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Alapgondolat 
 
Manapság egyre elérhetőbbek az időjárási információk, animált felhőképek. Rég volt, amikor 
a diákok egy hőmérő kihelyezésével és naponta háromszori leolvasásával észlelték a 
hőmérsékletet. Az iskola udvarán álló szélkakasra még emlékezhetnek az idősebbek. Azóta 
sokat fejlődött a világ! Ma számos analóg és digitális szenzor áll a rendelkezésünkre, áruk 
bárki számára megfizethető. Mindenki zsebében ott lapul az okostelefon, az internet 
segítségével pedig a világ bármelyik pontjáról elérhetőek az adataik.  
 
Munkánk során több tantárgy integrációját képező Arduino alapú, olcsó és bárki által 
elkészíthető, sőt szabadon fejleszthető időjárás állomást  valósítottunk meg. (1. ábra) 
 

 
1. ábra saját időjárás állomás alkotórészei 

 
1/a. ábra szenzor 

 



  
1/b. ábra GPS modul 

 
Az alap Arduino panel programozása az informatika órához kapcsolódik. A szenzorok 
használata a fizika órákon tanult fogalmakra épít. Maga a mérés földrajz órai tevékenység, 
míg a kapott adatokból következtetések levonása akár a biológia órák tananyagát is 
kiegészítheti. Így a barkácsoló kedvű diákok ténylegesen hasznát látják az iskolában 
tanultaknak!  
 
Természetesen nem csak szórákozásra, a tananyag kiegészítésére jó műszerünk, hanem a 
szenzorok adatainak felhasználásával akár tudományos jellegű mérések forrásává, vagy 
amatőr meteorológusok előrejelző állomásává is válhat berendezésünk. 
 

 
Mit is mérjünk? 

 
Az időjárás elemei közöl a piacon kapható szenzorok közül az alacsonyabb árfekvésűeket 
kiválasztva mérhetünk hőmérsékletet (talaj, levegő), páratartalmat, légnyomást, kis 
ügyességgel kidobásra szánt alkatrészekből építhetünk szélsebesség jelzőt.   
Az értékeket WEB-es felületen távolról (akár okostelefonnal) leolvashatjuk, a mért adatokat 
letároljuk a későbbi feldolgozás céljából. Ha a mérés helyét is meg akarjuk adni GPS modult 
is használhatunk. 
 

 
Arduino 

 
A mérőeszköz és a számítógép közötti kapcsolatra az Arduino-t egy ingyenes 
mikrokontrolleres szoftveres fejlesztői környezetet használunk.  
A legelterjedtebb az Arduino Uno panel. Ez az Atmel AVR ATMega328-as mikrovezérlőre 
épül. Az ATMega328-as egy 28 lábú mikrovezérlő, ami 20db felhasználható I/O lábbal 
rendelkezik. Ebből a 20-ból 6db használható analóg bemenetnek, 6db használható PWM 
kimenetnek és két láb használható külső megszakításokhoz. Az Arduino panel (2. ábra) a 
számítógéphez egy USB kábellel csatlakoztatható. Ezen keresztül történik a panel tápellátása, 
a mikrovezérlő programozása és a PC-vel történő kommunikáció.  
 



 
2. ábra Arduino panel 

 
Több, gyári panelt (shield) ültethetünk az alappanelre. Az így kapott "toronnyal" már egész 
számítógépet kiváltó egységet készíthetünk. (3. ábra) 
 

 
3. ábra Arduino "torony" 

 
 

