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Zatím jsem se ve svém volném èase zabýval pouze
pøíjmem meteorologických snímkù ze satelitu, ale i na
zemi se dá mìøit a zkoumat spousta zajímavých dat.
Proto jsem se rozhodl postavit si s kamarádem malou
meteorologickou stanici, která umí mìøit základní údaje
o povìtrnostní situaci. Její popis najdete v budoucnu na
stránkách èasopisu  Praktická elektornika - A Rádio.

 Jednou ze základních meteorologických velièin je
atmosférický tlak. K jeho mìøení se dají na trhu koupit
rùzná èidla. Já si vybral od firmy Motorola s oznaèením
MPX4115A. Jedná se o velmi �ikovnou souèástku pro
mìøení absolutního tlaku. Obvod na sobì integruje
vlastní èidlo, výstupní zesilovaè a obvody pro teplotní
kompenzaci. Mù�e být pou�íván v rozsahu teplot -40 a�
125st C a je urèen pro stavbu vý�komìru, rùzná
prùmyslová øízení nebo pro meteorologickou stanici.
Vnitøní uspoøádání obvodu je patrné z obr.1.

Ze základních údajù vybírám:
Napájecí napìtí: 4.85-5.35V (typ. 5.1V)
Odbìr proudu: typ. 7mA
Èasová odezva: 1ms

Tlakové èidlo lze pøímo pøipojit k AD pøevodníku
napojeném na mikroprocesor s displejem. To sice pøiná�í
komfort a mo�nost rùzného zpracování dat, nicménì
zapojení není jednoduché a vy�aduje programování
mikroprocesoru, co� mù�e nìkteré zájemce odradit.

DIGITÁLNÍ   BAROMETR

Obr.1. Vnitøní uspoøádání tlakového èidla.

Odkou�el jsem jednoduché zapojení jako doplnìk k
digitálnímu multimetru, viz. obr. 2 a 3. Ten pøímo
zobrazuje hodnotu atmosférického tlaku (kdy� si
odmyslíme desetinnou teèku) v hPa.

Citlivost èidla je 45.9mV/kPa a výstupní napìtí je
urèeno vztahem Vout=Vs(0.009*P-0.095)+-chyba. Pro
støední hodnotu tlaku 1000hPa vychází pøi napájecím
napìtí (Vs) 5.1V Vout 4.1V. Pokud tedy výstupní napìtí
zesílíme cca 2.2x a posuneme napì�ovì na vhodnou
hodnotu, mù�eme z mìøicího pøístroje odeèítat pøímo
hodnotu atmosférického tlaku.

První dva operaèní zesilovaèe zesilují signál 2.2x a
stejnosmìrnì posouvají výstupní signál tak, aby pøi tlaku
1000hPa bylo výstupní napìtí právì 10.00V (nastavení
se dìje pomocí P1). Poslední zesilovaè slou�í jako
komparátor a LED indikují �vysoký� a �nízký� tlak.
Rozhodovací úroveò se nastavuje pomocí R8. Celý
barometr je napájen z jednoduchého stabilizovaného
zdroje 12-18V. Zapojení je navr�eno tak, �e nepotøebuje
záporné napájení.

K pou�itým souèástkám asi jen tolik, �e celé zaøízení
je urèeno pro pou�ití pøi stálé pokojové teplotì. Pro
pøesnìj�í vyu�ití by bylo vhodné pou�ít precizní referenèní
zdroj (typu bandgap) a kvalitní operaèní zesilovaè. Pro
popsané pou�ití vyhoví obyèejná 78L05ka a témìø
libovolný zesilovaè. Trimry R6 a R8 by mìly být
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víceotáèkové (napøíklad Spectrol), proto�e potøebujeme
pøesnì nastavit napìtí na desítky mV. LED diody lze
pou�ít napøíklad ve tvaru �ipek apod.

Obr.2. Modul  pøipojen k multimetru FLUKE.

Obr.3. Schéma zapojení barometru.

Plo�ný spoj byl navr�en jako doplnìk k digitálnímu
multimetru FLUKE, ze strany spojù jsou pøipájeny
banánky, které se zasouvají pøímo do mìøicích svorek
pøístroje. Jeho výkres je na obrázku 4  a osazovací výkres
na obr.5. Nìkdo mù�e na výstup pøipojit ruèkové mìøidlo
s ocejchovanou stupnicí a získá tak pøesný barometr.

Vlastní o�ivení je jednoduché. Pøi pou�ití kvalitních
souèástek musí zapojení pracovat po prvním pøipojení
napájení. Nesmíme zapomenout osadit 2 drátové
propojky. Je nutné v�ak nakalibrovat výstupní úroveò,
nejlépe s profesionálním barometrem. Máme-li jej k
dispozici, staèí trimrem R6 nastavit správný údaj na
multimetru. Trimrem R8 se poté nastaví rozhodovací
úroveò �nízkého� a �vysokého� tlaku, napøíklad 1000hPa.

