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Zadání: 
1. Seznamte se s mikrokontroléry MCF52233 firmy Freescale. 

2. Seznamte se s problematikou měření teploty s využitím mikrokontrolérů. 

3. Navrhněte připojení snímačů teploty k mikrokontroléru MCF52233. Realizujte 

potřebné přizpůsobovací obvody. 

4. Vytvořte testovací software pro mikrokontrolér a pro počítač PC umožňující 

ověření správné funkce snímačů teploty připojených k mikrokontroléru. 

5. Řešte problematiku komunikace teploměru s okolím. Zaměřte se na sběrnice 

Ethernet a USB. 
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Diplomová práce 

Obor:    Kybernetika, automatizace a měření  

Student:   Tomáš Wirt 

Vedoucí:   ing.tomáš macho, ph.d.                                                               

Abstrakt : 

Diplomová práce se zabývá problematikou připojení teplotních čidel k 

mikrokontroléru MCF52233. V úvodních kapitolách se nachází popis principů a 

vlastností snímačů teploty a jejich možnosti připojení k mikrokontrolérům. Dále 

následuje konkrétní návrh a popis realizace připojení senzorů DS1620 (inteligentní 

senzor teploty, který komunikuje po sériové synchronní lince), DS18B20 

(inteligentní senzor teploty, komunikující po sběrnici 1-Wire), LM335 (precizní 

teplotní senzor) a KTY81-210 (odporový křemíkový senzor teploty).  

Pro komunikaci se senzory bylo vytvořeno potřebné softwarové vybavení pro 

mikrokontrolér MCF52233. Komunikace s nadřazeným počítačem PC byla řešena 

prostřednictvím USB rozhraní. Pro zobrazení hodnot teplot na PC bylo vytvořeno 

potřebné softwarové vybavení. Kromě realizované komunikace prostřednictvím 

sběrnice USB, byl proveden teoretický rozbor komunikace prostřednictvím sběrnice 

Ethernet. 

Na přiloženém CD je testovací software pro mikrokontrolér a počítač PC, 
které umožňují získání teploty ze senzorů a zobrazení na obrazovce PC. 
Klíčová slova : 

Inteligentní teploměr, FreeScale ColdFire MCF52233, teplotní senzor 
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Inteligent thermometer 
Thesis 

Specialisation of study: Cybernetics, control and Measurements  

Student:   Tomáš Wirt 

Supervisor:   ing.tomáš macho, ph.d.                                                               

Abstract : 

This graduation thesis deals with temperature sensors and theirs connection to 

the microcontroller MCF52233. In the introductory chapters there is description of 

the principles and characteristics of the heat sensitive elements and theirs abilities of 

connection to the microcontrollers. Further there is a real proposal and description of 

the connection realization with sensors DS1620 (intelligent temperature sensor which 

communicates via serial synchronous link), DS18B20 (intelligent temperature sensor 

which communicates via 1-Wire bus), LM335 (precise temperature sensor) and 

KTY81-210 (resistance temperature sensor which is made of silicon). 

    There was a need to create software for the communication between 

sensors and microcontroller MCF52233. Communication with the superior PC 

computer was done by USB interface. Software background was created to show 

temperature readings on the PC computer. Besides the realized USB communication 

there was done theoretical analysis of the communication via Ethernet bus. 

    On the enclosed CD you can find testing software for the microcontroller and 

PC computer which allows you to get temperature values from sensors and show 

them on the screen of the PC computer. 

Key words : 

Smart thermometer,  FreeScale ColdFire MCF52233, Temperature Sensor
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2. ÚVOD 

Teplota je neelektrická veličina, kterou je nutné v praxi měřit velice často, 

přičemž nároky na teplotní senzory a měřicí obvody bývají velice různorodé 

(přesnost, časová stabilita, odolnost, cena apod.). Diplomová práce shrnuje možnosti 

připojení odporových (kovových a polovodičových) a termoelektrických senzorů 

teploty k mikrokontroléru ColdFire MCF52233 firmy Freescale a dále jsou zde 

uvedeny jednotlivé typy senzorů, jejich parametry, přednosti a nevýhody. Také je 

zde řešena problematika komunikace teploměru s okolím, se zaměřením na sběrnice 

Ethernet a USB. Na přiloženém CD je testovací software pro mikrokontrolér a 

počítač PC, které umožňují získání teploty ze senzorů a zobrazení na obrazovce PC.  

Zaměření je na připojení senzorů teploty k mikrokontroléru MCF52233, ale 

většina informací je však obecně platná, a tak je lze využít k širokému množství 

aplikací. Jsou zde zmíněny i některé měřicí metody a problémy související s 

měřicími obvody. 
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3. ODPOROVÁ ČIDLA TEPLOTY 

U odporových čidel teploty se využívá změny odporu v závislosti na teplotě. 

Vlastnosti čidla závisí na materiálu, ze kterého je čidlo vyrobeno. Materiál určuje 

možný rozsah měření teploty citlivost čidla, linearitu, a zda je závislost odporu na 

teplotě klesající či rostoucí.  

3.1 DĚLENÍ ODPOROVÝCH ČIDEL TEPLOTY 

Odporová čidla teploty se dělí podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny na 

dvě základní skupiny, kovové a polovodičové. Polovodičové se dále dělí podle 

struktury materiálu na polykrystalické a monokrystalické. Odporová čidla jsou: 

• Kovová 

§ Platinová 

§ Niklová 

§ Měděná 

• Polovodičová 

§ Polykrystalická (Termistory) 

- NTC (negastory)  

- PTC (pozistory)  

§ Monokrystalická  

- čidla bez přechodu PN 

- s přechodem PN 

3.2 ODPOROVÁ KOVOVÁ ČIDLA TEPLOTY 

Vedení proudu v kovech zajišťují valenční elektrony, které jsou k jádru 

atomu vázány velice slabě a vytváří tzv. elektronový plyn. S rostoucí teplotou se 

zvyšuje amplituda kmitů jednotlivých atomů, které tak brání průchodu elektronům 

zvýšením elektrického odporu materiálu. [9] 

 

Tedy elektrický odpor kovových vodičů vzrůstá s teplotou. Pro čisté kovy je 

možné závislost vyjádřit polynomem 
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...]1[ 32
0 ++++= ϑϑϑ CBARR      (3.1) 

V technické praxi vystačíme s aproximační rovnicí 

])()(1[ 2
000 ϑϑβϑϑα −+−+= RR      (3.2) 

 

a pro menší teplotní rozsah  (ϑ∆ < 100 ºC)  lze použít lineárního vztahu 

)](1[ 00 ϑϑα −+= RR        (3.3) 

kde  α  je teplotní součinitel definovaný v pracovním bodě  ϑ0 . Například 

pro rozmezí teplot 0 až 100 ºC stanovíme  α  změřením odporu při teplotě trojného 

bodu a bodu varu vody. 

0

0100

100R
RR −

=α         (3.4) 

Pro realizaci odporových teploměrů se používají především čisté kovy, 

jejichž teplotní součinitel má být stálý a pokud možno co největší. Používanými 

materiály jsou platina, nikl a měď, jejichž teplotní součinitele a meze použití jsou 

uvedeny v Tabulka 3.1.  

Nejčastěji používaným materiálem je platina, protože může být vyrobena 

ve standardně čistém stavu a je fyzikálně i chemicky stálá. Druhým nejčastěji 

používaným materiálem je nikl, má výhodu vyšší citlivosti, je však méně stálý a 

obtížně se vyrábí ve standardní čistotě, oproti platině je méně odolný vůči fyzikálním 

a chemickým vlivům. Používá se v teplotním rozmezí od -60 ºC jen do 200 ºC, 

protože při vyšších teplotách dochází ke změně krystalické modifikace, provázené i 

změnou teplotního součinitele. Použití mědi je omezeno z důvodů snadné 

oxidovatelnosti a malého měrného odporu. [2] 

Základní 
odpor 

Poměr 
odporů Měřicí rozsah 

Teplotní součinitel 
odporu 

 
 

Materiál 
čidla  R0 [Ω]  W100  [°C]  α ·10-3 [K-1]  

Pt  100 1,385 -200 až 850 3,85 až 3,93 

Ni  100 1,6180 -60 až 180 (250) 6,17 až 6,70 

Cu  100 1,4260 -100 až 200 4,26 až 4,33 

Tabulka 3.1: Materiály pro kovové odporové teploměry 
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3.2.1 Platinové odporové senzory  

Platinové teploměry se vyrábějí drátkovou, tenkovrstvou nebo tlustovrstvou 

technologií. U tenkovrstvé technologie je drátkový měřicí odpor tvořen spirálovitě 

stočeným tenkým drátkem (φ 0,05 mm) zataveným do keramiky nebo skla (Obrázek 

3.1a). Tělísko je pak často uloženo v ochranné trubici a v ochranné jímce podobně 

jako tomu bylo u termočlánku. Nejlepší stability lze pro meteorologické účely docílit 

volným uložením platinové cívky ve směsi helia a kyslíku, protože díky různé 

teplotní délkové roztažnosti platiny a izolačního materiálu, které se dotýkají, vzniká 

systematická chyba, která má charakter hystereze. Odpory vyráběné tenkovrstvou 

technologií (Obrázek 3.1b), při níž se platinový odpor vytvoří na ploché izolační 

(korundové) destičce technikou napařování a iontového leptání, mají rychlejší 

odezvu než odpory drátkové, mají obvykle vyšší odpor a jsou levnější. Drátkové 

odpory jsou však časově stálejší. Čistota platiny pro provozní teploměry se posuzuje 

podle tzv. redukovaného odporu W100 °C, který je dán poměrem odporů senzoru při 

100 °C a 0 °C: [2] 

385,1
0

100
100 ≥=

°

°
°

C

C
C R

RW       (3.5) 

 

Obrázek 3.1: Provedení odporových platinových čidel [3] 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 

10  

U provozních teploměrů je důležitá záměnnost umožňující měřit s chybami 

v určitých dohodnutých mezích. Z tohoto důvodu jsou normami určeny základní 

hodnoty odporů včetně odchylek. Podle IEC (International Electrotechnical 

Commission) se platinové měřicí odpory (W100 =1,385) dělí do dvou tolerančních 

tříd:  

Třída A : Rozsah teplot: -200 °C až 650 °C, tolerance (°C): ± (0,15 + 0,002 · | t |),  

Třída B : Rozsah teplot: -200 °C až 850 °C, tolerance (°C): ± (0,3 + 0,005 · | t |),  

Standardní hodnota odporu Pt senzoru je 100 Ω při 0 °C, kromě této hodnoty 

se ale vyrábějí též Pt senzory 50, 200, 500, 1000 a 2000 Ω. Pro teplotní závislost 

standardního měřicího odporu (W100 =1,385, R0 =100 Ω) platí vztah:  

Rϑ =R0 [1 + Aϑ + Bϑ2 + Cϑ3 (ϑ -100)] ,      (3.6) 

přičemž podle IEC je A = 3,90802·10-3 K-1 ,B = -5,802·10-7 K-2 a 

C = -4,27350·10-12 pro ϑ < 0 °C nebo C = 0 pro ϑ >0 °C. Chyba linearity pro rozsah 

teplot od 0 °C do 100 °C činí asi 1,45·10-3 R0 tedy asi 0,15 °C.  

Kromě výše uvedených teplotních rozsahů se vyrábějí též vysokoteplotní 

senzory do teploty 1100 °C. Odporové senzory teploty se vyrábějí buď se dvěma 

nebo čtyřmi vývody. U dvouvodičového provedení se přičítá odpor vývodů k odporu 

vlastního senzoru a vzniká tak jistá proměnná chyba.  

