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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatizovaného měření a ukládání 

hodnot teploty, vlhkosti a tlaku ve stavebních konstrukcích. V sekci věnující se vlastní 

práci je především postup, jak jsem postupoval při realizaci zadání.  

Dále jsou popsány parametry komponentů použitých k realizaci měření a ukládání 

dat. 

Tato práce obsahuje i návrh desky plošného spoje, který obsahuje pomocné a 

měřící obvody. 
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Arduino Uno, Atmega328P, datalogger, BME280, BMP280, I2C, SIM800L, teplota, 

vlhkost, atmosférický tlak. 

 

Summary 
The bachelor thesis deals with automated measurement of temperature, humidity and 

pressure in building structures. In the section dedicated to my work is primarily a process 

as I progressed in implementing the task. 

The next section describes the parameters of the components used to implement 

the measurement and data storage. 

This work also includes a design of a printed circuit board that includes auxiliary 

and measuring circuits. 

KEYWORDS 
Arduino Uno, Atmega328P, datalogger, BME280, BMP280, I2C, SIM800L, 

temperature, humidity, atmospheric pressure. 
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1. ÚVOD 

Zadáním bylo vytvořit autonomní datalogger pro měření a ukládání teploty, vlhkosti a 

atmosférického tlaku na základě mikrokontroleru. Ve svém řešení jsem použil 

mikrokontroler Arduino Uno, protože se jedná o relativně jednoduchou a levnou 

součástku. Dále se k tomuto mikrokontroleru dají připojit další zařízení, jako např. 

teploměry, GSM moduly, hodiny reálného času atd. 

Měření a ukládání fyzikálních veličin v budovách se dá využít např. v případě, 

pokud máme budovu, kterou větší část roku neobýváme, ale nechceme, abychom měli 

vlhké zdivo nebo aby nám celá zplesnivěla. Tato data můžeme například využít 

k ovládání ventilátorů, které vhánějí suchý vzduch do objektu, nebo pro pozdější 

vizualizaci pomocí grafů. 

Pro měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu jsem použil dva typy 

senzorů – BME280 a BMP280. Oba senzory jsou připojeny na sběrnici I2C. Oba 

senzory umí měřit teplotu a atmosférická tlak. První jmenovaný umožnuje navíc i 

měření relativní vlhkosti. Pro měření průtoku jsem využil hmotnostní průtokoměr Flow 

Sense FS1.0.1L.195. Tento senzor má spojitý výstup. 

Dalším úkolem bylo vyřešit ukládání dat na některé z fyzických médií. Pro tento 

účel jsem se rozhodl použít čtečku micro SD karet micro se 16 GB SDHC kartou, která 

komunikuje s Arduinem po SPI sběrnici. 

Pro GSM komunikaci jsem využil GSM, GPRS modul pro Arduino, který umí přijímat 

a odesílat SMS, realizovat telefonní hovory nebo se připojit na internet pomocí paketu 

pro přenos mobilních dat GPRS. V mém případě využiji pouze komunikaci pomocí 

SMS. 

Jelikož požadujeme bateriové napájení a tím pádem co nejmenší spotřebu, 

rozhodl jsem se využít Real Time Clock (RTC). Tato komponenta budí jednou za 

zvolený časový úsek Arduino. To poté provede měření a opětovně se uspí, čímž se sníží 

spotřeba. . Bateriové napájení by řešeno ze společného akumulátoru, který napájí i 

případný ventilátor. Tento akumulátor by byl nabíjen fotovoltaickým panel v kombinaci 

s napěťovým regulátorem na 12 V, který udržuje napětí akumulátoru v povolených 

mezích a zároveň dodává elektrickou energii do zátěže. 

V obrázku 1.1 se nachází koncepce dataloggeru, která znázorňuje připojení výše 

jmenovaných periférií k Arduinu Uno. 
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Obrázek 1.1 Koncepce systému 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 Teplota a teplo 

Teplota je nejčastěji měřená fyzikální veličina, patří do soustavy SI a má jednotku kelvin 

[K]. Značí tepelný stav hmoty. Člověk vnímá teplotu jako studený a teplý pocit. 

Teplo Q [J] je mírou změny vnitřní energie při tepelné výměně mezi dvěma tělesy. 

Jestliže QA > 0, tak vnitřní energie tělesa A zvětšila přijetím tepla Q a vnitřní energie 

tělesa B zmenšila přijetím tepla -Q. 

Přestup tepla probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní energii 

chladnějšímu tělesu, dokud se jejich teploty nesrovnají. Tento děj se může provést třemi 

způsoby. Vedením (přímý kontakt), sáláním (zářením), prouděním [1] [2]. 

 

 

2.2 Vlhkost vzduchu 

Vlhký vzduch je homogenní směs vody ve formě vodní páry a suchého vzduchu. Vlhkost 

vzduchu udává množství vody obsažené ve vzduchu. Rozlišujeme mezi absolutní a 

relativní vlhkostí vzduchu [3]. 

Absolutní vlhkost je poměr hmotnosti vodních par [mV] obsažených ve vzduchu 

ku objemu vzduchu. Udává se v [g/m3] 

 

𝚽 =  
𝒎𝑽

𝑽
=  𝝆𝑽    [g/m3]      (1) 

 

kde mV je hmotnost vodních par [g] 

V objem vzduchu [m3] [3]. 

 

Relativní vlhkost se dá vyjádřit buď jako poměr skutečné hmotnosti vodních par 

ku hmotnosti vodních par nasyceného vzduchu nebo jako poměr mezi skutečným a 

maximálním možným nasycením vzduchu vodní parou. Udává se v procentech. [4] 

 

𝝋 =  
𝒎𝑽

𝒎𝑽´´
=  

𝚽

𝚽𝑽´´
=

𝒑𝑽

𝒑𝑽´´
    [–]      (2) 

𝝋 =  𝝋[−] ∗ 𝟏𝟎𝟎   [%]      (3) 

 

kde mV´´ je hmotnost vodních par nasyceného vzduchu 

Φ´´ absolutní vlhkost nasyceného vzduchu 

PV parciální tlak vodních par 

PV´´ parciální tlak nasycených vodních par [4]. 
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2.3 Atmosférický tlak 

Atmosférický tlak je způsoben tíhou vzduchového sloupce od měřené výšky až k 

horní hranici atmosféry. S rostoucí výšku ubývá masa atmosféry nad místem měření a 

tlak se snižuje. Tlak se mění s teplotou, vlhkostí vzduchu, nadmořskou výškou i 

zeměpisnou šířkou. Základní jednotkou SI soustavy je pascal [Pa], ale častěji se při 

prezentaci atmosférického tlaku využívá hektopascal [hPa]. [5] 

 

 

2.4 I2C sběrnice 

I2C sběrnice (Inter-Integrated Circuit protocol) je protokol umožňující komunikaci 

jednoho Master zařízení s více Slave zařízeními (až 1008). Pro výměnu informací je 

potřeba dvou vodičů – datového a hodinového. Tato sběrnice byla vyvinuta firmou 

Phillips v roce 1982. 

Sběrnice na rozdíl od UART a SPI sběrnice podporuje více Master zařízení. 

Master může komunikovat s více Slave zařízeními. Přenosovými rychlostmi se řadí mezi 

UART a SPI, protože SPI umožnuje komunikovat ve full-duplex režimu, tzn. podporuje 

obousměrnou komunikaci. Většina I2C zařízeních podporuje přenosové rychlosti na 100 

kHz nebo 400 kHz.  

Hodinový signál je vždy generován Master zařízením. Na rozdíl od UART nebo 

SPI sběrnice, I2C sběrnice využívá „otevřeného drainu“, to znamená, že zařízení mohou 

napětí „stáhnout dolů“, tj. přizemnit, ale ne „nahoru“. Proto nemůže dojít ke kolizi, kdy 

se jedno zařízení snaží připojit vodič k napájecímu napětí a druhé ho uzemnit. Tím se 

omezuje šance na poškození zařízení. Každý vodič musí mít pull-up rezistor, viz obrázek 

2.1, kde můžeme tyto rezistory vidět.  

