
METEOZIV NAPLÓ 
 

Szinte napi szinten foglalkozok elektronikai, valamint szoftver fejlesztéssel, ami az 
időjárás figyelést végzi. A weboldalnál sajnos ez nem látszik, ezért úgy éreztem kell 
egy naplózás, hogy látni lehessen az aktuálisan zajló folyamatokat.  
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HP2550 (HP1000) konzol spi flash chip kiolvasása. Ezzel biztosítva az eszköz, ha a 
tartalom vagy a SPI flash IC sérülne a jövőben, és az sd kártyás frissítés nem jöhetne 
szóba. A kiolvasott bináris tartalom nem publikus a kódban látható jelszavak tárolása 
miatt. Alap esetben a konzolt, azaz a beltéri egységet nem nagyon lehet tönkre 
tenni. A flash IC meghibásodása nagyon ritka, SD kártyás frissítés közbeni 
áramkimaradás (vagy adapter kihúzás) esetén lehet esetleg attól tartani, hogy a 
szoftverfrissítés megszakadása miatt nem fog elindulni a konzol.           

Gyári SPI FLASH:25L12835F (128MBit/16Mbyte) 

A ROM tartalom a kiolvasás pillanatában a „V1.9.0”-es szoftvert tartalmazta.  

 



Kicsit a panelről: 

A CPU GPU4530A-ra hallgat. Ez egy ARM cortex M4F-es processzor, ami 193,5Mhz-es 
órajelen ketyeg. Számomra meglepő, hogy egy ilyen eszközbe miért olyan vezérlőt 
tettek, amit multimédia és streaming applikációkra szánták. Abból a szempontból 
mondjuk előnyös, hogy a chip tartalmazza a TFT-LCD kontrollert, így nem szükséges 
olyan kijelző, ami vezérlőt tartalmaz. A panelon ezen kívül megtalálható még a 
16Mb-os SPI flash, ami a programot, azaz a firmware-t tartalmazza. Ebben tároljuk a 
mért adatsorokat is, amit aztán SD kártyára exportálunk. A CR2032-es gombelem az 
idő megjegyzésére szolgál. A CPU-t táplálja, hogy lekapcsolt állapotban is aktív 
maradjon a belső RTC. Végül a híres ESP8266 felel a WIFI kapcsolatért, jobb alsó 
sarokban pedig egy RF vevő található. A panel további részén pedig DC-DC 
konverterek láthatóak.       

GW1100 (DP1500) wifi stick spi flash chip kiolvasása. Ezzel biztosítva az eszköz, ha a 
tartalom vagy a SPI flash IC sérülne a jövőben. A kiolvasott bináris tartalom nem 
publikus a kódban látható jelszavak tárolása miatt. Az eszköz meghibásodásának az 
esélye sokkal kisebb, mint a konzolé. A wifi stick tartalék vevőnek lett beszerezve, ha 
a konzollal történne valami. 

Gyári SPI FLASH:W25Q16 (16MBit/2Mbyte) 

A ROM tartalom a kiolvasás pillanatában a „V2.1.9”-es szoftvert tartalmazta.  

      

 



 

Kicsit a panelről: 

A CPU egyben a wifit is tartalmazza. A népszerű ESP8266-ról van szó. Erre 
kapcsolódik a vezetékre integrált beltéri hő és páramérő, valamint az RF vevő. A SPI 
flash az ESP8266-os modulon található, nem integrálták egy panelre az ESP8266-os 
chipet a SPI flash-el, így cserélhető a CPU/WIFI egység egy az egyben. Egyszerű 
eszköz, és a V2.1.9 támogatja az összes Ecowitt szenzort. Az eszköz hátránya, hogy 
nem támogat helyi SD vagy flash chip alapú adatmentést, mint a konzol.  

-2022.06.13 

Elkészült a végleges panel terv az UV mérő szenzorhoz. Változás, hogy végül más 
típusú CPU került be a végleges verzióba.  

Az okok a következők:  

• WIFI lehetőség, ezzel együtt távoli OTA frissítés, amire akkor lehet szükség, ha 
a szenzort kalibrálni kellene a végleges helyén.  

• Bár atmega chipekből fel vagyok tankolva rendesen (ez napjainkban fontos…), 
mégis ár-érték arányban jobban megéri ezt a népszerű chipet alkalmazni 
helyette, ha a tudást is nézzük. 

További változások ebből kifolyólag: 

• ESP07-es modul szétszedése, és a gyári 1Mb-os flash átcserélése 4Mb-osra 
(hardveres változtatás, csakis hozzáértőknek) Az átalakítás oka, hogy a ESP07 
tartalmaz antenna csatlakozót, míg az ESP12 nem. Profibb megoldás, ha nem 
az ESP12-re taknyoljuk rá az antenna vezetéket. Az ESP07 viszont csak 1Mb-os 
flash-t tartalmaz, hosszútávon ezt nem árt nagyobbra cserélni.  