Poznámka: V některých zemích (např. Velká Británie, Japonsko, USA, Rusko) se 

používá čistší platina např. s W100 =1,391. Toleranční přímky i závislost odporu 

na teplotě (tj. rovnice výše a graf níže) se budou lišit. [2] 
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Obrázek 3.2: Závislost R/R0 Pt senzoru na teplotě se zvýrazněnou nelinearitou [2] 

3.2.2 Niklové odporové senzory  

Niklové senzory se obvykle vyrábějí tenkovrstvou technologií. Jejich 

výhodou je vysoká citlivost, rychlá časová odezva a malé rozměry. Ve srovnání 

s platinovými senzory trpí značnou nelinearitou, mají omezenější teplotní rozsah 

(používají se pro teploty -60 °C až 180 °C) a menší dlouhodobou stálost. Používají se 

čidla např. s W100 = 1,6170, ale pravděpodobně nejpoužívanější jsou čidla 

s W100 = 1,6180 a R0 = 100 Ω podle normy DIN 43760. [2]  

3.2.3 Měděné odporové senzory  

Tyto senzory lze použít pro měření teplot od -100 °C do 200 °C. Běžně se 

příliš nepoužívají vzhledem k malé rezistivitě a snadné oxidaci mědi. Můžete se 

s nimi setkat ve formě vinutých čidel s W100 =1,4260 a jmenovitou hodnotou odporu 

50 Ω nebo 100 Ω . Výhodnou aplikací mědi je např. přímé měření teploty měděného 

vinutí elektromotoru. [2] 
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3.2.4 Příklad připojení odporového senzoru Pt100 k mikrokontroléru 

Velice přesné měření teploty lze realizovat pomocí odporového můstku a 

rozdílového zesilovače. Výstup rozdílového zesilovače je pak možno přímo propojit 

se vstupem A/D převodníku. 

 

Obrázek 3.3: Příklad připojení senzoru Pt100 k mikrokontroléru 

3.3 POLOVODIČOVÉ ODPOROVÉ SENZORY TEPLOTY 

U polovodičových senzorů teploty se obdobně jako u kovových využívá 

teplotní závislosti odporu na teplotě. Odlišnost spočívá v rozdílném principu 

vodivosti kovů a polovodičů, z toho vyplývají i odlišné vlastnosti polovodičových 

senzorů. U polovodiče při teplotě absolutní nuly jsou všechny elektrony pevně 

vázány ke svým jádrům a materiál klade proudu nepropustnou bariéru. Elektronům je 

třeba dodat určitou energii k tomu, aby „přeskočily“ přes tzv. zakázaný pás do pásu 

vodivostního a mohly vést proud. Touto energií může být např. energie 

elektromagnetického pole nebo energie tepelná. Tedy s rostoucí teplotou bude 

koncentrace nosičů náboje vzrůstat a elektrický odpor materiálu se bude snižovat. 

Tento jev u klasických polovodičových součástek nepříznivě ovlivňuje jejich 

vlastnosti a snažíme se ho eliminovat, u termistorů se ho naopak snažíme vhodnou 

technologií a složením zvýraznit. [9] 

 

 

 

Ri→∞ 

K 
UCC 

UT 

R1 

R2 R3 

Pt100 
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3.3.1 Polykrystalická čidla (Termistory) 

3.3.1.1 NTC (negastory) 

 Již podle názvu je zřejmé, že termistory NTC (Negative Temperature 

Coefficient) mají záporný teplotní součinitel, což odpovídá klesající charakteristice 

odporu na teplotě. Teplotní součinitel odporu je 5 až 10 krát větší než u kovů. 

S rostoucí teplotou stoupá koncentrace nosičů náboje a elektrický odpor klesá. 

Polykrystalické NTC termistory se vyrábí práškovou technologií spékáním oxidů 

Fe2O3, TiO2, CuO, MnO, NiO, CoO, BaO apod. Kromě termistorů pro běžné teplotní 

rozsahy -50 °C až 150 °C se vyrábí i speciální termistory pro nízké teploty 

(od -269 °C) a pro vysoké teploty se používají směsi oxidů vzácných zemin. Horní 

hranice těchto termistorů je prozatím 1000 °C. [9], [2] 

 

Závislost odporu na teplotě je u termistoru dána vztahem: 

















−−=

TT
BRR t

11exp
0

0       (3.7)  

kde  R0 je odpor termistoru při teplotě T0 [K],  

R odpor termistoru při teplotě T [K] a 

  B materiálový (teplotní) součinitel (konstanta) [K]. 

 

Konstantu B, jejíž hodnota se pohybuje v rozsahu B ∈ <1500, 7000> K, lze určit 

buď z katalogu, nebo měřením. Změřením odporu termistoru při dvou různých 

teplotách ji lze vyhodnotit ze vztahu:  

2

1

12

21

R
Rln

TT
TTB ⋅

−
⋅

=         (3.8)  

 kde  R1 [Ω] je odpor termistoru při teplotě T1 [K]  

R2 [Ω] je odpor při teplotě T2 [K].  

Konstanta B, která není tak úplně konstantou, neboť je teplotně závislá, vyhodnotí se 

z měření, podle doporučení DIN při teplotách T1=291,15 K (18 °C) a T2=358,15 K 

(85 °C). 
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Hodnoty odporu R0 se pohybují v rozsahu 1 Ω < R0 < 1 MΩ . [9]  

Mění-li se teplota pouze v malém rozmezí v okolí pracovní teploty T0, 

můžeme charakteristiku NTC termistoru linearizovat podle vztahu: 

( )[ ]00 1 TTRR T −+= α       (3.9)  

kde αT   je teplotní součinitel odporu termistoru,  

pro který platí 

2
0T

B
T −=α          (3.10)  

Pro přesnější vyhodnocení teplotní závislosti termistoru lze použít rovnici: 

  

3)(lnln1 RcRba
T

⋅+⋅+=       (3.11) 

Tato aproximace umožňuje měřit teplotu v rozsahu -50 °C až 150 °C s chybou 

±0,15 K, v rozsahu 0 °C až 100 °C pak s chybou ± 0,1 K. Konstanty a, b, c se určují 

při teplotách 25 °C, 40 °C a 70 °C. [9] 

 

Obrázek 3.4: Teplotní závislosti odporových senzorů teploty (Pt, Ni, NTC) [9] 

3.3.1.1.1  Základní vlastnosti termistorů NTC 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 

15  

• Teplotní součinitel odporu je záporný a zhruba o řád vyšší než u kovů (obvykle 

nabývá hodnot -0,03 K-1 až -0,06 K-1).  

• Běžný rozsah teplot je -50 °C až 150 °C (méně často -100 °C až 300 °C, 

výjimečně do 400 °C).  

• Široké rozmezí hodnot odporu (od 0,1 Ω až několik MΩ ), oproti platinovým 

senzorům, mají obvykle mnohem větší odpor a větší citlivost, což přináší méně 

problémů v souvislosti s teplotně závislými přívody.  

• Velká citlivost, malá hmotnost a rozměry umožňují měřit i velmi rychlé teplotní 

změny.  

• V porovnání s platinovými senzory jsou NTC termistory méně stabilní a časově 

nestálé.  

• Zásadní nevýhodou je značná nelinearita. [9] 

3.3.1.2 PTC (pozistory)  

Termistory PTC (positive temperature coefficient) mají na rozdíl od NTC 

termistorů kladný teplotní koeficient. Jak je patrné z následujícího grafu (Obrázek 

3.5), vykazují termistory PTC nelineární závislost odporu na teplotě. Jejich odpor 

s rostoucí teplotou nejprve mírně klesá a po překročení Curieovy teploty strmě roste. 

Po nárůstu zhruba o tři řády hodnota odporu opět mírně klesá (s touto částí 

charakteristiky se však již obvykle nepracuje). V grafu je naznačeno několik 

důležitých údajů – odpor termistoru R0 při teplotě 25 °C, minimální odpor Rmin, 

teplota přechodu TTR a teplotní koeficient α. Ten se mění od záporných po kladné 

hodnoty a svého kladného maxima dosahuje několik málo stupňů za bodem zlomu 

(TTR). Teplota přechodu TTR úzce souvisí s Curieovou teplotou, kterou je však těžké 

přesně stanovit. Proto bývá obvykle definována jako teplota, při které je odpor 

termistoru v určitém poměru k minimální hodnotě odporu Rmin nebo k R0. 

Například na následujícím obrázku je definována jako teplota, při které je R =  2Rmin. 
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Obrázek 3.5: Závislost odporu PTC termistoru na teplotě[4] 

PTC termistory se vyrábí z polykrystalické feroelektrické keramiky, např. 

z titaničitanu barnatého (BaTiO3), sintrováním přesně řízených práškových směsí 

obvykle do tvaru malého disku. Referenční teplota PTC termistorů (teplota 

přechodu) závisí na chemickém složení a obvykle se používá teplota v rozsahu 

60 až 180 °C. Použití PTC termistorů plyne z tvaru jejich charakteristiky. Lze využít 

jejich velmi vysokého teplotního součinitele odporu a pro měření teploty ve velmi 

úzkém teplotním pásmu nebo lze PTC termistory použít jako dvoustavové senzory 

například pro signalizaci překročení určité teploty. Většina aplikací však využívá 

toho, že se termistor průchodem proudu sám ohřívá. [9] 

3.3.1.2.1 Příklady použití PTC termistorů:  

• Vratné pojistky (resettable fuses) – protéká-li termistorem příliš velký proud, 

který způsobí ohřátí součástky natolik, že dojde k překročení teploty TTR, její 

odpor strmě narůstá. Obvod musí být navržen tak, aby se při povolených 

dlouhodobých proudech vznikající teplo rozptýlilo do okolí. 

• Zapojení využívající dynamických vlastností termistoru. V závislosti 

na velikosti procházejícího proudu a tepelných vlastnostech termistoru lze 

dosáhnout různých zpoždění v obvodu se zapojeným termistorem. Toho lze 

využít např. pro rozběh motoru, kdy je termistor zapojen do větve pomocného 

startovacího vinutí. 
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• Termostat, dvoustavové senzory.  

• Měření průtoku nebo hladiny.  

• K měření teploty nejsou příliš vhodné. 

 

3.3.2 Monokrystalické odporové senzory 

Polovodičové monokrystalické senzory teploty lze vyrobit z křemíku, 

germania nebo india, v praxi se však setkáváme pouze se senzory křemíkovými. 

3.3.2.1 Monokrystalické Si senzory  

Pro výrobu křemíkových senzorů se používá nevlastního polovodiče typu N, 

tedy s dominantní elektronovou vodivostí. Pohyblivost volných nosičů náboje 

v krystalové mřížce křemíku závisí na teplotě a na počtu příměsí v jednotce objemu. 

S rostoucí teplotou dochází vlivem rozptylu nosičů náboje na mřížce polovodiče 

ke zmenšování pohyblivosti těchto nosičů, v důsledku čehož narůstá rezistivita, 

podobně jako je tomu u kovů. Monokrystalické Si senzory teploty tedy mají kladný 

teplotní součinitel odporu podobně jako PTC termistory, princip jejich vodivosti je 

však odlišný. Křemíkové senzory se obvykle používají pro rozsah teplot –50 až 

150 °C. [9] 

3.3.2.1.1 Základní vlastnosti monokrystalických Si senzorů:  

• Teplotní součinitel odporu je téměř konstantní v celém rozsahu teplot a jeho 

střední hodnota se pohybuje kolem 0,01  K-1 (platinové senzory: 0,004 K-1, NTC: 

asi -0,03 až -0,06 K-1).  

