у вимірюванні вітру шляхом обертання чашоподібного пристрою, 

прикріпленого до корпусу датчика; інший - у використанні акустичних методів для 

вимірювання вітру, що проходить через отвір у корпусі приладу. 

Анемометр для вимірювання напрямку вітру. Анемометр вказує на напрямок вітру. 

Акустичний анемометр також можна використовувати для визначення напрямку вітру, 

використовуючи ту ж концепцію, що і для швидкості вітру. 

Барометри вимірюють атмосферний тиск і є важливим інструментом для 

прогнозування погоди. Їх часто встановлюють на ігрову та звукозаписну апаратуру в 

будинку. Зміна барометричного тиску від підвищення до зниження зазвичай вказує на 

штормову погоду, в той час як підвищення барометричного тиску зазвичай передує 

нормалізації погоди. 

Дощоміри вимірюють кількість опадів. Найпоширеніший метод - перекидний ківш. 

Прилад використовує воронку для збору опадів, і після отримання питомої ваги води 

(зазвичай еквівалентної 0,01 дюйма), її зливають у невелике відерце і перекидають 

туди-сюди. Сучасні метеостанції використовують інші технології, такі як тактильні 



 

датчики, щоб точніше вимірювати кількість опадів. Однак, аналогові дощоміри все ще 

є більш точними. Посібник покупця оцінює аналогові моделі як найточніші дощоміри. 

Датчики ультрафіолетового і сонячного випромінювання вимірюють 

ультрафіолетове і сонячне випромінювання, корисні для застосування на вулиці і в 

розумних будинках. 

Детектори блискавки можуть виявити блискавку на відстані до 25 миль від вашого 

поточного місцезнаходження. Деякі з них також можуть обчислювати напрямок 

штормів, хоча це трапляється рідше. 

Датчики вологості листя оцінюють поверхневу вологість листя, що корисно для 

садівництва та сільського господарства. 

Датчики вологості ґрунту вимірюють доступну вологу в землі. Деякі з датчиків 

також можуть вимірювати температуру землі. Дані датчики потрібні для рішень по 

зрошенню успішного ведення сільського господарства та висадки плодових дерев. 

Через стурбованість споживачів забрудненням навколо, виробники метеостанцій 

внесли можливість ставити датчики що вимірюють якість повітря, що вимірюють 

тверді частинки, до своїх апаратів вищого класу.



 

 
РОЗДІЛ 2. ІСНУЮЧІ МЕТЕОСТАНЦІЇ ТА ЇХ ОГЛЯД 

2.1 Датчик погоди бренду Bresser 
 
 
 

 
Рисунок  2.1 датчик погоди від Bresser



 

Нами обрана зручна метеостанція, щоб бути найкращою. По-перше, - компактність 

і стиль. Але ось деякі з функцій, які ви можете знайти нижче. 

Ну, він має повний спектр інформаційних послуг. Все чудово відображається, 

включаючи погоду на день, а також можливість читати історичні дані. Можна 

розрахувати температуру в приміщенні та на вулиці, 12-годинні прогнози та фази 

місяця. 

 

2.2 Багатокольорова метостанція бренду Newentor 

РК-дисплей відображає більше десятка різних вимірювань, включаючи 

температуру в приміщенні і на вулиці, вологість, ймовірність опадів і дощу. Він також 

відображає барометричний тиск, швидкість і напрямок вітру. Пристрій також має 

функцію сигналізації про замерзання та обмерзання, яка сповіщає вас, коли зовнішня 

температура опускається нижче мінус 3 градусів за Цельсієм. 

Плюси 

1. компактний і простий в установці. 

2. точні результати температури в приміщенні та на вулиці. 

3. зовнішні датчики легко встановлюються. 

4. точно відображає вологість, температуру, швидкість і напрямок вітру, 

барометричний тиск і опади. 

Недоліки. 

1. батарейки не входять до комплекту 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок  2.2 датчик погоди від Newentor 



 

Коли типова чорно-біла метеостанція вам не до вподоби, необхідно поставити її на 

свій стіл. Вона приваблива, компактна і напрочуд інформативна. 

Метеостанція демонструє вісім годин, а дані можемо переглянути в Цельсії або 

градусі Фаренгейтах. Ми також можемо спостерігати вологість, температуру всередині 

і на зовні, дату та час, 24-годинний показ і будильник. 

Плюси: 

1. показує необхідну інформацію погодний умов. 

2. фази місяця. 

3. регульоване підсвічування. 

 Мінуси 

1. Зовнішній датчик можна піддавати впливу вологи або прямих  променів. 

 

2.3 Метеорологічна станція бренду Aercus для глибинних показів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.3 метеорологічна станція від Aercus Instruments 

 

 Він має гарний дизайн, кольоровий TFT РК-дисплей і величезний реєстратор 

показників, який зберігає до 66 000 000 результатів та інших даних. 

 

 

 Зовнішні датчики дозволяють відстежувати індекс ультрафіолетового 



 

випромінювання, температури в приміщенні та на вулиці, вологість в приміщенні та на 

вулиці, барометричний тиск, швидкість та напрямок вітру, опади, точка роси, дата та 

час, штиль та короткострокові прогнози. Інші чудові функції включають звукові 

сповіщення та прогнози погоди в реальному часі. 

Плюси 

1. точні результати 

2. аналіз в реальному часі температури в приміщенні та на вулиці, вітру, 

барометричного тиску та дощу 

3. зовнішній датчик з сонячною батареєю для збільшення часу автономної роботи. 

4. дивовижний дисплей  

5.Звукове голосове сповіщення  

Плюси 

1. Датчики слід зберігати в місцях, захищених від дощу та сонячних променів. 

 

2.4 Метеостанція повного цілодобового циклу  

Ця бездротова метеостанція має всі необхідні функції для просунутих 

користувачів, включаючи погодні дані, отримані безпосередньо з Wunderground.com. 

Метеостанції по всьому світу. Ви також можете насолоджуватися відстеженням в 

режимі реального часу, не відходячи від свого ПК або Mac. 

Ви можете реєструвати температуру в приміщенні і на вулиці, вологість в 

приміщенні і на вулиці, тиск повітря, напрямок вітру, ультрафіолетове і сонячне 

випромінювання, схід і захід сонця, фази місяця і багато іншого. Швидкі 16-секундні 

оновлення температури надають актуальну інформацію протягом дня. 

Бездротовий датчик передає температуру та інші дані на відстані прямої видимості 

до 100 м і повертає їх на приймальний модуль на інтернет-частоті 433 МГц. Сонячна 

панель на зовнішньому датчику дозволяє метеостанції працювати безперервно 

протягом тривалого часу. 

Переваги. 

Легко налаштовується. 

Підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів. 



 

Оснащений відмінним зовнішнім датчиком. 

Тривалий час автономної роботи. 

Працює на сонячних батареях, щоб продовжити термін служби акумулятора 

робочої станції. 

Точно прогнозує вологість, температуру, швидкість і напрямок вітру, 

барометричний тиск і опади. 

Мінуси. 

1. вимагає певної підготовки для роботи. 

Плюси. 

