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Резюме: Дълготрайното измерване и регистриране на голям обем от информация за основни физични 
параметри на околната среда, провеждани в необслужваеми зони или такива с ограничени енергийни 
ресурси, спомага във все по-бързо и по-ускорено протичащите процеси в околната среда да се анализират 
и дефинират множество от причинно-следствени връзки, които са резултат от инвазията на човешкото 
въздействие върху тази среда. 

В работата е описана разработената от авторите система за дълготрайно измерване на физични параметри 
на околната среда – атмосферно налягане, температура (външна и вътрешна – за монтираната уредба), 
влажност и скорост на вятъра, посредством  виртуален инструмент в среда на LabVIEW  и с помощта на 
обработващия информацията от сензорите програмируем логически микроконтролер, в комуникация с 
компютър. 

Системата позволява измерване на посочените параметри в отдалечени райони и лабораторни условия.

Ключови думи – мониторинг на околна среда;  сензори за налягане, влажност, температура, скорост на 
вятъра; виртуален инструмент в среда на LabVIEW.

1. Въведение
Напоследък се наблюдават бързи промени 

на климата, в който живее човечеството, свър- 
зани с появата на непредвидими стихийни 
бедствия,  което от своя страна налага изследване, 
измерване, анализиране и прогнозиране на 
допустимите стойности за параметри характе- 
ризиращи околната среда в реални условия. 
Това е една сложна задача, в която важна роля 
заемат дейностите, свързани със създаване на 
необходимото техническо оборудване, осигу- 
ряване на предаването на стойностите на 
измервателните единици от еталоните към 
работните средства за измерване, проучване 
на съществуващите процедури за обработка 
на данните, с оглед осигуряване на висока 
точност и стабилност при преобразуване 
на измерваните параметри в електрически 
сигнали и специализираното им приложение 
за дълговременно регистриране на физични 
параметри на околната среда; оценяване и 
коригиране на грешките от измерванията и т.н. 
[2]. 

Измерването на параметри на околната 
среда в отдалечени, трудно достъпни изолирани 
системи, с ограничени енергийни ресурси, 
може да послужи като основа за откриване на 
причинно-следствени връзки от човешкото 
въздействие върху тази среда [3].

Всичко това води до необходимостта от 
създаване на апаратура, притежаваща еталонни 
свойства, и позволяваща да се реализират 
посочените по-горе задачи.

2. Структурна схема на системата 
Структурата на системата (фиг. 1) е пред- 

назначена да измерва пет параметъра (външна 
и вътрешна за помещението температура, 
атмосферно налягане, влажност и скорост на 
вятъра) и е базирана на микроконтролер (MKU) 
Sain Smart Mega 2560, използващ процесор 
Atmega 2560 с тактова честота 16 MHz. Той има 
54 цифрови входно-изходни порта, 14 от които 
могат да се използват като изходи със ШИМ, и 16 
аналогови входа. Контролерът се програмира чрез 
USB и се захранва от програмиращият компютър 
външно, чрез стабилизиран токоизправител или 
батерия.

3. Виртуален преден панел за 
измерване на параметри от 
системата
За всеки един от измервателните преобра- 

зуватели (сензори) -  температура (вътрешна 
и външна), атмосферно налягане, влажност и 
скорост на вятъра, е създаден самостоятелен, 
отделен виртуален инструмент в програмна среда 
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LabVIEW, чрез който се проследява работата 
на сензора във времето и сравняването му с 
калибровъчна система, съответстваща на еталона 
за измерваната величина, но поради ограничения 
по регламент обем, в настоящата работа ще 
бъде поместен само общият преден панел на 
измервателната система. 

Системата позволява да се проследи връзката 
между контролера и виртуалния инструмент - 
скорост на обмен на данните, модела на MCU, 
типа на връзката (в случая е серийна -  чрез USB), 
текущия ден и час. Избира се времеви период на 
отчитане на информацията от MCU, като това 
може да стане непрекъснато във времето или със 
зададена стъпка за дискретизация (може да не 
е цяло число). Ако измерванията се извършват 
непрекъснато това дава възможност да се провери 
стабилността на системата, при наличие на 
колебания и смущения. 