Obrázek 2.1 Principiální zapojení zařízení na I2C sběrnici [6] 
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Komunikační protokol je složitější než u UART a SPI. Pro správnou komunikaci 

po I2C sběrnici musí zařízení dodržovat daný protokol.  

V obrázku 2.2 můžeme vidět, že komunikační rámec je rozdělen na více částí. 

V první části je adresa Slave zařízení, na kterou budeme posílat data nebo z ní také 

můžeme vyčítat hodnoty. Ve zjednodušené verzi se využívá 7 bitové adresace. První bit 

je nejvýznamnější (MSB). To, jestli chceme číst, nebo zapisovat, nám určuje osmý datový 

bit (R/W). Pokud Master čte data, bit je ve stavu logické 1, pokud zapisuje, tak je ve stavu 

log. 0. Přenos adresy začíná, když SDA přejde z log. 1 na log. 0 před sestupnou hranou 

SCL. Poté se předá sběrnice Slave zařízením. 

Devátým adresovým bitem je ACK (acknowledge). Tímto bitem Slave zařízení 

potvrzuje správné přijetí dat. Pokud je v log. 1, tak se komunikace nezdařila, pokud je 

v log. 0, tak se podařila. Tyto úrovně vycházejí z toho, že pokud je sběrnice v klidu, tak 

je v log. 1. 

 

 

 

Druhá část je tvořena datovými bity. V adresové části se již rozhodlo, jestli bude 

využívat sběrnici opět Master, nebo Slave zařízení. SCL signál dále generuje Master. 

Datový rámec má opět 8 bitů a je zakončen ACK bitem. Data se posílají, když je SCL 

v log. 1. Počet datových rámců je libovolný. Většina zařízeních si pamatuje, kolik již 

odeslala datových rámců, a tak není potřeba neustále oslovovat jednotlivá zařízení, ale je 

možné vyčíst více bytů naráz. 

Po ukončení přenosu změní Master stav SDA sběrnice z log. 0 na log. 1. SCL musí 

být v tuto chvíli v log. 1. Pokud je SCL v log. 1, tak by se SDA nemělo měnit, aby se 

předešlo nechtěnému přerušení komunikace. 

 

 

2.5 SPI sběrnice 

SPI (Serial Peripheral Interface) je sběrnice používaná k posílání dat mezi 

mikrokontrolerem a periferními zařízeními, jako jsou například posuvné registry, 

snímače a SD karty. SPI sběrnice využívá dvou datových vodičů a hodinového vodiče. 

Pokud máme připojeno více Slave zařízení, je nutné využít dalšího vodiče – Chip Select. 

Tento vodič slouží k výběru podřízeného zařízení, se kterým chceme komunikovat. 

Obrázek 2.2 I2C komunikační protokol [6] 
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Jedná se o synchronní komunikaci, tzn. využívá samostatného vodiče pro přenos 

hodinového signálu (Serial CloaK – SCK). Hodinový signál, generován Master zařízením 

(mikrokontrolerem), je obdélníkového průběhu a o frekvenci nejčastěji 16 MHz. Pro 

pomalejší zařízení lze tento kmitočet dále dělit dvěma (8 MHz, nebo 125 kHz). Tento 

způsob komunikace zajišťuje přesnou synchronizaci vysílajícího i přijímacího zařízení. 

Tím je určen okamžik, kdy má přijímací zařízení vzorkovat příchozí signál. Vzorkuje se 

při vzestupné hraně hodinového signálu.  

Aby bylo možné zprovoznit obousměrný přenos informací je nutné mít dva datové 

vodiče, Master In/Slave Out (MISO) a Master Out/Slave In (MOSI). Pokud je Master 

vysílač a Slave přijímač, využívá se o MOSI datovou linku. Komunikace opačným 

směrem používá se MISO. Pro MISO Master vygeneruje předem dohodnutý počet 

hodinových taktů. Příklad principu SPI sběrnice nalezeme v obrázku 2.3. 

 

 

Na rozdíl od asynchronní komunikace, kde je možné posílat rozdílné délky 

datových telegramů, zde se musí Master vědět, kolika bity odpoví Slave. Například 

senzor posílá naměřenou hodnotu ve jedním bytem. Tudíž Master musí vyslat 8 

hodinových pulzů. Pokud by senzor vracel proměnný počet bitů, tak musí nejdříve poslat 

jeden až dva byty se zakódovanou délkou a poté samotná data. 

Jelikož má SPI sběrnice dva samostatné vodiče pro příjem a posílání dat (z pohledu 

jednoho zařízení), jedná se tzv. plný duplex. Díky tomuto uspořádání je možné přijímat 

data z jednoho zařízení a požádat další zařízení o další činnost, tzn. dvě zařízení mohou 

Obrázek 2.3 SPI komunikační protokol [2] 
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vysílat souběžně. Při polovičním duplexu by pouze jedno zařízení mohlo vysílat v tentýž 

čas [2]. 

Výhody:  

• Rychlejší než asynchronní sériová sběrnice 

• Jednoduché použití posuvného registru 

• Více Slave zařízení 

Nevýhody 

• Více signálových vodičů 

• Nelze posílat náhodné množství dat bez ohlášení 

• Slave nemůže komunikovat s jiným Slave zařízením 

• Nutnost vodiče pro výběr Slave zařízení (pokud je jich více) 

 

 

2.6 UART sběrnice 

Universal asynchronous receiver/transmitter (UART). Dvě zařízení na této sběrnici 

komunikují přímo mezi sebou. Vysílač převede data z paralelní sběrnice na sériovou a 

přijímač je převede zpět do paralelní podoby. K přenosu informace jsou potřeba dva 

vodiče. Vysílaná data putují z Tx (Transmiter) výstupu vysílacího zařízení na Rx 

(Reciever) vstup přijímacího zařízení, viz obrázek 2.4. Zde je nutné „překřížení“ vodičů 

Tx a Rx, jinak by komunikace nefungovala. 

 

Data se přenášejí asynchronně, to znamená bez hodinového signálu, který 

synchronizuje vysílání a přijímaní přenášených bitů, jako tomu bylo u předchozích 

sběrnic. Z důvodu absence hodinového signálu je zapotřebí přidání Start a Stop bitů 

Obrázek 2.4 Princip komunikace UART [8] 
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k datovému paketu. Tyto bity určují začátek a konec datového paketu, tak aby příjímací 

zařízení vědělo, kdy má začíst číst platná data. 

Když přijímač přečte Start bit, začne číst příchozí data s určitou frekvencí. Tato 

frekvence se uvádí v baudech. (Baud udává počet změn stavu přenosového média za 

jednu sekundu [7]). Vysílací i přijímací zařízení musí pracovat na stejné frekvenci, jinak 

dojde k neplatnému čtení dat. Tato frekvence je nejčastěji 9600 baudů. 

Datový paket se skládá ze Start bitu, 5–9 bitů dat, paritního bitu a jednoho až dvou 

Stop bitů. Sběrnice je v klidu držena v log. „1“, Start bit je stažení sběrnice na  

 

 

 

log. „0“ na dobu jednoho hodinového taktu. Pokud přijímač detekuje tuto sestupnou hranu 

začne s příjmem dat. Data jsou nejčastěji posílána s nejméně významným bitem jako 

prvním. Parita značí sudost nebo lichost posílaného čísla. Slouží k základní kontrole 

správnosti dat. Stop bit signalizuje ukončení datového paketu, jedná se náběžnou hranu, 

která trvá přinejmenším dva hodinové takty [8]. 

