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ANOTACE  
Zaměření této bakalářské práce je hledání vhodných měřících metod, které výslednou změřenou 

teplotu převedou na elektrickou veličinu tak, aby se s ní co nejlépe pracovalo v dalších částech 

obvodu. Při výběru metody měření je brán v potaz zadaný teplotní rozsah, pro který má být metoda 

optimální. 

Pro každou metodu jsou specifické různé teplotní senzory, které mají odlišné parametry. V práci 

jsou podrobně rozebrány různé druhy teplotních senzorů a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody, 

porovnány z hlediska přesnosti, časové stálosti, nelinearity, ale také ceny. 

Práce se také zaměřuje na to, jak se vypořádat s nelinearitou použitého teplotního senzoru  

a poukazuje na různé druhy metod kompenzace nelinearity a jejich vliv na celkové měření. 

Součástí je také návrh a výroba vhodného teplotního termostatu, který je volen na základě 

zpracovaných poznatků tak, aby vykazoval dobrých měřících vlastností a splňoval co nejlepší finanční 

dostupnost. 

 

Klí čová slova: Teplotní senzor, mikroprocesor, nelinearita, měřící obvod, termostat.  

 

 

 

ABSTRACT 

In essence, this thesis focuses on a search for an optimal measuring method suitable for 

converting a temperature measurement into an electrical signal that can be processed easily in the 

other parts of the electrical circuit. The selection of the measurement method was guided by the need 

to find one suitable for the temperature range in question. 

For each method there are different temperatures sensors, each with different parameters. This 

thesis covers in detail the various kinds of temperature sensors and notes their advantage and 

disadvantage, accuracy, repeatability, non-linearity, longevity, and purchasing price. 

The thesis also investigates how to cope with non-linearity of the selected temperature sensor 

while also listing various methods for non-linearity compensation and their effect on the overall 

measuring. 

A part of the thesis presents a design and production of a suitable thermostat that was selected 

on the basis of this work to provide suitable measuring properties and be most cost effective. 

 

Keywords: Temperature probe, microprocessor, non-linearity, measuring circuit, thermoregulator. 
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ÚVOD 

Úkolem bakalářské práce je prostudovat problematiku měření teploty a navrhnout vhodný 

elektronický teploměr. 

Základním prvkem celého elektronického teploměru je teplotní senzor, který je vybírán podle 

parametrů, jako jsou teplotní rozsah, teplotní stabilita a také přesnost. Neméně důležitá je také volba 

analogových obvodů, které zpracovávají signál ze senzoru.  U těchto obvodů je nezbytná přesnost, 

kvůli tomu, aby se do celého procesu měření nevnášely další chyby, ale také teplotní stabilita obvodů, 

díky které budeme dostávat přesných výsledků měření i po delší době. Také je důležité rozhodnutí, jak 

se má teploměr vyrovnávat s nelinearitou teplotního senzoru, která může být zpracována obvodově 

nebo programově v mikroprocesoru. 

Výsledná hodnota měření kterou, musíme převést na digitální hodnotu vhodným A/D 

převodníkem bude zpracována v mikroprocesoru, který zajistí obsluhu dílčích bloků jako je např. LCD 

displej, obvod reálného času, ale i komunikaci po USB portu s počítačem PC. V počítači PC je potřeba 

vytvořit program, komunikující s mikroprocesorem a zabezpečit komunikaci proti výpadkům a 

rušivým elementům vhodně naprogramovaným komunikačním protokolem. 

Výsledkem práce je přesný elektronický teploměr, který plní funkci termostatu. Je možné 

nastavovat interval rozsahu, v jakém má být udržována teplota. Většina nastavení se provádí pomocí 

tlačítek na zařízení, v obslužném programu na PC můžeme načítat historii změřených hodnot uloženou 

v EEPROM paměti mikroprocesoru. Každé změřené teplotě program přiřadí časovou hodnotu a 

výsledek načtených hodnot bude program vykreslovat do grafu.  
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

1.1 TEPLOTA 

Teplota je stavová veličina, která nám určuje stav, kdy v soustavě těles izolované od okolního 

prostředí neprobíhají žádné makroskopické změny, neboli stav termodynamické rovnováhy a všechny 

fyzikální veličiny, jimiž je stav soustavy popsán, nezávisí na čase. Stav termodynamické rovnováhy 

bývá charakterizován termodynamickou teplotou, která musí být stejná pro všechny části izolované 

soustavy.  

1.2 TEPLO 

Teplo je fyzikální veličina, která se často zaměňuje s teplotou. Teplo není stavová veličina, 

nýbrž veličina, která popisuje změnu stavu tělesa. Teplo je také označováno jako tepelná energie. 

1.3 TEPLOTNÍ STUPNICE 

Teplotní stupnice je posloupnost číselných hodnot teploty, které jsou přiřazeny k různým 

stavům zvolené soustavy. 

Jsou definovány 3 základní teplotní stupnice: 

 

Kelvinova teplotní stupnice – jednotka Kelvin [K]. Kelvinova teplotní stupnice je odvozena dvěma 

body, a to absolutní nulou (0 K), což je minimální teplota, která je fyzikálně definována a trojným 

bodem vody (273,16 K). 