Найкраща метеостанція 24-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Рисунок  2.5 метеостанція 24-7 
 

Нам усім подобаються розумні пристрої. Тоді це може бути ідеальна метеостанція 

для вашого будинку - вона працює через Wi-Fi і може управлятися з будь-якого смарт-

пристрою. Це означає, що вам не потрібно вставати і йти на метеостанцію, щоб 

перевірити погоду, просто дістаньте свій смартфон! 

Окрім температури, система відстежує напрямок, силу та швидкість вітру. Ви 

також можете перевірити вологість, дату і час. 



 

Метеостанцію також можна поставити на поверхню або повісити на стіну. 

За. 

1. відстежує всі погодні умови в приміщенні та на вулиці. 

2. збирає дані через WiFi. 

 

2.5 Станція погодного прогнозування бренду Youshiko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.6 станція прогнозу погоди від Youshiko 

 

 Якщо ви в пошуках простої та надійної метеостанцію, цей продукт для вас. Ви 

можете швидко перевірити необхідні дані одним поглядом. 

- Великий світлодіодний дисплей і синє підсвічування полегшують роботу з ним. 

Він відображає вологість, барометричний тиск, температуру повітря, напрямок і 

швидкість вітру, а також опади. Графічне відображення фаз Місяця дозволяє 

перевірити час сходу, заходу сонця, повні та повного місяця. 

Радіо-годинник (версія MSF-UK) автоматично переводить час навесні та восени і 

зберігає точний час. Будильник також має функцію повтору. 

Переваги. 

4. точні показники вологості, температури, напрямку та швидкості вітру, 

барометричного тиску та кількості опадів.5. бездротові датчики можуть бути 

розміщені на відстані до 50 метрів від станції. 



 

6. Легко побачити. 

7. легко налаштовується. Недоліки. 

1. датчик слід тримати подалі від дощової води. 

 

2.6 Монітор погодного прогнозування бренду youshiko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.7 Монітор прогнозу погоди від Youshiko 

Ця станція компактна, проста у використанні та забезпечує точні вимірювання 

температури. Насправді, рідкокристалічний екран простий і зручний для читання. Він 

відображає прогноз погоди, наявну температуру, дату, вологість, час і сигнал про 

заморозки. 

Також вона має радіогодинник (версія MSF-UK), який автоматично оновлюється 

навесні та восени. 

Бездротовий датчик Swiss Precision можна встановити на відстані до 90 футів (12 

м) від основної метеостанції. Станція також запропонує вам придбати нові батарейки, 

якщо вони потребують заміни. 

Плюси: 

1. Автоматичне оновлення для сезонних точних змін. 

2. Точний вимір вологості, температури, напрямку та швидкості вітру, 

барометричного тиску та кількості опадів. 

3. Будильник з повторювачем. 



 

4. Гарний датчик температури.  

Недоліки. 

2. Невеликий за розміром і може бути не всім до смаку. 

 

2.7 Метеостанція Ecowitt. 

Ця метеостанція компактна, проста у використанні та забезпечує точні 

вимірювання температури. Насправді, рідкокристалічний екран простий і зручний для 

читання. Він відображає прогноз погоди, температурні дані, дату, вологість, час і 

покриття інієм. 

Він також має вбудований радіогодинник (версія MSF-UK), який автоматично 

оновлюється навесні та восени. 

Бездротовий датчик Swiss Precision можна встановити на відстань до 90 футів (12 

м) від основної метеостанції. Станція також запропонує вам придбати нові батарейки, 

якщо вони потребують заміни. 

Плюси 

1. Автоматичне оновлення для змін сезонності. 

2. Точне вимірювання вологості, температури, напрямку та швидкості вітру, 

барометричного тиску та кількості опадів. 

3. Будильник з функцією повтору. 

4. Відмінний температурний датчик. Недоліки. 

1. Невеликий за розміром і може бути не всім до смаку. 

 Метеостанція Ecowit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.8 метеостанція від Ecowitt 

 



 

Він також має повноцінну метеостанцію, яка надає всю необхідну інформацію в 

будь-який момент. Він має анемометр і чашку, що дуже корисно, якщо вас турбує стан 

вітру протягом дня. Але давайте подивимося, що ще він може запропонувати. 

Він також має ультрафіолетовий та сонячний датчик випромінювання та датчик 

температури/вологості. Він також має вбудований дощомір, датчик рівня дощу та 

датчик сонячного колектора 7-в-1. Ви також можете перевірити температуру в 

приміщенні і на зовні, точку роси, барометричний тиск, фазу місяця та функції 

прогнозу погоди. 

Плюси. 

1. Стильний і компактний. 

2. Простий в установці. 

3. Універсальний. 

Підходить для моніторингу вітрових умов. Мінуси. 

1: Датчик не повинен бути змочений водою. 

 

2.8 Станція погодного прогнозування базового рівня бренду ThermoPro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.9 Метеостанція від ThermoPro 

 

Vетеостанція надає вам необхідну інформацію без зайвих складнощів. Компактний 



 

розмір робить його ідеальним для початківців метеорологів та людей з обмеженим 

простором. 

Інформація відображається на екрані великими цифрами та піктограмами, що 

дозволяє дуже легко бачити найсвіжішу інформацію. Ви можете перевірити вологість 

і температуру (як в приміщенні, так і на вулиці). За допомогою декількох датчиків ви 

також можете стежити за погодою в різних місцях. 

  Плюси: 

1. Маленький і компактний. 

2. Простий у використанні. 

3. Моніторинг різних локацій. 

4. Сильний сигнал датчика.  

Недоліки. 

1. Не надає інформації, окрім температури та вологості. 

 

2.9 Станція погодного прогнозування бренду National Geographic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.10 Метеостанція National Geographic 

 

Нарешті, найпростіша і найпривабливіша метеостанція в компактному корпусі. Цю 



 

станцію можна знайти за адресою 

Панелі можна розміщувати на ліжках, столах і стільницях. Прозора панель також 

дуже сучасна. 

Температура, час, дата і вологість - все це чітко видно. Температуру в приміщенні 

та на вулиці видно в будь-який час. Елементи керування також непомітно розташовані 

на задній панелі. 

Плюси 

1. відображення погодних умов у приміщенні та на вулиці. 

2. Високоякісний сенсор. 

3. Годинник на радіокеруванні. 4. 

4. 12-годинний прогноз погоди. Недоліки. 

1. потребує чистого білого фону, щоб інформацію було добре видно.



 

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ 

Багато років тому, коли комп'ютерне моделювання ще тільки зароджувалося, 

поширеним застереженням було: "Не довіряйте жодній моделі, поки вона не буде 

підтверджена незалежними даними". Сьогодні, коли деякі з найбільш широко 

використовуваних математичних моделей доведені і їм можна довіряти, наслідком 

цього твердження є: "Не довіряйте жодним даним, поки вони не будуть перевірені 

моделлю!" набула широкого розголосу. Між цими двома застереженнями, звичайно, є 

місце. У багатьох випадках перевірена модель може бути використана для оцінки того, 

чи є в даних помилки, пропуски або упередження. Звичайно, для вибору або 

калібрування конкретної моделі також потрібні надійні дані. 

У цьому додатку описані рекомендації, які слід використовувати при розрахунку 

діапазонів вимірювання екстремальних значень для метеорологічних даних, а також 

способи оцінки повноти даних між екстремальними значеннями. Документ 

починається з огляду інструментів агрометеорологічних станцій. 