 

  

Obrázek 2.5 Datový paket UART [8] 
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Výhody: 

• Pouze dva vodiče 

• Bez hodinového signálu 

• Přítomnost paritního bitu 

• Možná úprava délky datového paketu 

Nevýhody: 

• Maximální délka dat. paketu 9 bitů 

• Pouze jeden Master a jeden Slave 

• Rozdíl rychlosti Masteru a Slavu pouze do 10 % 

 

 

2.7 Arduino UNO 

Arduino je open – source elektronická platforma založená na jednoduchém softwaru a 

hardwaru. K programování se používá programovací jazyk založený na jazyce Wiring 

(zjednodušené C++) a programovací prostředí Arduino Software Integrated Development 

Environment (IDE). 

Nápad na vytvoření Arduina vznikl v Ivrea Interaction Design Institute v Itálii jako 

jednoduchá učební pomůcka pro studenty, kteří neuměli programovat. Když se dostalo 

do podvědomí širší veřejnosti, začalo se přizpůsobovat novým potřebám, jako například 

internetu věcí (IoT), nositelné elektronice nebo embedded prostředí. [9] 

Ve své práci používám Arduino Uno, resp. jeho klon Klon Arduino UNO R3 

ATmega328P CH340G. Tato deska obsahuje mikroprocesor Atmega328P. Má 14 

digitálních I/O vývodů (z toho 6 PWM), 6 analogových vstupů a tlačítko reset. 

Mikroprocesor má vnitřní frekvenci 16 MHz. [10] 

Výhoda použité desky je v tom, že již obsahuje programátor mikroprocesoru 

Atmega328P a také DC/DC měniče pro výstupní vývody na 3,3 V a 5 V. 
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3. KOMERČNÍ ŘEŠENÍ 

Při hledání již existujících dataloggerů jsem narazil na dvě zařízení, která mě zaujmula. 

Jednalo se o PRHTemp101A od firmy MadgeTech [11] a HygroLog HL-1D [12] od firmy 

Rotronic. Parametry dataloggerů jsou vypsány v  tabulce 1.  

 

Tabulka 1 Přehled komerčních dataloggerů 

Datalogger PRHTemp101A HygroLog HL-1D 

Typ snímače teploty odporový NTC 

Rozsah teplot -40 °C – 80 °C -20 °C – 70 °C 

Přesnost ± 0,5 °C @ (5 °C – 55 °C) 
± 0,3 °C @ (18 °C – 28 

°C) 

Typ snímače vlhkosti Kapacitní polymer 
ROTRONIC HygroMer® 

IN-1 

Rozsah rel. vlhkosti 0 – 100 % 0 – 100 % 

Přesnost ± 3 % @ (5 °C – 55 °C) ± 3 % @ (18 °C – 28 °C) 

Typ snímače tlaku Piezoresistivní  

Rozsah tlaku 250 – 1300 mbar  

Přesnost 10 mbar @ (5 °C – 55 °C)  

Výdrž baterie 10 let @ 4 měření/hodinu 3 roky @ 1 měření/hodinu 

Orientační cena 5 500 Kč 2 500 Kč 

 

Jak je vidět v tabulce 1, datalogger PRHTemp101A umí oproti HygroLog HL-

1D měřit navíc i atmosférický tlak. HygroLog HL-1D měří teplotu sice přesněji, ale 

pouze v malém rozsahu okolo 25 °C, kdežto PRHTemp101A měří se stejnou přesností 

v daleko větším rozsahu. Dále tento přístroj má větší baterii, tím pádem vydrží delší 

dobu bez výměny. Tyto výhody jsou nicméně na úkor ceny, která je více než dvakrát 

vyšší. 
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4. PROGRAMOVÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Maximální spotřeba 

Tabulka 2 Maximální spotřeba zařízení 

Název UCC [V] ICC [mA] P [mW] 

Arduino UNO* 15,5 23,00 353,40 

BME280 [13] 3,6 0,15 0,54 

BMP280 [14] 3,6 0,15 ** 0,54 

DS3231 RTC 3,3 0,20 0,66 

µSD card adapter [15] 5,0 0,20 1,00 

GSM modul [16] 3,8 18,70 *** 71,06 

 

* Změřeno na zařízení bez nahraného kódu. 

** Při standartním rozlišení [14]. 

*** Idle mode, při špičkách až 2 A. 

 

 

4.2 Seznámení se s Arduinem 

Jelikož jsem nikdy s Arduinem nepracoval, rozhodl jsem se najít návody pro začátečníky 

a inspirovat se. Mým prvním programem bylo obligátní rozblikání LED diody. Proto jsem 

využil zdroje, viz [17]. Zde jsem se dozvěděl, jak nainstalovat Arduino IDE a jak 

doinstalovat ovladače, tak aby komunikoval mikrokontroler s PC. Po vložení programu 

jsem zkontroloval správnost kódu pomocí „fajfky“ v levém horním rohu. Překlad proběhl 

korektně a nevyskytla se žádná chyba. Poté jsem kód nahrál do zařízení a ověřil funkčnost 

na desce. 

V kódu, viz obrázek 4.1, můžeme vidět, jak se na začátku vloží knihovna pro 

komunikaci přes sériový monitor. Tu využívám v další části. Poté se nastaví digitální pin 

číslo 13 jako výstup.  
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// Blikání 

int led = 13; 

 
void setup() { 

  // Nastavení LED jako výstup 

  pinMode(led, OUTPUT); 

  // Nastavení rychlosti komunikace po sériové lince 

  Serial.begin(9600);  
} 
 
void FBlikani() { 

  digitalWrite(led, HIGH);   // Zapne LED 

  delay(1000);     // Vyčká 1s 

  digitalWrite(led, LOW);   // Vypne LED 

  delay(3000);     // Vyčká 3s 

} 
 
void loop() { 

// Zavolání funkce FBlikani 

 FBlikani(); 
// Výpis textu na sériovou linku      

 Serial.println("Prvni zavolaní"); 

// Vyčká 1s 

 delay(500);      
// Znovuzavolání funkce FBlikani 

 FBlikani(); 
// Výpis textu na sériovou linku     

 Serial.println("Druhe zavolani"); 

// Vyčká 2s 

 delay(2000);      

} 
 

 

 

 

Funkce setup se provede pouze jednou při spuštění programu a nastaví potřebné 

věci pro celou dobu chodu programu. Příkazy ve funkci loop  se vykonávají cyklicky. 

Jedná se o supersmyčku, ze které se lze dostat (tomto případě) pouze restartem. V této 

funkci je řešeno volání funkce FBlikani ve které se rozsvítí LED dioda, počká se jednu 

vteřinu a pak se vypne. Po další třech vteřinách se ukončí funkce FBlikani a vrátí se zpět 

do funkce loop. Vypíše se doprovodný text do sériové linky (pomocí příkazu 

Serial.println) a vyčká se půl vteřiny s následným znovuzavoláním funkce FBlikani. Po 

druhém zavolání této funkce je postup obdobný.  

Obrázek 4.1 Blikání LED 
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Komunikace s počítačem pomocí sériové linky se nastavuje příkazem Serial.begin. 

Parametrem této funkce je nastavení komunikační rychlosti v baudech. Zvolil jsem 

běžnou komunikační rychlost 9600 baudů. 

 

 

4.3 Senzor BMP280 

Tento senzor umí měřit teplotu a atmosférický tlak. Teplotu měří v rozsahu hodnot -40 

°C–80 °C s přesností ± 1 °C. Tlak měří rozsahu 300–1100 hPa s přesností ± 1 hPa. Proud 

do tohoto senzoru při měření je 7,02 µA při standartním rozlišení [14].  

 

Pro správnou činnost jsem využil hlavičkové soubory ze zdroje [18]. Zároveň 

jsem využil kód k tomu, abych pochopil volání funkcí z hlavičkového souboru.  