• Dlouhodobá stabilita. Teplotní drift kolem 0,2 K po 10000 hodinách 

nepřetržitého provozu při maximální provozní teplotě. 

• Linearita je lepší než u NTC termistorů, ale horší než u platinových senzorů, 

nelinearitu lze však vhodnými metodami úspěšně korigovat.  

• Teplotní rozsah je obvykle -55 až 150 °C, k dostání jsou však běžně i senzory 

s horní teplotní hranicí 300 °C.  

• Referenční hodnota odporu při teplotě 25 °C je obvykle 1000 nebo 2000 Ω. [9] 
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Monokrystalické křemíkové senzory jsou běžně k dostání, a to za přijatelnou 

cenu, která se pohybuje kolem deseti až třiceti korun. V řadě aplikací mohou díky 

svým vlastnostem nahradit platinová čidla, je však nutné počítat s linearizačními 

obvody. Typickými představiteli křemíkových monokrystalických senzorů jsou čidla 

řad KT a KTY. Na následujícím obrázku je vyobrazena závislost odporu na teplotě 

senzorů KTY81-1 a KTY83 (KTY85). [9] 

 

Obrázek 3.6: Závislost odporu Si senzorů KTY81- 1 a KTY83 na teplotě [9] 

 

Závislost odporu senzorů KTY83/85 na teplotě lze aproximovat vztahem : 

])()(1[ 2
refrefrefT TTBTTARR −⋅+−⋅+⋅=     (3.12)  

kde  A=7,635·10-3 K-1  

B=1,731·10-5 K-2,  

Tref=25 ° C.  

Senzor KTY85 se od senzoru KTY83 liší teplotním rozsahem a typem 

pouzdra.  
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Pro senzory KTY81/82/84 platí následující aproximační vztah:  

 D
IrefrefrefT TTCTTBTTARR )(])()(1[ 2 −⋅−−⋅+−⋅+⋅=   (3.13)  

Přičemž pro senzor KTY81-1 nabývají uvedené konstanty následujících hodnot: 

A=7,874·10-3 K-1, B=1,874·10-5 K-2, C=3,42·10-8 K-D (pro T < TI je C=0), D=3,7, 

TI=100 °C a Tref=25 °C.  

Rref je referenční hodnota odporu při teplotě Tref a u všech tří zmíněných 

senzorů (KTY81-1/83/85) je Rref=1000 Ω. Uvedené vztahy mohou být použity pro 

generování tabulky hodnot, kterou je možné nahrát do paměti mikrokontroléru nebo 

pro přesnější vyhodnocování pomocí mikrokontroléru lze tyto rovnice využít spolu 

s interpolačními algoritmy k přesnému stanovení teploty. [9] 

 

3.3.3 Příklad připojení senzoru k mikrokontroléru 

Polovodičový senzor lze k mikrokontroléru připojit obdobně jako kovový 

senzor PT100 Obrázek 3.1 nebo lze využít toho, že polovodičový senzor má obvykle 

při stejné teplotě vyšší odpor a lze ho zapojit pouze do odporového můstku Obrázek 

3.7. 

3.3.3.1Připojení čidla KTY81-210 k mikrokontroléru 

Asi nejjednodušší způsob, jak připojit křemíkový senzor teploty, je znázorněn 

na Obrázek 3.7. Pokud je napěťový dělič napájen napětím VS=5 V, pak teplotně 

závislé napětí VT se pohybuje v rozmezí 1,127 V až 1,886 V pro teplotní rozsah 

0 až 100 °C. Z toho vyplývá, že citlivost je 7,59 mV/K. 

 

Obrázek 3.7: Připojení čidla KTY81-210 k mikrokontroléru [4] 

Mikrokontrolér 

s A/D 

převodníkem 
Analog. 
vstup 
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3.3.3.2Připojení čidla KTY81-110 k mikrokontroléru 

Na Obrázek 3.8 je zapojení čidla KTY81-110, výstupní napětí VO lze přímo 

připojit na vstup mikrokontroléru (A/D převodníku). Výstupní napětí VO = 0,2⋅VB až 

0,6⋅VB. Z toho vyplývá, že pro napětí VB = 5 V je VO = 1 až 3 V. 

 

Obrázek 3.8: Příklad zapojení senzoru KTY81-110 [4] 
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4. TERMOELEKTRICKÉ SNÍMAČE TEPLOTY 

Termoelektrické teploměry využívají k měření teploty termoelektrických 

článků. Termoelektrický článek je tvořen dvěma vodiči z různých kovových 

materiálů A a B, které jsou na obou koncích spolu vodivě spojeny (Obrázek 4.1). 

Jestliže teplota  ϑm  jednoho spoje bude různá od teploty  ϑo  druhého spoje, vzniká 

termoelektrické napětí a obvodem prochází termoelektrický proud. Ve zjednodušené 

formě můžeme závislost termoelektrického napětí na teplotě vyjádřit lineárním 

vztahem 

)( 00 ϑϑαϑαϑα −⋅=⋅+⋅= mABBAmABE       (4.1) 

kde αAB  je koeficient závislý na materiálech použitých kovů, přičemž platí, 

že  αAB  = - αBA  . 

 

Obrázek 4.1: Zapojení  termočlánku [2] 

Rovnice (6.1) platí pro úzký rozsah teplot. Pro přesnější vyjádření závislosti se 

používá vztahu 

∑
=

∆⋅=
n

i

i
iE

0
ϑα         (4.2) 

kde  n  je rovno 2 až 14 podle požadované přesnosti rozsahu teplot a typu 

termoelektrického článku. 

 

Materiál na výrobu termoelektrických článků má vykazovat, pokud je to 

možné, velký a lineární přírůstek  E  v závislosti na teplotě, stabilitu údaje 

A B 
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při dlouhodobém provozu a odolnost proti chemickým a mechanickým vlivům. Páry 

materiálů pro vytvoření termočlánků jsou normalizovány. Označení jednotlivých 

termočlánků se provádí velkými písmeny. Pro průmyslové použití je nejrozšířenější 

termočlánek typu J (železo-měďnikl) pro rozsah teplot od -200 do +600 °C. Pro vyšší 

teploty se používá termoelektrický článek typu K (niklchrom-niklhliník) v rozsahu 

od -50 do 1 000 °C. Termoelektrický článek typu S (platinarhodium-platina) se 

používá v rozsahu od 0 do +1 300 °C. Přehled vlastností vybraných termočlánků je 

uveden v Tabulka 4.1, hodnoty termoelektrických napětí jsou zřejmé z charakteristik 

na Obrázek 4.2. [2] 

 

Obrázek 4.2: Statické charakteristiky termočlánků [2] 

0značení termočlánku T J X S 

název termočlánku 
měď-

měďnikl 
železo-

měďnikl 
niklchrom-
niklhliník 

platinarhodium-
platina 

použitelnost: trvale 
-200 °C až  

+400 °C 
-200 °C až  

+600 °C 
-50 °C až  
+1000 °C 0 °C až  +1300 °C 

krátkodobě +600 °C +900 °C +1300 °C +1800 °C 
termoelektrické 

napětí (mV/100 °C) 4,25 5,37 4,8 0,64 
odolnost v 

oxidačním prostředí malá malá velká velká 
odolnost v 

redukčním prostředí  velká malá malá 

Tabulka 4.1: Přehled vlastností termočlánků [2] 

 Nejjednodušší uspořádání obvodu termoelektrického snímače je naznačeno 

na Obrázek 4.3 vlevo. Obvod se skládá ze dvou kovových vodičů A a B navzájem 

spolu spojených. Jeden z bodů spojení označujeme jako měřicí spoj, druhý jako 
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srovnávací spoj. Pro správnou funkci snímače je nezbytné, aby teplota srovnávacího 

spoje  ϑo  byla konstantní nebo aby vliv termoelektrického napětí tohoto spoje byl 

kompenzován. Chceme-li změřit velikost termoelektrického napětí, musíme zapojit 

do obvodu snímače měřicí přístroj buď tak, že rozpojíme srovnávací spoj (Obrázek 

4.3 uprostřed) nebo tak, že zapojíme měřidlo do jedné přerušené větve termočlánku 

(Obrázek 4.3 vpravo). 

 

Obrázek 4.3: Obvod termoelektrického snímače [2] 

 

Obě připojovací svorky měřidla musí mít stejnou teplotu, aby při zapojení 

měřidla do obvodu nedošlo ke změně termoelektrického napětí. Při praktické 

realizaci termočlánku se setkáváme s tím, že mezi měřicí přístroj a vlastní 

termočlánek je zařazeno ještě spojovací vedení, u kterého se velikost odporu 

upravuje vyrovnávacím (justačním) odporem na stanovenou hodnotu (obvykle 20 Ω) 

(Obrázek 4.4). [2] 

 

Obrázek 4.4: Zapojení termočlánku [2] 

Měřicí spoj termočlánku, vyrobeného z kovů A a B má teplotu  ϑm, 

 srovnávací spoj má teplotu  ϑo.  Propojení s měřicím přístrojem je provedeno 

A 

B 

C 

D 
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vodičem C a D, přičemž svorky měřicího přístroje mají teplotu  ϑ1.  S použitím 

2. Kirchhoffova zákona můžeme psát pro napětí termočlánku vztah: 

)()()()()(),,( 011010 ϑαϑαϑαϑαϑαϑϑϑ CADCCDBCmABmABCE ++++= (4.3) 

Dále platí 

)()( 11 ααϑα DCCD −=        (4.4)  

Uvažujeme-li, že  ϑm = ϑo,  pak  E = 0  a platí 

)()()( 000 ααϑαϑα CABCAB +=−      (4.5) 

Po dosazení dostaneme 

)()( 0ϑαϑα ABmABABCE −=       (4.6) 

Z rovnice vyplývá již dříve uvedené tvrzení, že teplotu srovnávacího spoje je 

nutné udržovat konstantní anebo člen  -αAB(ϑo)  vhodně kompenzovat. Na počtu 

dalších přídavných spojů nezáleží. [2] 

Vliv kolísání teploty srovnávacího spoje lze vyloučit umístěním srovnávacích 

spojů do termostatu (v laboratoři při 0 °C, u průmyslových aplikací při 50 °C) nebo 

použitím kompenzačních obvodů. U číslicových měřicích systémů se nejčastěji 

používá tzv. izotermické svorkovnice, jejíž teplota se snímá např. polovodičovým 

odporovým teploměrem. Příslušná korekce se vyhodnotí číslicově. [2] 

Užití termočlánků je zvlášť vhodné při monitorování velkého množství 

měřicích míst. V těchto případech lze použít i různých typů termočlánků, jejichž 

srovnávací spoje jsou připojeny k izotermické svorkovnici. Kompenzace vlivu změn 

teploty srovnávacího spoje se provádí softwarově s využitím počítače (Obrázek 4.5). 