 

3.1 Методи вимірювання радіації  

Сонячні пірамідометри показують короткі хвилі випромінювання, що надходить 

під прямим тілесним кутом, спрямованим догори, який зазвичай вимірюється за 

допомогою пірамідометра. Найпоширеніший сьогодні пірометр типу "скляний купол" 

використовує термоелектричний елемент як датчик і вимірює градієнт температури 

між гарячою і холодною (білою і чорною) зонами. Інтенсивність променів пропорційна 

відмінності температур поміж зонами зондування. Точність залежна від чутливості 

матеріалу. 

Швидкість реакції матеріалу, з якого виготовлений датчик, і деформаційні 

характеристики матеріалу, з якого складається шар, що накладений на датчик. Другий 

тип вимірювача сонячної радіації, який стає все більш дешевим і поширеним, - це 

кремнієвий діодний пристрій, в якому струм генерується фотодіодом пропорційно 

інтенсивності сонячного випромінювання. Нормальна ситуація.  



 

 

Рисунок 3.1 – датчик радіації метостанції 

Коли піраміда спрямована вниз, вона вимірює відбиття короткохвильового 

випромінювання, звідси і назва - інверсійний вимірювач опромінення. З'єднавши дві 

піраміди, одна з яких спрямована вгору, а інша вниз, можна виміряти чисту кількість 

короткохвильового випромінювання. У цьому випадку вимірювальний прилад 

називається сітчастим пірометром. Слід зазначити, що прилади, які використовуються 

як альбедо- або нетто-піранометри, повинні становить кілька мільйонів до всього 

спектру видимого світла. Це важливо, оскільки склад світла, відбитого від рослинності, 

сильно зміщений у бік зеленого. З цієї причини більшість пірометрів повинні 

використовувати термопари зі скляним куполом, а не фотодіоди. 

Чисте випромінювання вимірюється пірамідальним радіометром (або сітчастим 

радіометром), який відчуває як короткохвильове, так і довгохвильове випромінювання. 

Він має два корпуси, один з яких звернений догори, а інший - донизу, обидва накриті 

напівсферичним кутом корпусу. Датчик складається з декількох термопар, які 



 

сприймають тепло, що випромінюється всіма довжинами хвиль, і зазвичай захищений 

спеціально обробленим поліетиленовим куполом. Вимірювачі Blackbody потребують 

регулярного і частого калібрування, оскільки їхня чутливість з часом знижується. Інші 

сітчасті радіометри складаються з вентильованих диференціальних теплових 

елементів, але рідко використовуються. Всі перераховані вище радіометри 

перетворюють променисту енергію в теплову, але він має градієнт напруги, придатний 

для безперервного запису реєстратором даних. 

Геліограф Кемпбелла-Стокса - найпоширеніший метод реєстрації сонячного часу. 

Скляна кулька фокусує випромінювання на спеціальний папір для запису, а сліди 

випалюються на ньому під час руху сонця. Якщо яскраве сонячне світло не видно, воно 

не записується. Залежно від відносного положення сонця, вимірювання можна зробити 

надійно, якщо розмістити папір для друку в правильному положенні. Переконайтеся, 

що папір не потрапляє під дощ. Календар повинен дивитися на південь у північній 

півкулі і на північ у південній півкулі. У Китаї використовується інший тип 

піранометра. Сонячне світло проникає крізь отвір і відстежує папір для запису, який 

оброблений спеціальними хімічними речовинами. Сонячний годинник записується в 

електронному вигляді за допомогою обертових фотоелектричних або волоконно-

оптичних сонячних рекордерів. 

 

3.2 Методи вимірювання швидкості вітру 

Швидкість вітру вимірюється анемометром. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої 

метеорологічної організації, анемометри завжди слід встановлювати на висоті не 

менше 2 метрів над землею, зазвичай 5 метрів, і найчастіше використовують потрійні 

анемометри. Також поширені пропелерні анемометри. Обидва типи вимірювань 

можуть бути дуже надійними, якщо технічне обслуговування підтримує механічні 

частини в належному робочому стані. Ранні анемометри використовували механічний 

лічильник як вихідний пристрій. Сучасні анемометри можуть бути оснащені 

генератором, який генерує сигнал напруги, пропорційний швидкості вітру. Інші 

анемометри оснащені невеликими герконами або фотоелементами, які генерують 

електричні імпульси, пропорційні швидкості вітру. Електронні пристрої 

використовуються в автоматичних метеостанціях. Точність вимірювання швидкості 



 

вітру залежить від 

 Швидкість вітру та дані з приладу Для проведення репрезентативних вимірювань 

завжди потрібна велика територія без будівель і дерев з навітряного боку. 

 

Рисунок 3.2 – датчик швидкості вітру  

 

Вимірювання вітру важко оцінити на предмет точності без використання подвійних 

приладів. Записи про вітер повинні постійно скануватися, а слабкий вітер повинен 

реєструватися безперервно. Для електронних приладів ці записи можуть призвести до 

"зміщення" значень у калібрувальному рівнянні анемометра. 

Такі стійкі зсуви в наборі даних свідчать або про винятково спокійні умови 

(швидкість вітру менше 0,5 м/с за весь період відбору проб (що буває рідко)), або про 

можливий вихід з ладу датчика швидкості вітру через коротке замикання або втому 

підшипників. Такі проблеми можуть бути помічені генеральним директором. 

По можливості, принаймні раз на рік, слід встановлювати другий анемометр6 тієї 

ж конструкції з новим підшипником на 3-4 дні за хороших погодних умов і 

порівнювати його показники з показниками стаціонарно встановленого приладу. 

Відмінності між записами можуть вказувати на необхідність заміни підшипників, 



 

перемикачів або інших компонентів. 

Якщо для запису тимчасових анемометрів використовується другий реєстратор 

даних, слід подбати про синхронізацію годинників реєстратора даних. Необхідно 

також подбати про те, щоб анемометри не заважали один одному в потоці вітру. 

 

3.3 Методи вимірювання температури в атмосфері 

Найпоширенішим датчиком для вимірювання температури залишається ртутний 

термометр. Максимальний і мінімальний термометри використовують ртуть і спирт. 

Біметалічні термометри - найпоширеніші механічні реєстратори температури. Їх легко 

читати та обслуговувати. Однак механічні термометри вимагають перевірки та 

налаштування реєстратора. Вони встановлюються в корпусі з природною вентиляцією. 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Температурний датчик  

 Сучасні датчики температури базуються на терморезисторах і термопарах. Вони 

забезпечують дуже точні аналогові вимірювання і часто використовуються в 

автоматичних метеостанціях. Термістори можуть вимірювати температуру повітря та 

ґрунту самостійно, тоді як термопари потребують додаткового еталонного значення 

температури, яке зазвичай забезпечує терморезистор. Для забезпечення точності та 

відтворюваності цих приладів їх встановлюють у спеціальних радіаційних екранах 

(укриттях) з природною вентиляцією. Щити та укриття можуть бути штучно закріплені 



 

на місці, щоб зменшити зсув через сонячне теплове навантаження. 

 

3.4 Методи вимірювання вологості. 