Obrázek 4.2 Senzor BMP280 [18] 
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#include <Adafruit_BMP280.h> 

#include "Adafruit_Sensor.h" 

#include <Wire.h> 

 
#define BMP280_ADRESA (0x77)  // nastavení adresy senzoru 

Adafruit_BMP280 bmp;          // inicializace senzoru BMP z knihovny 

int korekce = 32;             // konstanta s korekcí měření v hPa 

 
void setup() { 

  Serial.begin(9600);  // komunikace po sériové lince rychlostí 9600 
baud 

  Serial.println("Zaciname");// zahájení komunikace se senzorem  

  // BMP280, v případě chyby je vypsána hláška po sériové lince 

  // a zastaven program 

  if (!bmp.begin(BMP280_ADRESA)) { 

    Serial.println("BMP280 senzor nenalezen!"); 

    while (1); 

  } 
} 
 
void loop() { 

  float teplota = bmp.readTemperature(); // načtení teploty  

  float tlak = (bmp.readPressure()/100.00) + korekce; // načtení 
tlaku 

  Serial.print("Teplota: ");  // výpis teploty 

  Serial.print(teplota); 
  Serial.println(" °C"); 

  // výpis barometrického tlaku v hekto Pascalech 

  Serial.print("Barometricky tlak: "); 

  Serial.print(tlak); 
  Serial.println(" hPa"); 

  Serial.println(); // vytištění prázdného řádku 

  delay(20000); // pauza po dobu 20 vteřin 

} 
 

 

V obrázku 4.3 ve funkci loop dochází k cyklickému vyčítání hodnot teploty a 

tlaku. Tyto hodnoty jsou výstupy z funkcí bmp.readTemperature a bmp.readPressure. 

Následně tyto hodnoty tisknu do sériového monitoru. Vyčkám dvaceti vteřin a opakuji 

měření. 

  

Obrázek 4.3 Měření teploty a atmosférického tlaku pomocí BMP280 
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V obrázku 4.4 vidíme, jak vypadá okno sériového monitoru, ve kterém jsou 

cyklicky vypisovány naměřené hodnoty. 

Při zprovozňování tohoto senzoru jsem narazil na problém s komunikací po I2C 

sběrnici. Tento senzor totiž umožnuje komunikaci i po SPI sběrnici. Výběr sběrnice se 

provádí přivedením napájecího napětí na pin CSB, nebo uzemněním. Pokud je tento 

vývod nezapojen při připojení napájení na senzor, tak není jasně vybrána sběrnice a může 

se vyskytnout problém s tím, že se nelze k tomuto senzoru připojit. Tento problém se 

odstraní připojením pinu CSB na pin VCC. Další problém nastane při připojení dvou 

senzorů typu BMP280 ,respektive BME280, protože dvě zařízení na I2C sběrnici nesmí 

mít stejnou adresu. U těchto senzorů se ještě nachází vývod s názvem SDO. Tímto pinem 

se nastavuje nejnižší bit adresy senzoru. Pokud je na vývod přivedeno napájecí napětí, 

tak je poslední adresový bit nastaven na log. 1 a adresa potom je 0x77. Pokud je pin 

uzemněn, tak adresa je 0x76 a analogicky je spodní bit adresy nastaven do log. 0 Pro 

senzor BMP280 jsem zvolil adresu 0x76. 

 

 

4.4 Senzor BME280 

Tento senzor je v podstatě lepší verzí senzoru BMP280. Umí měřit teplotu a atmosférický 

tlak. Navíc tento senzor měří i relativní vlhkost vzduchu. Teplotu měří v rozsahu hodnot 

-40 °C–80 °C s přesností ± 1 °C. Tlak měří rozsahu 300–1100 hPa s přesností ± 1 hPa. 

Obrázek 4.4 Výstup senzoru BMP280 



 16 

Relativní vlhkost měří v rozsahu 0–100 % s přesností ± 3 %. Proud tímto senzorem je 3,6 

µA při měření všech veličin [19].  

 

U tohoto sensoru nastávají stejné problémy při zprovozňování jako u sensoru 

BMP280, které jsem popsal v předchozí kapitole. Jedná se o hardwarové nastavení adresy 

na I2C sběrnici. U tohoto senzoru jsem zvolil adresu 0x77 připojením pinu SDO na 

napájecí napětí. A následné připojení pinu CSB na VCC, pro výběr I2C sběrnice. Právě 

náhodné zvolení sběrnice senzorem dělalo největší problémy při počátečním oživování 

snímače. 

Program po vyčítání hodnot ze senzoru je prakticky stejný jako u BMP280. 

Odlišnosti jsou v jiném hlavičkovém souboru, pojmenování inicializace snímače a adrese 

snímače. Přibylo vyčítání relativní vlhkosti příkazem bme.ReadHumidity. 

Obrázek 4.5 Senzor BME280 [29] 
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4.5 Micro SD card adapter 

Tento modul slouží, jak již název napovídá, k vložení micro SD karty, na kterou je možné 

zapisovat naměřená data. Příkon modulu je 1 mW.  

Pro zprovoznění ukládání dat na micro SD kartu jsem postupoval podle návodu viz 

zdroj [20]. 

 

  

Obrázek 4.6 Micro SD card adapter [15] 
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#include <SD.h> 

#include <SPI.h> 

 
int CS_PIN = 10; 

 
File file; 

 
void setup() 

{ 
 
 Serial.begin(9600); 
 
 initializeSD(); 
 createFile("test.txt"); 

 writeToFile("Zkušební text"); 

 closeFile(); 
 
 openFile("test.txt"); 

 Serial.println(readLine()); 
 Serial.println(readLine()); 
 closeFile(); 
 SD.remove("test.txt"); 

 openFile(); 
 Serial.println(readLine()); 
 closeFile(); 
} 
 

 

 

V obrázku 4.7 vidíme využívání předpřipravených funkcí pro práci s micro SD 

modulu. Ve funkci initializeSD se nainicalizuje spojení s micro SD kartou přes SPI 

sběrnici. Ve funkci createFile se na kartě otevře soubor s názvem datalog.txt. Pokud se 

tento soubor správně vytvořil, tak se do něj zapíše text: „Zkušební text“. Poté se soubor 

zavře pomocí closeFile. 

V následující části opět otevřu soubor test.txt a přečtu z něj první dva řádky. Čtení 

řádku probíhá tak, že se text čte po znaku, dokud se nenarazí na znak konce řádku. 

Načtené znaky se průběžně ukládají do řetězce, který funkce readLine vrátí. Následně 

soubor zavřu. 

Vyzkoušel jsem si i odstranění již vytvořeného souboru pomocí funkce 

SD.remove. Pokud tato funkce proběhne úspěšně, tak se při další otevřením souboru 

vypíše hláška: Error opening file..., která značí, že se nepodařilo otevřít soubor, protože 

neexistuje. 

Zprovoznění micro SD adaptéru proběhlo bez větších potíží. Podařilo se mi jak 

zapsání na micro SD kartu, tak i čtení a smazání souboru z karty.  

Ve výše zmíněních funkcích (openFile, closeFile, writeLine readLine atd.) se 

nachází příkazy pro práci s micro SD kartou. Dále jsou zde testovací podmínky, jestli se 

Obrázek 4.7 Používání micro SD karty 
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například povedlo otevřít daný soubor. Funkce navíc obsahují výpisy do sériové linky. 

Tyto výpisy nejsou pro správnou funkci podstatné, pouze dávají uživatelovi na vědomí 

aktuální stav průběhu programu. 

 

 

4.6 Ukládání naměřených hodnot na micro SD kartu 

Kvůli přehlednosti a jednoduchosti příkladu zápisu hodnot ze senzoru na micro SD kartu 

jsem se rozhodl pro ukládání dat pouze z jednoho snímače BMP280.  