Fejlesztő környezet 
 

Az Arduino nemcsak a hardvert takarja, hanem az egész fejlesztőkörnyezetet is magában 
foglalja. A PC-n futó ingyenesen letölthető Arduino [1] nevű programmal könnyen írható a 
mikrovezérlőre kód, ami lefordítás után az USB kábelen keresztül az Arduino panelre 
tölthető. A fejlesztőkörnyezet által használt Arduino programnyelv a C++ egy egyszerűsített 
változata, amely rengeteg beépített könyvtárat tartalmaz, de sok ingyenes könyvtár is 
letölthető. Ezek a bonyolultabb programozási feladatokat nagymértékben leegyszerűsítik. (4. 
ábra) Külön kiemeljük a panelek közül az Ethernet shield-et, menynek segítségével WEB 
szervert alakítunk ki az adatok távoli elérése céljából. A szenzorainkat saját gyártású panelre 
is illeszthetjük, de akár hosszabb vezetékkel is beköthetjük. Mindenképp figyelembe kell 



venni, hogy az időjárás nem csak napos időből áll. Berendezésünk - amennyiben ténylegesen 
megépül - ki lesz téve az elemek erejének. Gondoskodni kell a megfelelő vízmentességről.  
 

  
4. ábra Arduino fejlesztő környezet 

 
 
 

Mit is tud a műszerünk? 
 

Két változatot készítettünk el. Az első egy számítógépet igénylő mérőállomás, mely soros 
porti kommunikációval (a valóságban virtuális soros port USB-n megvalósítva) küldi az 
adatokat a számítógép felé.  
Az értékek egy soros porti monitoron (5. ábra), vagy LabVIEW grafikus nyelven megirt 
programon (6. ábra) jelennek meg. Ez utóbbi megoldás sokkal látványosabb és közérthetőbb, 
hiszen egy grafikon sokkal többet mond pár változó számsornál. A program adta 
lehetőségeket kihasználva adatainkat elmenthetjük a későbbi kiértékelés céljából. 
 



 
5. ábra soros porti monitor 

 

 
6. ábra LabVIEW felület 

 
A másik változat kiegészült egy Arduino alapú WEB szerverrel, mely az internetre küldi a 
mért értékeket (7. ábra). Ebben a változatban még csak vezetékes internet kapcsolatot 
valósítottunk meg. Megfelelő internet szolgáltató segítségével (fix IP cím) mérőállomásunk 
adatai a világ bármely pontjáról leolvashatóak egy internet elérést támogató eszközzel. 
 



 
7. ábra WEB-es felület 

 
Mindkét egység alkalmas a levegő hőmérsékletének, páratartalmának és nyomásának 
mérésére. Ezt a BME280 típusú szenzor (1/a ábra) [2]  segítségével méri. Alternatívaként 
használható a MBP085 típusú szenzor [3] mely az előzőhöz képest csak hőmérséklet és 
nyomás adatokat szolgáltat.  
Mindkét szenzor I2C kommunikáció segítségével küldi az adatokat. Szerencsére az Arduino 
ingyenes könyvtárai között megtalálható az I2C kommunikáció, így a programozás nem 
igényel nagy erőfeszítést.  
 
A szélsebesség mérésére saját szenzort készítettünk. Egy leselejtezett számítógépes CD 
egységből szedtük ki a tálcamozgató motort, melynek tengelyére AutoCAD-ben megtervezett 
és 3D nyomtatóval kinyomtatott szélkanál került (8. ábra). A  motort generátorként használva 
a forgási sebességével arányos feszültséget szolgáltat, ami hitelesítés után szélsebesség 
adatként kerül feldolgozásra. A feszültséget az Arduino analóg bemenetén mérjük.  

 

 
8. ábra saját "gyártású" szélkanál 

 



A szélsebesség hitelesítése egyszerűen úgy történhet, hogy egy gépkocsi sebességmérőjét 
alapul véve feljegyezzük az ablakon, szélcsendes időben kitartott érzékelő által szolgáltatott 
feszültségadatot. (megjegyezzük, hogy az Arduino GPS könyvtára szolgáltat sebességadatot 
is) Az összetartozó sebesség - feszültség adatokból a LabVIEW programmal könnyen 
készíthető interpolációs programrész. 
 