Температуру точки роси зазвичай вимірюють за допомогою штучно охолоджених 

дзеркальних металевих поверхонь. Деякі датчики точки роси використовують хімічні 

та електричні властивості речовин, які змінюються, коли вони поглинають водяну 

пару. Термометри точки роси вимагають ретельної експлуатації та обслуговування і 

рідко зустрічаються на метеостанціях. Точність оцінки фактичного тиску пари від 

точки роси зазвичай дуже висока. 

Відносна вологість вимірюється гігрометрами. Найпоширенішим гігрометром, 

який використовується на механічних польових станціях, є волосяний гігрометр, який 

зазвичай функціонує як механічний гігрометр. Погіршення якості пилу і волосся 

знижує точність вимірювання. Сучасні гігрометри використовують діелектричну 

конденсаторну плівку високої ємності, діелектрична проникність якої змінюється 

залежно від вологості поверхні. Їх часто називають діелектричними гігрометрами 

великої ємності. Він може досягти більшої точності, ніж волосяні гігрометри. Цей 

електронний пристрій використовується в більшості сучасних автоматичних 

метеостанцій. 

Температура сухого та вологого термометрів вимірюється циклічно. Два поширені 

типи ртутних термометрів вимірюють температуру, покриваючи колбу гнітом, 

насиченим дистильованою водою, і знижуючи температуру за рахунок охолодження 

випаровуванням. Природна вентиляція укриттів може спричинити проблеми, якщо 

потік повітря недостатній для підтримання достатнього випаровування і пов'язаного з 

ним охолодження. Сухі термометри Assmann призначені для примусової вентиляції 

вологих і сухих термометрів. 

Як мокрі, так і сухі термометри використовують термопари або термістори для 

вимірювання температури, так звані термопарні психрометри та термоакустичні 

психрометри. Ці психрометри використовуються в автоматичних метеостанціях і, за 

умови належного обслуговування та експлуатації, можуть забезпечити дуже точні 

вимірювання. 



 

 

3.5 Методи вимірювання сонячного випромінювання неба без хмар  

За певних погодних умов продуктивність і точність калібрування мансарди можна 

оцінити, порівнюючи розрахункове значення середнього годинного або добового 

сонячного випромінювання (R s) з очікуваним розрахунковим значенням 

короткохвильового випромінювання (R so ) при ясному небі R so може бути 

розраховане для будь-якого дня або часу і можна використовувати для прогнозування 

низької каламутності, які застосовуються для областей з високою каламутністю через 

забруднення або летючий пил, або там, де кут нахилу сонця значно менший за 50°. 

На рисунку показано порівняння розрахованої огинаючої R so з 30-хвилинними 

спостереженнями Логана за R s. З цього графіка видно, що розрахункові та 

спостережувані значення добре узгоджуються. Однак, якщо випромінювання 

відбивається від сусідніх хмар, коли хмари не закривають піраміди, R s може 

перевищити прогнозоване R, як на 7-й день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.1 – Середня радіація 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.6.1 – Середньодобовий показники сонячної радіації



 

Якщо спостережуване значення R s значно вище або нижче прогнозованого 

значення R so для ясної погоди, можуть знадобитися коригувальні дії. Корекція може 

мати форму застосування поправочного коефіцієнта до спостережуваних даних таким 

чином, що (R s)cor = a R s, де a - результуючий поправочний коефіцієнт. Також можуть 

знадобитися додаткові поправки, в такому випадку (R s)cor = R s + c 

c. Альтернативно, для корекції можна використовувати комбінацію 

мультиплікативних та адитивних коефіцієнтів. Звичайно, оскільки поправка базується 

на розрахованому R, припускається, що крива є точною; точність R буде тією областю, 

де потрібно буде перевірити точні вимірювання випромінювання і огинаючі, отримані 

на графіку каліброваного металевого калібрувального коефіцієнта відповідно до 

міжнародних стандартів. Відкалібровані пірометри можна використовувати протягом 

короткого періоду часу (10-14 днів), а потім зберігати в темряві, щоб продовжити 

термін їх служби і зберегти точність калібрування.  

 

3.6 Радіація у чистому вигляді та її методи вимірювання 

У більшості випадків рівняння для оцінки 1-годинної та 24-годинної середньої 

чистої радіоактивності на основі вимірювань R s зазвичай є точними. Тому виміряні 

дані для R n завжди слід порівнювати з R n, розрахованим за рівнянням 4 на основі 

виміряної температури пари і тиску R s . Значення альбедо (a), що використовується в 

рівнянні для оцінки R n, має відображати умови поверхні під радіометром. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.6.2 – Показники сонячної радіації 

 
 

Якщо вимірювання R n відхиляється від розрахункового значення більш ніж на 3-

5% протягом тривалого періоду часу, слід ретельно перевірити калібрування або 

роботу приладу R n (радіометра). Такі порівняння дозволяють легко визначити дати і 

періоди виходу радіометра з ладу через потрапляння пилу, пташиного посліду, 

конденсату в пластиковому куполі, невідповідний рівень встановлення, відсутність 

зеленої рослинності під датчиком тощо. Звичайно, вимірювання R s, що 

використовується у рівнянні для R n, також слід ретельно розглянути, як це було 

обговорено в попередньому розділі. 

Користувачі сіткових радіометрів повинні знати, що сіткові радіометри, 

виготовлені різними компаніями, не завжди дають однакові показники 

випромінювання, навіть якщо вони встановлені на одній і тій самій ділянці. Ці 

відмінності спричинені різною чутливістю різних радіометрів.



 

Відмінності між довгохвильовим і короткохвильовим випромінюванням та способи 

калібрування датчиків на виробництві. 

Тип, щільність і висота рослин під радіометром, а також відносна вологість ґрунту 

повинні контролюватися і відображатися в звіті разом з даними. При встановленні 

радіометрів слід подбати про те, щоб видима рослинність не була затінена іншим 

обладнанням або спорудами, а також про те, щоб радіометр не був затінений іншим 

обладнанням або спорудами в будь-який час доби або року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.7 – Значення опромінення 

 

На рисунку 3.7 показано та оцінені значення R n для рослинності бальзамічного 

кореня поблизу Логана, штат Юта, у 1993 році. Часовий інтервал між вимірюваннями 

та розрахунками становить 20 хвилин. Узгодженість між виміряними значеннями та 

оцінками за розрахунковими формулами була майже доброю. Не можна очікувати 

повної відповідності між виміряними значеннями R n і рівнянням для R n через 

обмеження в припущеннях, що використовуються в рівнянні (наприклад, значення R 

n)(наприклад, альбедо, метод оцінки чистої довгохвильової складової 

випромінювання).



 

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

4.1 Метеостанція за структурою 

Зображення запропонованої мобільної метеостанції показана на рисунку.. 4.1 

 

Рисунок  4.1. Зображення елементів метеостанції 

Розроблена метеостанція міряє температуру і вологість у місцях, які є 

віддаленими, безпосередньо на місці знаходження, міряє атмосферний тиск, показує 

ці значення на дисплеї, відправляє їх на сервер в Інтернеті, зберігає в базі даних і 

відображає на веб-сторінці або мобільному додатку. Це можливо.дизайн системи, 

апаратне та програмне забезпечення повинні забезпечувати можливість її 

масштабування для додавання нових датчиків та функцій. 