 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <Adafruit_BMP280.h> 

#include <SD.h> 

#include <SPI.h> 

 
int CS_PIN = 10; 

File file; 

 
#define BMP280_ADRESA (0x76) // nastavení adresy senzoru 

Adafruit_BMP280 bmp; // inicializace senzoru BMP z knihovny 

int korekce = 32; // konstanta s korekcí měření v hPa 

 
void setup() { 

 // komunikace po sériové lince rychlostí 9600 baud 

 Serial.begin(9600); 
 // zahájení komunikace se senzorem BMP280, 

 // v případě chyby je vypsána hláška po sériové lince 

 // a zastaven program 

 
 if (!bmp.begin(BMP280_ADRESA)) { 

  Serial.println("BMP280 senzor nenalezen!"); 

  while (1); 

 } 
 
 initializeSD(); 
} 
 
void loop() { 

 // funkce pro zápis teploty 

 FTeplota(); 
 
 // funkce pro zápis tlaku 

 FTlak(); 
 
 Serial.println();// odřádkování 

 delay(10000); 
}  

Obrázek 4.8 Zapisování hodnot do souboru 
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void FTeplota(){ 
 // načtení naměřené teploty ze senzoru 
 float teplota = bmp.readTemperature(); 
  
 // výpis teploty 
 Serial.print("Teplota: "); 
 Serial.print(teplota); 
 Serial.println(" °C"); 
 createFile("teplota.txt"); 
 file.print(teplota); 
 file.println(" °C"); 
 closeFile(); 
} 
void FTlak(){ 
 // načtení naměřeného tlaku ze senzoru 
 float tlak = (bmp.readPressure() / 100.00) + korekce; 
 
 // výpis barometrického tlaku v hekto Pascalech 
 Serial.print("Barometricky tlak: "); 
 Serial.print(tlak); 
 Serial.println(" hPa"); 
 createFile("tlak.txt"); 
 file.print(tlak); 
 file.println(" hPa"); 
 closeFile(); 
} 

 

Obrázek 4.9 Funkce pro uložení naměřených hodnot 

 

Pro zapisování dat jsem zkombinoval předchozí kódy pro výčet hodnot z BMP280 

a práci s micro SD kartou. Pro názornost jsem vytvořil dvě pomocné funkce, ve kterých 

se zapisuje teplota (FTeplota), resp. tlak(FTlak) na micro SD kartu. Zde jsem narazil na 

problém, protože funkce předpřipravená writeToFile má vstupní parametr v datovém 

typu char a předával jsem jí float, takže docházelo ke kolizi datových typů. Z tohoto 

důvodu jsem využil přímého zapisování do souboru pomocí file.print, jak můžeme vidět 

v obrázku 4.9. Dále se ve funcích nachází výpis doprovodného textu a hodnot na sériovou 

linku pro uživatele. 
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V obrázku 4.10 a obrázku 4.11 vidíme vyexportované soubory, které obsahují 

změřené hodnoty teploty a tlaku. Tyto soubory lze dále vložit do některého z tabulkových 

procesorů, např. Microsoft Excel, LibreOffice Calc atd., ve kterém lze tato data dále 

zpracovávat, např. vytvářet grafy. 

 

 

4.7 Přerušení 

V rámci zvýšení doby výdrže akumulátoru jsem se rozhodl využít uspání mikrokontroleru 

a přerušení. Arduino má dva vyhrazené digitální piny pro přerušení (piny D2 a D3). 

K těmto pinům se musí připojit „pull-up“ rezistor, pokud je chceme využít jako vstupní 

piny pro přerušení. Ten se připojí buď programově pomocí příkazu pinMode (číslo_pinu, 

INPUT_PULLUP) nebo hardwarově skutečným odporem. Druhý jmenovaný způsob je 

složitější a méně elegantní, proto jsem využil softwarové řešení. Pokud přijde impulz na 

některý z těchto pinů, vyvolá se přerušovací rutina. Tuto rutinu si lze představit jako 

funkci, kterou si obsluhuje sám hardware. V této funkci může být například část kódu, 

která obsluhuje situaci, kterou nechceme propásnout, např. inkrementace enkodéru nebo 

již zmiňované přerušení. Pro impulz, který vyvolá přerušení je potřeba RTC modulu a 

jeho vývodu SQW.  

Funkce powerdown z knihovny LowPower umožnuje uspání procesoru, odpojení 

energeticky náročného A/D převodníku (ADC_OFF) a detektoru výkyvu  

napětí (BOD_OFF). Dále je možné vypnutí UART, SPI a I2C sběrnic a některé časovače 

pro větší úsporu energie. 

Obrázek 4.10 Záznam tlaku Obrázek 4.11 Záznam teploty 
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#include <DS3231.h> 

#include <Wire.h> 

#include <LowPower.h> 
 

DS3231 hodiny;  

DateTime casProbuzeni; 

char txtHodiny[9]; 

//(rrrr,mm,dd,hh,mm,ss,denVTydnu) 

DateTime cas(2018, 4, 21 , 11, 00, 0, 7); 

 
void setup() { 

  Serial.begin(9600); 
  Wire.begin(); 
  hodiny.begin(); 
 
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); 

  casProbuzeni = DateTime(hodiny.now().get() + 60); 

  //hodiny.adjust(cas); nastavení aktuálního času 

  Serial.println("Probuzeni"); 

  snprintf(txtHodiny, sizeof(txtHodiny), "%02d:%02d", 

  hodiny.now().hour(), hodiny.now().minute()); 
  Serial.println(txtHodiny); 
} 
 
void loop() { 

  Serial.println("Probuzeni"); 

  snprintf(txtHodiny, sizeof(txtHodiny), "%02d:%02d", 

  hodiny.now().hour(), hodiny.now().minute()); 
  Serial.println(txtHodiny); 
 
  hodiny.clearINTStatus(); 
  hodiny.enableInterrupts(EveryMinute); 

  attachInterrupt(0, probuzeni, LOW); 

  Serial.println("Usnuti"); 

  Serial.flush(); 
 
  LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF); 

  detachInterrupt(0); 
  delay(10); 
} 
 
void probuzeni(){}  

 

Pro správnou funkčnost je třeba na začátku nastavit správný čas RTC článku. Při 

dalším nahrání je nutné zakomentovat, aby se čas již dále nepřepisoval. Pro trvalé uspání 

mikroprocesoru se použije parametr funkce LowPower.powerDown SLEEP_FOREVER. 

Tento parametr zajistí, že se mikroprocesor vzbudí pouze tehdy, když přijde externí signál 

na přerušení. Další parametry odpojují energeticky náročné části, jak již bylo uvedeno. 

Obrázek 4.12 Přerušovací rutina 
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Po probuzení se vytiskne aktuální čas do sériového monitoru. Následně se připraví 

SQW pin na RTC článku pomocí příkazu clearINTStatus(). Příkaz enableInterrupts () 

nastavuje čas probuzení. Parametrem této funkce se nastavuje perioda buzení, např. 

EveryMinute budí Arduino každou minutu. Lze využít i parametrů EverySecond, 

EveryHour, případně nastavit na konkrétní čas. Registrace přerušení na digitální pin 2 se 

provede funkcí attachInterrupt(). První parametr uvádí, o které přerušení se jedná (INT.0 

nebo INT.1). Druhým parametrem je název přerušovací rutiny, do které se vstoupí 

v případě přerušení. Nakonec se nastaví, jestli se přerušení vyvolá změnou úrovně 

signálu, nebo náběžnou, resp. sestupnou hranou. 

Pokud přišel impulz na digitální pin 2, tak se ukončí přerušení funkcí 

detachInterrupt(). Parametrem tohoto příkazu je číslo přerušení. Na konci smyčky je ještě 

malé zpoždění, aby měl procesor čas dokončit všechny potřebné procesy, než začne 

vykonávat užitečný kód. Následuje další průběh hlavní smyčkou. 

Na konci kódu se ještě nachází pomocná funkce probuzeni(). Ta slouží pouze k návratu 

zpět do hlavní funkce loop() [21]. 

 

 

4.8 Analogový vstup 

Pro zpracování výsledků měření s hmotnostním průtokovým senzorem FlowSens1 

FS1.0.1L.195 je zapotřebí zapojení měřícího obvodu, viz kapitola 6.1. Jelikož se jedná o 

spojitý signál, je potřeba ho připojit na některý z analogových vstupů Arduina, jichž má 

Arduino UNO celkem šest, nicméně dva jsem již vyhradil pro I2C sběrnici. Rozhodl jsem 

se využít analogového vstupu A0. 

