




ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem meteostanice s bezdrátovým přenosem k měřicímu systému 

vzdušných iontů - iontmetru. Nejprve jsou popsány meteorologické jevy nejvíce 

ovlivňující koncentraci vzdušných iontů v atmosféře a následně jsou vybrány vhodné 

senzory k jejich měření. Při výběru budou kladeny největší nároky na vysokou přesnost 

a nízkou spotřebu meteostanice. Na základě tohoto výběru a otestování jednotlivých 

senzorů v chodu je pak sestrojena výsledná meteostanice. 
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ABSTRACT 

Theme of this bachelor thesis is construction a meteorological station with wireless data 

transfer to ionteter. At first, meteorological phenomenons which most influence the 

concentration of atmospherical ionts are described and than suitable sensors are picked.   

When selecting the sensors, the greatest demands are placed on high accuracy and low 

power consumption of weather station. After testing of these parts the final weather 

station is build. 
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ÚVOD 

V atmosféře Země se vyskytuje mnoho různých plynů, které se zde nacházejí ve formě 

neutrálních částic nebo iontů. Atmosférické ionty jsou elektricky nabité atomy, molekuly 

nebo části molekul, které vznikají důsledkem ionizace. K ionizaci plynných složek 

atmosféry dochází zejména důsledkem ionizujícího záření. Avšak není to jediný zdroj 

energie potřebné k tomuto jevu. Dalšími zdroji mohou být např. kinetická energie 

padajících kapek vody, tepelná energie, elektrický výboj (blesk) atd. [1].  

Ionty takto vzniklé mají různou délku života, než zaniknou tzv. rekombinací, což je 

neutralizace iontů opačných nábojů. Koncentrace iontů nám udává množství těchto částic 

na jednotku objemu. Na finální velikost koncentrace iontů v atmosféře má vliv několik 

globálních i lokálních parametrů. Především jsou to meteorologické podmínky, jako tlak, 

teplota, vlhkost, proudění, denní a noční cyklus, atd. Dále je pak důležitá čistota ovzduší, 

tím se myslí nejen přítomnost aerosolu, prachu a kondenzačních jader v atmosféře, ale i 

přítomnost chemických nebo radioaktivních látek [1], [3], [4]. 

Koncentrace vzdušných iontů má prokazatelný vliv na zdraví člověka a jeho 

biorytmy. Vyšší počty iontů byly naměřeny v lázeňských oblastech, na horách, v lesích, 

v krasových oblastech a v blízkosti vodopádů [2], [1]. Účinky atmosférických iontů na 

organismus člověka však nelze posuzovat bez ohledu na další klimatické vlivy, 

nejcitlivější je člověk na prudké meteorologické změny (tzv. meteotropismus) [2]. 

Abychom mohli určit souvislost mezi koncentrací atmosférických iontů a 

meteorologickými veličinami, musí se tyto veličiny vhodným způsobem změřit. 

Obsahem této práce je právě vhodný výběr senzorů, jenž převádí tyto neelektrické 

veličiny na veličiny elektrické a na základě tohoto výběru je sestavena digitální 

meteorologická stanice s bezdrátovým přenosem měřených veličin k iontmetru, kde 

budou tato data uložena k pozdějšímu vyhodnocení. 

 Mezi další meteorologické jevy ovlivňující zdraví člověka patří také koncentrace 

některých plynů (O2, CO, CO2, NO2), proto bude sledování i těchto plynů zahrnuto do 

měřící aparatury meteostanice, i když na první pohled třeba s koncentrací iontů nesouvisí.
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1 ATMOSFÉRICKÉ IONTY 

Atom se skládá z obalu tvořeného záporně nabitými elektrony e- a dále z jádra tvořeného 

kladně nabitými protony p+ a neutrálními neutrony. Za normálních podmínek je atom 

navenek elektricky neutrální, tedy obsahuje stejný počet kladně i záporně nabitých částic 

a jeho celkový elektrický náboj je roven nule. Převážná část plynů vyskytujících se 

v atmosféře se zde nachází v tomto neutrálním stavu [3]. 

Jak již bylo ale řečeno v úvodu, atmosférické ionty jsou kladně nebo záporně nabité 

části atomů či molekul, které vznikají sledem specifických fyzikálních a fyzikálně 

chemických dějů, obecně nazývanými ionizace. Hlavním zdrojem ionizace ve vyšších 

vrstvách atmosféry je především ionizující záření – kosmické a UV. Tato záření mají 

největší ionizující sílu v horních vrstvách atmosféry, s klesající výškou nad zemským 

povrchem a tedy i hustějším plynným prostředím jejich účinek klesá. Tento pokles se děje 

především díky ozonové vrstvě, která se nachází ve výšce 20 až 50 km nad mořem. U 

země je zdrojem ionizace především radon a thoron, radioaktivní plyny uvolňující se 

z horniny a radioaktivní záření od zemské litosféry [4]. 

Mezi další zdroje ionizace patří také kinetická energie tříštících se vodních kapek 

(proto byla naměřena zvýšená koncentrace iontů v blízkosti vodopádů), tepelná energie, 

elektrický výboj atd. 

Doba života atmosférických iontů je stovky nanejvýš tisíce sekund. Pokud je 

přítomen stálý zdroj ionizace, ustanoví se po čase na místě tzv. rovnovážná koncentrace 

iontů, kdy dojde k vytvoření rovnováhy mezi ionty nově vznikajícími a rekombinujícími 

se s opačně nabitými částicemi. Na velikost této rovnovážné koncentrace a tedy i dobu 

života iontů má pak více než samotný zdroj ionizace vliv fyzikální a chemický stav okolí, 

tedy především teplota, tlak, vlhkost, prašnost a celková čistota ovzduší. Dá se říci, že 

rovnovážná koncentrace iontů tedy popisuje i celkovou čistotu ovzduší. Koncentrace 

iontů v běžných podmínkách díky působení vnějších výše popsaných vlivů dosahuje 

sotva 300 – 500 iontů na cm-3. V silně znečistěném a prašném prostředí může však 

klesnout až k nule [2]. 

Rozlišujeme dva základní typy iontů: kladné kationty a záporné anionty. Kationty 

mají celkový kladný náboj, převažují v nich tedy protony nad elektrony. Anionty mají 

celkový záporný náboj, čili převažují elektrony nad protony. Dále můžeme rozdělit ionty 

podle velikosti. Obecně platí, že kladné ionty jsou větší než záporné. To se projevuje také 

na pohyblivosti iontů, ty menší jsou více pohyblivé. 

Atmosférické ionty mohou poměrně snadno reagovat s jiným typem iontů, nebo i 

s opačně nabitými prachovými částicemi. V důsledku těchto reakcí mohou ionty měnit 

svoji velikost, či úplně zaniknout neutralizací anionu s kationem. Na obrázku 1. Iontová 

aglomerace, je schematicky popsán vznik a následné reakce iontů [2]. 
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Obrázek 1. Iontová aglomerace [2] 

Rovnice, podle které se koncentrace vzdušných iontů mění s prašností ovzduší: 

−
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑞 − 𝛼𝑛+𝑛− − 𝛽eff𝑍TOT𝑛 (1) 

Hodnota rekombinační koeficientu iontů α byla empiricky měřením určena jako 

1,5∙10-6, ZTOT je celkový počet kondenzačních jader a koeficient βeff odpovídá 

efektivnímu přitahovacímu koeficientu iontů ke kondenzačním jádrům, přičemž jeho 

hodnota závisí na poloměru kondenzačních jader. Pro běžné atmosférické podmínky lze 

aproximovat jako βeff = 1,4∙10-6 [4].  
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2 METEOROLOGIE 

Ionty se vyskytují v plynném obalu země, neboli v atmosféře. Věda zabývající se 

popisem atmosféry, studiem jejího složení, stavby, vlastnostmi, jevy a ději v ní 

probíhajících se nazývá meteorologie. Proto bude v následující kapitole popsáno 

rozdělení atmosféry a některé veličiny, které v ní můžeme měřit, především ty související 

s koncentrací vzdušných iontů.  

2.1 Atmosféra 

 Rozdělení podle nadmořské výšky 

Atmosféra se dá podle vzdálenosti jednotlivých vrstev od povrchu Země rozdělit ve 

vertikálním směru na: troposféru, stratosféru, mezosféru, termosféru a exosféru [2], [5].  

 Nejnižší vrstva atmosféry, troposféra, se nachází do výšky až 7 km a v oblasti 

rovníku až 17 km nad zemský povrch. Až 80 % plynné hmoty atmosféry se 

nachází právě v této vrstvě. S rostoucí výškou klesá hustota a také teplota této 

vrstvy. 

 Další vrstvou je stratosféra. Ta sahá do výšky až 50 km. V této vrstvě se také 

nachází největší koncentrace trojmocného kyslíku O3 tzv. ozónová vrstva, ta 

je z hlediska života na Zemi nepostradatelná, tvoří ochranu před škodlivým 

kosmickým a UV zářením. UV záření může způsobovat mutaci buněk a tím 

pádem i nádorová onemocnění. Tato vrstva může být narušována např. 

freony, které byly dříve používány ve sprejích nebo chladničkách a díky nim 

dochází, zejména nad póly, k tvorbě ozónových děr. Teplota zde naopak roste 

s nadmořskou výškou, což je způsobeno právě absorpcí UV záření ozónovou 

vrstvou. 

 Následuje mezosféra, která sahá do 80 až 85 km nad zemský povrch, teplota 

zde s nadmořskou výškou klesá.  

 Termosféra sahá od konce mezosféry do vzdálenosti cca 640 km od povrchu. 

Teplota v ní stoupá s nadmořskou výškou. 

 Exosféra sahá od konce termosféry (v závislosti na sluneční aktivitě od 500 

do 1000 km), tedy do takové vzdálenosti, kde ještě převažuje gravitační 

působení Země. Teplota je téměř konstantní. 

Na obrázku 2. Rozdělení atmosféry, je znázorněno schematické rozdělení atmosféry 

podle nadmořské výšky. 
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Obrázek 2. Rozdělení atmosféry [6] 

 Rozdělení podle elektrických vlastností 

Podle elektrických vlastností, koncentrace iontů a elektronů můžeme atmosféru také dělit 

na neutrosféru a ionosféru [5]. 

 Neutrosféra sahá od zemského povrchu po spodní vrstvu ionosféry, tj. asi do 

výšky 60 km. Svůj název získala dle toho, že obsahuje převážně neutrální 

částice (atomy a molekuly). 

 Ionosféra obsahuje elektricky nabité částice - ionty (až 3 %). Tato vrstva leží 

výše než 60 km nad zemí. Obsahuje mimo jiné vrstvy F2 (350 km), F1 

(180 km), E (120 km) a D (90 km). Využívá se také v radiové komunikaci, 

neboť umožňuje odraz rádiových vln.  
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 Složení atmosféry 

Z hlediska měření meteorologických veličin je relevantní především složení nejnižší 

vrstvy atmosféry – troposféry. Tato vrstva umožňuje výskyt všech skupenství hmoty – 

pevné (prachové částice), kapalné (H2O) a plynné. Co se plynného skupenství týče, je 

výskyt plynů při povrchu země následující (platí pro suchý vzduch za normálových 

podmínek):  

 dusík (N2) – 78,08% 

 kyslík (O2) – 20,95% 

 argon (Ar) – 0,93% 

 oxid uhličitý (CO2) – 0,035% 

 ostatní plyny – 0,01% 

 

Mezi ostatní plyny patří např. Helium (He), Neon (Ne), Krypton (Kr), Metan (CH4) nebo 

vodík (H2) [2], [7]. 

2.2 Meteorologické veličiny 

Mezi veličiny uvedené v této kapitole patří ty, které mají vliv na koncentraci 

atmosférických iontů a dále také ty, které mají vliv na organismus člověka a budou tedy 

snímány senzory neelektrických veličin v navrhované meteostanici. 

 Teplota 

Teplota je definována jako charakteristika tepelného stavu hmoty [8]. Je základní 

fyzikální veličinou soustavy SI s jednotkou kelvin [K] a vedlejší jednotkou stupeň Celsia 

[◦C], mezi nimiž platí vztah: 

𝜐 = 𝑇 − 𝑇0    [°𝐶] (2) 

kde  υ – výsledná teplota ve [◦C], T – teplota v [K], T0 = 273,15 K. 

Teplota se dá měřit mnoha způsoby, princip senzoru pro měření teploty je popsán 

v kapitole 3.1 Senzory neelektrických veličin.  

 Vlhkost vzduchu 

Voda se ve vzduchu může vyskytovat ve formě kapek, ledových krystalků nebo vodních 

par. Vzdušná vlhkost obecně definuje množství vodních par obsažených v daném 

množství vzduchu [10]. 

Absolutní vlhkost vzduchu (někdy také hustota vodní páry) udává hmotnost vodních 

par ve známém objemu vzduchu. Lze ji vypočítat podle vztahu:  
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Φ =
𝑚

𝑉
   [g ⋅ m−3]  (3) 

Kde Φ – absolutní vlhkost vzduchu [g∙m-3], m – hmotnost vodních par [g], V – objem 

vzduchu [m3]. 

Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu je pak definována jako poměr mezi okamžitým 

množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejné teplotě 

a tlaku při úplném nasycení (úplné nasycení je stav, kdy je ve vzduchu 100% vodních 

par). Relativní vlhkost vzduchu lze vyjádřit vztahem:  

Φ =
𝑚

𝑀
⋅ 100   [%] (4) 

Kde Φ – relativní vlhkost vzduchu [%], m – okamžitá hmotnost vodních par [g], M – 

hmotnost vodních par nasyceného vzduchu [g].  

Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami 

(relativní vlhkost vzduchu je 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává 

kondenzace vodních par. Platí, že se zvyšující se relativní vlhkostí stoupá i rosný bod 

[11]. 

 

 Atmosférický tlak 

Tlak je definován jako poměr elementu síly působící na element ve směru normály, tedy: 

 𝑝 =
𝑑𝐹

𝑑𝑆
   [𝑃𝑎] (5) 

Kde p – výsledný tlak v [Pa], dF - element síly [N], dS – element plochy [m2]. 

 

Atmosférický (barometrický) tlak je definován jako absolutní statický tlak atmosféry 

měřený u zemského povrchu. Hodnotu 0 Pa by bylo možné dosáhnout jen v prostředí bez 

hmoty, tedy v absolutním vakuu. Absolutní tlak je pak tlak měřen vůči vákuu. Někdy je 

také používána jednotka bar, kdy 1 bar = 105 Pa. Atmosférický tlak není stálý, ale kolísá 

kolem určité hodnoty v závislosti na nadmořské výšce (s rostoucí výškou klesá) a 

proudění vzduchu v atmosféře - tlakové výše a níže. Normální atmosférický tlak u hladiny 

moře má hodnotu pn = 1013,25 hPa [12]. 

Aby bylo možné porovnat měření atmosférického tlaku na stanicích s různou 

nadmořskou výškou, přepočítává se naměřená hodnota na hladinu moře. Tento tlak se 

v meteorologii označuje zkratkou QFF. Určíme ho podle rovnice:  

p𝑟𝑒𝑙 = 𝑝𝑎𝑏𝑠 ⋅ 𝑒
𝑔⋅𝐻

287,04∙𝑇𝑣                                                                                       (6) 

Kde prel je přepočtený atmosférický tlak na střední hladinu moře podle reálné 

atmosféry [hPa], pabs je tlak vzduchu v úrovni tlakoměru [hPa], g tíhové zrychlení 

v nadmořské výšce H a zeměpisné šířce φ (viz níže) [m/s2], H je nadmořská výška 
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tlakoměru [m], φ je zeměpisná šířka stanice [rad], Tv je virtuální teplota [K]. 

 Následně si musíme vypočítat jednotlivé proměnné rovnice. Nejprve výpočet 

virtuální teploty Tv: 

𝑇𝑣 = 273,15 + 𝑡 + (0,00325 ∗ 𝐻) +
0,378∙(273,15+𝑡)∙𝑒

𝑝abs
                                    (7) 

Kde Tv je virtuální teplota [K], t je teplota suchého teploměru[°C], H je nadmořská výška 

tlakoměru [m], e je tlak vodní páry [hPa]. 

 Poté výpočet gravitačního zrychlení g: 

𝑔 = {9,80665 ∙ [1 − (26,373 ∙ 10−4 − 59 ∙ 10−7 ∙ cos(2𝜑)) ∙ cos(2𝜑)]} −
                             −3,08 ∙ 10−6 ∙ 𝐻 (8) 

Kde g je gravitační zrychlení tlakoměru [m/s2] na zeměpisné šířce φ [rad] a H je 

nadmořská výška [m]. 

Tlak vodní páry je přesně vypočítáván z teploty suchého a mokrého teploměru, 

přičemž se provádějí i korekce na rychlost větru. Vzhledem k horší přesnosti použitého 

snímače tlaku u naší meteostanice oproti vybavení používaném ČHMÚ [12], je použit 

zjednodušený výpočet z relativní vlhkosti. 

 

 A na závěr výpočet tlaku vodní páry z relativní vlhkosti: 

𝑒 =
𝐸𝑉(𝑡)∙Φ

100
 (9) 

Kde e je tlak vodní páry [hPa], EV(t) je maximální tlak vodní páry nad vodou [hPa] pro 

teplotu t, 𝛷 je relativní vlhkost [%] a t je teplota suchého teploměru [°C]. 

𝑙𝑜𝑔10𝐸𝑉(𝑡) = 10,79574 ∙ (1 −
273,15

𝑇
) − 5,028 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑇

273,15
) +

                                              +15,0475 ∙ 10−5 ∙ (1 − 10
−8,2969∙

𝑇

273,15
−1

) +

                                              +42,873 ∙ 10−5 ∙ (104,76955∙(1−
273,15

𝑇
) − 1) + 0,78614 (10) 

Kde 𝑇 = 273,15 + 𝑡 

 UV záření 

Ultrafialové (UV) záření, jehož přirozeným zdrojem je Slunce, je elektromagnetické 

záření s vlnovou délkou 200 – 400 nm. Ve spektru ho můžeme rozdělit indexy na UVA 

(400 - 320 nm), UVB (320 - 280 nm) a UVC (pod 280 nm). Z hlediska ionizace je 

nejvýznamnější právě UVC záření, je prokazatelně karcinogenní a má největší schopnost 

penetrovat organismy a měnit strukturu DNA v buňkách. Uplatňuje se však jen 

v ionosféře, na zemský povrch díky ozonové vrstvě neproniká. U zemského povrchu se 
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uplatňuje tedy jen UVA a UVB záření. Aby mělo schopnost vytvářet ionty, musí pro 

vzduch dodat ionizační energii asi 35 eV. A to splňuje UV záření s kratší vlnovou délkou 

než 355 nm [2], [13], [14]. 

Spektrum slunečního záření v horních vrstvách atmosféry a na zemském povrchu se 

liší. To je zapříčiněno odstíněním kosmického záření a UVC záření horními vrstvami 

atmosféry. Na obrázku 3. je srovnání spektra slunečního záření ve vysoké atmosféře a u 

mořské hladiny. 

 

   Obrázek 3. Spektrum slunečního záření v horních vrstvách atmosféry a u hladiny moře [15] 

Jak je z obrázku patrné, UV záření dopadající na povrch Země tvoří 5 % 

dopadajícího záření, viditelné 45 % a infračervené 50 %. 

 Intenzita osvětlení 

Intenzita osvětlení je fotometrická veličina definovaná jako poměr světelného toku 

dopadajícího na jednotku plochy:  

𝐸 =
𝛷

𝑆
   [lx] (11) 

Kde E – intenzita osvětlení v luxech [lx], Φ – světelný tok v lumenech [lm], S – plocha 

na kterou dopadá světelný tok [m2]. 

V interiéru budov je běžná hodnota intenzity osvětlení 100 až 2000 lx. Ve slunečný 

den může venku intenzita dosáhnout hodnoty přes 100 000 lx. Před senzory intenzity 

osvětlení se dávají filtry, které mají za úkol upravit spektrální citlivost tak, aby nejlépe 

odpovídala citlivosti lidského oka. Lidské oko je schopno vnímat pouze malou 
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část elektromagnetického záření. Při běžné intenzitě osvětlení je sítnice citlivá v oblasti 

záření o vlnové délce od 380 nm do 760 nm. Tato oblast se také kryje s jedním z pásem 

propustnosti zemské atmosféry. Dalším z důvodů, proč lidské oko nejvíc vnímá právě v 

této oblasti, je fakt, že odpovídá maximu spektrálního vyzařování Slunce. Lidské oko je 

citlivé i na červené světlo vlnové délky např. 660 nm. Aby však byl dosažen zrakový 

vjem stejné intenzity jako pro záření světla o vlnové délce 550 nm, na které je oko 

nejcitlivější, musí být světelný tok ze stejné plochy 10 000x větší. To je patrné z obrázku 

4, kde je znázorněna relativní spektrální citlivost lidského oka. 

 

Obrázek 4. Relativní spektrální citlivost lidského zraku [15] 

 Koncentrace plynů v atmosféře 

V atmosféře se běžně kromě nejhojnějších plynů dusíku N (78 %) a kyslíku O2 (21 %) 

vyskytují i ostatní plyny. Z hlediska vlivu na člověka jsou důležité především oxid 

uhličitý CO2, oxid uhelnatý CO a oxid dusičitý NO2. Zvýšená koncentrace posledních 

dvou jmenovaných plynů v atmosféře bývá především ve velkých městech, zejména 

v důsledku znečištění nebo spalování. Koncentraci plynů vyjadřujeme nejčastěji pomocí 

jednotky ppm, z anglického „parts per milion“, což je výraz pro počet částic v milionu. 

1 % je tedy 10 000 ppm.  

 

 

 

 

 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_tok
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3 NÁVRH KONSTRUKCE 

Kapitola 3 popisuje návrh meteostanice a výběr vhodných senzorů. Senzory budou 

popsány z hlediska přesnosti a technických parametrů, bude také stručně vysvětleno, na 

jakém principu pracují. Na obrázku 5. Návrh konstrukce meteostanice, je schematicky 

znázorněna předpokládaná konstrukce meteostanice s bezdrátovým přenosem dat pomocí 

bluetooth k iontmetru.  

  

Obrázek 5. Návrh konstrukce meteostanice 

Řídící jednotkou meteostanice bude vhodný mikrokontrolér, ke kterému budou 

pomocí dostupných komunikačních protokolů připojeny senzory neelektrických veličin. 

Jako nejvhodnější se zdá být, tam kde je to možné, použít digitální senzory, které mají již 

vestavěný A/D převodník. Odpadá tak nutnost převádět naměřený signál na digitální 

pomocí externích či interních A/D převodníků. Dalším požadavkem je volba senzorů s co 

největší dosažitelnou přesností, dostatečným rozsahem a nízkou spotřebou, neboť je třeba 

brát v úvahu, že výsledná meteostanice bude napájena pomocí baterií. V MCU proběhnou 

nezbytné propočty a zpracování naměřených dat, které budou následně pomocí 

připojeného bezdrátového modulu poslány do stávajícího systému pro měření 

koncentrace vzdušných iontů. 
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3.1 Senzory neelektrických veličin 

Senzory neelektrických veličin mají za úkol měřit veličiny neelektrické (teplota, tlak atd.) 

a následně je převést na elektrický signál, který může být dále zpracováván.  

Tyto senzory můžeme dále dělit na analogové nebo digitální. Výstupem analogových 

senzorů je spojitý elektrický signál, který je přímo úměrný velikosti naměřené veličiny. 

Zatímco součástí digitálních senzorů je také A/D převodník, který převádí spojitý 

výstupní signál na číslicový (digitální) signál, který je kvantifikován a je možné ho 

snadno dále zpracovávat v připojeném mikrokontroléru. Velkou výhodou digitálních 

senzorů je také to, že jsou již od výrobce kalibrovány a nemusejí se tedy kalibrovat.  

Při výběru jednotlivých senzorů byl kladen důraz na co nejvyšší dosažitelnou 

přesnost, nízkou spotřebu, malé rozměry senzoru, rozsah pracovních teplot alespoň  

- 20 °C až 40 °C a dostupnou cenu. U senzorů plynů byly vyloučeny z výběru 

elektrochemické senzory pro jejich nízkou životnost (asi 2 roky) způsobenou vysycháním 

elektrolytu [35]. Preferovány tak byly optické senzory, u nichž je životnost 

mnohonásobně delší (5 let a více). 

 Senzor teploty a vlhkosti 

Jako senzor teploty a vlhkosti byl vybrán senzor SHT-75 od firmy Sensirion [16]. 

V porovnání s ostatními digitálními čidly na trhu, dosahuje nejlepší přesnosti měření při 

vysoké relativní vlhkosti a má dostatečný rozsah měřených hodnot. Velkou výhodou 

oproti ostatním snímačům teploty je, že měří nejen teplotu, ale i relativní vlhkost. Dalšími 

výhodami jsou malé rozměry a vysoká teplotní stabilita. Následující tabulka porovnává 

SHT-75 s ostatními běžně dostupnými digitálními senzory na trhu [17], [18]. 

Tabulka 3.1 Srovnání SHT-75 s ostatními kombinovanými digitálními čidly teploty a vlhkosti 

Senzor SHT-75 HDC1000 HYT-271 

Výrobce Sensirion Texas Instruments Hygrochip 

Rozsah teplota / 

vlhkost 

-40 až 123,8 °C / 

0 až 100% RH 

-40 až 125 °C / 

0 až 100% RH 

-40 až 125 °C / 

0 až 100% RH 

Mezní absolutní 

chyba teploty / 

vlhkosti 

±0.3 °C  / ±1,8 % ±0.2 °C / ±3 % ±0.2 °C / ±1,8 %  

Rozsah pracovních 

teplot 

-40 až 125 °C -40 až 125 °C pro 

měření teploty,  

-40 až 60 °C pro 

měření vlhkosti 

-40 až 125 °C 

Napájení 2,4 – 5,5 V 2,7 – 5,5 V 2,7 – 5,5 V 

Spotřeba 550 μA měření 

0,3 μA sleep 

Max. 220 μA měření 

0,2 μA sleep 

max. 850 μA měření 

max. 1 μA sleep 

Doba odezvy τ  4 s 15 s 5 s 

Interface 2-wire Sensibus I2C I2C 

  

Senzor SHT-75 byl vybrán také z toho důvodu, že poskytuje nejpřesnější měření 
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relativní vlhkosti při vysoké vlhkosti okolí. To je vhodné vzhledem k předpokládanému 

umístění meteostanice v jeskyních a v okolí vodopádů, kde je vysoká koncentrace 

vzdušných iontů, ale také vysoká relativní vlhkost. Na obrázku 6. je graf srovnávající 

přesnost měření v závislosti na okolní vlhkosti u výše zmíněných digitálních senzorů. 