 

4.2 Склад елементів метеостанції 

Після визначення архітектури системи необхідно вибрати елементну базу для 

апаратного забезпечення. 

Архітектура метеостанції базується на Arduino. Метеостанція буде обладнана 



 

дистанційними датчиками та центральним модулем. 

Основний центральний блок буде встановлено на місці проведення вимірювань. 

Дистанційні датчики будуть проводити регулярні вимірювання і передавати 

результати на центральний блок. Центральний блок отримує дані з усіх датчиків, 

відображає їх на дисплеї та надсилає до бази даних через інтернет-з'єднання. 

Програмне забезпечення бази даних дозволяє відображати збережену інформацію в 

табличній або графічній формі з поточними або регулярними інтервалами. 

Для інтернет-зв'язку було обрано модуль WiFi ESP8266, який дозволяє бездротову 

передачу даних без необхідності прокладати кабельні дроти. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 WiFi модуль ESP8266 
 

 
 

 Використання ESP8266 має деякі недоліки, тому ми обрали радіомодуль 

nRF24L01+ 2,4 ГГц із зовнішньою антеною для зв'язку між центральним блоком і 

віддаленим датчиком. 

1. необхідність забезпечення стабільного сигналу WiFi. 

2. коротка відстань передачі. 

3. енергоспоживання ESP8266 відносно високе (120-170 мА при передачі і 50-56 

мА при прийомі). 
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Рисунок 4.3 радіомодуль nRF24L01 
 

nRF24L01+ 2,4 ГГц споживає 11 мА при прийомі і 13 мА при передачі 2 Мбіт/с. 

ESP8266 і nRF24L01+ мають діапазон робочих температур від -40°C до +80°C. 

Ціна nRF24L01+ становить приблизно 1 долар США і 3 долари США із зовнішньою 

антеною. Будь ласка, уважно прочитайте опис продукту, в іншому випадку придбайте 

антену. 

DHT22/AM2302 - це датчик температури, який можна використовувати як для 

локальних, так і для дистанційних датчиків.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.4 сенсор температури DHT22 

Характеристики DHT22/AM2302: 

- Адаптер живиться від 3,3 В до 5 В, рекомендується 5 В. 

- Максимальний струм споживання під час вимірювання та передачі даних 

становить 2,5 мА. 

- Діапазон вимірювання вологості: 0-100%, допуск: ±2%. 

- Діапазон вимірювання температури: від -40 до +125°C, допуск: ±0,5°C. 

±0.5°C 

- Умови вимірювання не більше 0,5 Гц. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.5 мікроконтролер Atmega 328P 
 

Мікроконтролеру дистанційного датчика було вибрано Atmega 328P як частину 

плати Arduino Pro Mini, щоб не було необхідності розробляти схему живлення 

мікроконтролера. Крім того, плата вже має АЦП, ЦАП і цифровий інтерфейс для 

підключення зовнішніх пристроїв.



 

 Пристрій Для центрального блоку ми обрали Atmega2560, яка входить до складу 

плати Arduino Mega. 

Arduino Pro Mini доступний у двох версіях. 

1. з напругою живлення 5 В і частотою 16 МГц 

2. з напругою живлення 3,3 В і частотою 8 МГц. 

Оскільки радіомодуль nRF24L01+ потребує живлення 3,3 В, а продуктивність тут 

не важлива, ми обрали Pro Mini 8 МГц, 3,3 В. 

Діапазон напруги живлення Arduino Pro Mini становить. 

1. 3,35-12 В для моделей 3,3 В 

5-12 В для моделей 2,5 В. 

Дистанційний датчик живиться від чотирьох NiMH-батарейок максимальною 

ємністю 2500-2700 мАг. 

Літій-іонні батареї дорогі, а їхня ємність і потужність падає на 40-50%, коли 

температура опускається нижче 0°C, тому їх не використовують. 

1. дешеві виробляються без захисту і є небезпечними. 

2. навіть якщо їх не використовувати, вони з часом псуються (але це стосується всіх 

хімічних батарей) і через два роки ємність літій-іонних батарей зменшується 

приблизно на 20%. 

Для відображення виміряних значень на центральному блоці був обраний дисплей 

16 x 4 LCD 1604 

Зверніть увагу, що необхідно враховувати полярність живлення РК-дисплея і що 

напруга живлення повинна бути в діапазоні +4,5... Зверніть увагу, що напруга 

живлення повинна бути в діапазоні +4,5... Діапазон .5.5 В. 

Таблиця 4.2 – Склад елементів метеостанції 

RS 22 4 Високий рівень має значення, 

що вихідні сигнали DB0-DB7 

даними, низький - командою 



 

RW GND GND визначає направлення даних 

(читання/запис). Зазвичай, для 

зчитування даних з датчика не 

потрібно виконувати жодних дій, 

тому цей вхід завжди має бути 

встановлений на низький рівень 

E 23 5 Імпульси тривалістю 500 мс на 

цьому виводі визначають сигнал 

для зчитування/запису даних з 

цього виводу.висновків DB0-DB7, 

RS та WR 

DB4 24 8 Вхідні/вихідні дані 

DB5 25 8  

DB6 26 10  

DB7 27 11  

LED 

A+ 

  +5V або резистор 220 Ом → 

+5VLED-A 
 
 

 
 
 
 

 

LED 

B- 

  GND 

Підсвітка 



 

V0   GND або підстроєчник на 10кОм 

 
 

 
 
 
 

 

Програмна виконання виглядатиме так: 

 

 

 

 
 

 

Температура/вологість DHT11 

Підключіть датчик температури/вологості DHT11 (від SainSmart). Поясніть, що 

штифти зліва направо, тримаючи датчик лицьовою стороною догори. 

Таблиця 4.3 – Склад елементів датчика температури 

 

DHT11 Arduino Mega 

DATA Digital pin 2 (PWM) (див. 

нижче 

DHTPIN) 

VCC 3,3-5 В (рекомендується 5 В, 

краще зовнішнє харчування) 

GND GND 

 

 



 

Програмна виконання 

 

 
Барометр BMP180 

Барометр BMP180 (барометр) + температура підключається через інтерфейс 

I2C/TWI. 

Таблиця 4.4 – Склад елементів датчика температури ( продовження ) 

 

BMP180 Arduino Mega 

VCC Не підключено 

GND GND 

SCL 2,1 (SCL) 

SDA 20 (SDA) 

3,3 3,3 B 

 

Для UNO: A4 (SDA), A5 (SCL). 

 

 

 
 
nRF24L01+ 

Короткі характеристики. 

1. діапазон частот від 2,401 до 2,4835 ГГц 

2. 126 каналів Нульовий канал починається на частоті 2400 МГц і збільшується з 

кроком 1 МГц, наприклад, канал 70 знаходиться на частоті 2470 МГц. Якщо швидкість 

передачі встановлена на 2 Мбіт/с, вона займатиме канал шириною 2 МГц 

3. живлення від 1,9 до 3,6 В (рекомендується 3,3 В) 

Ось розпинування модуля. 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Розпинування модуля 



 

Дехто рекомендує відразу припаяти керамічний конденсатор 100 нФ (1 мкФ або 

навіть 10 мкФ) до виводів радіочастотного блоку живлення, щоб уникнути 

електричних перешкод. 