Počítač řídí vyhodnocování signálu a prostřednictvím multiplexoru i sériové snímání 

údajů z jednotlivých míst. Multiplexer představuje vlastně mnohapolohový přepínač, 

který zajišťuje postupné připojování jednotlivých termočlánků k vyhodnocovacímu 

zařízení. Jistou nevýhodou tohoto uspořádání je delší čas potřebný pro zpracování 

údajů. Při požadavku rychlé odezvy je nutné použít hardwarové kompenzace 

speciální pro každý termočlánek. [2] 
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Obrázek 4.5: Monitorování teploty [2] 

Provedení termoelektrického snímače pro provozní aplikace je patrné 

z Obrázek 4.6. Termoelektrický snímač teploty je vlastně termoelektrický článek, 

umístěný v ochranné armatuře, která zabraňuje jeho mechanickému poškození a 

chrání jej před nepříznivými fyzikálními a chemickými vlivy. Vlastní 

termoelektrický článek je vložen do stonkové trubky zakončené přírubou, na které je 

svorkovnice s připojenými vývody termočlánku. Materiál vnější ochranné trubky je 

různý podle charakteru prostředí a velikosti měřené teploty. Ochranná jímka chrání 

teploměr před nepříznivými účinky prostředí, zhoršuje však jeho dynamické 

vlastnosti. [2] 
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Obrázek 4.6: Termoelektrický snímač s ochrannou trubkou [2] 

U moderních teploměrů se analogový signál termočlánku zpracovává 

na číslicový výstupní signál. Blokové schéma teploměru s číslicovým výstupem je 

na Obrázek 4.7. Termočlánek je na vstup zesilovače připojen prostřednictvím 

izotermické svorkovnice pro kompenzaci vlivu změn teploty srovnávacího spoje. 

Po zesílení je analogový signál převeden na signál číslicový pomocí analogově-

digitálního převodníku. Vyhodnocovacím zařízením je číslicový displej, který slouží 

k zobrazení hodnoty měřené teploty. Při vyhodnocení signálu se využívá 

mikroprocesorové techniky. Při zpracování signálu z teplotního čidla se provádí 

v příslušných elektronických obvodech výpočet podle příslušné nelineární závislosti 

a výstupní signál se zobrazuje obvykle v číslicové formě na displeji. [2] 
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Obrázek 4.7: Teploměr s číslicovým výstupem [2] 

Celková chyba při měření teploty s termoelektrickými snímači bude 

ovlivněna: 

a)    velikostí odporu vyhodnocovacího přístroje, 

b)    nesprávným vyrovnáním odporu vedení, 

c)    změnou odporu vedení vlivem teploty, 

d)    základní chybou vyhodnocovacího přístroje, 

e)    chybou termočlánku (odchylka od normalizované cejchovní řady), 

f)     chybou kompenzačního vedení u termočlánku z drahých kovů, 

g)    nedokonalou kompenzací teploty srovnávacího spoje. 

Při užití kompenzačních měřicích metod se neuplatní vlivy a), b), c). [2] 

 
Termočlánek používaný pro provozní měření by měl být pravidelně 

kontrolován v intervalu 1 až 1,5 roku. V některých případech je zapotřebí umožnit 

výměnu termočlánku i během provozu technologického zařízení. Pro kontrolu 

měřicího řetězce pro vyhodnocování signálu termočlánků slouží přenosná kalibrační 

zařízení, která mohou měřit velikost signálu i simulovat termočlánkové signály. 

Pro zjištění stavu termočlánkového snímače lze s výhodou využít měření jeho 

elektrického odporu. Nízká hodnota odporu obecně indikuje uspokojivý stav, 

zatímco vysoký odpor může signalizovat konec životnosti termočlánku. [2] 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 

28  

5. INTELIGENTNÍ SENZORY TEPLOTY 

Vývoj v posledních letech směřuje k digitalizaci a ta se samozřejmě 

nevyhnula i teplotním senzorům. Objevily se tzv. inteligentní senzory teploty (smart 

temperature sensors). Senzor obsahuje snímač teploty integrovaný přímo na chipu 

nebo přímé rozhraní pro připojení externího teplotně citlivého snímače (např. 

odporový senzor teploty). Senzor obsahuje obvody pro zpracování signálu 

(linearizace, korekce, zesílení signálu, redukce šumu apod.) a hlavně téměř vždy 

A/D převodník pro digitální výstup na pinech součástky (PWM výstup, sériová 

synchronní linka apod.). Některé mají unifikovaný proudový výstup 4-20 mA 

(0-20 mA). Často obsahují inteligentní senzory i přídavné funkce, jako jsou různé 

režimy snížení spotřeby energie (shutdown mód), termostat s hysterezí apod. 

Většinou jsou již při výrobě kalibrovány a nevyžadují tedy dodatečnou kalibraci 

uživatelem. 

V tomto projektu uvádím některé zajímavé reprezentanty integrovaných 

senzorů teploty, ale je to jen miniaturní zlomek toho, co se objevuje na světovém i 

českém trhu.  

5.1 PŘEVODNÍK TEPLOTA/STŘÍDA SMT 160-30 

Senzor je vyrobený na křemíkovém substrátu s dvouhodnotovým (logickým) 

výstupním signálem. Výstupní signál je ve tvaru impulsní šířkové modulace (PWM) 

je kompatibilní s tvary vstupních signálů mikropočítačů a mikrokontrolérů a lze jej 

tedy propojit přímo jediným vodičem s některým ze vstupů mikropočítače 

bez nutnosti A/D převodu. Senzor se vyrábí v pouzdrech TO18, TO92, TO220 nebo 

pro aplikace v hromadné výrobě také v pouzdru SOIC. 

5.1.1 Vlastnosti senzoru 

Senzor SMT 160-30 má následující vlastnosti: 

• Nevyžaduje A/D převodník 

• Absolutní přesnost ± 0,7 °C 

• Převodní charakteristika s odchylkou od linearity menší než 0,2 °C 

• Výstupní signál snadno převoditelný na číslicový 
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• Výstupní signál snadno převoditelný na analogový 

• Kalibrace senzoru přímo na čipu  

• Výstupní signál kompatibilní s logickými obvody TTL, CMOC 

• Teplotní rozsah -45 °C až +130 °C 

• Výstupní signál přímo spojitelný s datovými vstupy mikrokontroléru 

• Snadné multiplexování více senzorů 

• Malá spotřeba (<1 mW) 

5.1.2 Pouzdra a zapojení vývodů 

Senzor SMT 160-30 se vyrábí ve třech pouzdrech TO-92, TO-18 a TO-220. 

 

Obrázek 5.1: Pouzdra a zapojení vývodů [7] 

5.1.3 Popis senzoru SMT 160-30 

STM 160-30 je třísvorkový integrovaný senzor teploty s výstupním signálem 

ve tvaru impulsní šířkové modulace (modulace střídy impulzu). Dvě svorky jsou 

určeny pro připojení napájecího zdroje 5 V. Na třetím pinu je k dispozici výstupní 

signál. 

Celková přesnost senzoru SMT 160-30 (pouzdro TO-18) je 0,7 °C pro rozsah 

-30 °C až 100 °C a pro rozsah -45 °C až 130 °C je přesnost 1,2 °C.  

Zdroj výstupního signálu má obdobné vlastnosti jako u obvodu C-MOS a 

dovoluje připojení kabelu o délce až 20 m. [7] 
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5.1.4 Výstupní signál 

Výstupní signál má pravoúhlý průběh s přesně definovanou lineární závislostí 

střídy na teplotě. Střída impulsního signálu je poměr šířky impulzu k periodě signálu. 

ϑ⋅+= 00470,0320,0.CD       (5.1) 

Kde  D.C.  je duty cycle (střída výstupního signálu) 

 ϑ  je teplota [°C]. 

5.1.5 Časové konstanty 

Časová konstanta je definována jako čas potřebný k dosažení 63% skokové 

změny teploty působící na senzor.  

 

Tabulka 5.1:  Časové konstanty senzoru SMT 160-30 [7] 

Výše uvedené hodnoty jsou těžko měřitelné, jejich přesnost je odhadována 

na 5 %. Jsou platné pouze pro senzor v pouzdře TO-18. [7] 
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5.1.6 Charakteristické údaje 

 

Tabulka 5.2: Charakteristické údaje senzoru SMT-160-30 [7] 

Poznámky: 
1 Všechny nezmíněné specifikace stejné jako pro TO18 
2 Pouzdro spojené se zemí 
3 Senzor SMT 160-30-18 může být po krátkou dobu provozován i v rozsahu 

teplot -65 °C až 160 °C, aniž by došlo k jeho poškození, udávaná přesnost 

však platí pouze pro rozsah teplot v dovoleném trvalém provozu 
4 Celková přesnost respektuje všechny chyby 
5 Použitelné od -30 °C do 100 °C 

5.2 ČÍSLICOVÝ TEPLOMĚR A TERMOSTAT DS1620 

5.2.1 Vlastnosti senzoru DS1620 

Senzor DS1620 má následující vlastnosti: 

• Nepotřebuje žádnou vnější součástku 

• Napájecí napětí v rozsahu 2,7 V až 5,5 V 

• Teplotní rozsah -55 °C až 125 °C  

• Teplota je čtena jako 9bitová hodnota 

• Rychlost převodu teploty na číslicové slovo odpovídá 1 s 
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• Hraniční teploty pro termostat volí uživatel a jsou v paměti uchovány i 

při výpadku napájení 

• Přenos dat je po třívodičovém sériovém synchronním rozhraní 

• 8pinové pouzdro DIP nebo SOIC  

5.2.2 Pouzdra a zapojení vývodů 

Senzor DS1620 se vyrábí ve dvou pouzdrech SOIC 8 a DIP 8. 

 

Obrázek 5.2: Zapojení pouzdra SOIC a pouzdra DIP[8] 

Označení pinů má následující význam: 

 DQ  vstup/výstup dat 

 CLK/CONV hodinový signál 

 RST  reset vstupu 

 GND  zem 

 THIGH horní teplota termostatu 

 TLOW  dolní teplota termostatu 

 TCOM  kombinace horní/dolní teploty termostatu 

 VDD  napájecí napětí 

5.2.3 Vztah mezi přečtenými daty a teplotou 

Senzor DS1620 posílá naměřenou teplotu ve dvou bytech, v prvním je 

hodnota, která odpovídá dvojnásobku teploty a ve druhém bytu je významný pouze 

jeden bit a to je znaménkový bit. Tedy přečtená hodnota podělená dvěmi udává 

aktuální teplotu. Záporná teplota se udává ve druhém doplňku. Vztah mezi hodnotou 

získanou ze senzoru a teplotou je názorně patrný z následující tabulky. 
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Teplota 

Číslicový 

výstup (binárně) 

Číslicový 

výstup (hexa) 

+125 °C 0 1111 1010 00FAH 

+25 °C 0 0011 0010 0032H 

+½ °C 0 0000 0001 0001H 

+0 °C 0 0000 0000 0000H 

-½ °C 1 1111 1111 01FFH 

-25 °C 1 1100 1110 01CEH 

-55 °C 1 1001 0010 0192H 

Tabulka 5.3: Vztah mezi přečtenou hodnotou a odpovídající teplotou  

 

5.2.4 Přesný výpočet teploty 

Výše uvedený způsob získání teploty umožní rozlišení po 0,5 °C. Pro vyšší 

rozlišení je nutné ze senzoru přečíst ještě dvě další hodnoty (COUNT_PER_C a 

COUNT_REMAIN) a z nich vypočítat teplotu podle vzorce: 

CPERCOUNT
REMAINCOUNTCPERCOUNTREADTEMP

__
___25,0_ −

+−=υ  (5.2) 

Kde ϑ  je teplota ve °C 

TEMP_READ  je hodnota získaná po zaslání příkazu Čtení 

teploty 

COUNT_PER_C je hodnota získaná po zaslání příkazu Čtení 

Slope 

COUNT_REMAIN je hodnota získaná po zaslání příkazu Čtení 

Romain 

 

5.2.5 Konfigurační a stavový registr 

Aby bylo možné měřit teplotu pomocí senzoru DS1620 nebo ho využít jako 

termostat, musí se nejdříve nekonfigurovat. Senzor DS1620 má jeden konfigurační a 

stavový registr, je 8bitový, ale významných je pouze 6 bitů. 
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7 6 5 4 3 2 1 0 

DONE THF TLF NVB 1 0 CPU 1SHOT 

Tabulka 5.4: Konfigurační a stavový registr 

DONE  -příznak dokončení převodu, pokud je roven log. „1“, je převod ukončen, 

pokud je roven log. „0“, probíhá převod teploty na číselný údaj 

THF -příznak vysoké teploty, nastaví se na log. „1“, pokud je teplota rovna nebo 

vyšší než horní teplota 

 -nuluje se pouze zápisem nuly nebo zapnutím a vypnutím obvodu 

TLF -příznak nízké teploty, nastaví se na log. „1“, pokud je teplota rovna nebo 

nižší než dolní teplota 

 -nuluje se pouze zápisem nuly nebo zapnutím a vypnutím obvodu 

NVB -příznak udržení dat v paměti při výpadku napájení 

CPU -jedná se o uživatelský bit, pokud je roven log. „1“, vývody CLK, DQ a RST 

představují třívodičové sériové synchronní rozhraní 

1SHOT-rozhoduje mezi kontinuálním nebo jednorázovým měřením teploty, pokud 

je roven log. „0“, tak převod teploty probíhá trvale, dokud není zadána 

instrukce stop převodu, pokud je roven log. „1“, teplota se změří jen jednou a 

senzor přejde do stavu čekání 
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5.2.6 Soubor příkazů DS1620 

Popis příkazů je v následující tabulce. 