SHT-75 vychází z tohoto srovnání nejlépe zejména při relativní vlhkosti okolí od 80 do 

100 % [16]. Snímač teploty je polovodičový, kdy se s měnící teplotou mění i vodivost 

čipu uvnitř senzoru. 

 

Obrázek 6. Graf závislosti přesnosti měření rel. vlhkosti jednotlivých čidel na vlhkosti okolí 

SHT-75 se, na rozdíl od SHT-15 vyráběného stejnou firmou, dodává ve 4 pinovém 

pouzdře, což usnadňuje ruční montáž na DPS. Senzor obsahuje integrovaný zesilovač 

signálu a 14 bit A/D převodník. Komunikace s mikrokontrolérem probíhá po 2-wire 

sběrnici (Sensibus), která má parametry podobné jako I2C, ovšem není s touto sběrnicí 

kompatibilní. 2-wire sběrnice Sensibus je popsána v kapitole 3.2.2. 

Tento vybraný snímač používá CMOSens® technologii. Snímání relativní vlhkosti 

je založeno na kapacitním principu. Uvnitř senzoru je kondenzátor s dielektrikem 

z polymeru. Do polymeru proniká vzdušná vlhkost a celková kapacita se tak mění. Na 

obrázku 7. je SHT-75 v 4-pinovém provedení a jeho blokové schéma. 
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Obrázek 7. SHT-75 a jeho blokové schéma [16] 

 

Pro představu jak se principiálně zjišťuje změna kapacity, je na obrázku 8. schéma 

zapojení kapacitního senzoru rel. vlhkosti s časovačem 555. Kapacitní čidlo nesmí být 

stejnosměrně polarizováno, proto je v zapojení použit oddělovací kondenzátor C5. Se 

změnou kapacity se mění i kmitočet časovače. Výstupní kmitočet je tedy funkcí relativní 

vzdušné vlhkosti [19]. Nevýhodou je teplotní závislost kapacitního snímače. Proto je 

většinou nutné, pokud požadujeme vyšší přesnost měření, korigovat získanou hodnotu 

relativní vlhkosti pomocí teplotního čidla. Na obrázku 9. je také příklad konstrukce 

digitálního senzoru relativní vlhkosti, kde je v jednom pouzdře polymerový kondenzátor 

měnící svou kapacitu s rel. vlhkostí (pravý horní roh snímku) a digitální čip obsahující 

oscilátor, řídicí obvody a nezbytnou teplotní kompenzaci. 

 

Obrázek 8. Schéma zapojení kapacitního senzoru rel. vlhkosti KFS33-LC s časovačem 555 

(vlevo) a jeho provedení (vpravo) [20] 
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Obrázek 9. Digitální kapacitní senzor relativní vlhkosti HYT 939 [17] 

 Senzor tlaku 

Jako senzor tlaku byl vybrán digitální senzor HP03M od firmy Hope RF. Ve srovnání 

s jinými digitálními senzory má v dané cenové kategorii největší přesnost, obsahuje 

teploměr a je tedy teplotě kompenzovaný. Umožňuje také kalkulaci nadmořské výšky. 

ČHMÚ používá výrazně lepší senzory tlaku od firmy Vaisala BAROCAP® například 

typu PTB330 s mezní absolutní chybou 0,15 hPa a automatickým přepočtem na tlak QFE 

a QNH. Tyto senzory využívají kapacitní senzor tlaku s křemíkovou membránou, který 

je výrazně přesnější jak senzory piezorezistivní. Kompletní modul stojí ale přibližně 

2000 USD a má značné rozměry a spotřebu, takže se hodí spíše pro stacionární 

meteostanici. Tabulka 3.2 uvádí srovnání HP03M s ostatními dostupnými senzory tlaku 

[21], [22], [23]. 

Tabulka 3.2 Srovnání HP03M s ostatními čidly tlaku 

Senzor HP03M MPL115A2 MPX4115 

Výrobce Hope RF Freescale 

Semiconductor 

Freescale  

Semiconductor 

Rozsah  300 - 1100 hPa 500 -1150 hPa 150 – 1150 hPa 

Mezní absolutní 

chyba  

±1,5 hPa ±10 hPa ±17 hPa 

Napájení 2,2 – 3,6 V 2,375 – 5,5V  4,85 – 5,35 V 

Spotřeba 500 μA měření 

1 μA stand-by 

10 μA měření 

1 μA stand-by 

7 mA 

Rozsah pracovních 

teplot 

-40 až 85 °C -40 až 105 °C -40 až 125 °C 

Interface I2C I2C Analog napětí 

 

Tlakový senzor HP03M obsahuje 14bit integrovaný A/D převodník a je již od 

výrobce kalibrován. Měření tlaku je velmi teplotně závislé, proto obsahuje i senzor 

teploty a také má ve své vestavěné EEPROM pamětí uloženo 11 kalibračních koeficientů, 

které využívá pro kalkulaci přesného tlaku na základě výstupu z měření teploty a tlaku. 

Mezi další výhody senzoru patří nízká spotřeba (typ. 500 μA) a malé rozměry. Senzor 
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využívá ke komunikaci s mikrokontrolérem I2C sběrnici. Dále potřebuje pro měření 

externí zdroj 32 kHz hodinového signálu a na pin XCLR je přiveden reset signál pro 

integrovaný A/D převodník [21]. 

Senzor pro měření tlaku využívá piezoelektrického jevu, kdy se při působení tlaku 

na piezoelektrický materiál generuje náboj úměrný působícímu tlaku. Membrána na dně 

senzoru převádí tlakové účinky na deformaci několika v sérii zařazených mechanicky 

předpjatých piezoelektrických disků. Na výrobu těchto disků se pak nejčastěji používá 

piezokeramika nebo křemík. Na obrázku 10. je HP03M a jeho blokové schéma. 

 

Obrázek 10. HP03M jeho blokové schéma [21] 

 Senzor intenzity osvětlení 

Pro měření intenzity osvětlení byl zvolen senzor MAX44009 firmy Maxim Integrated. 

Jeho výhodou nad ostatními digitálními senzory je dostatečně velký rozsah měřených 

hodnot, neboť za slunečného dne může intenzita osvětlení dosahovat až hodnot přes 

170 000 lux. Tabulka 3.3 uvádí srovnání MAX44009 s ostatními dostupnými senzory 

intenzity osvětlení [24], [13], [25]. 

Tabulka 3.3 Srovnání MAX44009 s TSL4531 a Si1132 

Senzor MAX44009 TSL4531 Si1132 

Výrobce Maxim Integrated Texas Advanced 

Optical Solutions 
Silicon Labs 

Rozsah 0,045 – 188 000 lx 3 – 220 000 lx 1 – 128 000 lx 

Napájení 1,7 – 3,6 V 2,3 – 3,3 V 1,71 – 3,6 V 

Spotřeba 1,2 μA sleep 

(měření neudáno) 

110 μA měření 

2,2 μA sleep 

500 nA standart 

Rozsah teplot -40 až 85 °C -15 až 70 °C -40 až 85 °C 

Interface I2C I2C I2C 

 

Mezi další výhody tohoto senzoru patří také to, že jeho spektrální charakteristika 

odpovídá vnímání světla lidským okem. Jeho spektrální citlivost je nejvyšší při 555 nm, 

což odpovídá zelenému světlu [25]. 

Senzor používá k měření intenzity osvětlení fotodiodu. Fotodioda je polovodičová 
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součástka, na jejíž PN přechod dopadá světlo a v závislosti na intenzitě dopadajícího 

světla mění  PN přechod svoji vodivost. Udávaná přesnost senzoru podle výrobce je 20%, 

a byla ověřena i porovnáním s profesionálním luxmetrem.  Na obrázku 11. je MAX44009 

a jeho blokové schéma. 

Obrázek 11. MAX44009 a jeho blokové schéma [24] 

 Senzor UV záření 

Aby UV záření ionizovalo vzduch a vytvářelo ionty, musí dodat ionizační energii asi 

36 eV. A to splňuje UV záření s kratší vlnovou délkou než 355 nm. Tomu musí být 

uzpůsoben i výběr senzorů. Většina senzorů osvětlení umožňuje měření UV indexu, ale 

skutečnou intenzitu osvětlení UV záření neměří. Předpokládají standardní rozložení 

slunečního spektra a množství UV záření vypočtou jako úměrné viditelnému záření (asi 

5 % celkového slunečního záření je UV). Pro naše účely byly vybrány senzory přímo 

měřící ve spektru UV záření, jelikož například pro zataženou oblohu již jednoduchý 

přepočet neplatí [13]. Bohužel většina digitálních senzorů (jako například VELM6070 se 

sběrnicí I2C, [29]) dostupných na trhu měří pouze UV záření s nedostatečným rozsahem 

vlnové délky. Proto byly jako snímače intenzity UV zvoleny diody GUVB-S11SD a 

GUVA-S22ED. Kombinací těchto senzorů vznikne pokrytí spektra UVA a UVB od 235 

do 370 nm. Tabulka 3.4 uvádí srovnání s analogovým čidlem ML8511 firmy LAPIS 

Semiconductor [26], [27], [28]. 
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Tabulka 3.4 Srovnání analogových UV senzorů 

Senzor GUVA-S22ED GUVB-S11SD ML8511 

Výrobce Roithner 

LaserTechnik 

Roithner 

LaserTechnik 

LAPIS 

Semiconductor 

Rozsah 290 – 370 nm 235 – 320 nm 280 - 400 nm 

Převodní 

konstanata 
8,26 mW/cm2·A 14,4 mW/cm2·A 3 mW/cm2·V 

Napájení - - 2,7 – 3,6 V 

Spotřeba -  - 300 μA měření 

0,1 μA stand-by 

Rozsah pracovních 

teplot 

-30 až 85 °C -30 až 85 °C -30 až 85 °C 

Interface převodník I/U s OZ převodník I/U s OZ Analog napětí 

 

Obrázek 12. Graf spektrální charakteristiky GUVB-S11SD, GUVA-S22ED a ML8511 

Aby bylo možné dále pracovat s naměřenými hodnotami z těchto senzorů, je nutné 

výstupní napěťový analogový signál následně převést pomocí A/D převodníku na signál 

digitální. A/D převodník lze použít například integrovaný v mikrokontroléru, nebo 

externí umístěný na DPS. 

Tyto senzory pracují na podobném principu jako senzor intenzity osvětlení. Jejich 

spektrální citlivost je však nejvyšší při 300 nm a 330 nm. Na obrázku 13. je GUVB-

S11SD a GUVA-S22ED.  
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Obrázek 13. GUVA-S22ED a GUVB-S11SD [26], [27] 

 Senzor koncentrace O2 

Většina dostupných senzorů koncentrace O2 na trhu fungují pouze jako signalizátory plyn 

je přítomen/nepřítomen. Modul UV Flux 25% se senzorem CM-0201 firmy CO2 Meter, 

však měří koncentraci O2 v rozmezí 0 až 25 %. Pokud se vezme v úvahu, že při 

normálních podmínkách je v okolním vzduchu koncentrace kyslíku 21 %, je toto rozmezí 

zcela dostatečné. Následující tabulka 3.5 shrnuje vlastnosti tohoto senzoru koncentrace 

kyslíku [30]. 

Tabulka 3.5 Vlastnosti senzoru UV Flux 25% 

Senzor UV Flux 25% 

Výrobce CO2 Meter 

Rozsah 0 – 25% O2 

Přesnost 2% FS / 0.1 mba 

Napájení 4,5 – 5,5 V 

Spotřeba 7,5 mA 

Rozsah 

pracovních teplot 

-30 až 60 °C 

Interface UART 

 

Senzor pracuje, na rozdíl od většiny elektrochemických senzorů koncentrace plynů, 

na principu měření útlumu UV fluorescence kyslíkem. Uvnitř senzoru je nejčastěji kov 

např. ruthenium, který po ozáření UV světlem fluoreskuje. Pokud známe intenzitu UV 

záření zdroje a porovnáme ji s detekovaným fluorescenčním zářením, je útlum úměrný 

koncentraci kyslíku. Tento útlum je závislý na okolní teplotě a tlaku. Senzor proto měří i 

tyto veličiny, aby bylo měření nezávislé na okolních podmínkách a na základě toho určí 

parciální tlak kyslíku, ze kterého se dá určit i jeho koncentrace v okolní atmosféře [30]. 

Výhodou senzorů založených na tomto optickém principu je, že mají životnost 

mnohonásobně delší, než elektrochemické senzory.  
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Obrázek 14. Modul se senzorem O2 UV Flux 25% [30] 

 Senzor koncentrace CO2  

Senzorem koncentrace oxidu uhličitého byl zvolen snímač K30 firmy CO2 Meter. Jde o 

modul se senzorem CO2 který má rozsah až 10 000 ppm. Tento rozsah je více než 

dostatečný, neboť v čistém ovzduší je koncentrace CO2 přibližně 400 ppm, na kterou je 

senzor kalibrován. Při hodnotách nad 5 000 ppm se již mohou vyskytnout zdravotní 

obtíže, bolení hlavy až ztráta vědomí [31]. 