 

Фиг. 2. Преден панел на системата за  
дълготрайно измерване  на физични параметри  

на околната среда, в графична среда  
на LabVIEW

За отчитане скоростта на вятъра се използ- 
ва  анемометър VEB на фирмата Dresden. Положи- 
телният извод на анемометъра е свързан към 
аналогов вход „AIN 0” на MCU, а отрицателния -  
към общата маса.  При увеличаване скоростта 
на вятъра, се увеличава и изходното напрежение 
от анемометъра, което постъпва за обработка 
от MCU, свързано със серийна комуникация 
(USB)  с персоналния компютър, на който е 
зареден виртуалния инструмент за калибриране 
на анемометъра. Предният панел на виртуалния 
инструмент за скорост на вятъра е показан на 
фиг. 2 (първият отдясно наляво). Цифреникът е 
разграфен до 30m/s, което е максималния обхват 
на анемометъра. Във виртуалният инструмент 
е заложен и алгоритъм за отчитане на вятъра 
по скалата на Бофорт, като параметъра се 
визуализира чрез секторен индикатор. При 
нарастване на скоростта на вятъра, той се 
изпълва във височина със зелени правоъгълници, 
като в дясно от него има и дисплей, изписващ 
измерената стойност в цели числа. 

Отчитането на атмосферното налягане се 
извършва чрез сензор за налягане MPX4115AS 
на Motorola. В програмата LabVIEW е създаден 
виртуален инструмент за проверка работата на 
сензора и контролера в реално време. Освен 
следене на данните в реално време, в MKU 
работи и блок за съхраняване на данните от 
измерванията в документ, чрез който да се 
извърши статистическа обработка. 

Сензорите за отчитане на външната 
температура на околната среда и тази на 
помещението, в което е поставена измервателната 
система са два броя от типа Pt100. За отчитане 
на външната температура резисторът е с клас на 
точност А, а на температурата на помещението – с 

Фиг. 1. Структурна схема на системата за змерване
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клас на точност Б. Отчита се пада на напрежение 
върху сензора и по таблица, заложена в алгоритъм, 
се регистрира стойността на температурата в °С. 
Изходите на измервателната система са свързани 
към аналогови входове на контролера - “Ain 3” за 
външната температура и „Ain 4” – температурата  
на помещението.

Използваният сензор за влажност е HIH4030, 
захранен чрез 5V от контро-лера. Изходният 
сигнал от него се подава на аналогов вход “Ain 4”, 
обработва се от MCU и се подава за последваща 
обработка във виртуалния инструмент. 

4. Блокова схема на системата в 
графична среда LabVIEW
На фиг. 3 е показан общия вид на блоковата 

схема на системата. На нея се виждат отделните 
блокове, чрез които работи виртуалния инстру- 
мент. Тя може да се раздели на три части (зони):

-  отляво → четири блока с началните инициали- 
зации и параметри на връзката; 

-  в средата на схемата - цикъла с логически 
операции;

-  в дясната част на цикъла – обратната връзка;
За основната част от схемата интерес представ- 

лява големия блок “Scaling and Mapping”, чрез 
който е заден алгоритъма на скалата на Бофорт.

В долния десен ъгъл на цикъла над стоп 
бутона се намира и блока “Write to measurement 
file”, чрез който се записват данните от момента 
на стартирането на виртуалния инструмент 
до неговото спиране. Данните се събират в 
табличен вид, като се изписва точния момент 
на измерването и неговата стойност. Тези 
данни са много удобни за следваща обработка и 
визуализация, както и за регистриране на грешки 
при измерването.

 
Фиг. 3. Блокова схема на системата за  

дълготрайно измерване  на физични параметри  
на околната среда, в графична среда  

на LabVIEW

При сензорите за измерване на температура 
същественото е, че при тях коефициентите на 
преобразуване се различават помежду си, поради 
различния им клас им на точност. Отново има блок 
за визуализиране в реално време и съхраняване на 
данните във файл за последваща обработка. На 
фиг. 2 (вдясно)  се виждат двата уреда за отчитане 
моментната стойност на температурата и общата 
калибровъчна диаграма. 