K převodu se využívá 10 bitový A/D převodník, který rozdělí vstupní napětí na 

digitální hodnoty 0–1023. K čtení analogové hodnoty se využívá funkce analogRead(). 

Parametrem této je číslo spojitého vstupu [22]. 

 

 

4.9 Odesílání SMS 

Pro odeslání SMS je zapotřebí vložit micro SIM kartu do GSM modulu. SIM karta nesmí 

mít nastavený PIN kód a musí být zprovozněná před prvním použitím na jiném zařízení 

(mobilní telefon). 

Návrh zapojení tohoto modulu jsem převzal z návodu dostupného ze zdroje [23]. 

V tomto zapojení se nachází dvě křemíkové diody, které snižují napájecí napětí modulu 

z 5 V na 3,8 V. Nicméně z mé praxe se ukázalo, že výsledné napětí je pod tolerancí 

modulu, tj. pod 3,6 V. Z tohoto důvodu jsem použil pouze jednu diodu, která má úbytek 

0,73 V. Dále je nutné vytvořit odporový dělič, který upraví 5 V logickou úroveň vysílače 
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Arduina Tx UART sběrnice na 3,3 V úroveň přijímače Rx GSM modulu. V opačném 

směru komunikace již není takovýto dělič potřeba, jelikož je signál v rozmezí tolerance. 

Dále je velmi důležité připojit 1000 µF kondenzátor mezi napájecí vývody kvůli vysokým 

proudovým impulzům, které mohou být až 2 A, při přihlašování do sítě. 

Pro zprovoznění GSM modulu jsem využil ukázky kódu z datasheetu, který se 

nachází na stránkách prodejce Arduino-shop.cz, viz zdroj [24]. Pro tento kód jsem se 

rozhodl, protože využívá přímo AT (zkratka ATtention – pozor [25]) příkazy, tudíž není 

potřeba využívat knihovnu GSM.h, která obsahuje velké množství, pro moje řešení 

nadbytečných funkcí, jako je například volání a příjem hovorů. Ze všech příkladů, které 

jsem našel na internetu se mi toto řešení jevilo jako nejelegantnější. Tímto způsobem jsem 

byl schopen ušetřit programovou paměť Arduina, která se dá využít například pro další 

rozšíření o senzory. 

Jelikož jsem při oživování HW narazil na to, že pokud je při nahrávání propojen 

vysílač modulu SIM800L a přijímač Rx na pinu D0, tak dojde k chybě a program se do 

desky nenahraje. Tento problém se musí vyřešit pomocí knihovny SoftwareSerial.h, která 

vytvoří sériovou komunikaci na libovolných číslicových pinech. Z pinu D8 vysílá 

Arduino signál z Tx na Rx GSM modulu přes odporový dělič. Na pinu D9 Arduino 

přijímá signál z Tx GSM pomocí Rx. 

V obrázku 4.13 vidíme skript pro nastavení komponenty SIM800L, tak aby 

odesílala SMS s předem definovaným textem. Ve funkci setup se zahájí sériová 

komunikace s modulem a zavolá se funkce send. 

Ve funkci send postupně volají pomocné funkce, jejichž těla jsou zobrazena v 

obrázku 4.14. Tyto funkce vrací zprávy o průběhu nastavování v podobě výpisu na 

sériovou linku. Tyto zprávy jsou k vidění v sériovém monitoru. Tisk znaku 26 podle 

ASCII tabulky je potřeba k ukončení řádku, aby komponenta věděla, že posílaný text již 

skončil a je třeba odeslat SMS.  
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#include <SoftwareSerial.h> 
 
SoftwareSerial sim800l(8, 9); // RX, TX inicializace GSM 
char serialBuffer[100]; 
 
void setup() { 
 sim800l.begin(9600); 
 send(); 
} 
 
void loop() {} 
 
void send(){ 
 nastavRychlostKomunikace();  /* Nastaveni rychlosti komunikace 
*/ 
 kontrolaKomunikace();   /* Kontrola komunikace, vrátí 
"OK", pokud komunikace funguje. */ 
 nastaveniChybovychHlaseni(); /* Nastavení výpisu chybových hlášení 
*/ 
 nastaveniModuZarizeni();  /* Nastavení modu zařízení */ 
 kontrolaOdblokovaniSIM();  /* Kontrola odblokování SIM karty, 
vypíše +CPIN: READY, pokud je SIM odblokována */ 
  
 Serial.println("Posílám text..."); 
 
 sim800l.print("AT+CMGF=1\r"); // Nastaví modul do SMS módu 
 delay(100); 
 
 sim800l.print("AT+CMGS=\"730******\"\r");  
//("AT+CMGS=\"605******\"\r");   
 delay(200); 
 sim800l.print("Testovaci SMS"); //Text SMS 
 sim800l.print("\r");    
 delay(500);  
 sim800l.print((char)26);  //ASCII znak pro ctrl+z je 26 
(podle datasheetu) 
 delay(100); 
 sim800l.println(); 
 Serial.println("SMS poslána."); 
 delay(500); 
  
} 
  

Obrázek 4.13 Odeslání SMS pomocí modulu SIM800L 



 26 

void kontrolaKomunikace() { 
 uint8_t var; 
 Serial.println("Zahajuji kontrolu komunikace."); 
 sim800l.println("AT"); 
 delay(100); 
 var = sim800l.available(); 
 if (0< var) { 
  sim800l.readBytes(serialBuffer, var); 
  Serial.write(serialBuffer, var); 
  Serial.println(); 
 } 
} 
void nastavRychlostKomunikace() { 
 Serial.println("Nastavuji rychlost komunikace."); 
 /* Dopln pozadovane cislo za znamenko "=", defaultní 9600 */ 
 sim800l.println("AT+IPR=9600"); 
 getResponse(); 
} 
void nastaveniChybovychHlaseni() { 
 // uint8_t var; 
 Serial.println("Nastavuji kompletni vypis chybovych hlaseni."); 
 sim800l.println("AT+CMEE=2"); 
 getResponse(); 
} 
 

void kontrolaOdblokovaniSIM() { 
 Serial.println("Kontrola odblokovani SIM."); 
 sim800l.println("AT+CPIN?"); 
 getResponse(); 
} 
void kontrolaSignalu() { 
 Serial.println("Kontrola sily signalu."); 
 sim800l.println("AT+CSQ"); 
 getResponse(); 
} 
void nastaveniModuZarizeni() { 
 Serial.println("Nastaveni modu."); 
 /* (1 = plná funkčnost, 2 = pouze příjem, 3 = pouze vysílání, 4 = 
zakáže příjem i vysílání) */ 
 sim800l.println("AT+CFUN=3"); 
 getResponse(); 
} 
void getResponse() { 
 uint8_t var; 
 delay(100); 
 var = sim800l.available(); 
 if (0 < var) { 
  sim800l.readBytes(serialBuffer, var); 
  Serial.write(serialBuffer, var); 
  Serial.println(); 
 } 
 delay(100); 
} 

 
Obrázek 4.14 Pomocné funkce pro odeslání SMS 



 27 

5. SESTAVENÍ KOMPLETNÍHO SW 

ŘEŠENÍ 

Pro kompletní program, který bude obsluhovat všechny zvolené periferie, jsem poskládal 

dohromady předchozí ukázky kódů. Na začátku programu se vloží všechny potřebné 

knihovny pro práci s perifériemi. Následuje nastavení adres senzorů na I2C sběrnici a 

jejich inicializace. Určení pinů vysílače Tx a přijímače Rx pro UART. Jako další se 

nastaví výstup, který určuje se kterým zařízením na SPI sběrnici se bude komunikovat a 

vytvoří se soubor, do kterého se budou zapisovat naměřené hodnoty. Jako poslední 

proběhne inicializace RTC článku a vytvoří se proměnné pro uložení času dalšího 

probuzení a aktuální čas. 