Druhou mo�ností kalibrace je nastavit výstupní napìtí
kolem 10V a zapamatovat si jeho hodnotu ve 14:00
hodin. Poté je nutné sledovat zprávy o poèasí na ÈT1 v
18:00, kde jsou udávány namìøené hodnoty tlaku v
rùzných místech Èeské republiky. Staèí si zapamatovat
údaj z nejbli��ího mìsta a trimrem R6 posunout údaj
správným smìrem. Na Internetu naleznete informaci na
http://www.meteopress.cz/meteodat/aktualcr.htm.

Samotné vyu�ití zaøízení snad není potøeba
vysvìtlovat. Ideální je spojit jej s modulem digitálního
voltmetru, který se dá bì�nì zakoupit. Dostanete tak
plnohodnotný barometr.

Barometr mù�e napomoci pøedpovìdi poèasí,
upozorní citlivé osoby na zmìny tlaku, pøi úpravì zapojení
jej mù�ete pou�ít i jako vý�komìr do svého osobního
letadla. Upozornìní pro u�ivatele: Prudký pokles tlaku,
spojený s podezøele silným vìtrem za okny a létajícími
pøedmìty, mù�e znamenat tornádo... .
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Jednou viditelnou nevýhodou barometru je vy��í cena  èidla. Je potøeba si uvìdomit, �e èidlo pøedstavuje výrobnì
pomìrnì slo�itou mechanicko-elektronickou souèástku, která obsahuje i pøesnì definované vakuum. Stavebnici
barometru vám nabídne firma EMGO, Areál VÚH�, 73951 Dobrá, email emgo@iol.cz.

Obr.4. Návrh  ti�tìného spoje. Mìøítko 1:1.

Obr.5. Osazení ti�tìného spoje souèástkami.

Obr.6. Tlakové èidlo Motorola MPX4115A.

Ovìøeno v redakci èasopisu  Praktická elektronika...
Barometr lze sestavit a o�ivit za jedno odpoledne. Pøi stavbì se vyskytl jen jeden drobný problém - z obr. 8 nebyla zcela zøejmá
orientace èidla - správnì je zapájeno tehdy, smìøuje-li strana s plí�kem a popisem smìrem k IO1. Barometr pracoval na první
zapojení a výstupní napìtí bylo mo�né snadno a pøesnì nastavit. Jedinou výhradu máme k zapojení komparátoru s IO1c.
Pøi pøeklopení se zmìní zátì� stabilizátoru a jeho výstupní napìtí se ponìkud zmìní. U testovaného vzorku se po pøeklopení
zmìnil údaj na pøipojeném mìøidle asi o 10 hPa (R7 = 1 k....). Doporuèujeme proto komparátor buï nevyu�ívat (D 1 a� D4
vypustit), nebo LED�upnout� jinam ne� k napìtí 5 V. Jednou z mo�ností je pou�ít odporový dìliè a diody D 1 a D2 pøipojit
k jeho støedu. Zvolíte-li vhodnì odpory rezistorù v dìlièi, lze pak R7 nahradit propojkou.
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Seznam souèástek
Kondenzátory
HODNOTA KUSY TYP SOUÈÁSTKY OSAZOVACÍ POZICE, POZNÁMKY

1nF .........................................1 ........ keramika ......................................... C1
100 nF....................................3 ........ keramika ......................................... C2, C3, C4
Rezistory
100 kiloohmù .........................4 ........ keramika ......................................... R1, R2, R3. R5
220 kiloohmù .........................1 ........ keramika ......................................... R4
100 kiloohmù .........................2 ........ Trimr SPECTROL víceotáèkový .... R6, R8
Ostatní souèástky
MC34074AP (TL64CN) .. 1 ........ 4x  operaèní zesilovaè .................... IC1
MC78L05 ........................ 1 ........ Stabilizátor napìtí ........................... IC2
MPX4115A.............................1 ........ Èidlo tlaku ....................................... X1
LED ........................................2 ........ Svítivá dioda ................................... D1, D2
1N4148 ..................................2 ........ Si dioda univerzální ........................ D3, D4

Upozornìní
Tento text má slou�it pouze jako stavební návod pro individuální zhotovení pøístroje. Výroba pøístrojù

k obchodním úèelùm je mo�ná  jen s písemným svolením autora konstrukce Ing. Radka Václavíka!

Obr.7. Osazení ti�tìného spoje souèástkami.

Obr.8. Deska barometru - pohled zespodu