Tabulka 3.6 Vlastnosti senzoru CO2 K30 

Senzor K30 

Výrobce CO2 Meter 

Rozsah 0 – 10 000 ppm  

Přesnost ±30 ppm 

Napájení 5 - 9 V 

Spotřeba 40 mA průměr 

Rozsah 

pracovních 

teplot 

0 až 50 °C 

Interface I2C / UART 

 

Tento senzor pracuje na principu snímání nerozptylové infračervené absorbce (Non-

Dispersive Infrared, NDIR). Zařízení obsahuje dva zdroje infračerveného světla, jeden je 

měřicí a druhý referenční. S rostoucí koncentrací oxidu uhličitého roste i absorbce IR 

záření, ze které se tedy určí koncentrace CO2. Tato metoda je v porovnání s jinými méně 

citlivá na tlakové změny, vibrace a akustické interference a umožňuje kompaktní design 

zařízení [31]. 
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Obrázek 15. Modul se senzorem K30 [31] 

 

 Senzor koncentrace CO a NO2 

Koncentrace oxidu uhelnatého v atmosféře je do 30 ppm. V jeskyních nebo v uzavřených 

štolách mohou ovšem nastat podmínky, kdy je koncentrace CO zvýšená a ohrožuje zdraví 

osob v těchto místech se pohybujících. Tomu byl uzpůsoben i výběr vhodného senzoru. 

Bohužel se nepodařilo najít vhodný digitální senzor. Pro měření v běžných 

atmosférických podmínkách se lépe hodí AS-MLC, s rozsahem hodnot 0,5 až 500 ppm, 

neboť nabízí dostatečný rozsah hodnot, hodnoty nad 500 ppm by již měly za následek 

závažné zdravotní problémy a tak není třeba je sledovat. Senzor TGS 2442 nabízí rozsah 

až od 30 do 1000 ppm, proto se hodí spíše do míst se zvýšenou koncentrací CO [32], [33]. 

Tabulka 3.7 Srovnání senzorů AS-MLC a TGS 2442 

Senzor AS-MLC TGS 2442 

Výrobce Applied Sensor Figaro 

Rozsah 0,5 – 500 ppm 30 – 1000 ppm 

Napájení 2,3 V 4,8 – 5,2 V 

Aktivní vrstva SnO2 SnO2 

Typ chemické 

reakce 

redukce redukce 

Spotřeba 15,2 mA 3 mA 

Rozsah pracovních 

teplot 

-40 až 120 °C -10 až 50 °C 

Interface Analog napětí Analog napětí 

 

Druhým sledovaným plynem je NO2, jehož zvýšená koncentrace úzce souvisí se 

znečištěním ovzduší od automobilů a chemického průmyslu. Podrobná mapa oblastí se 

zvýšenou koncentrací je na webu Českého hydrometeorologického ústavu, v Brně se 

jedná například o křižovatku na Úvoze. U lidí dochází při nižších koncentracích 
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k podráždění očí a horních cest dýchacích, při vyšších koncentracích se projevuje 

nevolnost, křeče a smrt. Pro měření NO2 byl vybrán analogový senzor AS-MLN od 

stejného výrobce. Princip měření i el. zapojení je stejné jako u senzoru CO [34]. 

Tabulka 3.8 Parametry senzoru AS-MLN 

Senzor AS-MLN 

Výrobce Applied Sensor 

Rozsah 0,1 – 2 ppm 

Napájení 2,3 V 

Aktivní vrstva WO3 

Typ chemické 

reakce 

oxidace 

Spotřeba 15,2 mA 

Rozsah pracovních 

teplot 

-40 až 120 °C 

Interface Analog napětí 

 

Tyto senzory patří mezi tzv. MOX senzory (metal-oxidové senzory). Pracují na 

principu změny vodivosti citlivé vrstvy působením chemické veličiny. Využívá se tak 

jevu chemisorbce – přenosu náboje mezi pevnou látkou a plynem. Jelikož je potřeba 

k přenosu náboje aktivační energie, pracují tyto senzory za zvýšené teploty (obsahují 

topné tělísko). Senzitivní vrstva těchto senzorů je složena z tenké vrstvy oxidu kovu 

(nejčastěji oxid cíničitý SnO2, jehož pracovní teplota je 200 – 400 °C). Aby se 

minimalizovala spotřeba senzoru při použití topného tělíska, používá se konstrukce typu 

„tepelný ostrůvek“, kdy je samotná senzitivní vrstva s elektrodami a topným elementem 

zavěšena pomocí mikrodrátků v pouzdře, aby se minimalizovaly tepelné ztráty. Tuto 

konstrukci využívá např. firma Figaro [33]. 

Výstupem tohoto senzoru je změna odporu, jehož velikost je úměrná naměřené 

koncentraci měřeného plynu. Na obrázku 18. je standardní testovací schéma zapojení 

senzoru. Toto zapojení ale vykazuje velkou závislost teploty senzoru na okolní teplotě. 

Proto je vhodnější zapojení na obrázku 19, kde výrobce navrhuje omezit vliv okolní 

teploty nastavením teploty senzoru pulzně šířkovou modulací 5V napájení na frekvencí 

5 kHz až 10 kHz a se střídou 30-60%, s limitujícím rezistorem a bypass rezistorem. 

Výstupní signál je pak ještě nutné převést pomocí A/D převodníkem na číslicový signál, 

který bude dále zpracováván mikrokontrolérem.  

Koncentrace plynu pak lze vypočítat ze vztahu: 

𝑅s = 𝐴 ⋅ 𝐶−𝛼 (12) 

Kde Rs je odpor senzitivní vrstvy [Ω], A je konstanta, C je koncentrace plynu a α je sklon 

křivky Rs [35]. 
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Obrázek 16. Graf závislosti odporu citlivé vrstvy na koncentraci plynu u AS-MLN 

 

Obrázek 17. Graf závislosti odporu citlivé vrstvy na koncentraci plynu u AS-MLC 
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Pro typické hodnoty snímačů jsou výrobcem dány konstanty A a α: 

Plyn Hodnota konstanty A Hodnota konstanty α 

CO 45800 -0,600 

NO2 4010 0,536 

 

 

Obrázek 18. senzor AS-MLC a standardní testovací zapojení [32] 

 

Obrázek 19. Doporučené schéma zapojení senzoru AS-MLx  

 A/D převodník 

Aby bylo možné dále zpracovávat hodnoty změřené analogovými senzory, je třeba je 

převést na číslicové (digitální). Klíčovými parametry pro výběr převodníku byly 

dostatečný počet kanálů (minimálně 6), rozsah alespoň 12 bit, vhodné napájecí napětí, 

dostatečná rychlost převodníku, vysoký vstupní odpor a oddělená analogová a digitální 

zem. Jako nejvhodnější převodník byl zvolen MCP3208 firmy Microchip, který ke 

komunikaci používá rozhraní SPI. Tabulka 3.9 udává přehled základních parametrů A/D 

převodníku MCP3208 [36]. 
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Tabulka 3.9 Základní parametry A/D převodníku MCP3208 

A/D převodník MCP3208 

Výrobce Microchip 

Počet bitů 12 

Napájení 2,7 – 5,5 V 

Spotřeba 500 nA typical  

Vzorkování 100 ksps při 5 V 

50 ksps při 2,7 V 

Diferencialní a integralní 

nelinearita 

± 1 LSB 

Rozsah pracovních teplot -40 až 85 °C 

Interface SPI 

 

 

Obrázek 20. Schéma A/D převodníku MCP3208 [36] 

3.2 Komunikační protokoly 

K sériové komunikaci mezi mikrokontrolérem a připojenými periferiemi se využívá 

několika komunikačních protokolů. Obecně lze komunikaci mezi mikrokontrolérem a 

připojenými zařízeními rozdělit na synchronní a asynchronní. U synchronní komunikace 

je potřeba zdroj hodinového signálu, který synchronizuje vysílání a příjem datových 

paketů, jako je tomu např. u sběrnice I2C nebo SPI. Vysílač posílá data, obvykle ve 
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velkých blocích a tyto bloky jsou odděleny synchronizačními sekvencemi pro 

synchronizaci hodinového signálu vysílače a přijímače. Pokud by tomu tak nebylo, 

vysílaná data by nemohla být správně přijata a interpretována. Naproti tomu u 

asynchronního přenosu dat není třeba zdroj hodinového signálu, vysílač může vysílat 

v libovolnou dobu. Typickým příkladem je rozhraní UART [39]. Většina datových 

přenosů používaných v mikroprocesorové technice je asynchronních.  

 I2C 

I2C zkratka pochází z anglického Internal-Integrated-Curcuit Bus. U mikrokontrolérů 

firmy Atmel má zkratku TWI (Two Wire Interface), ale jde o tutéž sběrnici. Je to interní 

datová sériová sběrnice, která se používá pro komunikaci určitých obvodů v rámci 

jednoho zařízení. Byla vyvinuta firmou Philips Semiconductor.  

Mezi zařízení vybavené I2C sběrnicí patří především mikrokontroléry, sériové 

paměti, RTC obvody, převodníky, převodníky, inteligentní snímače atd. Výhoda této 

koncepce je obousměrný přenos s více zařízeními, který probíhá pouze pomocí dvou 

vodičů. První je datový vodič SDA a druhý je hodinový vodič SCL.  Adresy zařízení 

bývají nejčastěji sedmibitové, ale mohou být i desetibitové. Z toho vyplývá, že sběrnice 

umožňuje připojení 128 nebo až 1024 zařízení s odlišnou adresou na jednu sběrnici. Ve 

skutečnosti je ale počet zařízení připojených na sběrnici omezen maximální celkovou 

zatěžovací kapacitou 400 pF. Přenosová rychlost základní verze sběrnice je 100 kHz, ale 

ve vylepšených verzích se můžeme setkat i s frekvencí 400 kHz. Podmínkou je, aby oba 

vodiče byly implicitně v logické úrovni 1, což je zajištěno pull-up rezistory [37], [39]. 

 

Obrázek 21. Příklad možného zapojení pomocí I2C 

Komunikační protokol zahrnuje vždy 2 zařízení – Master a Slave [37]. 

 Master zahajuje a ukončuje komunikaci po sběrnici, generuje hodinový SCL 

signál a vysílá všechny požadavky.  

 Slave je podřízené zařízení, řízeno SCL signálem a vždy adresované 

Masterem.  

Komunikace po sběrnici probíhá následujícím způsobem:  

 Zařízení Master vyšle tzv. Start podmínku (START Condition), to se děje 

změnou SDA linky ve chvíli, kdy je SCL ve vysoké úrovni. Všechny ostatní 

změny SDA probíhají pouze když je SCL v nízké úrovni.  

 Po Start podmínce vždy následuje 9bitový adresní paket obsahující 7bitovou 

adresu zařízení, 1 R/W bit a 1 potvrzovací ACK bit. Pokud chce Master číst 

ze Slave je R/W = 1, při zápisu se rovná 0. Adresa zařízení je dána výrobcem 
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a je možné ji dohledat v produktové dokumentaci. Po adresaci zařízení na 

sběrnici tedy dochází k vyslání datového rámce a to buď z Master do Slave 

při zápisu nebo opačným směrem při čtení.  

 Datové pakety jsou vždy 9bitové, obsahují 8bitová DATA a 1 ACK bit 

(Acknowlege). Ten slouží pro potvrzení přijetí datového bytu, kdy SDA 

klesne během 9. hodinového cyklu na logickou 0. Pokud zařízení data 

správně nepřijme, vyšle místo toho NACK bit (Not Acknowlege), SDA linka 

zůstane v log. 1 a Master opakuje komunikaci. Nejvýznamnější bit (MSB) je 

vždy vyslán jako první.  

 Komunikace je ukončena Stop podmínkou, kdy Master opět změní stav SDA 

během vysoké úrovně SCL. 

Komunikace na sběrnici je oboustranná, kdy může být Master i Slave vysílač nebo 

přijímač. Často se tyto módy kombinují. Například při čtení z paměti EEPROM Master 

nejdříve adresuje sběrnici, pak vysílá požadavek na číslo registru, ze kterého chce číst a 

poté Slave (paměť) vysílá data a master naopak přijímá. Tato sběrnice je hardwarově 

definovaná a pokud ji chceme používat, musíme zařízení připojit na k tomu určené piny 

mikrokontroléru. Například u ATmega16/32 je to pin PC0 a PC1. Na obrázku 22. je 

znázorněn průběh komunikace na I2C datové sběrnici.  

 

Obrázek 22. Schéma komunikace po I2C sběrnici 

 Sensi-Bus 

Sensi-bus je dvouvodičová interní datová sběrnice, používaná pro komunikaci se senzory 

SHT-1X a SHT-7X firmy Sensirion. Na první pohled připomíná sběrnici I2C, avšak není 

s ní kompatibilní. Obrázek 23. Komunikace pomocí 2-wire sběrnice Sensibus 

schematicky popisuje časové rámce přenosu pomocí této sběrnice.  
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Obrázek 23. Komunikace pomocí 2-wire sběrnice Sensibus [16] 

Hlavní odlišností je, že Sensibus používá pouze 3 bitovou adresu a následuje 5 bitový 

příkaz zakončený ACK bitem. Poté jsou ze zařízení vyčtena naměřená data a může být 

ještě proveden kontrolní CRC součet. Poté senzor čeká na další měření. Tato sběrnice se 

neomezuje na určité piny mikrokontroléru jako je tomu u I2C sběrnice. Díky tomu, že je 

softwarově definovaná, je možné zařízení připojit na libovolné dva piny a pak je určit 

v zahrnuté knihovně programu.    