Instrukce 

Kód instrukce 

(hexa) 

Počet 

následujících bitů 

Práce s obsahem konfiguračního a stavového registru 

Zápis 0CH 8 

Čtení ACH 8 

Převod teploty 

Start převodu EEH - 

Stop převodu 22H - 

Čtení teploty AAH 9 

Čtení Counter 
A0H 9 

Čtení Slope A9H 9 

Termostatické funkce 

Zápis horní teploty 01H 9 

Zápis dolní teploty 02H 9 

Čtení horní teploty A1H 9 

Čtení dolní teploty A2H 9 

Tabulka 5.5: Soubor příkazů DS1620  

5.2.7 Přenos čtených dat 

Na následujícím obrázku je časování čtených dat. 

 

Obrázek 5.3: Přenos čtených dat [8] 
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5.2.8 Přenos zapisovaných dat 

Na následujícím obrázku je časování zapisovaných dat. 

 

Obrázek 5.4: Přenos zapisovaných dat [8] 

Význam jednotlivých symbolů je popsán v následující tabulce. 

PARAMETERS SYMBOL MIN MAX UNITS 
Temperature Conversion Time  TTC   - 750 ms 
Data to CLK Setup  tDC  35 -  ns  
CLK to Data Hold  tCDH  40 -  ns  
CLK to Data Delay  tCDD  -  150 ns  
CLK Low Time  tCL  285 -  ns  
CLK High Time  tCH  285 -  ns  
CLK Frequency  fCLK  DC  I.75 MHz  
CLK Rise and Fall  tR, tF   - 500 ns 
RST to CLK Setup  tCC  100  - ns  
CLK to RST Hold  tCCH  40  - ns  
RST Inactive Time  tCWH  125 -  ns  
CLK High to I/O High-Z  tCDZ   - 50 ns  
RST Low to I/O High-Z  tRDZ   - 50 ns  
Convert Pulse Width  tCNV  250 ns  500 ms  -  

Tabulka 5.6: Časování senzoru DS1620 [8] 
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5.2.9  Připojení senzoru DS1620 k mikrokontroléru 

5.2.9.1 Připojení senzoru DS1620 k mikrokontroléru MCF52233 

na sériovou synchronní linku (SPI) 

Sériová synchronní linka senzoru DS1620 není plně kompatibilní se sériovou 

synchronní linkou mikrokontroléru MCF52233. Senzor DS1620 má pouze jeden 

pin (DQ), který slouží jak pro odesílání, tak pro přijímání dat. Mikrokontrolér 

MCF52233 má jeden pin pro vstup dat (MISO) a druhý pro výstup dat (MOSI). 

Na následujícím obrázku (Obrázek 5.5) je schéma připojení senzoru DS1620 

s přizpůsobujícím obvodem. 

 

Obrázek 5.5: Připojení senzoru DS1620 k MCF52233 s využitím SPI 

5.2.9.2 Připojení senzoru DS1620 k mikrokontroléru MCF52233 

bez využití sériové synchronní linky (SPI) 

Pokud nevyužijeme sériovou synchronní linku u mikrokontroléru MCF52233, 

tak se zapojení velice zjednoduší, nebude třeba žádný přizpůsobovací obvod 

(viz Obrázek 5.6), ale obslužný program bude složitější, musí se naprogramovat 

sériová synchronní linka. 

& & PTC1 

1 

MISO 

PTC0 

MOSI 

CLK 

DS1620 

MCF52233 

DQ 

CLK 

RST 

GND 

Vcc 

+5 V 
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Obrázek 5.6: Připojení senzoru DS1620 k MCF52233 bez využití SPI 

5.3 ČÍSLICOVÝ TEPLOMĚR DS18B20 

5.3.1 Vlastnosti senzoru DS18B20 

Senzor DS18B20 má následující vlastnosti:  

• Nepotřebuje žádnou vnější součástku 

• Napájecí napětí v rozsahu 3,0 V až 5,5 V 

• Teplotní rozsah -55 °C až 125 °C  

• Přesnost je ± 0,5 °C na rozsahu -10 °C až 85 °C  

• Rozlišení lze zvolit na 9 až 12 bitů 

• Rychlost převodu teploty na číslicové slovo je 93,75 ms, pro 9bitové rozlišení a 

750 ms pro 12bitové rozlišení 

• Hraniční teploty pro termostat lze uživatelsky zvolit a jsou v paměti uchovány i 

při výpadku napájení 

• Přenos dat je po sběrnici 1-Wire® 

• Na sběrnici 1-Wire® může být více zařízení 

• Každé čidlo má unikátní 64bitivý sériový kód 

• Vyrábí se v pouzdru TO92 nebo 8-Pin μSOP 

 

 

PTC1 

PTC0 

DS1620 

MCF52233 

DQ 

CLK 
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Vcc 

+5 V 

PTC2 
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5.3.2 Pouzdra a zapojení vývodů 

Senzor DS18B20 se vyrábí ve dvou pouzdrech TO-92 a 8-Pin μSOP. 

 

Obrázek 5.7: Zapojení pouzdra TO-92 a pouzdra 8-Pin μSOP [13] 

Označení pinů má následující význam: 

DQ vstup/výstup dat, napájení při použití módu parazitního 
napájení 

 VDQ  napájecí napětí, při parazitním napájení je připojen na GND 

 GND  zem 

 

5.3.3 Vztah mezi přečtenými daty a teplotou 

Senzor DS18B20 posílá naměřenou teplotu ve dvou bytech, formát 

přečtených dat odpovídající teplotě je na Obrázek 5.8, bity označené jako „S“ jsou 

nastaveny, pokud je naměřena záporná teplota, která je udávána ve 2. doplňku. 

 

Obrázek 5.8: Formát přečtených dat odpovídající teplotě [13] 
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Teplota 
Číslicový výstup 

(binárně) 

Číslicový výstup 

(hexa) 

+125 °C 0000 0111 1101 0000 07D0h 

+85°C* 0000 0101 0101 0000 0550h 

+25,0625°C 0000 0001 1001 0001 0191h 

+½ °C 0000 0000 0000 1000 0008h 

+0 °C 0000 0000 0000 0000 0000h 

-½ °C 1111 1111 1111 1000 FFF8h 

-25.0625°C 1111 1110 0110 1111 FE6Fh 

-55 °C 1111 1100 1001 0000 FC90h 

Tabulka 5.7: Vztah mezi přečtenou hodnotou a odpovídající teplotou  

5.3.4 Napájení senzoru DS18B20 

Senzor DS18B20 lze napájet buď z externího zdroje napětí (Obrázek 5.13) 

nebo přímo ze sběrnice (Obrázek 5.14). Pokud je senzor DS18B20 napájen ze 

sběrnice, musí se zajistit, aby v době převodu teploty na binární hodnotu byla na 

sběrnici log. „1“. Pokud je senzor DS18B20 napájen z externího zdroje, tak senzor 

po dobu převodu teploty drží na sběrnici log. „0“ a lze tak poznat, kdy je převod 

teploty dokončen. 

5.3.5 Paměť senzoru DS18B20 

Senzor DS18B20 má tři paměti ROM, SRAM (scratchpad) a EEPROM. 

V paměti ROM je uložen 64bitový unikátní sériový kód (8 bitů FAMILY CODE, 48 

bitů SERIAL NUMBER, 8 bitů CRC). Na Obrázek 5.9 je pomět SRAM a EEPROM. 

EEPROM slouží k uchování uživatelských bajtů a konfiguračního registru i po 

výpadku napájení. 
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Obrázek 5.9: Paměť SRAM a EEPROM senzoru DS18B20 [13] 

* Po resetu je v paměti DS18B20 uložena teplota 85 °C. 

5.3.6 Konfigurační registr 

Pomocí konfiguračního registru lze nastavit rozlišení senzoru na 9 až 

12bitové rozlišení. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 R1 R0 1 1 1 1 1 

Tabulka 5.8: Konfigurační registr senzoru DS18B20 

R1 R0 Rozlišení Max. doba převodu 

0 0 9 bitů 93,75 ms 

0 1 10 bitů 187,5 ms 

1 0 11 bitů 375 ms 

1 1 12 bitů 750 ms 

Tabulka 5.9: Nastavení rozlišení senzoru DS18B20 

5.3.7 CRC generátor 

V paměti ROM nebo SRAM je vždy na posledním bajtu uložen kontrolní 

součet (CRC). Na Obrázek 5.10 je CRC generátor, který složí k ověření správnosti 

přečtených dat. 

 

Obrázek 5.10: CRC generátor [13] 
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5.3.8 Soubor příkazů DS18B20 

Popis příkazů je v následující tabulce. 

Instrukce 
Kód instrukce 

(hexa) 
Poznámka 

Příkazy pro práci s pamětí scratchpad 

Read Scratchpad BEh Čtení paměti scratchpad 

Write Scratchpad 4Eh 
Zápis TH, TL a konfiguračního registru do paměti 

scratchpad 

Copy Scratchpad 48h 
Překopíruje TH, TL a konfigurační registr z paměti 

scratchpad do EEPROM 

Recall E2 B8h 
Nahrání TH, TL a konfiguračního registru z 

paměti EEPROM do scratchpad 

Read Power Supply B4h Zjištění napájecího módu 

Příkazy pro práci s pamětí ROM 

Search ROM F0h 
Všechny zařízení na sběrnici současně začnou vysílat 

sériový kód 

Alarm search ECh 
Zařízení, která jsou na sběrnici v „poplachovém stavu“ 

současně začnou vysílat sériový kód 

Read ROM 33h 
Přečtení paměti ROM, lze použít pouze pokud je na 

sběrnici jedno zařízení typu slave 

Match ROM 55h 
Adresace konkrétního zařízení, za příkazem následuje 

64bitový sériový kód 

Skip ROM CCh Všechna zařízení na sběrnici budou přijímat data 

Převod teploty 

Convert T  44h Start převodu 

Tabulka 5.10: Soubor příkazů DS18B20  
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5.3.9  Časování – inicializace (reset) 

Každá komunikace se senzorem musí začít inicializací, její časování je na 

následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5.11: Časování - inicializace [13] 

5.3.10 Časování – čtení a zápis dat 

Po inicializaci, lze do senzoru zapisovat a číst data, časování zápisu a čtení 

dat je na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5.12: Přenos zapisovaných dat [13] 
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5.3.11 Připojení senzoru DS18B20 k mikrokontroléru 

Připojení senzoru DS18B20 k mikrokontroléru MCF52233 je velice 

jednoduché, není zapotřebí žádného přizpůsobovacího obvodu, pouze stačí propojit 

piny GND a pin DQ s I/O pinem mikrokontroléru. Napájení senzoru DS18B20 může 

být externí (Obrázek 5.13) nebo se může napájet přímo ze sběrnice parazitním 

napájením (Obrázek 5.14). 