Ve funkci setup se zahájí komunikace po sériové lince (s počítačem a GSM 

modulem) rychlostí 9600 baudů. Následuje začátek komunikace se senzory BME280 a 

BMP280. Pokud se mikrokontroler nedokáže k těmto senzorům připojit, vypíše 

chybovou hlášku na sériovou linku. S počátkem komunikace s SD kartou je průběh 

totožný. Poté je zahájena komunikace s RTC článkem po I2C sběrnici. Nastavením módu 

číslicového pinu 2 jako vstupního pinu a softwarový připojením pull-up rezistoru jsem 

zajistil to, že signál, který přijde na tento vstup, bude vyvolávat přerušení. Posledním 

příkazem ve funkci setup je nastavení dalšího času probuzení. 

Ve funkci loop se cyklicky vykonávají následující příkazy. Nejdříve se sepnou 

tranzistory ovládající napájení komponent připojených na jednotlivé sběrnice. Vyčká se 

pět minut, aby měly periferie čas na vykonaní procesů po zapnutí. Na tuto hodnotu jsem 

přišel při zkušebním měření, senzory po zapnutí ukazovaly špatná data a ustálení trvalo 

čtyři až pět minut. Následně je volána funkce uloz, ve které se otevře, resp. vytvoří soubor 

data.csv, do kterého se ukládají naměřená data a časová značka měření. Pokud se soubor 

neotevře, resp. nevytvoří korektně, vypíše se chybová hláška do sériové linky. V opačném 

případě se zavolá funkce senddata.  

Funkce senddata obstarává samotné měření ze senzorů BME280 a BMP280 a 

následné uložení těchto dat do textového souboru. Protože se jedná o souborový formát 

*.csv (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami [26]), jsou data oddělena 

pomocí středníků tak, aby tabulkový procesor dokázal od sebe rozdělit jednotlivé 

hodnoty. Za výsledky tohoto měření se ještě uloží časová značka ve formátu 

HH:MM:DD:MM:RRRR. Na závěr této funkce se vyhodnotí, jestli vlhkost v daném 

objektu není příliš vysoká, pokud ano, tak se zavolá funkce na posílání SMS sendSMS. 

V této funkci se již postupuje podle toho, jak již bylo uvedeno v kapitole 4.9  Odesílání 

SMS. Zdrojový kód se nalézá v elektronické příloze v souboru xhendl00_datalogger.ino. 

Po návratu z funkce uloz se rozepnou přívody napájecích napětí ke komponentám 

pomocí tranzistorů T1, T2 a T3, následně se nastaví RTC modul, tak aby vyslal budící 

signál za další hodinu. Následně se provede příprava na přerušení a uspí se mikroprocesor.  
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6. HW NÁSTAVBA PRO ARDUINO UNO 

K vytvoření návrhu schématu a plošného spoje jsem využil program AutoDesk Eagle. 

Pro zaučení se v tomto programu a získání základních znalostí jsem využil video návodu 

ze zdroje: [27]. Díky tomuto návodu jsem byl schopen pochopit základy vytváření 

plošných spojů ve zvoleném programu. Nicméně v předmětu Konstrukce elektrických 

zařízení z letního semestru jsem nabyl hlubších znalostí, které mi usnadnily práci a 

umožnily mi vytvořit kvalitnější návrh desky tištěného spoje. Návrh DPS jsem provedl 

ve 4. konstrukční třídě. Zdrojové soubory pro DPS se nachází v elektronických přílohách 

2 a 3 v souborech datalogger_shield.sch a datalogger_shield.brd. 

Pro vytvoření mé desky plošného spoje jsem se rozhodl využít pinů na desce 

Arduina a přidělat svoji desku na tyto piny. Desku jsem na Arduino upevnil ještě pomocí 

distančních sloupků. 

 

Tabulka 3 Seznam použitých součástek 

 

Název součástky Označení na desce Počet kusů  

Arduino shield Arduino shiedl 1 

GSM modul SIM800L 1 

Micro SD card module SD_CARD 1 

RTC modul RTC 1 

BMP280 I2C_DATA, I2C_POW 1 

BME280 I2C_DATA, I2C_POW 1 

IN5408 D1, D2 2 

BS170 T1, T2, T3 3 

2N2219 T4 1 

TLV316DBV U1 1 

C 1000µF C1 1 

FlowSens1 FS1 1 

R 4K7Ω R1 1 

R 10KΩ R2 1 

R 1K3Ω R3 1 

R 52Ω R4 1 

R 140Ω R5 1 

R 15KΩ R6 1 

R 2KΩ R7 1 

R 500Ω R8 1 

Wago svorka 233-404 1 

Wago svorka 233-403 1 
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6.1 Schéma zapojení 

 

V obrázku 6.1 vidíme v levé části měřící můstek pro měření průtoku pomocí průtokového 

senzoru FS1.0.1L.195 od firmy Farnell. Tento senzor se skládá ze dvou teplotně závislých 

odporů. První nízko-ohmový odpor se využívá pro ohřev protékajícího plynu. Druhý 

odpor slouží k měření referenční teploty. Schéma zapojení měřícího můstku pro tento 

snímač jsem získal pana docenta Bradáče, viz elektronická příloha 4 EcoFlow.pdf. . 

Uprostřed se nacházejí vývody pro snímače připojené na I2C sběrnici a pro RTC 

modul. Dále můžeme vidět samotné Arduino Uno, řídící všechny ostatní komponenty. 

Nad ním se nachází modul SIM800L, který zajišťuje GSM komunikaci. Tato komponenta 

komunikuje po UART sběrnici. V prvním návrhu desky plošného spoje jsem připojil tuto 

sběrnici na digitální piny D2 a D3, což je špatně. Tento problém by šel vyřešit pomocí 

softwaru a vytvořit vývody Rx a Tx na jiných pinech, jak jsem popisoval v kapitole 4.9. 

Nicméně touto chybou došlo k posunutí vývodu SQW z RTC modulu. Toto bylo také 

špatně, protože Arduino má přerušovací vstupy pouze na digitálních pinech D2 a D3. 

V aktuální verzi desky jsou tyto chyby opraveny. Vpravo vidíme modul pro micro SD 

kartu, připojený na SPI sběrnici.  

Pro připojení senzorů, které se nenacházejí přímo na desce plošného spoje, jsem 

využil konektorů od firmy Wago. Tyto konektory drží připojené vodiče pomocí pružiny 

umístěné uvnitř svorky. Jedná se o rychlý a jednoduchý způsob připojení vodičů. 

Obrázek 6.1 Schéma zapojení 
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V neposlední řadě jsou v obvodu umístěny tři unipolární tranzistory BS170, 

ovládající napájení jednotlivých komponent, tak aby se snížila spotřeba.  

 

 

6.2 Deska plošného spoje 

 

Obrázek 6.2 Vrchní strana DPS 
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Obrázek 6.3 Spodní strana DPS 
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7.  NAMĚŘENÉ HODNOTY 

Provedl jsem kontrolní měření teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku, abych 

zjistil, jak jsou zvolené senzory přesné. Teplotní rozsah měření jsem zvolil od 18 °C až 

do 26 °C. Rozsah relativní vlhkosti od 45 % do 83 % a atmosférického tlaku od 1013,5 

hPa až 1022,0 hPa. Pro referenční hodnoty jsem použil meteostanici Hyundai WS 2468. 

Vypočítal jsem korekci podle vztahu v rovnici č. 4. Korekce je hodnota, která se 

přičte k naměřené hodnotě a vyjde správná (skutečná hodnota). Příklad výpočtu se 

nachází v rovnici č. 5. Korekční křivky jsou uloženy v elektronické příloze 5v souboru 

BP_měření.xlsx. 

 

𝐾 = 𝑋𝑆 − 𝑋𝑁          (4), 

 

kde K je korekce, jednotka závisí na XS , resp. XN, 

XS je skutečná hodnota, 

XN je naměřená hodnota. 