 UART 

UART (z anglického Universal Asynchronous Reciever transmitter) neboli Univerzální 

sériově paralelní sběrnice je zařízení pro sériově paralelní přenos dat. Obsahuje paralelní 

sběrnici, zásobník pro převod na sériové/paralelní slovo a následně sériovou sběrnici 

s kanálem Tx pro vysílání a Rx pro příjem. Na obrázku 24. je blokové schéma jednotky 

UART. 

 

Obrázek 24. Blokové schéma UART [39] 
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Sériový přijímač Rx přijímá sériová data a převádí je na paralelní pro přenos do 

mikrokontroléru. Sériový vysílač Tx přijímá paralelní data z mikrokontroléru a převádí 

je na sériová pro přenos po sériové sběrnici. Dále tato jednotka obsahovat externí 

hodinové signály pro RxCLK a TxCLK pro přijímač a vysílač [38], [39].   

Vysílání dat probíhá následujícím způsobem:  

 Paralelní data jsou vyslány do registru TxDR kde jsou doplněna Start bitem, 

případným paritním bitem a zvoleným počtem stop bitů. Start bit je vždy 

log. 0, datových bitů je 5 až 9, která se podle nastavení doplní na sudou nebo 

lichou paritu. Následuje Stop bit, vždy v log. 1 a používá se jeden nebo dva.  

 Tento datový paket je umístěn do posuvného vysílacího registru, odkud je 

vyslán zvolenou symbolickou rychlostí v pořadí od LSB k MSB. Tato 

rychlost je řízena hodinovým signálem TxCLK. 

Příjem dat vypadá takto: 

 Změní se hodnota na lince Rx z log. 1 do 0 – Start bit. Přijatá data jsou 

uložena do posuvného registru, přičemž rychlost posuvu je řízena hodinovým 

signálem RxCLK.  

 Po načtení celého datového paketu jsou data přesunuta do paralelního registru 

RxDR, odkud mohou být vyslána po paralelní sběrnici do mikrokontroléru. 

Pro správný příjem a vysílání dat musí být splněna podmínka, že jak přijímač, tak 

vysílač mají stejné nastavení datového rámce (parita, počet stop bitů) a symbolové 

rychlosti.  

 

Obrázek 25. Datový rámec Rx jednotky UART [39] 

 SPI 

SPI (Seriál Peripheal interface) je sériově paralelní rozhraní. I zde obecně platí, že jedno 

zařízení programuje – Master a druhé je programováno – Slave. Komunikace mezi 

zařízeními probíhá pomocí 4 vodičů: MOSI (Master Output Slave Input) pro komunikaci 

z Master do Slave, MISO ( Master Input Slave Output) pro komunikaci ze Slave do 

Master, SS (Slave Select) pro volbu určitého Slave zařízení a hodinový signál SCLK 

[36]. 
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Jak Slave tak Master obsahují dvojici posuvných registrů pro příjem a odesílání dat. 

Komunikace po této sběrnici probíhá podobně jako je tomu u jednotky UART:  

 Master vybere Slave zařízení pomocí vodiče SS, kde proběhne změna na log. 

0. 

 Připraví se data k přenosu do posuvných registrů a poté proběhne odeslání 

dat po MOSI vždy od master ke slave a příjem po MISO od slave k master. 

Po dokončení příjmu dat je možné generovat přerušení.  

 Komunikace je ukončena změnou na SS do log. 1. 

 

3.3 Mikrokontrolér 

Všechny výše uvedené senzory neelektrických veličin budou pomocí kompatibilních 

rozhraní připojeny k řídící jednotce celé meteostanice – mikrokontroléru. Ten musí mít 

dostatečné množství programové paměti pro obslužný program, dostatek pinů pro 

připojená zařízení a musí samozřejmě také podporovat výše uvedené komunikační 

protokoly. Dále musí mít nízkou spotřebu. Jako vhodný mikrokontrolér byl vybrán 

Atmega32A z produktové řady AVR od firmy Atmel [40]. Tento 8 bitový mikrokontrolér 

je postaven na pokročilé RISC (s omezenou instrukční sadou) architektuře. Zde je výčet 

nejdůležitějších parametrů: 

 131 instrukcí, 32 x 8 pracovních registrů 

 32 Kbytů programové paměti (10 000 R/W cyklů), 1024 Bytů EEPROM 

(100 000 R/W cyklů)  

 Dva 8-bitové a jeden 16-bitový čítač, 4 PWM kanály, 8 kanálový 10 bitový 

AD převodník 

 Sběrnice: TWI (I2C), USART, SPI 

 Šest módů snížené spotřeby: Idle, Standby, Power-save atd. 

 4 datové porty, 32 vstupně-výstupních pinů 

 Vcc = 2,7 – 5,5 V, spotřeba: 0,6 mA v aktivním módu, 0,2 mA v nečinnosti 

(1 MHz, 3V, 25 °C); podpora 0 – 16 MHz frekvence  

Atmega32A disponuje dostatečnou pamětí i výkonem, který je na danou aplikaci 

zcela adekvátní. Jediným omezením je pouze jedna jednotka UART, to je však možné 

vyřešit použitím přepínače, který bude UART sběrnici multiplexovat mezi 2 zařízení. 

3.4 Bezdrátový modul 

Aby bylo možné naměřená data poslat do iontmetru, byl vybrán vhodný bezdrátový 

modul. Byla srovnávána technologie Bluetooth a Zigbee, nakonec byl vybrán Zigbee 

modul XBee od firmy Digi, Inc. splňující standard IEEE 802.15.4. V porovnání 

s ostatními moduly na trhu poskytuje k tomuto modulu výrobce bohatou dokumentaci a 

podporu v podobě přehledného softwaru, která následně usnadní párování dvou zařízení 

s těmito moduly a přenos dat mezi nimi. Další výhodou byl dobrý dosah, dostupná cena 

a provedení modulu, které je vhodné pro ruční osazování na DPS [41]. 
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Modul Xbee může pracovat ve dvou režimech:  

 AT Command mód (transparentní sériové rozhraní) 

 API (Application Programming Interface) mód  

Tabulka 3.10 Vlastnosti Xbee modulu 

Modul XBee 

Výrobce Digi Inc. 

Bezdrátový standard Zigbee 2,4 GHz 

IEEE 802.15.4 

Výkon rádiového 

modulu 

TX výkon: 1 mW (0 dBm) 

 RX citlivost: -92 dBm 

Spotřeba  Vysílání: 45 mA  

Sleep mode: ˂ 10 uA 

Napájení 2,8 – 3,4 V 

Provozní teplota  - 40 až + 80 °C 

Interface UART 

 

V AT módu se modul chová jako UART sběrnice, tedy data poslána na jeho vstupní 

pin jsou uložena do DI zásobníku (kapacita je maximálně 100 znaků) a jakmile je to 

možné, jsou ihned odesílána bezdrátově do spárovaného modulu. Stejně tak při příjmu 

jsou data uložena do DO zásobníku a po skončení přenosu jsou ihned vyslána po sběrnici 

do cílového zařízení. Pokud by před odesláním hrozilo přetečení DI zásobníku, modul 

uvede 17 znaků před koncem zásobníku CTS pin do vysoké úrovně a řídícímu 

mikrokontroléru tak signalizuje, aby přerušil posílání dat.  

 

Obrázek 26. Schéma datových zásobníků XBee modulu [41] 

V API módu jsou data upravena do rámců, kdy je k datům, co mají být vysílaná, 

přidána i řídící informace pro modul. Ten pak podle toho může například konfigurovat 

své I/O piny nebo jsou data přeposílána přes několik síťových uzlů až ke koncovému 

zařízení.  

Modul obsahuje integrovanou anténu, s kterou má dle výrobce dosah až 100 m 

pokud je v přímém dohledu, v zástavbě je dosah až 30 m. Na obrázku 27. je zobrazen 

XBee modul [41]. 
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Obrázek 27. Zigbee modul XBee od firmy Digi, Inc.[41] 

3.5 Baterie 

Jelikož je kladen požadavek na mobilitu výsledné meteostanice, musí být jako zdroj 

napájení zvolena baterie. Na trhu je dnes dostupných několik technologií. Jako 

nejvýhodnější se ukázala Li-Ion baterie. Tabulka 3.11 uvádí srovnání parametrů 

dostupných technologií baterií. 

Tabulka 3.11 Srovnání jednotlivých technologií výroby baterií [42] 

Typ Olověná  NiCd NiMH Li-Ion 

Hustota 

energie 

(Wh/Kg) 

30 - 50 45 - 80 60 - 120  90 - 120 

Životní cyklus 

(80% vybití) 

200 - 300 1000 300 - 500 1000 - 2000 

Samovybíjení / 

měsíc (20 °C) 

5 – 15 % 20 % 30 % < 5% 

Nabíjecí 

teplota [°C] 

-20 až 50 0 až 45 0 až 45 0 až 45 

Provozní 

teplota [°C] 

-20 až 50 -20 až 65 -20 až 65 -20 až 60 

Toxicita Vysoká Vysoká Nízká Nízká 

 

Li-Ion baterie mají nejlepší poměr uložené energie na hmotnost, nejnižší 

samovybíjení, nepotřebují žádnou údržbu a mají vhodný rozsah provozních teplot pro 

použití do meteostanice, ale vyžadují přesné nabíjení.  

Jelikož jsou napájecí napětí jednotlivých senzorů a modulů meteostanice v rozmezí 

od 2,3 do 5,5 V, bude zdroj napájení rozdělen na dvě větve: 3,3 V a 5 V.  
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3.6 Testování 

Při návrhu a vývoji meteostanice byl aplikován postup, v němž se jako nejvhodnější jevilo 

nejprve sestrojit jednotlivé moduly s vybranými senzory neelektrických veličin (pokud 

již nebyly hotové dodávány výrobcem), napsat pro ně obslužný program a ověřit jejich 

správnou funkci v běžných podmínkách. Takto sestrojené moduly se pomocí servisních 

lišt připojily na určené piny ATmega16 na vývojové desce KME Board ústavu UTEE 

FEKT VUT, pomocí které testování probíhalo. Tato vývojová deska byla publikována v 

časopise Praktická Elektronika: Amatérské Rádio, autorem je Ing. Martin Friedl, Ph.D. 

[44]. Vývojová deska se skládá z programátoru JTAG a programovaného 

mikrokontroléru ATmega16, ke kterému jsou připojeny periferie jako LED diody, 7-

segmentový displej, LCD displej, PIEZO, digitální teploměr a tlačítka. Programování 

probíhá pomocí USB portu (USB kabel A – B). Tato vývojová deska byla k účelu 

testování velmi vhodná, neboť nabízela snadnou možnost nahrání obslužného programu 

přes vestavěný programátor a naměřené hodnoty bylo pak možné zobrazit na LCD 

displeji. 

Programování probíhalo v jazyce C v prostředí AVR Studio verze 4.19, které je po 

registraci dostupné na stránkách výrobce Atmel [45]. Jedná se o starší verzi tohoto 

prostředí, avšak je pro tyto účely naprosto dostačující a plně kompatibilní s vývojovou 

deskou. 

 Testování senzoru teploty a vlhkosti SHT-75 

Jako základ pro práci s SHT-75 byla použita knihovna sht75.h [16], ve které je softwarově 

definována sběrnice Sensi-bus včetně zapojení (v tomto případě je DATA připojen na 

PINA 1 a CLOCK na pin PINA 0) a časových relací, nutných pro správnou funkci 

senzoru. Na obrázku 28. je vývojový diagram obslužného programu. 

Výpočet teploty a vlhkosti probíhá dle katalogového listu výrobce [16], kdy jsou 

14 bitové data teploty a 12 bitové data vlhkosti nejprve uloženy do proměnných typu 

double a následně jsou vypočítány skutečné hodnoty teploty v [°C] a relativní vlhkosti v 

[%].  

𝑇 = 𝑑1 + 𝑑2 ⋅ 𝑆𝑂T (13) 

Kde T je výsledná teplota [°C], d1 = -40 °C je koeficient závislý na napájecím 

napětí (zde 5 V), d2 = 0,01 °C je koeficient závislý na bitovém rozlišení dat a SOT jsou 

14 bitové data teploty.  
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Obrázek 28. Vývojový diagram programu pro SHT-75 

Data vlhkosti musí být nejprve kompenzována na nelinearity vlhkostního senzoru 

dílčím výpočtem podle vztahu:  

𝑅𝐻linear = 𝑐1 + 𝑐2 ⋅ 𝑆𝑂RH + 𝑐3 ⋅ 𝑆𝑂RH
2  (14) 

Kde RHlinear je kompenzovaná relativní vlhkost na nelinearity [%], c1 = -2,0468; 

c2 = 0,0367; c3 = 1.5955E-6 jsou koeficienty závislé na bitovém rozlišení a SORH jsou 

12 bitové data vlhkosti. Poté se vypočte již skutečná relativní vlhkost kompenzovaná 

teplotou dle vztahu: 

𝑅𝐻true = (𝑇 − 25) ⋅ (𝑡1 + 𝑡2 ⋅ 𝑆𝑂RH) + 𝑅𝐻linear  (15) 
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Kde RHtrue je teplotně kompenzovaná relativní vlhkost [%], t1 = -2,0468; t2 = 0,0367 

jsou teplotní koeficienty závislé na bitovém rozlišení a SORH jsou 12-bitové data vlhkosti. 