 
Obrázek 5.13: Připojení senzoru DS18B20 k MCF52233 s externím napájením 

 

Obrázek 5.14: Připojení senzoru DS18B20 k MCF52233 s parazitním napájením 

5.4 PRECIZNÍ TEPLOTNÍ SENZOR LM335 

Precizní teplotní senzor LM335 převádí teplotu na analogový napěťový 

signál. 

5.4.1 Charakteristika senzoru LM335 

Senzor LM335 má následující vlastnosti: 

• Přímo kalibrovaný v °C 

• Proudový odběr 450 µA až 5 mA 

• Teplotní rozsah -40 °C až 100 °C  

• Přesnost je ± 1 °C  
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• Snadná kalibrace 

• Teplota je přímo úměrná výstupnímu napětí s rozlišením 10mV/°C 

5.4.2 Pouzdra a zapojení vývodů senzoru LM335 

Senzor LM335 se vyrábí ve třech pouzdrech TO-92, SO-8 a TO-46. 

 

Obrázek 5.15: Pouzdra a zapojení vývodu senzoru LM335 [14] 

5.4.3 Připojení senzoru LM335 k mikrokontroléru 

Výstupní napětí ze senzoru LM335 se přivede na A/D převodník 

mikrokontroléru. Na Obrázek 5.16 jsou tři různá zapojení senzoru LM335. 

 

Obrázek 5.16: Připojení senzoru LM335 k MCF52233 [14] 
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6. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 

MIKROKONTROLÉRU MCF52233 

Mikrokontrolér MCF52233 firmy FreeScale je vybaven 32bitovým jádrem 

ColdFire. Je určen pro průmyslové řídící aplikace. Jeho základní vlastnosti jsou 

napsány v následujících bodech: 

• Výpočetní výkon 56 MIPS, při frekvenci interní sběrnice 60 MHz 

• Jádro V2 ColdFire s jednotkou hardwarové násobičky 32 x 32 bitů s 48bitovým 

akumulátorem (eMAC - enhanced Multiply-Accumulate unit) 

• Maximální frekvence interní sběrnice 60 MHz  

• 256KB paměti Flash  

• 32KB paměti SRAM 

• 10/100 Ethernet řadič FEC (Fast Ethernet Controller) s ePHY 

§ 10/100 BaseT/TX 

§ Podporuje full duplex nebo half duplex 

§ Integrován přijímací i vysílací FIFO buffer 

§ ePHY podporuje auto-negation – automatické nastavení Ethernet komunikace 

• 3x universální sériový asynchronní/synchronní port UART 

§ 16bitový dělič pro generování hodinového signálu 

§ Lze nastavit generování přerušení 

§ Podporuje DMA 

§ Formát dat může být 5, 6, 7 nebo 8bitový se sudou, lichou nebo žádnou 

paritou 

§ Až 2 stop bity 

§ Detekuje chyby 

§ Přijímací a vysílací FIFO buffer 

• Integrovaný řadič sběrnice I2C 

§ Plně kompatibilní s průmyslovým standardem I2C 

§ Master nebo slave mód, podporuje i více masterů 

§ Automatické generování přerušení s programovatelnou úrovní 
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• 8kanálový 12bitový AD převodník 

§ Doba převodu jednoho kanálu 1,7 µs 

§ Doba převodu osmi kanálů 5,3 µs, při použití průběžného převádění 

§ Dva vzorkovače pro 8 kanálů 

§ Simultánní vzorkování dvou kanálů pro aplikace řízení motorů 

§ Jednorázové nebo průběžné převádění 

§ Možnost generování přerušení po dokončení převodu nebo po překročení 

určité hodnoty 

§ Maximální rozsah vstupního napětí 0 až 3,3 V 

§ Nevyužívaný analogový kanál je možno použít jako digitální I/O pin 

• Sériové synchronní rozhraní QSPI (Queued serial peripheral interface) modul 

§ Plně obousměrné sériové synchronní rozhraní 

§ Pouze master mód 

§ Programově nastavitelná rychlost přenosu dat 

• 4 kanálový 32bitový řadič DMA (Direct Memory Access)  

§ Podporuje 8, 16 i 32bitová data 

• 4 kanálový, 32-bit input capture/output compare časovač s možným DMA 

§ Programovatelný předdělič 

§ Možnost generování přerušení 

• 2x programovatelný časovač přerušení PIT (Periodic Interrupt Timers) 

§ 16bitový 

§ Volně běžící nebo čítající dolů 

• softwarově programovatelný časovač watchdog 

§ 32bitový čítač 

• 8x časovač (PWM/DMA)  

§ Programovatelná perioda a střída 

§ Každý kanál lze jednotlivě povolit a zakázat 

§ Pro každý kanál lze nastavit polaritu 

§ Čtyři zdroje hodinového signálu 

• Až 63 univerzálních I/O  
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• Ladění programu BDM (Background debug mode)/ JTAG port  

§ Krokování programu v reálném čase 

• 3.3 V napájení  

• teplotní rozsah : -40°C až +85°C 

• pouzdro 80-pin LQFP nebo 112-pin LQFP 

Na následujícím obrázku je blokové schéma mikrokontroléru MCF52235, 

MCF52235 se liší od MCF52233 tím, že má navíc jednotku pro generování 

náhodných čísel a šifrování (CAU) a sběrnici CAN 2.0B. 

 

Obrázek 6.1 Blokové schéma mikrokontroléru MCF52235 [16] 
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7. KOMUNIKACE MIKROKONTROLÉRU 

MCF52233 S OKOLÍM 

Tato kapitola je zaměřena na komunikaci mikrokontroléru MCF52233 

s okolím prostřednictvím sběrnice USB a Ethernet. 

7.1 KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SBĚRNICE USB 

Procesor MCF52233 není vybaven USB rozhraním, tudíž je nutné 

k procesoru připojit externí převodník, například převodník USB na sériový či 

paralelní rozhraní, které vyrábí firma FTDI. 

7.1.1 Obvod FT245BM 

Převádí USB na FIFO paměť (8bit) s maximální přenosovou rychlostí až 

1 MByte/s. Přenos se řídí vstupními signály RD a WR, stav vnitřní vyrovnávací 

paměti (128 B pro směr od PC k aplikaci a 384 B pro směr k PC) je indikován 

signály TXE a RXF. Pokud TXE je ve stavu log. „1“, je vnitřní vyrovnávací paměť 

plná a není možné přijmout z periferie další data. Pokud je RXF ve stavu log. „1“ 

signalizuje aplikaci přítomnost platných dat ve výstupní vyrovnávací paměti, z které 

je koncové zařízení může číst až do chvíle, kdy je RXF ve stavu log. „0“. 

7.1.2  Obvod FT232BM 

Převodním USB na UART s přenosovou rychlostí 300 Bd až 3 MBd. 

K dispozici je i plně hardwarové řízení přenosu - signály RTS, CTS, DTR, DSR, 

DCD a RI, a navíc signál TXDEN pro spolupráci s konvertory úrovní RS485. 

V obvodu je zabudována dvouportová vyrovnávací paměť o velikosti 128 B ve 

směru od PC k aplikaci a 384 B ve směru k PC. 

7.1.3  Obvod FT2232D 

Jedná se o obvod 3. generace, který spojuje vlastnosti obvodu FT245BM a 

FT232BM do jednoho integrovaného obvodu. Obsahuje dva nezávislé kanály A a B, 

které mohou fungovat nezávisle, popř. v některých speciálních případech i společně. 

Funkce každého komunikačního kanálu je uživatelsky nastavitelná pomocí 

konfiguračních dat umístěných v externí paměti EEPROM. K dispozici jsou klasické 
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funkce známé z obvodů druhé generace FT2xxBM - sériové rozhraní (kanál 

FT2232D se chová jako obvod FT232BM, podporuje RS-232, RS-422 a RS-485, 

dosahuje rychlosti až 3 Mbit/s), paralelní rozhraní (kanál se chová jako součástka 

FT245BM, přenosová rychlost až 1 Mbyte/s) a asynchronní režim Bit-Bang (8 

vývodů funguje jako 8bitový paralelní port s možností individuálního nastavení 

vstup/výstup pro každý pin a volby kmitočtu pro obnovení stavu portu). 

7.2 KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SBĚRNICE ETHERNET 

Procesor MCF52233 má přímo na čipu integrováno Ethernet rozhraní. Pro 

procesory řady ColdFire je  k dispozici i volně šířitelný TCP/IP Stack od firmy 

InterNiche nebo například firma CMX Systems, Inc. prodává komerční TCP/IP 

Stack. 

7.2.1  ColdFire Lite TCP/IP Stack od firmy InterNiche 

TCP/IP Stack firmy InterNiche podporuje následující protokoly: 

• Address Resolution Protocol (ARP) 

• Internet Protocol (IP) 

• Internet Control Message Protocol (ICMP) 

• User Datagram Protocol (UDP) 

• Transmission Control Protocol (TCP) 

• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Client 

• Bootstrap Protocol (BOOTP) 

• Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 

Na webových stránkách http://www.freertos.com/ je k dispozici i RTOS, 

podporující tento TCP/IP Stack, ale pouze pro procesor ColdFire 5272. 

7.2.2  CMX-MicroNet -TCP/IP Stack od firmy CMX Systems, Inc. 

Podporuje následující protokoly: 

• Transmission Control Protocol (TCP) 

• PPP 

• User Datagram Protocol (UDP) 

• SLIP 

http://www.freertos.com/
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• Internet Protocol (IP) 

• IGMP v1 

• Address Resolution Protocol (ARP) 

• Bootstrap Protocol (BOOTP) 

• HTTP Web Server 

• FTP Client 

• FTP Server 

• Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Client 

• SMTP Client 

• POP3 Client 

• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Client 

• SNMP 

• DNS 

• SNTP client 

Zdarma je k dispozici vývojová verze s názvem: CMX-MicroNet Evaluation 

Version for the Freescale MCF5223. Firma CMX Systems, Inc. vyvinula i RTOS, 

který podporuje plnou verzi tohoto TCP/IP Stacku.  

7.2.2.1 CMX-MicroNet Evaluation Version for the Freescale 

MCF5223 

Oproti plné verzi má řadu omezení, například: 

• Nepodporuje RTOS 

• Po 30 minutách nebo po odeslání 1000 paketů je nutné restartovat procesor 

• MAC adresa je pevně nastavena na 00-00-12-34-56-78 

• Je zakázáno měnit konfigurační soubor mnconfig.h 

• Jsou podporovány pouze protokoly TCP, UDP, ARP, HTTP, PPP a odezva na 

PING 

Ale i s těmito omezeními lze na procesoru MCF52233 provozovat web server nebo 

komunikovat s PC prostřednictvím Ethernetu. 
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8. PRAKTICKY REALIZOVANÝ PŘEVODNÍK 

USB ↔ RS-232 

Pro univerzálnost použití jsem zvolil převodník USB ↔ RS-232, jeho 

základem je integrovaný obvod FT2232D, který převádí USB rozhraní na dvě 

sériové linky (kanál A a B), obvod lze i nakonfigurovat, aby data převáděl na 

paralelní rozhraní. Pro správnou funkci je nutné mít v PC nainstalovaný příslušný 

ovladač, který v PC vytvoří dvě virtuální sériové linky. 