 

𝐾𝑇 𝐵𝑀𝐸280 = 𝑇𝑆 − 𝑇𝑁 =  18,6 − 18,4 = 0,2 °𝐶     (5) 

 

Dále jsem vypočítal absolutní chybu měření podle vztahu v rovnici č. 6. Jedná se 

o algebraický rozdíl mezi naměřenou a skutečnou hodnotou. Příklad výpočtu je v rovnici 

č. 7. Grafy s absolutními chybami jsou uloženy v elektronické příloze 5. 

 

∆𝑋= 𝑋𝑁 − 𝑋𝑆          (6), 

 

kde ΔX je absolutní chyba měření, jednotka závisí na XS , resp. XN, 

XS je skutečná hodnota, 

XN je naměřená hodnota. 

 

∆𝑇 𝐵𝑀𝐸280= 𝑇𝑁 − 𝑇𝑆 =  18,4 − 18,6 = −0,2 °𝐶     (7) 

 

Častěji využívanou veličinou pro interpretaci chyby je relativní chyba měření δX, 

která je poměrem mezi absolutní chybou a skutečnou hodnotou, viz rovnice č. 8. Příklad 

výpočtu je uveden v rovnici č. 9. Grafy zobrazující relativní chyby jsou uloženy 

v elektronické příloze 5. 

 

𝛿𝑋 =
𝑋𝑁−𝑋𝑆

𝑋𝑆
× 100 =

∆𝑋

𝑋𝑆
× 100  [%]     (8) 

 

𝛿𝑇 𝐵𝑀𝐸280 =
∆𝑇 𝐵𝑀𝐸280

𝑋𝑇 𝐵𝑀𝐸280
× 100 =

−0,2

18,6
 × 100 =  −1,13 %    (9) 
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Z měření vyplynulo, že největší relativní chybu, kterou bylo měření teploty 

pomocí BME280 bylo -5 % při 18,1 °C, resp. 2,5 % při 25 °C při měření pomocí BMP280. 

Největší relativní chyba relativní vlhkosti byla 5,1 % při 52 %. Maximální δP byla pro 

BME280 0,1% při 1018,2 hPa, resp. -0,9 % při 1015,1 hPa pro BMP280. Z toho vyplývá, 

že použité snímače jsou vhodné pro aplikaci v dataloggeru, kde přesnost na jedno 

desetinné místo je dostačující. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v přiloženém 

souboru BP_měření.xlxs v příloze 5. V následujících grafech jsou zobrazeny relativní 

chyby měření jednotlivých fyzikálních veličin obou senzorů. 
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Obrázek 7.1 Relativní chyba měření teploty 
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Obrázek 7.2 Relativní chyba měření atmosférického tlaku 

y = 0,0036x + 0,3133
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Obrázek 7.3 Relativní chyba měření relativní vlhkosti 
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8. ZÁVĚR 

Měl jsem za úkol navrhnout autonomní datalogger, který bude měřit teplotu, atmosférický 

tlak a relativní vlhkost v prostředí budovy. V teoretické části jsem se věnoval jednotlivým 

měřeným fyzikálním veličinám, použitým senzorům, principu komunikace po sběrnicích 

I2C, SPI, UART a samotnému Arduinu Uno. 

Při porovnání s již podobnými existujícími dataloggery na trhu, které jsem uvedl 

v kapitole 3, moje řešení nabízí navíc rozšiřitelnost o další libovolné senzory, 

jednoduchou nahraditelnost poškozených součástek, pokud by bylo třeba a také o něco 

nižší cenu, která je přibližně 2 300 Kč. V čem jsou komerční řešení lepší je kompaktnost 

a delší výdrž na akumulátor o stejné kapacitě (750 mAh). 

Podařilo se mi zprovoznit senzory BME280 a BMP280, které měří výše uvedené 

fyzikální veličiny. Při oživování senzorů se mi podařilo odstranit problémy s výběrem 

sběrnice, po které senzory komunikují. Dále se mi podařilo vyřešit problémy týkající se 

adresy senzorů na I2C sběrnici.  

Zkušební měření jsem přišel na to, že při měření tlaku senzory BME280 je 

naměřený tlak zhruba o 37 hPa nižší než skutečný atmosférický tlak, proto jsem tuto 

konstantu přičetl k naměřeným hodnotám. Výsledky tohoto měření jsou zapsány 

v elektronické příloze 5. U senzoru BMP280 tento rozdíl činil pouze 5 hPa. To bylo 

způsobeno tím, že ve ukázkové zdrojovém kódu již byla připočítána korekční konstanta 

32 hPa, viz [18]. Tuto konstantu jsem také upravil na 37 hPa. 

V prvotním návrhu jsem chtěl ještě využít senzor HTU21D, který také 

komunikuje po stejné sběrnici jako předchozí senzory. Tento senzor umí měřit teplotu a 

relativní vlhkost. Nicméně tento typ snímače nefungoval spolehlivě, proto jsem ho 

nezařadil do konečné verze této práce. 

Ukládání naměřených hodnotu na micro SD kartu proběhlo úspěšně, zde jsem 

nenarazil na žádné větší obtíže. 

Odesílání SMS mi dělalo velké potíže, ale po opětovném zkontrolování zapojení 

jsem přišel na to, že záporný vývod kondenzátoru C1 nebyl připojen na zem, a tudíž 

nemohl vykrývat proudové špičky GMS modulu při přihlašování do sítě a odesílání SMS. 

Dále jsem přišel na to, že není nutné napájení z externího zdroje, který by dokázal dodat 

do obvodu 1 A, viz [23]. V mojí aplikaci jsem napájel GSM modul z USB portu 

v počítači, který má maximální proud 500 mA a vše fungovalo bez problémů. Myslím si, 

že si silnější zdroj by byl potřeba při uskutečňování hovorů. Nicméně pro pouhé zasílání 

SMS je dostačující i slabší zdroj a velký kondenzátor. 

Při návrhu desky plošného spoje jsem se dopustil několika chyb, které jsem 

opravil přerušením stávajících spojů na desce a použitím drátových propojek. Jednalo se 

například o spoj mezi bází tranzistoru T4 a analogovým vstupem A0. Tento spoj 

procházel i přes vývod odporového trimru R8, což je špatně. Dalším problémem bylo 

propojení UART vysílače GSM modulu a přijímače Rx Arduina na pinu D0. Při 
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zapojování této komponenty jsem přišel na to, že při připojení vysílače nelze do Arduina 

nahrát program a překladač hlásí chybu. Toto jsem musel vyřešit přesunutím UART 

vysílače a přijímače na jiné piny (D8 a D9). Z časových a cenových důvodů jsem již 

čtvrtý návrh DPS nenechával vyrobit.  

Dalším vylepšením dataloggeru by bylo postavení vlastního řídícího obvodu, 

který by obsahoval samotný procesor. Všechny měřící a pomocné obvody pro 

mikroprocesor by se vytvořili společně na jedné desce plošného spoje s mikroprocesorem 

a dalšími komponentami, aby byla celá konstrukce kompaktnější a nemusela být ve třech 

patrech, tak jako je to u mého stávajícího řešení. Dále bych připojil všechny periferie na 

jedno napájecí napětí (5 V), aby nebyl potřebný druhý DC/DC měnič a ušetřily se tím 

ztráty při změně napětí. 

Po softwarové stránce by při využití samostatného mikroprocesoru šlo se za 

pomoci vhodných příkazů obejít bez rozsáhlých knihoven a ušetřit tak programovou 

paměť, respektive paměť pro globální proměnné. V současném řešení jsem nebyl příliš 

úspěšný při zmenšování knihoven pro práci s periferiemi. 
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Seznam zkratek 
GSM  Groupe Spécial Mobile 

I2C - Inter-Integrated Circuit 

SPI - Serial Peripheral Interface 

UART  Universal asynchronous receiver-transmitter 

SMS  short message service 

GPRS  General Packet Radio Service 

RTC  Real Time Clock 

MSB  Most Significant Bit 

LSB  Least Significant Bit 

IoT  Internet of Things 

LED  Light-Emitting Diode 

PWM  Pulse Width Modulation 

CSV  Comma Separated Values  
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