 A WEB szerveres változat ezen kívül kapott egy GPS egységet (1/b ábra) is, (GY-
NEO6MV2 GPS modul [4]) mely szintén I2C kommunikációt alkalmaz. A hozzá tartozó 
Arduino könyvtár ingyenesen elérhető [5]. Itt nem használjuk ki a teljes könyvtár adta 
funkciókat, csak a koordináta és dátum/idő adatokat és a pontosságot jelző műholdak számát 
használjuk fel.  
A következő ábrákon látható a rendszer feléledésének menete. Először csak a szenzorok 
küldenek adatokat (9. ábra), majd a GPS modul is életre kel (10. ábra), végül a teljes rendszer 
pontosságát jelzi a Satelit szám (7. ábra).  
 

 
9. ábra feléledő rendszer 

 

 
10. ábra elkezd adatokat küldeni a GPS modul is 

 
 



Szerencsére a WEB szerver elkészítéséhez az Arduino könyvtárak között találunk ingyenes 
segédletet [6], csak saját igényeinknek megfelelően kell felprogramozni, HTML nyelvű 
utasításokat használva (11. ábra).  Az adataink akár egy okostelefonal is lekérdezhetőek (12. 
ábra), feltéve, ha megfelelő hálózaton vagyunk. (példánkban lokális hálótatot használtunk, az 
Ethernet Shield egy WiFi routerhez kapcsolódott) 
 

 
11. ábra HTML utasítások az Arduino programban 

 

 
12. ábra okostelefon képernyőkép 

 



Összegzés 
 

Munkán során egy olyan könnyen és a gyári időjárás állomások árának töredékéért 
megvalósítható műszert készítettünk, mely több középiskolai tantárgy integrációját is be tudja 
mutatni. Az eszköz felveszi a versenyt a gyári eszközökkel, házilag továbbfejleszthető. 
Előnye, hogy nem csak helyhez kötött mérések végezhetőek vele, hanem internet kapcsolat 
segítségével távméréseket is készíthetünk. 
 
Természetesem a projekt még nincs befejezve, hiszen mindenkinek támadhat ötlete. Néhány, 
a tesztelés során felmerült továbbfejlesztési lehetőségeket is megemlítünk:  
 
- Mindenkép a gyakorlati megvalósítás során gondoskodni kell az elektronika (Arduino, 
szenzorok) vízmentes szereléséről. (mivel a készülékünk csak demonstrációs célokat szolgál, 
ettől most eltekintettünk) 
 
- Lehetséges megoldás a szenzorokat tartalmazó kültéri rész és a szobában elhelyezett 
feldolgozó elektronika közötti bluetooth kapcsolat kialakítása (ezt számos gyári időjárás 
állomásnál megtaláljuk), bár ekkor a kültéri rész tápellátásáról is gondoskodni kell. 
 
- Saját ötlet alapján további - akár gyári, akár saját készítésű - szenzorokkal bővíthető. 
(Például fényerősség érzékelő, szélirány jeladó) 
 
- A WEB szervert átalakíthatjuk WiFi kapcsolatosra megfelelő Shiel-et használva, így 
megnövelhető a kihelyezés távolsága. 
 
- Nem on-line mérések elvégzéséhez SD kártyás adattároló panelt használhatunk, vagy az 
Ethernet shield-re csatlakoztatható micro SD kártyára menthetjük adatainkat. (például 
nehezen megközelíthető, lakott területtől távoli - WiFi elérést nem biztosító - helyekre 
kihelyezett állomás adatait tárolhatjuk (itt a tápellátásról kell még gondoskodni, de például 
napelemek segítségével az akkumulátorok töltése megoldható) 
 
- Több egységet sűrűn (néhány kilométerre egymástól) elhelyezve átfogó képet kaphatunk egy 
tájegység, vagy akár a teljes ország pillanatnyi időjárásáról, amit egy kiértékelő program 
segítségével rövid távú időjárás előrejelzés készítésére is felhasználhatunk. 
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