U realizovaného převodníku USB ↔ RS-232 je možno kanál A pomocí 

jumperů nakonfiguroval na napěťové úrovně kompatibilní s TTL nebo 3,3 V logikou 

a kanál B má napěťové úrovně kompatibilní se standardem RS-232. 

8.1 VOLBA SOUČÁSTEK PRO PŘEVODNÍK  

8.1.1  Převodník napěťových úrovní 

Zvolil jsem převodník SP213EHEA od firmy Sipex, protože dokáže 

komunikovat na stejné maximální rychlosti jako FT2232D (115200 Bd) a převádí 

všechny řídící signály, vznikne tak plnohodnotný sériový port komunikující až na 

rychlosti 115200 Bd. 

8.1.2  Napěťový regulátor na 3,3 V 

Zvolil jsem MCP1700-3302E/TO, protože má malý klidový odběr a 

s rezervou mu pro správnou funkci postačuje napájecí napětí USB sběrnice (5 V). 

8.1.3  LED diody 

Pro nízký odběr byly zvoleny diody s proudem 2 mA. 

8.2 KONFIGURACE POMOCÍ JUMPERŮ 

Pomocí jumperu lze kanál A nakonfigurovat na napěťové úrovně 

kompatibilní s TTL nebo s 3,3V logikou. 

JP1 - propojen 1. a 2. pin => kanál A TTL logika 

 - propojen 2. a 3. pin => kanál A 3,3 V logika 

JP2 - propojen 1. a 2. pin => napájení pro aplikace 5 V 
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 - propojen 2. a 3. pin => pro aplikace 3,3 V 

JP3 - pro správnou funkci by měl být propojen 

JP4 -jedná se o konektor , tyto piny jsou řídícími signály v paralelním 

režimu 

JP5 - pro správnou funkci by měl být propojen 

Pozn.: JP3 a JP5 připojuje pin na příslušnou napěťovou úroveň, na které má 

daný kanál pracovat. 
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8.3 SCHÉMA ZAPOJENÍ A DESKA PLOŠNÉHO SPOJE 

Schéma zapojení a desku plošného spoje jsem navrhnul v programu Eagle.  

8.3.1  Schéma zapojení 

 

Obrázek 8.1 Schéma zapojení převodníku USB ↔ RS-232 
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8.3.2 Deska plošného spoje – pozitivní 

 

Obrázek 8.2 Deska plošného spoje převodníku USB ↔ RS-232 – pozitivní 

8.3.3  Rozmístění součástek – horní strana 

 

Obrázek 8.3 Rozmístění součástek převodníku USB ↔ RS-232 – horní strana 
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8.3.4  Rozmístění součástek – spodní strana 

 

Obrázek 8.4 Rozmístění součástek převodníku USB ↔ RS-232 – spodní strana 
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9. PRAKTICKY REALIZOVANÁ PŘIPOJENÍ 

SENZORŮ K MIKROKONTROLÉRU 

MCF52233 

V této části je popis softwaru pro mikrokontrolér a popis připojení 

jednotlivých senzorů teploty k mikrokontroléru ColdFire MCF52233, která byla 

prakticky realizována. Všechna schémata a zdrojové kódy v jazyce C jsou 

na přiloženém CD.  

9.1 POPIS PŘIPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH SENZORŮ 

9.1.1  Připojení senzoru KTY81-210 k mikrokontroléru MCF52233 

Polovodičový odporový senzor KTY81-210 (R1) je zapojen do odporového 

můstku a výstup můstku připojen na vstup přístrojového (diferenciálního) zesilovače. 

Výstup zesilovače je připojen na vstup A/D převodníku mikrokontroléru MCF52233.  

 

Obrázek 9.1 Schéma připojení senzoru KTY 81-210 k mikrokontroléru MCF52233 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 

58  

9.1.1.1 Napěťová reference pro A/D převodník mikrokontroléru 

MCF52233 

Přesnost a rozsah A/D převodníku je především dána přesností napětí 

přivedeného na piny pro napěťovou referenci (VRH, VRL) A/D převodníku 

mikrokontroléru MCF52233. Na Obrázek 9.2 je schéma zapojení napěťové reference 

s obvodem MIC5219-3.3BMM, výstupní napětí je 3,3 V, s přesností lepší než ±1 %. 

Použitá vývojová deska neumožňuje připojit přesnou napěťovou referenci a je 

na vstupy pro napěťovou referenci (VRH, VRL) přivedeno napájecí napětí, které je 

poměrně nepřesné. V praxi by pro přesné měření bylo nutno použít přesnou 

napěťovou referenci. 

 

Obrázek 9.2 Schéma zapojení napěťové reference pro A/D převodník 

9.1.1.2 Návrh přizpůsobovacího obvodu k senzoru KTY81-210 

Připojení senzoru KTY81-210 je realizováno pomocí klasického 

Wheatstonova můstku. Teplotní rozsah jsem zvolil od -30 °C do 60 °C. Pomocí A/D 

převodníku mikrokontroléru MCF52233 lze měřit pouze napětí od 0 do 3,3 V, je 

nutné, pro zajištění maximální citlivosti měření, aby bylo na výstupu 

přizpůsobovacího obvodu při teplotě -30 °C napětí 0 V a při teplotě 60 °C napětí 3,3 

V. Déle je nutné zajistit, aby proud procházející senzorem nezpůsoboval příliš 

velikou chybu měření, tím by docházelo k ohřívání samotného senzoru. Proud 
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procházející senzorem by měl být menší než 1 mA. Při použití napájecího napětí 5 

V musí platit následující nerovnice: 

R1 + R2 > 5 kΩ 

R3 + R4 > 5 kΩ 

Pro splnění všech podmínek jsem zvolil z normované řady E24 odpor R2 = 

R4 = 3,9 kΩ a  R3 = 1,2 kΩ s přesností ±0,1 %. Můstek je vyvážený, pokud má 

senzor KTY81-210 odpor 1,2 kΩ (při teplotě asi -33 °C). Můstek je napájen 

stejnosměrným napětím o velikosti 5 V. Přesnost měření je závislá i na přesnosti 

napájecího napětí, proto je nutné pro přesné měření můstek napájet pomocí napěťové 

reference. 

9.1.1.3 Přístrojového zesilovač AD620 

Při teplotě 60 °C je na výstupu odporového můstku napětí 1,82 V, aby byla 

maximální citlivost měření je nutné toto napětí zesílit na 3,3 V, z toho vyplývá 

zesílení K = 1,80. Odporem  R5 se volí velikost zesílení, jeho hodnota se vypočítá 

následovně: 

Ω=
−

=
−

= 61750
18,1

49400
1

494005
K

R       [20](9.1) 

V normované řadě E24 tento odpor není, pro zajištění stanoveného teplotního 

rozsahu, je nutné zvolit nejbližší nižší odpor, tedy R5 = 68kΩ s přesností ±0,1 %. 

Zesílení je pak 1,7265. 

 

9.1.2 Připojení senzoru DS1620 k mikrokontroléru MCF52233 

Podrobný popis senzoru DS1620 je v kapitole 5.2. Pro připojení senzoru 

k mikrokontroléru MCF52233 jsou využity pouze piny DQ, CLK, RST. Na vývody 

senzoru VDD a GND je připojeno napájecího napětí (+5V  a 0V). Piny TH, TL, TC 

jsou pro termostatické funkce, které nebudou využity. 
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Obrázek 9.3 Schéma připojení senzoru DS1620 k mikrokontroléru MCF52233 

 

9.1.3 Připojení senzorů DS18B20 k mikrokontroléru MCF52233 

Podrobný popis senzoru DS18B20 je v kapitole 5.3. K mikrokontroléru jsem 

připojil dva senzory DS18B20. Pro komunikaci senzorů s mikrokontrolérem a 

pro napájení senzorů jsou využity pouze dva vodiče. Vývody senzoru VDD a GND 

jsou uzemněny, vývod DQ slouží k napájení a komunikaci. 

 

Obrázek 9.4 Schéma připojení senzorů DS18B20 k mikrokontroléru MCF52233 

9.1.4 Připojení senzoru LM335 k mikrokontroléru MCF52233 

Realizované zapojení umožňuje snadnou kalibraci senzoru. Kalibrace se 

provádí pomocí trimru R3, při 25 °C musí byt na výstupu napětí 2,982 V. Rezistor 

R2 je zvolen tak, aby při teplotě 25 °C protékal senzorem proud asi 1 mA. 
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Obrázek 9.5 Schéma připojení senzoru LM335 k mikrokontroléru MCF52233 

9.2 POPIS SOFTWARU PRO KOMUNIKACI SE SENZORY 

9.2.1  Popis softwaru pro komunikaci se senzorem KTY81-210 

Výstupní napětí z přístrojového zesilovače je přivedeno na vstupu A/D 

převodníku mikrokontroléru MCF52233. Na základě hodnoty tohoto napětí se 

vypočítá hodnota odporu senzoru KTY81-210 a z odporu se určí teplota.  

A/D převodník mikrokontroléru MCF52233 má 12bitové rozlišení. Přesnost 

A/D převodníku je hlavně dána referenčním napětím přivedeným na piny VRH a 

VRL mikrokontroléru MCF52233, v mém případě je tam přivedeno napětí shodné 

s napájecím napětím mikrokontroléru, které je ovšem hodně nepřesné. Výpočet 

napětí na výstupu zesilovače je dán součinem počtu kvantizačních kroků A/D 

převodníku a hodnoty napětí odpovídající jednomu kvantizačnímu kroku. 

Pro výpočet teploty je třeba znát výstupní napětí analogového zesilovače, ze kterého 

se vypočítá hodnota odporu senzoru KTY81-210 při aktuální teplotě a z hodnoty 

odporu senzoru KTY81-210 se určí teplota.  

Výstupní napětí přístrojového zesilovače je v mém případě dáno vztahem: 
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Kde  UAD je výstupní napětí můstku  

UCC je napájecí napětí můstku 
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 K  je zesílení rozdílového zesilovače 

R1 je odpor senzoru KTY81-210  

R2,3 jsou jednotlivé hodnoty odporů v můstku 

Z předchozí rovnice byla vyjádřena rovnice pro výpočet hodnoty odporu 

senzoru KTY81-210: 

 
322

332
1 RURURKU

RKURURUR
ADADCC

ADAD

⋅−⋅−⋅⋅
⋅⋅+⋅+⋅
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Kde  R1 je hodnota odporu senzoru KTY81-210 při aktuální teplotě 

UCC je napájecí napětí můstku 

 UAD je výstupní napětí můstku 

K  je zesílení rozdílového zesilovače 

R2,3 jsou jednotlivé hodnoty odporů v můstku 

Po dosazení a úpravě byla získána rovnice ve tvaru: 
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Výpočet teploty se provádí podle vzorce[11]: 
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Kde ϑ  je naměřená teplota [°C] 

 α je konstanta, pro senzor KTY81-210 je α = 0.0078740 K-1 

 β je konstanta, pro senzor KTY81-210 je β = 0.000018740 K-2 

kT  je aktuální odpor senzoru Rx dělený odporem senzoru při 

25 °C  (2000 Ω) 

 

9.2.1.1 Zdrojový kód v jazyce C 

Výpočet teploty naměřené pomocí senzoru KTY81-210 je v jazyce C napsán 

následujícím způsobem: 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 

63  

napetiKTY = (double)read_AD(1) * 3.3 / 4096.0 / K;    

odpor = (5100 * napetiKTY + 6000)/(19500 – 5100 * napetiKTY); 

teplota_KTY81210=25+((sqrt(alfa*alfa-4.*beta+4*beta*odpor/2000)-alfa)/2/beta); 

jednotky_KTY81210 = (unsigned char)teplota_KTY81210; 

setiny_KTY81210=(unsigned char)((teplota_KTY81210-

(int)teplota_KTY81210)*100); 

//zobrazení na konzoli aplikace CodeWarrior 

printf("KTY81-210: %2d,%3d\n",jednotky_KTY81210,setiny_KTY81210); 

9.2.2 Popis softwaru pro komunikaci senzorem DS1620 

Senzor DS1620 je připojen k mikrokontroléru MCF52233 bez jakékoliv 

vnější součástky, z toho vyplývá, že nelze použít sériovou synchronní linku (SPI). 