Розташування виводів nRF24L01+ (зверху плати, де розташована мікросхема, 

виводи повинні бути знизу). 

Таблиця 4.5 – Пінове з'єднання  

Пін 2 3,3V Пін4 CSN Пін 6 MOSI Пін 8 IRQ 

Пін 1 GND Пін 3 CE Пін 5 SCK Пін 7 MISO 

 
Таблиця 4.6 – Підключення метеостанції: 

 

Arduino Mega nRF24L01+ 

3,3 В VCC пін 2 (краще зовнішнє 

харчування) 

пін D8 CE пін 3 (chip enable in) 

SS пін D53 CSN пін 4 (chip select in) 

SCK пін D52 SCK пін 5 (SPI clock in) 

MOSI пін D51 SDI пін 6 (SPI Data in) 

MISO пін D50 SDO пін 7 (SPI data out) 

IRQ пін 8 (Interrupt output) не 

підключений 

 

GND GND пін 1 (ground in) 

 

Програмування радіомодуля детально описано в розділі "Програмне 

забезпечення". 

ESP8266 

Розташування виводів ESP8266 (подивіться на верхню частину плати, мікросхема 

і виводи повинні бути знизу). 

Таблиця 4.7 – Розташування виводів 

GND GPIO2  GPIO0 RX 

TX CH_PD  RESET VCC 



 

 
Таблиця 4.8 – Підключення метеостанції ESP8266: 

 

ESP8266 Arduino Mega 

TX 10 пін (SoftwareSerial RX) 

RX 11 пин (SoftwareSerial TX) 

VCC 3,3 B 

GND GND 

CH_PD Через резистор 10К до 3,3 

Arduino 

GPI0 Не обов'язково. Через резистор 

10К до 3,3 Arduino 

GPI2 Не обов'язково. Через резистор 

10К до 3,3 Arduino 

 
Спочатку було використано чотири картки. Акумулятор NiMH був підключений 

послідовно з третім проводом батареї, щоб отримати дві напруги живлення: 4,8 В для 

датчика DHT22 і 3,6 В для інших. Не було використано жодних надпотужних (а 

точніше, енергоруйнівних) або форсованих електронних схем, лише екологічно чисті 

напруги та струми. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.7 - Схема підключення сонячної панелі 

  



 

Сонячна панель підключається так, як показано на схемі. Сонячна панель 1,6 Вт 5,5 

В 266 мА. 

У схемі використовується діод Шотткі типу 1N914 та електролітичний конденсатор 

50-100 мкФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Сонячна панель 
 
 

 

Відстані та з'єднання 

Датчик температури та вологості DHT22 

 
 

Рисунок 4.9 – Розпинування датчика температури 

 

Таблиця 4.9 – Розпинування при підключенні датчика температури та вологості 

DHT22: 

  

Сонячна 

панель 



 

DHT22 лицьова 

сторона зліва - 

направо 

Arduino Pro Mini Примітка 

VCC 3,3 – 5B Рекомендовано 5В, краще 

зовнішнє живлення 

SDA D2 У скетчі це DHTPIN 

NC   

GND GND  

Опціонально можливо підключити SDA через 10K резистор до VCC. 

Щоб уникнути прямих сонячних променів, були виготовлені кришки від жерстяних 

банок і обклеєні світловідбиваючою металевою стрічкою.nRF24L01+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Підключення SDA через 10K резистор до VCC 

 

Таблиця 4.10 - Підключення SDA через 10K резистор до VCC 
 

 

(2) 3,3V (4) CSN (6) MOSI (8) IRQ 

(1) GND (3) CE (5) SCK (7) MISO 

 

Таблиця 4.11 - Підключення nRF24L01+ 
 

Arduino Pro Mini nRF24L01+ Примітки 

3,3V VCC (2)  

pin D8 CE (3) chip enable in 

SS pin D10 CSN (4) chip select in 

SCK pin D13 SCK (5) SPI clocl in 

MOSI pin D11 SDI (6) SPI Data in 



 

MISO pin D12 SDO (7) SPI data out 

IRQ 8   

GND GND (1)  

 

Ініціалізація: 

 

 

 
Дотримуючись порад форуму, я відразу ж припаяв невеликий електролітичний 

конденсатор (10 мкФ) до виводів живлення nRF24L01+. 

I радіомодуль із зовнішньою додатковою антеною, дві стінки 

Переконайтеся, що обидві стіни "пробиті". 

Вольтметр. 

Датчик вікна оснащений вольтметром для вимірювання напруги живлення батареї. 

Метод вимірювання описаний у статті Скотта Деніелса "Secret Arduino Voltmeter - 

Measure Battery Voltage", 2012. 

Дані зчитуються з аналогової клеми A1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Поділювач напруги для вольтметра на Arduino 
 

Роздільний опір 100 кОм і 10 кОм (значення можуть дещо відрізнятися і повинні 

бути точно виміряні омметром). 



 

 

 
 
 

Наступні константи необхідно відкалібрувати окремо, як описано Скоттом 

Деніелсом. Використовуйте окрему схему та ескіз. 

Виміряйте вольтметром фактичне значення Vcc (AREF або клема 5В) і значення 

Vcc, виміряне за допомогою цієї функції, та замініть його на нову константу 

(1,1*1023,0*1000). 

 

 
 

 

де internal1.1Ref = 1.1 * Vcc1 (за допомогою вольтметра) / Vcc2 (за допомогою 

нашої функції) 

Vcc1 - значення Vcc, виміряне вручну вольтметром 2. 

Vcc2 - значення Vcc, визначене нашою функцією. 

Це еталонне значення є специфічним для конкретної мікросхеми стабілізатора і 

залежить від коливань температури. 

В результаті отримуємо такі значення. 

 
 

 
4.3 Внутрішня оболонка програмних засобів метеостанції  

Для спрощення роботи з радіомодулем nRF24L01+ можна використовувати 

бібліотеку RadioHead для розробки програмного забезпечення без проблем з 

програмуванням. Бібліотека добре задокументована і дозволяє передавати структури 

даних та забезпечувати надійний радіозв'язок. 

Бібліотека з низьким енергоспоживанням для функцій енергозбереження. 

Бібліотека датчиків DHT Adafruit використовується для зчитування даних з датчика 

DHT. 

Цей скетч такий довгий, тому що я не компілював код ESP8266 в окрему бібліотеку, 



 

а лише написав необхідні функції. Крім того, я реалізував необхідні функції: все 

програмування ESP з використанням AT-команд концентрується на розборі рядка і 

встановленні затримки між командами. 

Спочатку потрібно було написати AT-прошивку для ESP8266. 

Після перепрошивки швидкість порту потрібно встановити командою 57600. 

 

 

 

 

 

Далі потрібно налаштувати доступ до точки WiFi. 

Ми розглянемо роботу з веб-сервером більш детально пізніше. Нижче наведено 

(прокоментоване) визначення налагодження. 

Ця функція відповідає за РК-дисплей 16 x 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дизайн LCD1604 виконаний наступним чином. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.12 – LCD дисплей (дизайн) 

РК-модуль HD44780. Цей рядок показує напругу живлення зовнішнього модуля. 

Другий рядок показує "погоду в будинку" та "атмосферний тиск". 