5. Експериментални резултати 
с измервателната система и 
обработката им 
Изследвани и регистрирани са различни по 

продължителност времеви интервали, като по-
характерните са съпроводени от проливен дъжд 
и ярко слънце. Ето някои от тях:

 

Фиг. 4. Резултати за температурата и влажността 
на въздуха  на околната среда в изследвания  

48 часов период от 07.06.2014 г. до 10.06.2014 г.,  
след статистическа обработка

 

Фиг. 5.  Резултати за външната и вътрешната 
температура, отчетени  със системата в 

изследвания 48 часов период от 07.06.2014 г.  
до 10.06.2014 г.

Вижда се ясно, че температурата в лабора- 
торията (с червен цвят), където е локализи- 
рана измервателната система е относително 
постоянна.
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Фиг.6. Графика на атмосферното налягане за 
48-часов период от 07.06.2014 г. до 10.06.2014 г.,  
след статистическа обработка с Microsoft Excel

От фиг. 4 се вижда ясно зависимостта 
между двете величини, а именно с увеличаване 
на температурата на въздуха влажността му  
намалява, поради изпаряването на влагата и 
отиването й във височина и обратното – когато 
температурата се намали, влажността се покачва. 
През нощта се забелязва спад на температурите и 
аналогично увеличаване на влажността.

На фиг. 5 са отчетени външната и вътрешна за 
помещението температури. Интерес представлява 
високата отчетена температура на открито за 
двата дена - 50 °С , в ранния след обед. Тя  е 
необичайно висока за сезона и нетипична за 
нашите географски ширини и дължи се на 
обстоятелството, че външния сензор е поставен в 
околна среда със заслон в западно изложение, под 
прякото въздействие на слънчевите лъчи, като не 
е в корпус спрямо обкръжаващия го въздух. За да 
се избегне ефектът на пряко нагряване на сензора, 
за конкретния случай, е необходимо той да се 
постави в предпазен, арматурен кожух. 

На фиг. 6 са показани резултатите от дву- 
дневното наблюдение на атмосферното налягане, 
след статистическата обработка с Exsel.

6. Заключение
Описаната измервателна система и пос- 

тигнатите резултати от проведените експеримен- 
ти дават основание за бъдещото й добро 
представяне в много области на приложение, 
тъй като тя е свързана с мониторинг на външна 
и вътрешна околна среда. Разработен е и вариант 
на системата със самостоятелен дисплей, прев- 
ключващ показанията на измерваните параметри, 
без LabVIEW

Системата за измерване и наблюдение га- 
рантира непрекъснат контрол на параметрите, 
като на нейна база може да се разработи много- 
параметрична система за мониторинг на околната 

среда и за функционално управление на различни 
устройства на открито и закрито. Такива могат да 
бъдат напоителни помпи, шлюзове на парници, 
открити рудници за добив на въглища, за вътреш- 
на климатизация на спортни зали, и навсякъде 
където е наложително да се използва алгоритъм 
за прогнозиране на времето и за подготвяне 
на климатичните агрегати за своевременно 
реагиране на промените.

Системата е с осигурена метрологична 
проследимост, калибрирана е с реални еталонни 
уреди с доказани метрологични показатели 
(свидетелство за атестация и уреди с висок клас  
на точност) и е с независимо автономно захран- 
ване - акумулаторна батерия и фотоволтаичен 
панел, превключващи се от контролер. Избраните 
сензорите са с най-добрите за момента на 
международния пазар параметри,  работата им 
е надеждна, стабилна и постоянна във времето. 
Така  се гарантира необходимата за системата 
точност за продължителен мониторинг. 
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The paper describes a system developed by the authors for long-lasting measurement of physical environmental 
parameters – atmospheric pressure, temperature (external and internal for the system itself), humidity and wind 
speed, using a programmable logical microcontroller for sensor data acquisition and a virtual instrument for 
LabVIEW environment.  
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conditions. 
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