Komunikační protokol musel být softwarově implementován. Protokol je dán 

časovými průběhy čtení a zápisu dat podle Obrázek 5.3 a Obrázek 5.4.  

Pro zjištění aktuální teploty ze senzoru se musí odeslat příkaz zápisu dat 

do konfiguračního registru, poté odeslat příslušná konfigurační data a přečíst 

příslušný počet bytů, ze kterých se pak vypočítá teplota podle vzorce 7.2. 

9.2.2.1 Funkce v jazyce C pro odeslání příkazu 

void OUT_CMD(unsigned char value) 
{ 

unsigned char i; 
//příslušné piny portu port TC nastaveny jako výstup 
MCF_GPIO_DDRTC  = MCF_GPIO_DDRTC | 0X07;     MCF_GPIO_PORTTC = 
MCF_GPIO_SETTC & RST_CLR;     //vynulováni RST 
MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC | RST_SET;       //náběžná hrana na RST 
   for(i=0;i<8;i++) //odeslání 8 bitového příkazu 
     { 
         if(value>>i & 0x01)//pokud je na příslušném bitu 1, tak se DQ nastaví 
          { 
            MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC | DATA_SET;   
          } 
   else  //pokud je na příslušném bitu 0, tak se DQ vynuluje 
   { 
    MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC & DATA_CLR;  
   } 

MCF_GPIO_PORTTC  = MCF_GPIO_SETTC & CLK_CLR;   //generování CLK 
   MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC | CLK_SET;    //generování CLK  
 } 

 } 
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9.2.2.2 Funkce v jazyce C pro odeslání dat 

void OUT_DATA(unsigned char value) 
{ 
unsigned char i; 
MCF_GPIO_DDRTC = MCF_GPIO_DDRTC | 0X07;        //příslušné piny 
portu port TC nastaveny jako výstup 
     for(i=0;i<8;i++)     //odeslání 8 bitů 
      { 
         if(value>>i & 0x01)   //pokud je na příslušném bitu 1, tak se DQ nastaví 
           { 
             MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC | DATA_SET;   
         } 
     else    //pokud je na příslušném bitu 0, tak se DQ vynuluje 
       { 
        MCF_GPIO_PORTTC =MCF_GPIO_SETTC & DATA_CLR; 
       } 
         MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC & CLK_CLR;   //generování CLK 
          MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC | CLK_SET;   //generování CLK 
      } 
} 
 

9.2.2.3 Funkce v jazyce C pro přečtení dat 

unsigned char IN_DATA(void)  
{ 
    unsigned char i; 
    unsigned char precteno = 0X00; //deklarace a vynulování 
//příslušný pin portu port TC nastaven jako vstup     
MCF_GPIO_DDRTC = MCF_GPIO_DDRTC & 0XFE;    
for(i=0;i<8;i++)//přijmutí 8 bitů 
     { 
       MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC & CLK_CLR;    //generování CLK 
       MCF_GPIO_PORTTC = MCF_GPIO_SETTC | CLK_SET;     //generování CLK 
// přečtení bitu a zapsání na příslušnou pozici do proměnné precteno   
precteno |= ((MCF_GPIO_SETTC & 0B00000001)<<i);  
} 
return precteno; 
} 
 

9.2.3  Popis softwaru pro komunikaci se senzorem DS18B20 

Senzory DS18B20 jsou připojeny k mikrokontroléru MCF52233 bez 

jakékoliv vnější součástky a komunikují po sběrnici 1-Wire, protokol této sběrnice 

není v mikrokontroléru hardwarově implementován, z toho vyplývá, že komunikační 

protokol musel být softwarově implementován. Protokol je dán časovými průběhy 

čtení a zápisu dat podle Obrázek 5.11 a Obrázek 5.12. 
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Na sběrnici jsou připojeny dva senzory DS18B20, musí se nejdříve zjistit 

jejich adresa. Nejjednodušší způsob, jak zjistit adresu, je ten, že na sběrnici bude jen 

jeden senzor, odešle se příkaz pro zjištění adresy a senzor zašle svoji adresu. 

Protokol sběrnice 1-Wire umožňuje zjištění adres i pokud je na sběrnici připojeno 

více zařízení, ale tento algoritmus je poměrně složitý. 

Komunikace se senzorem vždy začíná resetem, pak následují příkazy, které 

určí, se kterým zařízením se bude komunikovat a co má zařízení dělat. Posloupnost 

příkazů pro zjištění teploty je: 

Reset 

Příkaz pro určení, s kterým zařízením se bude komunikovat 

Příkaz pro převod teploty 

Čekání na dokončení převodu teploty 

Reset 

Příkaz pro určení, s kterým zařízením se bude komunikovat 

Příkaz pro přečtení paměti senzoru 

Přečtení paměti senzoru 

Ověření CRC 

9.2.4 Popis softwaru pro komunikaci se senzorem LM335 

Pro zjištění teploty ze senzoru LM335, stačí pomocí A/D převodníku změřit 

teplotně závislé napětí a toto napětí přepočítat na teplotu. Při teplotě 25 °C je napětí 

rovno 2,982 V a při zvýšení napětí o 10 mV se teplota zvýší o 1 °C, z toho vyplývá, 

že teplota se dá spočítat podle rovnice: 

2,273100 −⋅= Uϑ       (9.6) 

Kde  ϑ   je teplota [°C], 

 U  je naměřené napětí [V]. 

 

9.2.4.1 Zdrojový kód v jazyce C 

Výpočet teploty naměřené pomocí senzoru LM335 je v jazyce C napsán 

následujícím způsobem: 
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teplota_LM335=100*3.3*(double)read_AD(2) / 4096 - 273.2;   //výpočet teploty 

jednotky_LM335 = (unsigned char)teplota_LM335;  //výpočet jednotek teploty 

//výpočet setin teploty 

setiny_LM335 = (unsigned char)((teplota_LM335-(int)teplota_LM335)*100);   

//zobrazení na konzoli aplikace CodeWarrior 

printf("LM335:     %2d,%3d\n",jednotky_LM335,setiny_LM335); 

9.3 POPIS SOFTWARU PRO KOMUNIKACI S POČÍTAČEM PC 

Pro zobrazení teploty na PC jsem vytvořil jednoduchý program, který 

zobrazuje hodnoty teplot z jednotlivých senzorů. Pro komunikaci mezi 

mikrokontrolérem MCF52233 a počítačem PC jsem využil zhotovený převodník 

USB ↔ RS-232. Dále jsem navrhnul jednoduchý komunikační protokol.  

 

Obrázek 9.6 Program pro zobrazení teploty v PC 

9.3.1 Popis komunikačního protokolu 

Údaj o teplotě je vždy přenášen pomocí dvou bytů, v prvním se posílá počet 

jednotek a v druhém bytu je počet setin. Aby bylo možno rozlišit, která teplota 

odpovídá kterému senzoru, je vždy před bytem s jednotkami teploty poslán unikátní 

byte pro rozlišení typu senzoru a po odeslání setin teploty je také poslán unikátní 

byte. Posloupnost jednotlivých bytů posílaných po sériové lince z mikrokontroléru je 

následující: 

1. byte  126 

2. byte   jednotky teploty ze senzoru DS18B20-1 
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3. byte  setiny teploty ze senzoru DS18B20-1 

4. byte  125 

5. byte  124 

6. byte  jednotky teploty ze senzoru DS18B20-2 

7. byte  setiny teploty ze senzoru DS18B20-2 

8. byte  123 

9. byte  122 

10. byte jednotky teploty ze senzoru KTY81-210 

11. byte setiny teploty ze senzoru KTY81-210 

12. byte 121 

13. byte 120 

14. byte jednotky teploty ze senzoru DS1620 

15. byte setiny teploty ze senzoru DS1620 

16. byte 119 

17. byte 118 

18. byte jednotky teploty ze senzoru LM335 

19. byte setiny teploty ze senzoru LM335 

20. byte 117 
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9.4 ZÁVĚR  

Předložená práce se zabývá problematikou připojení teplotních čidel 

k mikrokontroléru MCF52233. V úvodních kapitolách se nachází popis principů a 

vlastností snímačů teploty a jejich možnosti připojení k mikrokontrolérům. Dále 

následuje konkrétní návrh a popis realizace připojení senzorů DS1620 (inteligentní 

senzor teploty, který komunikuje po sériové synchronní lince), DS18B20 

(inteligentní senzor teploty, komunikující po sběrnici 1-Wire), LM335 (precizní 

teplotní senzor) a KTY81-210 (odporový křemíkový senzor teploty). Pro senzory 

LM335 a KTY81-210 jsem navrhl přizpůsobovací obvody, senzory DS1620 a 

DS18B20 lze přímo propojit s mikrokontrolérem. 

Pro komunikaci se senzory bylo vytvořeno potřebné softwarové vybavení pro 

mikrokontrolér MCF52233. Vývoj software byl proveden v prostředí CodeWarior 

verze 6.3. Komunikace s nadřazeným počítačem PC byla řešena prostřednictvím 

USB rozhraní. Pro zobrazení hodnot teplot na PC bylo také vytvořeno potřebné 

softwarové vybavení. Kromě realizované komunikace prostřednictvím sběrnice USB, 

byl proveden teoretický rozbor komunikace prostřednictvím sběrnice Ethernet. 

Jako nejvhodnější senzory pro připojení k mikrokontroléru se mi jevily i 

inteligentní senzory teploty DS18B20, které nepotřebují žádný přizpůsobovací 

obvod, komunikují po jednovodičové sběrnici 1-Wire, která teoreticky umožňuje 

připojení až 248
 senzorů (prakticky je počet omezen celkovou kapacitou sítě). 

Přesnost senzoru DS18B20 je ±0,5 °C v teplotním rozsahu -10 až +85°C. 

Pro komunikaci prostřednictvím sběrnice USB by bylo vhodnější zvolit 

mikrokontrolér s integrovanou sběrnicí USB, např. mikrokontrolér MCF527X, který 

má také na rozdíl od mikrokontroléru MCF52233 implementovanou jednotku MPU 

(Memory Protection Unit), kterou potřebuje většina operačních systémů. V případě 

komunikace po sběrnici Ethernet by bylo vhodné z důvodu usnadnění softwarové 

implementace použít operační systém např. Linux. 
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 

SYMBOLŮ 

Symbol, Zkratka Význam 
R Elektrická odpor [Ω] 
U Elektrické napětí [V] 
ϑ Teplota [°C] 
α Teplotní součinitel [K-1] 
W100  Poměrem odporů senzoru při 100 °C a 0 °C [-] 
K Zesílení [-] 
Pt Platinový odporový senzor teploty 
B Materiálový (teplotní) součinitel [K] 
PTC Polovodičový pozitivní senzor teploty 
NTC Polovodičový negativní senzor teploty 
KTY Monokrystalických křemíkový senzor teploty 
1-Wire Jednovodičová sběrnice 
USB Univerzální sériová sběrnice 
RS-232 Asynchronní sériová linka 

 