Іконки будинків стандартні та очевидні для всіх. 

Третій рядок, lcdPrintLastSensorTime(), показує час (у секундах) з моменту 

останнього зчитування датчика ззовні та всередині будинку відповідно. Було б корисно 

переконатися, що метеостанція не показує вчорашню погоду. На практиці ця 

інформація використовується для налагодження і може бути вилучена у фінальній 

версії. 

Потім у останніх чотирьох рядках екрана функція lcdPrintStatus() виводить 

інформацію про стан, де 

1. s - локальний датчик тиску 

2. e - модуль ESP8266 

3. i - це з'єднання WiFi 

4. w - доступність веб-сервера 

5. l - лог-файл на SD-карті 

Після кожного символу є. 

Символ "плюс" або "мінус" означає, що помилок або проблем з роботою 

відповідного модуля немає. 

Радіопередавач nRF24L01+, або бібліотека RadioHead, вимагає вказівки адрес 

сервера і клієнта. Ці адреси надаються для випадків, коли є більше одного сервера і 



 

клієнта. Адреса - це просто довільне ціле значення. Коли клієнт надсилає пакет 

серверу, він вказує, якому серверу адресовано цей пакет. Сервер, з іншого боку, знає 

свою власну адресу і визначає, чи був пакет надісланий саме йому. 

Тому SERVER_ADDRESS сервера і клієнта повинні збігатися, але 

CLIENT_ADDRESS має бути різною для різних клієнтів. Це означає, що якщо в 

майбутньому до нашої системи підключиться ще один новий зонд, CLIENT_ADDRESS 

цього зонда має змінитися. 

 

 

Номер радіоканалу RF_CHANNEL має бути однаковим для всіх пристроїв. За 

замовчуванням це 2, але число за замовчуванням було змінено, тому ви можете вибрати 

інші числа. 

 

 

 

Необхідно змінити налаштування вольтметра, який вимірює напругу живлення 

акумулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб заощадити енергію, використовуйте легку бібліотеку Arduino з низьким 

енергоспоживанням. 

Ви можете виміряти фактичне споживання Arduino Pro Mini наступним чином. 

або . 

3. зазвичай 25 мА 

4. при роботі з DHT, так само як 

5. з бездротовим зв'язком 38 мА 

6. з LowPower.idle 15 мА 

7. при LowPower.powerDown 7.5 мА 

Вимірювання температури, вологості та напруги клієнтом 

енергію, компілювати її в структуру даних, надсилати дані на сервер, а потім 

надсилати дані назад на сервер. 



 

"Тоді давай спати." Якщо під час передачі виникає помилка, передача негайно 

повторюється.Сервер (центральний блок, домашній блок), у свою чергу, отримує, 

підтверджує отримання та обробляє дані. 

 

4.4 Внутрішня оболонка програмних засобів збору даних на сервері 

Логічне представлення або модель бази даних. 

1. таблиця з даними DHT від датчиків температури та вологості 

2. таблиці з даними БМП від датчиків тиску та температури 

3. між цими таблицями немає зв'язку або він відсутній. 

Фізичний підхід базується на конкретній СУБД і типі даних. 

Проілюструємо це на конкретному прикладі: SQL-скрипт make_tables.sql, що 

показує логічну та фізичну схему. 

Кожна таблиця повинна мати наступні типи полів. 

 

 

Назви полів можуть відрізнятися в різних базах даних, але їх значення однакове: 

унікальний ідентифікатор, ключ запису. Якщо в майбутньому ви побачите базу даних, 

яка не має такого лічильника на своїх таблицях, слід припустити, що базу даних 

розробляли люди, далекі від програмування. 

Вони зберігають дані тільки для одного типу датчиків в одній таблиці і створюють 

окремі таблиці для різних типів датчиків. Це робить базу даних і пов'язаний з нею PHP 

більш складним, але також полегшує розширення і зміну всієї системи в майбутньому. 

Наш проект має дві таблиці: таблиця arduino_dht містить дані з датчиків 

ДХТ(вологість та температура) і таблиця arduino_bmp містить дані з датчиків 

ВМР(температура, тиск). Якщо в майбутньому ви захочете додати, наприклад, датчики 

газу або датчики руху, вам потрібно буде створити додаткові таблиці.  

 Якщо тип датчика ДХТ11 або ДХТ22, немає необхідності показувати додаткову 

таблицю, використовуйте таблицю arduino_dht. 



 

 

Якщо я хочу зберігати в таблиці дані з декількох датчиків одного типу, то щоб їх 

розрізнити кожна таблиця повинна містити поле: 

CLIENT_ADDRESS, який фактично записується в client/client.ino для кожного 

екземпляра віддаленого клієнтського датчика і в server/server.ino для датчиків, які 

безпосередньо підключені до центрального пристрою - сервера. 

У виробничих системах також необхідне зберігання відповідності з idSensor і його 

буквенним, зрозумілим людиною описом. Тобто, давач з idSensor=2 означає 

"температуру та вологість в квартирі" тощо. Втім, для цього проекту нам не потрібно 

думати про щось складне, просто пам'ятайте про це. 

1. Дачнчик з idSensor (також називається CLIENT_ADDRESS) 11 - це кімнатний 

датчик на сервері (центральному пристрої). 

2. Виявлення з idSensor (він же CLIENT_ADDRESS) 20 - перший (і єдиний) офлайн-

детектор клієнтів у проекті. 

Перейдіть до наступного кроку Таблиця містить такі дані 

1. ipRemote - IP-адреса станції (сервера), з якої ідуть дані, що гарна для поєднання 

та моніторингу. 

2. dateCreate - записує дату та час створення. 

3. millis - час (в тисячних секунди) з моменту пуску рисунку на Arduino, він також 

корисний для налагодження. 

4. temperature – виміри температури повітря. 

5. humidity - рівень вологості. 

6. voltage - вольтаж живлення. 

1. errors - помилки (невикористані). Використовуються для зберігання кількості 

похибок та інших даних на час передачі, а також для віддаленого моніторингу стану 

всієї системи. 

Як бачите, таблиці arduino_dht і arduino_bmp дуже схожі. Єдині відмінності - це 

поля барометричного тиску та вологості, а також те, що ми хочемо об'єднати все в одну 



 

купу (таблиця). Однак перша нормальна форма цього не дозволяє. Багато програмістів-

початківців намагалися обійти цю проблему, але нікому це не вдалося і ніколи не 

вдасться. Це все одно, що ігнорувати закон всесвітнього тяжіння, але це може 

спрацювати тимчасово. 

Таблиця arduino_error_log корисна для налагодження - вона реєструє помилки та 

іншу системну інформацію. 

Як створити базу даних і користувача описано в make_db.sql. 

 

 

Після цього створіть власне ім'я бази даних та ім'я користувача. Тоді все, що вам 

потрібно зробити, це встановити пароль. 

 

4.5 Веб-сервер та додаток php 

Всі налаштування веб-інтерфейсу зберігаються в файлі config.php. Змініть їх 

відповідно до налаштувань вашої бази даних. 

Встановіть часовий пояс в PHP. 

 

 

Встановіть секретний ключ доступу (числовий формат). Він повинен відповідати 

константі SOURCE_KEY у скетчі server.ino. 

