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Вимірювач фізичних параметрів навколишнього середовища

Розглянемо питання побудови цифрового вимірювача фізичних параметрів
повітряного середовища. Було обґрунтовано підхід до вибору первинних
вимірювальних перетворювачів, проведений аналіз можливих похибок
цифрового вимірювача.

На даному етапі все більше уваги приділяється комфортності середи
перебування людини, і, як наслідок, зростає потреба в системах контролю
параметрів довкілля. Вимірювання вологості, температури, атмосферного тиску
та швидкості вітру з використанням сучасних сенсорів знайшли широке
застосування і є одним із поширених напрямків вимірювань. Для забезпечення
високої точності вимірювань необхідно здійснити підсилення сигналу
первинного перетворювача, лінеаризацію передатної характеристики,
компенсацію початкового зміщення та похибок, які виникають у зв’язку зі
зміною температури довкілля.

Структурна схема цифрового вимірювача фізичних параметрів повітряного
середовища наведено на рис. 1. включає наступні елементи: перший вимірює
температуру повітря, другий - відносну вологість, третій – атмосферний тиск,
четвертий – швидкість вітру. Завдання проекту – виміряти вказані параметри і
відправити дані на приймач.

Параметри повітряного середовища, отримані приймачем, виводиться на
цифровий відліковий пристрій (ЦВП). До складу схеми входять первинні
вимірювальні перетворювачі: ПВП1 – призначений для контролю температури,
ПВП2 – датчик відносної вологості, ПВП3 – датчик атмосферного тиску, ПВП4
– ультразвуковий датчик швидкості вітру.

Мікроконтролер здійснює обробку вимірювальної інформації, що
представлена у цифровому вигляді, для керування даною інформацією та
забезпечення обміну даними між окремими частинами схеми та зовнішніми
пристроями.

Генератор синхронізуючих імпульсів (ГСІ) виробляє синхроімпульси,
необхідні для роботи мікроконтролера.

Пульт управління (ПУ) надає можливість програмувати контролер на
виконааня конкретних алгоритмічних функцій.

Радіомодуль NRF24L01 (передатчик), призначений для передачі даних о
параметрах повітряного середовища на відстань (до 1100 м), де другий
радіомодуль (приймач) здійснює приймання даних та передачу їх для
подальшої обробки на мікроконтролер приймача.
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Рис. 1 – Структурна схема цифрового вимірювача

Цифровий відліковий пристрій (ЦВП) необхідний для цифрового
відображення інформації на екрані.

Блок живлення (БЖ) забезпечує необхідну напругу для роботи приладу.
Живитися передавач повинен напругою від 3 до 3,6 В (нижня межа 3 В для

датчика температури, а верхня – для радіомодуля NRF24L01).
На цей час актуальним залишається завдання вибору ПВП і варіанта його

підключення, тому що саме метрологічні характеристики ПВП у вирішальній
мірі визначають точність всієї вимірювальної системи.
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