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Előszó: 
 

Hosszas fejlesztés után a csapadékmérő fűtésvezérlő elektronika végre elkészült. Az újítás? LCD-s 

megjelenítés, 2db precíz hőérzékelő, és 2db külön vezérelhető relé. Felmerülhet a kérdés minek 

ennyire túlbonyolítani egy ilyen eszközt, ami csak az alkatrészköltséget emeli. Véleményem szerint ez 

nem túlbonyolítás. Ahogy a képen is látszik minden információ egyszerre olvasható le a kijelzőről. 

Például láthatjuk a csapimérőben elhelyezet hőérzékelő szenzor által mért értéket, vagy hogy megy e 

a fűtés, stb. Egy eszköz, ami a célnak minden igényt kielégít! :)  

 

De nézzük is miről is van szó: 
 

Akik olvassák a címet, és nincsenek benne a meteorológiában, azok feltehetik a kérdést "hogy ez mire 

való?" A meteorológiában az automata csapadékmérők a szilárd halmazállapotú csapadékot, például 

a havat, nem tudják mérni olvasztás nélkül. A mérőedényt ezért fűteni kell, hogy megolvadjon a 

tetejére eső hó. Azonban vigyázni kell hogy ne fűtsük túl, mert akkor párolgással ronthatjuk a pontos 

mérést. A hőmérséklet szinten tartását termosztáttal tudjuk megvalósítani. A módszer ugyanaz, mint 

a szoba termosztátnál. A különbség csak annyi hogy ennél a hőmérséklet alacsonyabb értékre is 

beállítható. Azaz például 2 fokot is be lehet állítani, hogy szinten tartsuk. Bár megjegyzem erős 

havazásnál legalább 7-8 fokos hőmérséklet kellett hogy olvadjon a hó. 

 

Áramkör: 

 
Figyelem! Az áramkör maximálisan saját készítésű, beleértve a hardvert és a szoftvert is. A szoftver 

több napon keresztül készült. A sok-sok munkaóra ellenére a forráskód is ingyenes, mivel hobbi 

programozás szinten ennek a híve vagyok. Ez mellett a másik hogy JAL V2-ben lett írva a program. Ez 

egy kevésbé ismert Pascal szerű nyelv, ezért mindenképp megérdemli hogy más programozni vágyok 

is lássák a program felépítését, működését.         

 

 

 



Tulajdonságok: 

 

 4X20 karakteres LCD kijelző hogy minden információ egyszerre látszódjon 

 2db hőérzékelő (1 wire rendszerű a csapadékmérőnek, i2c kommunikációjú a vezérlő panelre 

integrálva.  

 2db relés vezérlés (Két különálló fűtőellenállás hogy a panelt külön lehessen fűteni)  

 Csapadékmérő fűtésének Be/kikapcsolási hőmérsékletének állítása (0 fok alatt folyamatosan 

fűt, ezért az alatt nem állítható!)  

 Fix, nem állítható 5 fokos be és 15 fokos kikapcsolás a panel fűtésére  

 

Leírás:  
 

Az áramkört először Breadboard-on raktam össze. (szerelőlap, mely lehetővé teszi az áramkör 

prototípusának elkészítését)  

 

Felépítése/működése: 

Az áramkör lelke egy PIC16F876A mikrovezérlő. Ehhez kapcsolódnak a különböző egységek, mint 
LCD, hőérzékelők, és relék. Egy DS18B20 típusú 1 wire rendszerű hőmérő szenzor méri a 
csapadékmérőben lévő hőmérsékletet. Az értéket a kijelzőn a 3. sorban "Rain Gauge" 
(csapadékmérő), szöveg után olvashatjuk le. A panel hőmérsékletet egy DS1621-es i2c-s szenzor 
olvassa ki, mely a 4. sorban olvasható "control unit" (szabályzó egység) szöveg után. Nyilván ez azt a 
hőmérsékletet méri, ahol a vezérlő el van helyezve. A 2.1-es szoftverban a második relét ez alapján 
kapcsoljuk, evvel fűtve a vezérlőpanelt. A mikrovezérlőre két darab relé kapcsolódik. A relék 
meghúzását kontrol LED is jelzi, a főképernyőn pedig szimbólum jelzi a hozzá tartozót. (Rg=Rain 
Gauge/Uc=Control Unit). A mikrovezérlő a beállított hőmérséklet(ek) alapján vezérli a reléket. A 
csapadékmérő fűtése állítható a menüben, de 0 fok alatt folyamatosan húz a relé, azaz fűt! A 
beállított értékek a főképernyőn is leolvashatóak a második sorban. A "contol Unit" előre beírt, amit 
csak a forráskódban lehet átírni. Jelenleg bekapcsolási hőfok 5 fok,  kikapcsolási pedig 15 fok.      

Hardver véglegesítése: 

A próbapanelos tesztelés után a végleges hardverhez készült egy nyomtatott áramköri lap. A panelt 
úgy terveztem hogy a mikrovezérlőn nem használt portok is használhatóak legyenek az esetleges 
fejlesztés során.      

Képek az áramkörről: 

Kezd összeállni a kép... Breadbord-on összszerelve 

 



Frissen elkészült saját tervezésű és készítésű nyomtatott áramköri lap 

 

Első teszt 1 wire hőérzékelő nélkül. Jól látható hogy szenzor nélkül, vagy hibás bekötés esetén 
"DS18B20 Read Failed" felíratot kapunk a hőmérséklet helyén. A kép jobb oldalán pickit2 programozó 

figyel. :)    

 

 

 

 

 

 

 

 



DS18B20 információs képernyő hőérzékelő nélkül.  