 

 

Наш веб-сервер не дозволяє автентифікацію або вхід за паролем, що ускладнює 

весь дизайн. У нашому прикладі це не було необхідним. Тому весь захист вбудований 

у файл robots.txt, без index.php і секретного ключа для цього доступу. 

Основний PHP-скрипт weather.php приймає прості HTTP GET-запити, що містять 

дані, і зберігає їх у відповідних таблицях бази даних. Якщо ключ. 

access_key не збігається, запит відхиляється. 

Скрипт weather-view.php використовується для відображення таблиць даних і 

містить посилання на інші скрипти веб-інтерфейсу. Його так і називають. 



 

Наприклад. 

 

 

 

weather-view.php відображає просту таблицю, тому вам потрібно мати це на увазі. 

1. датчик з ідентифікатором 11 є домашнім датчиком на сервері 

2. датчик з ідентифікатором 20 - це вуличний датчик 

Скрипт function.php містить функції, які є спільними для всіх PHP-скриптів. Скрипт 

chart-dht.php відповідає за побудову графіків наступним чином 

Google Charts Наприклад, графік напруги, отриманий від віконного датчика. У 

сонячний день напруга підвищується за рахунок сонячної панелі, а потім поступово 

розряджається від акумулятора.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

export-dht.php експортує дані з таблиці бази даних MySQL у файл CSV. Він 

використовується для імпорту даних в електронну таблицю для подальшого аналізу. 

export-voltage.php експортує дані про напругу живлення вуличних датчиків з бази 

даних MySQL у файл CSV. Це корисно для налагодження. 

truncate.php очищає всі таблиці, тобто видаляє всі дані. Корисно для налагодження. 

weather-view.php не містить посилання на цей скрипт, тому його потрібно викликати 

безпосередньо з адресного рядка браузера, звернувшись до $access_key. 

При отриманні даних завжди використовуйте функцію mysqli_real_escape_string(), 

щоб переконатися, що до бази даних не передаються невірні значення. 

Не забудьте розмістити файл robots.txt в корені вашого сайту, щоб пошукові 



 

системи не змогли його знайти. 

 

4.6 Серверний прийом даних 

Для доступу до сервера в файлі server.info потрібно поставити наступні константи 

 
 
 
 

 

У функціоналі void setup() server.ino ESP8266 спочатку перемикається в режим 

станції, щоб він міг діяти як WiFi користувач. 

 

 

 

 

І під'єднуватись до точки доступу. 

 

 

 

 

Коли з'єднання не вдалося, спроба повторюється (один раз). 

Після цього буде обрано режим автономного підключення TCP/IP. 

 

 

Щоб надіслати дані від детектора типу DHT на веб-сервер, використовуйте 

функцію з типом даних type=dht 

 

 

При надсиланні даних з датчика типу BMP на веб-сервер 

Ця ж функція використовується для типу даних, заданого за допомогою type=bmp25 



 

 

 

Функція espSendData() приймає на вхід рядок HTTP GET-запиту і надсилає його на 

цільовий веб-сервер. 

Внутрішньо espSendData() перевіряє його доступність, надсилаючи команду "AT" 

до модуля ESP, щоб перевірити з'єднання з WiFi і перепідключитися, якщо це 

необхідно. Потім він надсилає дані і розриває TCP-з'єднання. 

 

4.7 Програмний засіб для мобільних пристроїв 

Перше, що потрібно вирішити, це як передати дані з веб-сервера в Android-додаток. 

Тут не потрібно нічого вигадувати. Все вже винайдено - просто використовуйте 

HTTP GET і JSON. 

У нашому випадку, коли додаток для Android був ще в зародковому стані, ми могли 

вручну запрограмувати і налагодити простий GET-запит до веб-сервера. 

Java та Android надають бібліотеки для обробки даних у форматі JSON; текстовий 

формат JSON є зручним для читання людиною і тому корисний для налагодження. 

Щоб згенерувати поточні дані з датчика метеостанції, створіть на веб-сервері новий 

PHP-скрипт last-data-to-json.php. 

 

 

 

Тут <access_key> зазначено як секретний ключ доступу до бази даних. 

Приклад відповіді у форматі JSON. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

Він має три сенсори. Їхній ідентифікатор і тип (DHT або BMP) жорстко закодовані в 

коді метеостанції. Такий жорстко закодований підхід не є ідеологічно правильним, але 

є розумним компромісом для рудиментарних прототипів (які потребують швидкого і 

простого рішення). 

 

 

 

Скрипт last-data-to-json.php отримує останні дані з бази даних для цих різних типів 

датчиків і пакує їх у формат JSON. Таким чином, дані витягуються з бази даних "від 

початку до кінця". 

 
 

 

 

 

Тепер давайте напишемо простий Android-додаток, який запитує, отримує і декодує 

JSON-дані та виводить інформацію на екран. 

Наш додаток для Android буде максимально простим, зібравши в собі тільки 

найкраще з технологій. Навколо цього "скелету" ми будемо будувати різні "красоти". 

Ось кілька скріншотів того, що ми створимо. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Дані з станції прогнозування 

Як бачите, користувацький інтерфейс простий, нічого вигадливого і заснований на 

LinearLayout. 

У текстовому вікні вгорі відображається ідентифікатор датчика та його погодні 

дані; натискання кнопки "Оновити" ініціює повторний запит до веб-сервера. Далі, у 

вікні EditText. 

Єдиною конфігурацією програми є URL-адреса запиту, яка має вигляд 

 

 

Ви можете додати список доступних інтернет-з'єднань і перевірити стан 

мережевого з'єднання. 



 

 

 

 

Він може працювати з мережею і отримувати дані з веб-сайту. 

Щоб створити фонове завдання, незалежне від основного потоку інтерфейсу, 

використовуйте AsyncTask. Ця фонова задача отримує URL-адресу запиту і 

використовує її для створення HttpURLConnection. 

Після встановлення з'єднання AsyncTask завантажує вміст веб-сторінки (JSON) у 

вигляді InputStream. Потім InputStream конвертується в рядок, декодується за 

допомогою JSONObject і відображається в інтерфейсі за допомогою методу 

onPostExecute(). 

У файлі MainActivity.java змініть URL на адресу . 

 

Це використовується за замовчуванням під час першого запуску програми для 

Android. 

 

 

 



 

ВИСНОВКИ 
 

У роботі проаналізовано різні типи мобільних метеостанцій та їхні компоненти. 

На основі аналізу різних метеостанцій можемо стверджувати що технології їх 

створення зараз значно зменшили розмір самих метеостанцій і відповідно значно 

покращили їх зручність. Завдяки цьому кожна людина може дослідити погоду на 

завтра або найближчі кілька годин. 

Використання мобільних метеостанцій є набагато більш економним методом 

локального дослідження погоди і передачі даних навіть без контакту людини.  

Було розроблено мобільний додаток для керування та передачі даних з такої 

метеостанції віддалено, де ми можемо отримувати ці дані безпосередньо у програмі в 

себе на телефоні. 

Додаток можна використовувати для управління системою та збору всіх 

необхідних даних. Моніторинг роботи станції і, в разі урагану, робота станції у вітряну 

погоду або за поганих погодних умов внутрішній алгоритм, заснований на даних 

датчиків, може бути використаний для забезпечення безпечного водіння.
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