Proměnné Temp a RHtrue jsou pak pomocí funkce dtostrf() převedeny na řetězec, 

který je již možné zobrazit na LCD. Pro práci s displejem slouží knihovna mojelib1.h.  

T   = ShtMeasure(SHT_TEMPERATURE, 1);//výčet dat teploty 

Temp     = ((double) T)*0.01 - 40.0;//výpočet teploty 

   

RH  = ShtMeasure(SHT_HUMIDITY, 1);//výčet dat vlhkosti 

//kompenzace nelinearity a výpočet relativní vlhkosti 

RHlinear = -2.0468 + 0.0367 * ((double) RH) - 0.0000015955 * ((double) 

RH * (double) RH); 

RHtrue   = (Temp - 25) * (0.01 + 0.00008 * (double) RH) + RHlinear; 

 

 

dtostrf(Temp, 3, 2, buffer1);//převod na řetězec 3 celá 2 desetinná 

dtostrf(RHtrue, 3, 2, buffer2); 

  

V rámci testování byly přímo srovnány i senzory SHT-75, BMP180, GFTH 95, 

AX-DT100. Jak je vidět na přiložené fotografii ze srovnání pokojové teploty, rozptyl 

teplot se pohyboval od 22 do 22,9 °C. Průměrná naměřená hodnota byla 22,3 °C.  

Tabulka 3.12 Srovnání senzorů teploty 

Senzor SHT-75 BMP180 GFTH 95 AX-DT100 

Výrobce Sensirion Bosch Greisinger Axiomet 

Naměřená 

hodnota 

22,45 °C 22,9 °C 22,0 °C 22,0 °C 

Max. absolutní 

chyba dle 

výrobce 

±0,3 °C ±2 °C ±0,3 °C ±1 °C 

Abs. chyba od 

průměrné 

hodnoty 

0,15 °C 0,6 °C 0,3 °C 0,3 °C 

 

Jak je vidět ze srovnávací tabulky, nejmenší absolutní chyby dle výrobce dosahuje 

SHT-75 a GFHT 95. Pokud si určíme jako referenci průměrnou naměřenou teplotu, 

SHT-75 se nachází v rozmezí chyby udávané výrobcem.  
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Obrázek 29. Srovnání senzorů teploty 

 Testování senzoru tlaku HP03M 

Práce s tímto senzorem byla jednodušší, jelikož je kompatibilní se sběrnicí I2C (u AVR 

označovánaTWI) a je tak možné využít volně dostupnou knihovnu twi_lib.h pro tuto 

sběrnici od Petera Fleuryho [45]. Na obrázku 30. je znázorněn vývojový diagram 

obslužného programu. Piny C0 a C1 na desce s ATmega16 slouží pro sběrnici I2C avšak 

port C je zároveň využívá i LDC displej, proto je nutné během komunikace se sběrnicí 

vypínat LCD a naopak. Práce se sběrnicí byla popsána v kapitole 3.2.1. Pro výpočet 

atmosférického tlaku je nejprve nutné načíst z EEPROM paměti HP03M 

11 kompenzačních koeficientů a teprve poté vypočítat z naměřených dat absolutní 

hodnotu atmosférického tlaku. Výpočet tlaku je teplotně kompenzován, neboť na začátku 

výpočtu je jednoduchým rozhodovacím stromem určen vztah: 

𝐷2 ≥ 𝐶5 ⇒ 𝑑𝑈𝑇 =  𝐷2 − 𝐶5 −
𝐷2−𝐶5

27 ⋅
𝐷2−𝐶5

27 ⋅
𝐴

2𝐶  

𝐷2 < 𝐶5 ⇒ 𝑑𝑈𝑇 =  𝐷2 − 𝐶5 −
𝐷2−𝐶5

27 ⋅
𝐷2−𝐶5

27 ⋅
𝐵

2𝐶                    (16) 

Dále pak: 
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𝑂𝐹𝐹 = (𝐶2 +
(𝐶4−1024)⋅𝑑𝑈𝑇

214 ) ⋅ 4  

𝑆𝐸𝑁𝑆 = 𝐶1 +
𝐶3⋅𝑑𝑈𝑇

210   

𝑋 =
𝑆𝐸𝑁𝑆⋅(𝐷1−7168)

214 − 𝑂𝐹𝐹  

𝑝 =
𝑋⋅100

25 + 𝐶7 ⋅ 10                        (17) 

Kde C1 je koeficient senzitivity, C2 je koeficient offsetu, C3 je teplotní koeficient 

senzitivity, C4 je teplotní koeficient offsetu, C5 je referenční teplota, C6 je teplotní 

koeficient teploty, C7 je koeficient jemného ladění offsetu, A, B, C, D jsou specifické 

parametry senzoru, dUT je hodnota teploty, OFF je offset, SENS je senzitivita a p je 

konečná hodnota absolutního tlaku v [Pa], [21]. 

 

Obrázek 30. Vývojový diagram programu pro HP03M 
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 Testování obvodu reálného času PCF8563T 

Tento obvod RTC byl pro testování vybrán z důvodu, že se objevuje jako vzorový příklad 

pro práci s I2C sběrnicí v didaktické příručce pro KME Board od Petra Navrátila [44] a 

disponuje pinem pro externí přerušení, proto by bylo v budoucnu možné použít ho pro 

buzení mikrokontroléru z režimu spánku v požadovaných časových intervalech, což by 

mělo příznivý vliv na výdrž baterie. Obvod je napájen ze zdroje na desce, nebo 

knoflíkovou 3,3 V baterií a má nízkou spotřebu 200 μA při používání sběrnice I2C a 

550 nA při neaktivní sběrnici [46]. Při prvním spuštění programu je zapsán aktuální čas 

a datum do registrů a poté už je pouze vyčten a zobrazen na displeji. Opět z důvodu 

zapojení KME Board musíme multiplexovat LCD a I2C sběrnici. Vývojový diagram a 

postup komunikace po I2C je pak podobný jako v případě senzoru HP03M. 

 Testování luxmetru MAX44009 

Luxmetr Max44009 komunikuje pomocí I2C sběrnice, jeho obslužný program je tak 

podobný s předchozími dvěma zařízeními. Kromě standardního vyčtení dat intenzity 

osvětlení nabízí také možnost generování externího přerušení pomocí pinu INT. V jeho 

registrech si můžeme nastavit maximální a minimální TRESHOLD úroveň osvětlení a 

pokud se naměřené hodnoty budou nacházet mimo toto rozmezí, je generováno přerušení. 

Pro účely konstruované meteostanice však bude plně dostačovat pouhé vyčtení hodnot 

intenzity osvětlení.   

Samotný výpočet osvětlení v luxech je ukázán na následujícím úryvku kódu, kdy 

jsou nejprve vyčteny z luxmetru 2 byty dat highByte a lowByte registrů, první highByte 

je rozdělen bitovými operacemi na vyšší a nižší 4 bity, která jsou následně uloženy do 

proměnné exponent a mantissa. Následně jsou exponent i mantissa dosazeny do rovnice 

a výsledná hodnota intenzity osvětlení v luxech je uložena v proměnné lux.  

exponent = ((highByte & 0xF0) >> 4); //horni 4 bity highByte registru 

mantissa = ((highByte & 0x0F) << 4); //dolni 4 bity highByte registru = 

horni 4 bity mantissy 

mantissa += lowByte & 0x0F; // spodni 4 bity lowByte registru = spodni 

4 bity mantissy 

 

lux = mantissa * pow(2, exponent) * 0.045; //výpočet intenzity osvětlení  

 

V rámci testování proběhlo srovnání luxmetru MAX44009 s referenčním luxmetrem 

UNITEST 93514. Ten byl opatřen kosinovým filtrem a proto je chyba -20 %, což 

odpovídá závěrům, ke kterým došli Hrbáč, Kolář, Novák [25]. Referenční luxmetr má 

však rozsah pouze 20 klx oproti 188 klx u MAX44009. 
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Obrázek 31. Srovnání luxmetrů 

 Testování senzoru CO2 K30 

Senzor pro měření koncentrace oxidu uhličitého K30 nabízí několik způsobů vyčtení 

hodnot. Komunikuje pomocí UART terminálu, I2C nebo může po osazení tzv. ASCII 

jumperu komunikovat přímo s displejem pomocí TX pinu a může tak být používán bez 

potřeby zpracování dat mikrokontrolérem. Pro účely konstruované meteostanice byla 

zvolena komunikace pomocí I2C, protože zvolený MCU Atmega32A má pouze jedno 

UART rozhraní a to bude pomocí rozbočovače použito pro senzor O2 Flux 25% a 

bezdrátový modul XBee. Ačkoliv je senzor napájen z 5 V, jeho logické úrovně jsou 3 V, 

dle katalogového listu výrobce ale snese i 5 V logickou úroveň, což je velmi vhodné, 

neboť KME vývojová deska pracuje s 5 V logikou, ale konstruovaná meteostanice bude 

pracovat na 3 V logice. Modul také již obsahuje pull-up I2C rezistory, nebylo tedy třeba 

k němu vyrábět testovací DPS. 

Senzor tedy používá sběrnici I2C, rámec komunikace se od standardního mírně liší, 

neboť je doplněn o kontrolní CRC součet pro ověření počtu přijatých a odeslaných bytů. 

Každý odeslaný příkaz i přijatá data jsou tedy zakončena hexa číslem vyjadřujícím sumu 

bytů kromě start, stop a adresního bytu. Pro ukázku následuje kód požadavku na hodnoty 

koncentrace CO2 ze senzoru: 

i2c_start_wait(k30_W);//adresa senzoru + Write bit 

  i2c_write(0x22);//požadavek na čtení RAM  

  i2c_write(0x00);//doplnění adresy RAM nulami  

  i2c_write(0x08);//požadavek čtení CO2 

  i2c_write(0x2A);//suma bytů 0x22+0x00+0x08 = 0x2A 

  i2c_stop();//stop komunikace i2c 

 

Senzor následně potřebuje zpoždění alespoň 10 ms pro bezpečné dokončení měření 

a odešle odpověď skládající se ze 4 bytů: operační status byte, 2 byty obsahující hodnotu 

CO2 koncentrace a byte kontrolního součtu. Data koncentrace tedy získáme takto:  

i2c_rep_start(k30_R);//adresa senzoru+Read bit 
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  byte1=i2c_readAck();//postupné uložení 4 přijatých bytů  

  byte2=i2c_readAck(); 

  byte3=i2c_readAck(); 

  byte4=i2c_readNak(); 

  i2c_stop(); 

   

  co2_value = 0; 

  co2_value |= byte2 & 0xFF 

  co2_value = co2_value << 8; 

  co2_value |= byte3 & 0xFF; ;//sloučení bytu 2 a 3 dá kopletní                 

koncentraci co2 

 Testování senzoru O2 Flux 25% 

Senzor O2 Flux 25% používá pro komunikaci s mikrokontrolérem rozhraní UART. 

Pracuje na 3 V logice. Pro účely testování bylo tedy nutné doplnit zapojení ještě 

převodníkem logické úrovně z 3 V logiky na 5 V logiku, aby bylo možné ověřit jeho 

funkčnost s KME vývojovou deskou. Aby bylo možné komunikovat s mikrokontrolérém 

přes UART rozhraní musí mít senzor i mikrokontrolér nastaveny stejné parametry.  

UCSRA = 0b00100000; // vymazání zásobníku UDR 

UBRRH = 0b00000000; //(UBRR_VALUE>>8); 

UBRRL = 0b01100111; //UBRR_VALUE; 103 

UCSRB = 0b10011000; //povolit prijmac i vysilac a preruseni na prijem 

UCSRC = 0b10000110; //8bit data, 1-stop 

Tedy v tomto případě: Baud rate 9600, 8 data bitů, 1 stop bit, žádná parita, nebo 

zkráceně 8N1. Samotná komunikace pak probíhá pomocí řetězce ASCII znaků. 

Senzor O2 má 3 módy provozu: 

 Stream mód 

 Poll mód 

 Off mód 

Ihned po připojení na napájení se nachází ve Stream módu a nepřetržitě každou 

vteřinu posílá data koncentrace O2 v %, okolní teploty v °C, atmosférického tlaku v hPa 

a hlášení o stavu senzoru. V tomto režimu je spotřeba senzoru 6 – 17 mA.  

Pokud chceme snížit spotřebu senzoru, můžeme ho pomocí příkazů přepnout do Poll 

módu, kdy bude posílat vybraná data jen na vyžádání, nebo jej úplně vypnout – Off mód. 

 Se senzorem se komunikuje pomocí řetězce ASCII znaků uvedených v katalogovém 

listu výrobce. Datový rámec obsahuje příkaz a terminátor, např. pro vyžádání koncentrace 

O2 v procentech pošleme: „%\r\n“ kde „%“ je příkaz pro požadování koncentrace O2 v 

procentech a „\r\n“ je označení konce řetězce – terminátor. Jako odpověď od senzoru 

přijde řetězec např.: „% 20.81\r\n“ tedy „Koncentrace O2 je 20,81 %“. Takto získaný 

řetězec lze zobrazit na displeji vývojové desky.  