• Külső ADC alkalmazása (hardveres) 
• UDP adás mód meglévő wifi esetén (hardveres/szoftveres) 

Hozzáadások: 

• Belső hőérzékelő, a panel hőmérséklet mérésére (csak ellenőrzés céllal) 
• VEML6075 (így lett egy analóg, és egy digitális, mindez egy házban)  

Rövid leírás a végleges szoftverről: 

Az ESP8266-ban futó szoftver kezeli az ADC és DAC chipeket, a hőérzékelőt, és a 
visszajelző led-eket. A program úgy lett megalkotva, hogy ha az eszköz nem tud 
wifire kapcsolódni, akkor is elinduljon a program, és a kiválasztott UV szenzor az 



értéket küldje a telefonvezetéken a DAVIS adó felé. Ha tudunk wifire kapcsolódni, 
akkor a DAVIS adat küldésen kívül van egy hálózati UDP adatcsomag küldés. Ez 
tartalmazza mindkét szenzor értéket, és a panel hőmérsékletet. Az UDP csomag 
küldés egyelőre diagnosztikai funkciókat lát el, később egy 2. házilag épített vevő 
állomás felé küldheti az értéket.      

A panel tervek: 

 

 
Main board  

 

 
Dual sensor board 
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Napokkal korábban, mikor a Davis vantage pro2 állomás aktuális árait néztem, 
belebotlottam a gyári UV mérő technikai leírásába. A leírásból kiderült, hogy az UV 
szenzor nem digitális jellel van össze kapcsolva az adó egységgel, hanem 
feszültségszintet használ a méréshez. Ezek alapján 150mV/ UV index, azaz 15mV 
tizedenként. Az adatlap a 4 eres telefonkábel bekötését sem titkolta, így tudni lehet 
melyik a feszültségbemenetként funkcionáló láb. Sajnos ez önmagában kevés, 
bármilyen analog UV szenzort nem kapcsolhatunk rá konverter elektronika nélkül. 
Ennek oka, hogy nem létezik olyan analog UV szenzor, ami pont 0-2,5V között 
változtatja a feszültségszintet. A konvertálásra véleményem szerint mikrovezérlős 
megoldás a legalkalmasabb. A gyári szenzor, az UV dióda után műveleti erősítőt 
tartalmaz, amivel a 0-2,5V-os szintet megvalosítják. Lényegében ennyiből áll a 
szenzor, és ezért fizettünk ennyit… Lassan 10 éve, hogy Davis állomásom van, de 
továbbra is a szolár szenzor, ami eredeti az alap készleten kívül. Az UV szenzor 
véleményem szerint túlzottan drága. Sosem vett rá a lélek, hogy ennyit fizessek érte. 
Ezért mindig is alternatív szenzorok voltak használatba, amik nem a Davis állomáshoz 
kapcsolódtak. A mai nap az első, hogy egy tavaly beszerzett UV szenzor (ML8511) 
mikrovezérlős konverter után a Davis adóhoz lett kapcsolva.  

 

Mielőtt belemennék a technikai leírásba jelezném, hogy a Davis állomás nem gyári 
szenzorral való használata, nem hozzáértés végett, tönkre teheti az adó egységet! 
Éppen ezért nyíltan nem szándékozom megosztani a teljes dokumentációt. Gondolok 
itt a pontos kapcsolásirajzra, és a mikrovezérlőben lévő programra. Viszont aki 
benne van az elektronikában és mondjuk az Arduino programozásban, az sejtheti 
hogyan működik.   

 

Először nézzük mik a hátrányok: 

A gyári szenzorhoz képest foglalkozni kell vele dobozolás szinten. Ez a legnagyobb 
hátránya a házi készítésű UV szenzornak. Én egy dóm kamera házát használtam fel a 
mostani verziónál. További hátrány az, hogy beállítsuk, hogy jól is mérjen. Személyes 
véleményem, hogy egy jól megválasztott házzal és elektronikával felülmúlhatja az 
olcsó időjárás állomásoknál lévő UV szenzor mérési pontosságát. (használtam olyat, 
tudom hogyan mérnek…) A gyári Davis-nél nincs tapasztalatom összehasonlítás 



szinten, de a mai nap tesztelt ML8511 meglepően jó értékeket adott első kalibrálás 
után, ha a hivatalos mérésekkel hasonlítom össze. Ha ennyiből ilyen, az bőven jó 
általános UV mérésre.  

 

 
    

Végül a lényeg: 

A deszkamodellen összerakott méréshez ML8511-es UV szenzor modult használok, 
ami analog feszültséget ad ki. Ezt egy mikrovezérlő analog bemenetére 
(deszkamodellen ATMEGA328) juttatom, és a programban kalibrálom UV index 
értékre a kiolvasott feszültségérték alapján. A mikrovezérlőre egy 12 bites DAC IC 
kapcsolódik (MCP4921), ami az adott UV index alapján feszültségértéket ad ki. Ennek 
a kimenete kerül rá a Davis adó UV bemenetére. A külső DAC IC alkalmazása azért 
fontos, mert jobb a felbontása (12 bit) az alkalmazott mikrovezérlőben lévő PWM-
hez képest (8 bit). A 15mV-os lépcsők miatt ez fontos szempont volt. Természetesen 
a mikrovezérlő miatt digitális i2c-s UV szenzor is alkalmazható lenne, amit aztán 
feszültségszintre konvertálnánk UV index alapján. Jelenleg a már említett szenzor a 
kedvenc.  

 



 
 

Végül zárásként annyit mondanék, hogy sajnos a konvertert külön feszültségforrással 
kell járatni, és nem vehetjük le a 3V-ot az adó egységről. Ennek az az oka, hogy a 3V 
nem folyamatosan van jelen, csak a mérési „kérelem” idején, így mikrovezérlő 
táplálására nem alkalmas, mert rövid ideig van jelen.  

 

 

     

 

        