 

DS18B20 információs képernyő hőérzékelővel. Látható az érzékelő ID száma és a hőmérséklet is.    

 

 

 

 

 

 

 



Beállítási képernyő 

 

Éles üzemben. A dobozban 4db fűtőellenállás található, hogy a panel a hidegben ne tudjon lehűlni. Az 
LCD miatt érdemes... A fűtését a"Control Unit" értéke szabályozza. (5fok-->15fok) Jobb oldalt a 

dobozban egy feszültség stabilizátor is elhelyezésre került. Utólagos ötlet volt, ezért nincs a panelon. 
Így a bejövő 24-30V-ot először egy 12V-os stabilizátoron megy keresztül, és csak utána jut az 5V-osra, 
ami a panelra van elhelyezve. A kapcsolt fűtés feszültsége 24-30V-ról megy. A 12V-os táp csak az 5V-

os stabilizátort táplálja.       

 

 

 

 



DS 1 wire szenzor info képernyő 

 

Kezdetleges képernyő a "Control Unit" fűtés vezérlés információjáról. (2.1-es szoftverben) 

 

 

 

 

 

 

 



Szoftver információ 2.1-es szoftver alatt. 

 

Főképernyő. Felső sorban az aktuális fűtés látható. A képen jelenleg csak a CU, azaz a Control Unit 
fűtése ment csak. A második sorban a beállított értékek láthatóak. +7 fok a bekapcsolási, +16 fok a 

kikapcsolási hőfok.     

 

Elhelyezés: 

Én a kertben helyezem el a vezérlőpanelt, és földbe vittem el a szenzorokig a tápkábelét. Tehát 
szakítva a tavalyi akkus táplálástól, egy külön táppal táplálom a panelt, így nem kell töltögetéssel 
foglalkozni... Azonban így a vezérlőpanelt is fűteni kell, hogy az LCD-n lássunk valamit nagyon 
hidegben is. Illetve nyilván védeni kell az időjárás okozta dolgoktól. (eső, szél, stb.) 

De van egy másik lehetőség! Mégpedig az hogy a vezérlőpanel laksásban van, és onnan visszük a 
csapimérőhöz a 3 eres 1 wire szenzor kábelt (adatjel, +, -), és a relé által kapcsolt fűtőellenálláshoz 



szükséges vezetéket (+ , -). Az 1 wire akár 100 métert is át tud hidalni (én 25-26 méterig próbáltam 
programírás közben). Ekkor nem kell fűteni a panelt, és a Contol Unit hőmérsékletnél is az éppen 
elhelyezett helyég hőmérsékletét fogja mérni.   

Amugy ezért is esett a választásom a DS18B20-as szenzorra, mivel az 1 wire kommunikál, és nem kell 
a vezérlőegységet a szenzor mellett elhelyezni, azaz nem muszáj szabad ég alatt lennie. Így utólag 
nekem sem ártott volna, ha a földbe ásott gége csőbe nem csak a két eres 1-es vezeték kerül, hanem 
mondjuk telefonkábel, amiből 3 eret használtam volna az 1 wire-nak. Azonban utólag nincs kedvem 
ásogatni, és kábelt húzogatni, ami nem is lenne egyszerű, mivel gégecső, és nem egyenes a talaj... 

     

Szóval mindenkinek meg van a lehetősége mindkét változathoz. 2 verziójú szoftver kerül 
megosztásra, melyből az egyiknél a vezérlőpanel fűtése nem lesz aktív.     

Későbbi fejlesztések: 

Későbbi fejlesztéseken is gondolkodom. Elsőként, ami nem igényel hardveres módosítást az a menü 
egyszerűsítése. Ez a 2.2-es verzióban meg is fog történni. 

Továbbá mások ötleteiből az is tervezés alá került, hogy vezeték nélküli egységet alkalmazzak (ez 
annál lehet jó, aki a vezérlőpanelt a szenzorok mellett helyezte el!). Ennél két lehetőség volna. Az 
egyik, hogy a mostani panelhoz egy 433Mhz-es adó egységet kapcsolok, ami egy épített beltéri 
egységre küldi az adatokat Manchester kódolással. Az épített beltérin meg egy vevő foglalna helyet 
mikrovezérlővel, és kijelzővel. Ez a legegyszerűbb feladat, és akkor a beltérin is látszódna mi történik, 
azaz nem kell ellenőrzés szempontjából elsétálni a szenzorokig. :) Ez sem igényel hardveres átépítést, 
mert az adó modult külön rá lehetne kapcsolni a panelra. Ezért vannak a szabad portoknál a jumper 
tüskék. A hozzáillesztésen kívül csak szoftvert kéne módosítani. A másik lehetőség hogy az irányítást 
is bentről végezzük. Ez már egy elég összetett feladat lenne, mert mindkét oldalra kéne egy adó-vevő 
egység. Ráadásként hardveres módosítás is szükséges lenne, mert feleslegessé válna a kijelző, és a 
nyomógombok a kültéri egységen. Tesztelés szempontjából az első variáció az, ami nyerő lehet a 
későbbiek folyamán.      