V rámci testování se však nepodařilo z důvodu neznámé příčiny komunikovat se 

senzorem tak, aby byl uveden do Poll módu. Podařilo se pouze zobrazit nepřetržitý 

řetězec hodnot, které senzor posílal po UART rozhraní. Avšak ani tento nekonečný 

řetězec znaků se nepodařilo uspokojivě zpracovat a tak nebyl tento snímač nakonec 

z nedostatku času na další testování zahrnut do konstrukce meteostanice. V budoucnu se 

však počítá s jeho zprovozněním. 
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 Testování analogových senzorů  

Pro testování zbývajících analogových senzorů, tedy UV diod GUVA, GUVB, a čidel 

plynů AS-MLC, AS-MLN, byla navržena a sestavena testovací deska. Tato deska 

obsahuje již zmíněný A/D převodník MCP3208 a podpůrné obvody, především 

napěťovou referenci pro A/D převodník na 2,5 V, dále operační zesilovače LPM2232 pro 

zesílení signálů ze senzorů a rozdílový zesilovač LPM2234 pro odečtení saturačního 

proudu z UVB diody. Celé schéma testovací desky lze nalézt v příloze B. 

Komunikace s touto deskou  probíhá po SPI sběrnici. V komunikačním rámci s A/D 

převodníkem se zvolí mód provozu převodníku (single-ended nebo diferenční) a číslo 

kanálu (CH0 až CH7) ze kterého chceme číst převedenou digitální hodnotu. Následně 

převodník pošle ve dvou bytech 12 bitovou hodnotu změřeného napětí na příslušném 

kanálu. To se pohybuje od 0 až 2,5 V, což je hodnota napěťové reference. Tomu odpovídá 

hodnota 0 až 4096. Pro výpočet napětí z číslicové hodnoty převodu postupujeme podle 

následujícího vztahu:  

𝑉𝑖𝑛 =
𝐷𝑖𝑛∙𝑉𝑟𝑒𝑓

4096
              (18) 

Kde Vin je vstupní napětí na zvoleném kanálu převodníku [V], Din je digitální hodnota 

napětí po převodu [-] a Vref je napěťová reference A/D převodníku [V]. 

Co se samotné komunikace s převodníkem týče, nejprve musíme v registrech 

Atmega16 nastavit parametry v kontrolním registru. Konkrétně takto: 

SPCR|=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); 

Což nastaví SPI do módu, kdy je MCU master, data jdou MSB napřed a hodinový 

synchronizační signál je nastaven s předděličkou 16, což při fcpu=16 MHz dává výsledný 

takt 1 MHz. Dále je také třeba nastavit piny MOSI, CS, SS a SCK pomocí směrového 

registru DDRB jako výstupní a na pinu MISO aktivovat vnitřní pull-up rezistor pro 

vysokou impedanci pinu, bez tohoto nastavení nebudou data posílaná z převodníku 

správně interpretována.  

Na obrázku 32. je znázorněna komunikace s převodníkem MCP3208. Probíhá vždy 

pomocí trojice bytů. V prvním bytu jsou důležité až poslední 3 bity: první je START bit, 

druhý nastaví mód single-ended (log 1) nebo diferenciální (log 0) a poslední bit spolu 

s prvními dvěma bity z následujícího bytu slouží k volbě kanálu, ze kterého chceme číst 

data. To se děje klasicky pomocí binárního kódu, 000 pro kanál 0 a 111 pro kanál 7. 

Ostatní bity jsou tzv. „Don’t Care“, tedy nemají žádný vliv. A/D převodník jako odpověď 

vyšle vždy za každý přijatý byte také jeden byte, přičemž 1. nemá žádnou hodnotu a 12 

bitová data jsou rozložena mezi 2. a 3. byte. 
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Obrázek 32. SPI komunikace s převodníkem MCP3208 [36] 

Určení UV indexu z obou fotodiod je pak na následujícím úryvku kódu. Funkce 

ReadADx má vstupní parametr číslo kanálu ze kterého jsou data uložena do proměnné 

result. Následuje přepočet na proud UV diodou a přepočet z proudu na UVA index 

pomocí rovnice získané ze spojnice trendu v grafu závislosti proudu diodou na 

UVA indexu v katalogovém listu výrobce. Obdobně pak probíhá i měření UVB indexu. 

result = ReadADx(0); //čti kanál UVA, 0 

uva_index = (((result*2.5)/4096)/6666666); //vypocet proudu na diode UVA 

uva_index = ((uva_index - (0.000000030612))/0.000000025213);//vypocet uv 

indexu podle rovnice spojnice trendu 

if(uva_index<0)//aby z rovnice nevyplyval zaporny uv index 

    { 

   uva_index=0; 

  } 

dtostrf(uva_index, 2, 1, buffer2);//uv index na 2 cele a jedno desetinne 

číslo preveden na retezec 

Výsledná data jsou pak zobrazována nikoliv na displeji vývojové desky, protože 

sběrnice SPI používá PORT B stejně jako LCD displej a tak by docházelo k špatné 

interpretaci přijatých dat, ale místo toho jsou pomocí UART/USB převodníku Prolific 

přenášena do počítače a zde zobrazena v programu Terminal [47]. 

Analogové senzory plynů CO a NO2 se bohužel z časových důvodů nepodařilo řádně 

otestovat, jelikož vyžadují poměrně komplikovanou synchronizaci napájení a měření 

vodivosti citlivé vrstvy. Proud vyhřívacím elementem senzoru je regulováno pomocí 

PWM modulace se střídou 50 – 100 %, čímž regulujeme PMOS tranzistor 

IRML6402PBF. V přesných okamžicích, kdy je hodnota PWM signálu na nule pak 

měříme úbytek napětí na rezistoru, ze kterého lze následně určit odpor citlivé vrstvy a 

z toho koncentraci plynu [35]. I přes to, že se nepodařilo zatím uspokojivě zprovoznit 

měření na těchto senzorech, jsou již zahrnuty do konstrukce meteostanice a nachystány 

k pozdějšímu zprovoznění. 

 Testování bezdrátového Zigbee modulu XBee 

K práci s bezdrátovým modulem XBee byl použit program XCTU firmy Digi, Inc. 

V tomto programu je možné vyhledat připojené moduly k počítači, aktualizovat jejich 
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firmware, konfigurovat jejich vlastnosti, testovat bezdrátový přenos pomocí vestavěného 

terminálu a provést Range Test přenosu. Bezdrátový modul se k počítači připojil přes 

převodník USB/UART firmy Prolific, mezi převodník se ještě vložila jednoduchá deska 

s konvertorem logické úrovně TXB1004 od Texas Instruments, jelikož TTL logika je na 

5 V a XBee modul používá 3 V logiku. Na obrázku 33. je vidět základní okno programu 

XCTU. V levé části je připojený XBee modul a v pravé části okna jsou jeho parametry, 

které je možné vyčíst a následně konfigurovat. Dále se v pravém rohu nachází přepínače 

pro konfigurování modulu, terminálu a konfigurace sítě. 

 

Obrázek 33. Okno programu XCTU  

Moduly XBee jsou již z výroby nakonfigurovány v AT módu, tedy fungují jako drát 

a mohou hned posílat data bezdrátově mezi sebou. Všechny moduly jsou však nastavené 

na stejném kanále C a mají stejné PAN ID i stejnou 16 bitovou adresu. Aby bylo 

zabráněno případné interferenci s jinými zařízeními ve standardu Zigbee pracujícími 

v továrním nastavení, bylo třeba změnit nastavení obou modulů a vytvořit síť jen mezi 

těmito dvěma XBee. V tabulce 3.6.2 jsou přehledně parametry, které byly změněny 

v nastavení obou modulů. Zapsání se provádí ikonou pera (Write) a poté se u daného 

parametru objeví modrý trojúhelník signalizující změnu oproti továrnímu nastavení (lze 

vidět na obrázku 33). 

Tabulka 3.13 Nastavení sítě pro dva moduly XBee 

 XBee - meteostanice XBee - iontmetr 

MAC Adresa 0013A20040F5530D 0013A20040D9D4A2 

Kanál C C 

PAN ID 1111 1111 

Destination address high 

DH 

0 0 

Destination address low DL 1 0 

Source address MY 0 1 
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Po změně těchto parametrů je již možné posílat data mezi těmito moduly. Jednomu 

modulu byla přiřazena adresa zdroje 0 a druhému 1, jako adresu cíle mají adresy zase 

obráceně, mohou tedy v této síti posílat jen data mezi sebou.  Pro otestování komunikace 

slouží v programu obsažený terminál [43]. Jeden modul se připojí k počítači a druhý se 

napájí ze zdroje 3,3 V, přičemž spojíme jeho piny DIN a DOUT. Druhý modul tak 

okamžitě pošle přijatá data zpět a ty se zobrazí vedle odeslaných (modrou barvou) 

v terminálu (červenou barvou). Je možné zobrazit i procento chybovosti přenosu a úroveň 

signálu - Range Test. 

 

Obrázek 34. Terminál s testovacím přenosem a Range Test v programu XCTU 

Bylo by také možné nastavit moduly do pokročilejšího API módu, kdy je možné 

konfigurovat síť i bezdrátově, zabezpečit přenos heslem a podobně, ovšem tento mód se 

hodí spíše pro rozsáhlejší sítě s několika uzly a více klienty, pro účely meteostanice je 

proto AT mód plně dostačující [41], [43].  

V době sestavování meteorologické stanice nebyl ještě hotový iontmetr, do kterého 

budou v budoucnu naměřená data posílána. Bezdrátový přenos je ale možné ověřit 

připojením druhého modulu XBee přes převodník UART/USB k počítači, kde jsou 

pomocí již zmíněného programu Terminal zobrazovány naměřená data. Protokol 

bezdrátového přenosu je následující:  

 Nejprve se pošle hlavička s údaji o aktuálním datu a času vyčteného z RTC 

 Poté následují postupně hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, osvětlení, UVA 

index, UBV index, koncentrace CO2 
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Obrázek 35. Ověření bezdrátového přenosu přes Zigbee 
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4 KONSTRUKCE METEOSTANICE 

Na základě získaných poznatků z konstrukce jednotlivých modulů se senzory, jejich 

programování a eliminováním problémů, které se během testování vyskytly, mohla být 

sestrojena hotová meteostanice. Oproti původnímu návrhu byl přidán ještě LCD displej, 

který slouží k okamžitému zkontrolování naměřených hodnot a k zobrazení času. Dále 

byl přidán terminál pro zápis a čtení na SD kartu, která by mohla v budoucnu sloužit 

k uchování naměřených dat, pokud by se v blízkosti nenacházel iontmetr. 

Při konstrukci meteostanice byl brán zřetel na co nejlepší odolnost proti vzdušné 

vlhkosti a případné stříkající vodě. Bylo zvoleno konstrukční řešení s radiačním štítem, 

v němž jsou chráněny senzory CO2, teploty, vlhkosti a tlaku. Použit byl radiační štít 

MetCover3B od firmy Meteoservis, která dodává příslušenství i pro ČHMÚ. Tento kryt 

chrání senzory uvnitř proti dešti, stříkající vodě a přímému slunečnímu záření, zároveň 

však nebrání přístupu vzduchu a vlhkosti a tak je možné jednotlivé meteorologické 

veličiny změřit. Vnitřek štítu je zdrsněný a natřený černou barvou, aby bylo zabráněno 

akumulaci tepla uvnitř. Na vrcholu radiačního štítu je pak připevněna krabička s okýnkem 

z tenkého plexiskla, které neovlivňuje průchod UV a viditelného světla. V ní je 

připevněna malá destička s UV diodami a luxmetrem. Na této desce je umístěn i zesilovač 

LMP2232, který slouží pro zesílení signálu z UV diod. Pokud by byl signál zesílen až ve 

spodní, řídící části meteostanice, hrozilo by, že při průchodu vodičem bude ovlivněn 

šumem. I tak je k vedení analogových signálů použit stíněný kabel. 

Všechny výše jmenované senzory jsou pak spojeny pomocí vodičů s řídící částí 

meteostanice, která je ukrytá v plastové krabici OBO T250 OE se stupněm krytí IP 66. 

Všechny vodiče prochází jedinou společnou průchodkou, která je zalepena proti vniknutí 

vody. Všechny DPS byly navíc ošetřeny několika vrstvami laku PLASTIK70, který by je 

měl ochránit před prachem a vlhkostí.  

Řídící část má tři moduly: digitální desku (s mikrokontrolérem, Zigbee modulem a 

obvodem reálného času), analogovou desku (s A/D převodníkem a operačními zesilovači 

pro analogové senzory) a zdroj 3,3 V a 5 V s baterií.    

 

Obrázek 36. Rozmístění modulů meteostanice v krytu 
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Obrázek 37. Schéma rozmístění modulů a senzorů v krytu 

K napájení meteostanice je použita powerbanka s kapacitou 16 000 mAh, obsahující 

Li-Ion baterie. Toto řešení je finančně mnohem výhodnější než používat jednotlivé 

baterie. Má výstup 5V/2A kterými jsou napájeny LCD displej a čidlo CO2. Pro ostatní 

součástky je zde lineární stabilizátor na 3,3 V/ 1,5 A. Dobíjení powerbanky je pak možné 

přes USB konektor.  

Aby bylo dosaženo co nejnižší spotřeby meteostanice, byl u mikrokontroléru 

Atmega32A snížen takt na 4 MHz a podsvětlení LCD displeje je možné pomocí přepínače 

vypnout. Protože mikrokontrolér Atmega32A má jen jednu UART sběrnici, byl 

k přepínání mezi X-Bee a senzorem O2 Flux 25% použit přepínač 74HC4053D firmy 

NXP. Dále je na DPS se stabilizátorem nachystán tranzistorový spínač, který je možné 

ovládat pinem mikrokontroléru a vypínat tak 5 V větev napájení. To by mohlo vést ke 

snížení spotřeby, protože nejvíce na celkové spotřebě projevuje senzor CO2 K30, který si 

při měření bere špičkově až 150 mA. Předpokládanou výdrž na baterie uvádí následující 

tabulka: 

Tabulka 4.1 Předpokládaná teoretická výdrž na baterie 

Součástka Odběr proudu 

LCD 100 mA s LED / 1,6 mA 

CO2 K30 150 mA / 40 mA typ. 

Atmega32A 2 mA 

SHT-75 0,55 mA 

HP03M 0,5 mA 

MAX44009 0,2 mA 

XBee 40 mA Tx / 0,05 mA idle 

Celkem 290 mA / 44,9 mA 
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 Průměrná naměřená spotřeba proudu se pohybovala kolem 100 mA v závislosti na 

tom, který ze senzorů zrovna měřil a zda bylo zapnuté podsvětlení displeje. Při kapacitě 

baterií 16 000 mAh a 80 % účinnosti je předpokládaná výsledná výdrž na baterie 

128 hodin.   

Obslužný program meteostanice je pak složený z částí kódu napsaných během 

testování jednotlivých senzorů. Naměřená data jsou vždy zobrazena na LCD displeji a 

zároveň bezdrátově odeslána pomocí Zigbee modulu. Celý program jde rozdělit na dvě 

části, inicializační a cyklickou. V inicializační části jsou nastaveny sběrnice SPI, UART, 

I2C pro komunikaci se senzory, je zapnut LCD displej, nastaveny časovače a vyčteny 

koeficienty pro HP03M. V cyklické části probíhá v nekonečné smyčce kontinuální 

měření hodnot, zpracování a jejich zobrazování na displeji a přenos přes Zigbee. Na 

obrázku 38. je vývojový diagram obslužného programu meteostanice.  

 

Obrázek 38. Vývojový diagram programu meteostanice 
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Sestavená meteorologická stanice byla otestována dle zadání ve volné přírodě 

v blízkosti vodopádu. Během provozu nedošlo k žádným problémům, všechny senzory 

pracovaly korektně. 

 

Obrázek 39. Testování meteorologické stanice v přírodě 



 50 

 

Obrázek 40. Pohled na umístění senzorů UV a intenzity osvětlení 

 

Obrázek 41. Pohled na údaje na displeji 
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5 ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce byla sestavena meteorologická stanice s bezdrátovým 

přenosem přes Zigbee. Mezi měřené veličiny patří teplota, absolutní atmosférický tlak, 

relativní vlhkost vzduchu, intenzita osvětlení, koncentrace CO2 a nad rámec zadání ještě 

UV(A) a UV(B) index. 

Práce je tematicky dělená na dva celky. V první části jsou nejprve stručně popsány 

atmosférické ionty a poté jsou představeny meteorologické veličiny ovlivňující 

koncentraci vzdušných iontů. Následně jsou vybrány senzory neelektrických veličin. 

Vždy je porovnáno několik senzorů běžně dostupných na trhu a je vybrán ten s nejlepšími 

parametry. U každého senzoru je popsán jeho princip měření a další důležité vlastnosti.  

Dále jsou vybrány zbývající komponenty meteostanice, modul bezdrátové komunikace 

Zigbee a jsou popsány jednotlivé sběrnice, které jsou použity pro komunikaci se senzory. 

Druhá praktická část se zabývá zprovozněním a testováním jednotlivých senzorů a 

bezdrátového přenosu. Nad rámec zadání byly do testování zahrnuty ještě digitální senzor 

O2 a analogové senzory CO, NO2, UV(A) a UV(B). Z těchto senzorů byly zprovozněny 

UV(A) a UV(B) diody, ostatní senzory jsou v různé fázi testování a jejich provoz ještě 

není zcela odladěn. Proto jsou v meteostanici pouze nachystány obvody pro jejich 

budoucí zprovoznění.  

Výsledkem testování jednotlivých komponent je konstrukce meteostanice. Ta se 

skládá z digitální desky s řídícím mikrokontrolérem Atmega32A, Zigbee modulem Xbee 

a porty pro připojení senzorů. Dalším modulem je analogová deska s A/D převodníkem 

pro analogové senzory. Poslední částí je baterie s kapacitou 16 Ah a zdroj se 

stabilizátorem napětí. Všechny tyto části jsou umístěny v krytu se zvýšenou odolností 

proti vnějším vlivům prostředí. Funkčnost meteostanice byla vyzkoušena ve volné 

přírodě. 

Velkou výhodou této meteorologické stanice je její modulární konstrukce, která 

dovoluje v budoucnu doplnění o další senzory, případně jejich výměnu pokud se na trhu 

objeví jiné s lepšími parametry. Mezi další výhody patří vysoká přesnost všech senzorů a 

mobilita meteostanice v kombinaci s výdrží delší než 5 dnů. 

Dalším krokem ve vývoji této meteostanice by mohlo být zprovoznění zbývajících 

vybraných senzorů, optimalizace výdrže na baterie, případně rozšíření o záznam hodnot 

na SD kartu. Nabízí se také doplnění o GSM modul, který by umožňoval vzdálené měření 

hodnot v reálném čase. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

UV  Ultra Violet, ultrafialové záření 

O3  Trojmocný kyslík, ozón 

N2  Dusík 

CO2  Oxid uhličitý 

CO  Oxid uhelnatý 

H2O   Molekula vody 

NO2  Oxid dusičitý 

DNA  Deoxy-rybonukleová kyselina 

ppm  Parts per milion, jedna částice k milionu 

A/D  Analogově/digitální 

MCU   Mikrokontrolér 

DPS  Deska plošných spojů 

MOX  Metal oxidové senzory 

SnO2  Oxid cíničitý 

UART  Univerzální sériově paralelní sběrnice 

EEPROM Elektricky mazatelná semipermanentní (nevolatilní) paměť 

NDIR  Nedispersivní infračervená technologie  

LCD   Liquid crystal display, displej z tekutých krystalů 

SDA  Datový pin 

SCL  Pin hodinového signálu 

I2C  interní sériová sběrnice 

ACK  acknowledge, potvrzovací bit 

Tx  transmitter, vysílač 

Rx  reciever, přijímač 

MOSI  Master Output Slave Input 

MISO   Master Input Slave Output 

SS   Slave Select 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
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A TESTOVÁNÍ 

 

Obrázek 42. Testování senzoru teploty a vlhkosti SHT-75 

 

Obrázek 43. Testování obvodu reálného času PCF8563T 
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Obrázek 44. Testování senzoru tlaku HP03M s naměřeným absolutním tlakem 

 

Obrázek 45. Testování senzoru CO2 K30 
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Obrázek 46. Testování senzoru O2 Flux 25% s převodníkem logické úrovně 
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B TESTOVACÍ MODULY 

B.1 Obvodové zapojení testovacího modulu s SHT-75 

 

B.2 Deska plošného spoje testovacího modulu s SHT75 – 

Top  

 

Rozměr desky  28x18 [mm]  M 1:1 

 

B.3 Obvodové zapojení testovacího modulu s HP03M 

 



 60 

B.4 Deska plošného spoje testovacího modulu s HP03M – 

Top 

 

Rozměr desky  38x20 [mm]  M 1:1 

 

B.5 Obvodové zapojení testovacího modulu s PCF8563T 

 

B.6 Deska plošného spoje testovacího modulu s PCF8563T 

– Top 

 

Rozměr desky  40x25 [mm]  M 1:1 
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B.7 Obvodové zapojení testovacího modulu s MAX4009 

 

B.8 Deska plošného spoje testovacího modulu s MAX44009 

– Top 

 

Rozměr desky 36x17 [mm] M 1:1 
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C OBVODOVÉ ŘEŠENÍ METEOSTANCE 

C.1 Obvodové zapojení Digitální části meteostanice 
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C.2 Deska plošného spoje Digitální části meteostanice – 

Top 

 

Rozměr desky 100x80 [mm] M 1:1 
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C.3 Deska plošného spoje Digitální části meteostanice - 

Bottom 

 

Rozměr desky 100x80 [mm] M 1:1 

C.4 Seznam součástek Digitální části meteostanice 

Součástka Hodnota Pouzdro Popis 

C1, C5 100n C1206 Kondenzátor SMD  

C6, C7 22p C1206 Kondenzátor SMD 

C8, C21 100n C5B2.5 Kondenzátor WIMA 

D1 1N4148 DO35-10 Dioda 

D2, D3, D4, D5 BAT46 

SOD-

123_MINI-

SMA 

Dioda  

G1 CR2032H CR2032H Li-Pol baterie Varta 

IC1 MEGA32A-PU DIL40 Mikrokontrolér AVR Atmel 

IC2 744053D SO16 
2 kanálový analog. 

Multiplexer, NXP 

IC6 PFC8563T SO8-7_5 I2C RTC obvod, NXP 

K7 AVRISP ML6 Konektor AVRISP 

K9 LCD_DISPLEJ 34V Konektro 34 pin, displej 

L2 10uH MICC10 Cívka 

LED1  SML1206 SMD LED 
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LED2  SML1206 SMD LED 

P1 64 Y 10K RTRIM64Y 
Trimr. Rezistor, kontrast 

LCD 

Q3 32kHz TC26V Krystal 

QM1 4MHz XTAL-MIN Krystal 

R1, R2, R3, R4, 

R29 
10k R1206 Odpor SMD 1206, 1% 

R5 220 R1206 Odpor SMD 1206, 1% 

R6 280 R1206 Odpor SMD 1206, 1% 

RESET  B3F-10XX Spínač, Omron 

S1 I/O_LED DS-01 Přepínač I/O LED 

XB1 XBEE XBEE XBee modul, Digi INC. 
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C.5 Obvodové zapojení Analogové části meteostanice 
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C.6 Deska plošného spoje Analogové části meteostanice – 

Top 

 

Rozměr desky 60x71 [mm] M 1:1 

C.7 Deska plošného spoje Analogové části meteostanice – 

Bottom 

 

Rozměr desky 60x71 [mm] M 1:1 
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C.8 Seznam součástek Analogové části meteostanice 

Součástka Hodnota Pouzdro Popis 

C1, C2, C3, C4, C5 100nF 
C025_050-

025X075 
Kondenzátor WIMA 

C6, C7, C8, C9 100n C1206 

Keramický 

kondenzátor, 1206 

SMD 

C10, C11, C12, 

C13, C14, C15, 

C16, C17, C18, 

C19 

6u8 B/3528-21R Kondenzátor, tantal 

D3 GUVB-S11SD GUVB-S11SD 

UVB fotodioda, 

Roithner Laser 

Technik 

IC1, IC2, IC4 LMP2232 SO08 
OPA, dvojitý, Texas 

Instruments 

IC3 LMP2234 SO14 
OPA, čtyřnásobný, 

Texas Instruments 

IO1 MCP3208 SO16 
A/D převodník, 8 bit 

SPI, Microchip 

IO2 REF3125 SOT23 Reference 2,5 V 

IO3 TC4427EOA SO08 Výkonový budič 

PMOS IRML6402PBF SOT-23 
Tranzistor P-MOS 

FET 

PMOS2 IRML6402PBF SOT-23 
Tranzistor P-MOS 

FET 

R1 1k 0207/10 Odpor vývodový, 1 % 

R2 4k9 R1206 Odpor 1206 SMD, 1% 

R3, R7 1k R1206 Odpor 1206 SMD, 1% 

R4 1k 0207/10 Odpor vývodový, 1 % 

R5 10M 0207/10 Odpor vývodový, 1 % 

R6 4k7 R1206 Odpor 1206 SMD, 1% 

R8 4k7 R1206 Odpor 1206 SMD, 1% 

R9, R10, R11, R12, 

R13, R16 
10k R1206 

Odpor 1206 SMD, 

0,1% 

R14, R17 680R R1206 Odpor 1206 SMD, 1% 

R15, R18 33k R1206 Odpor 1206 SMD, 1% 

R19, R20 47R R1206 Odpor 1206 SMD, 1% 

R21 4R7 R1206 Odpor 1206 SMD, 1% 
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C.9 Obvodové zapojení zdroje napájení 

 

C.10 Deska plošného spoje zdroje napájení - Top 

 

Rozměr desky 33x27 [mm] M 1:1 
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C.11 Obvodové zapojení desky s fotosenzory 

 

C.12 Seznam součástek desky s fotosenzory 

Součástka Hodnota Pouzdro Popis 

C1 100n C1206 

Keramický 

kondenzátor, 1206 

SMD 

C2 6u8 B/3528-21R Kondenzátor, tantal 

C3, C4 100n  Kondenzátor WIMA 

D1 GUVA-S22ED GUVA-S22ED 

UVA fotodioda, 

Roithner Laser 

Technik 

D2 GUVB-S11SD GUVB-S11SD 

UVB fotodioda, 

Roithner Laser 

Technik 

IC1 LMP2232 SO8 
OPA, dvojitý, Texas 

Instruments 

MAX44009 MAX44009 MAX44009 Luxmetr Max44009 

 

C.13 Deska plošného spoje s fotosenzory -Top 

 

Rozměr desky 30x25 [mm] M 1:1 
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C.14 Obvodové zapojení desky s SHT-75 a HP03m 

 

C.15 Deska plošného spoje s SHT-75 a HP03m -Top 

 
 

Rozměr desky 32x20 [mm] M 1:1 

 