 

Celsiova teplotní stupnice – jednotka stupeň Celsia [°C]. Je odvozena od Kelvinovy teplotní stupnice 

posunutím  teploty o 0,01 K nižší, než je termodynamická teplota trojného bodu vody, tj. o 273,15 K. 

 
( )

9

325 −
= °

°
F

C

t
t , (1.1)  

Fahrenheitova stupnice – jednotka stupeň Fahrenheita [°F].  Definována dvěma referenčními body,   

32 °F pro bod mrazu a 212 °F. 

 32
5

9 += °° CF tt , (1.2)  
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Tab.  1.3.1: Převod mezi jednotlivými teplotními stupnicemi 

z/na C F K 

C = C − 1.8 + 32 C + 273,16 

F (F − 32)/1,8 = (F − 32)/1,8 + 273,16 

K K − 273,16 K·1,8 − 459,688 = 

 

1.4 SENZOR TEPLOTY 

Senzor teploty je zařízení, pomocí kterého měříme aktuální termodynamickou teplotu tělesa 

nebo jeho okolí, a to pomocí převodu teploty na jinou fyzikální veličinu. Senzory můžeme rozdělit na 

polovodičové, kovové, dilatační, monolitické PN senzory a termoelektrický článek [3]. 
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2 ROZDĚLENÍ SENZORŮ TEPLOTY 

• Polovodičové odporové senzory teploty  

� Termistory 

� Negastory 

� Pozistory 

� Si senzory 

• Kovové odporové senzory teploty 

� Platinové 

� Měděné 

� Niklové 

• Termoelektrické články 

• Monolitické PN senzory teploty 

• Dilatační teploměry 

� Bimetalové 

2.1 POLOVODIČOVÉ ODPOROVÉ SENZORY TEPLOTY 

Polovodičové senzory teploty se vyznačují velmi vysokou teplotní citlivostí (na rozdíl od 

odporových teplotních senzorů teploty), necitlivostí na vibrace, nižší cenou než odporové senzory, 

malými rozměry a velikou rezistivitou, která velice dobře potlačí vliv odporů vedení. Princip 

polovodičových senzorů je ten, že při absolutní nule 0 K nevedou elektrický proud, protože jsou 

elektrony pevně vázány ke svým jádrům. Aby elektrony  mohli vést proud, je třeba zajistit, aby měly 

dostatečnou energii na přeskočení z valenčního pásu do pásu vodivostního. Tuto energii dodáváme ve 

formě tepla. Čím větší tepelnou energii polovodiči dodáme, tím větší bude koncentrace nosičů náboje 

a menší odpor polovodiče [3], [11]. 

2.1.1 Termistory 

Termistor je teplotní senzor patřící do odporových polovodičových senzorů. Termistor je 

vyroben z polovodičových keramických materiálů, díky technologii výroby se může vyrábět v malých 

rozměrech a různých tvarech. 

Termistor se dělí na dva typy, negastor (NTC termistor) a pozistor (PTC termistor). 

 

Negastor (NTC termistor) 

Negastor se vyrábí práškovou, tenkovrstvou nebo tlustovrstvou metodou z kysličníku kovu, 

např. Fe2O3 + TiO2, MnO + CoO, který je zpevněný pomocí slinování za vysokých teplot. 
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Jeho teplotní rozsah se pohybuje od −50 °C do +200 °C, můžeme se ale setkat i s negastory do 

extrémně vysokých teplot až do 1000 °C. Závislost odporu negastoru na teplotě je exponenciální, 

se záporným teplotním součinitelem odporu. 

 T

B

T AeR = , (2.1) 

kde A je konstanta udaná tvarem materiálu, B je konstanta daná materiálem termistoru a T hodnota 

termodynamické teploty. 

 

Úpravou rovnice (2.1) se konstanty A zbavíme a získáme rovnici 

 
)

11
(

21
21 TT

B

eRR
−

= , (2.2) 

 

kde R1 je odpor při teplotě T1 a R2 je odpor při teplotě T2, B je materiálová konstanta. 

Tato exponenciální závislost způsobuje značnou nelinearitu, zvláště, měří-li se teplota v širším 

rozsahu. Tuto nelinearitu je třeba kompenzovat. To se provádí pomocí sériového nebo paralelního 

řazení negastorů a odporových sítí nebo pomocí použití speciálních linearizačních obvodů. 

Použití negastoru bychom mohli hledat v systémech pro bodové měření, měření malých a 

rychlých změn teploty. 

 

Pozistor (PTC termistor) 

Pozistor se vyrábí z polykrystalické feroelektrické keramiky, např. BaTiO3. Závislost odporu na 

teplotě je u pozistoru vyráběného standardním procesem velmi nelineární a má kladný teplotní 

součinitel odporu. Můžeme se setkat také s pozistory, které mají téměř lineární charakteristiku 

závislosti teplotě na odporu. To je zapříčiněno jiným výrobním procesem, dopováním materiálu 

křemíkem. Chování pozistoru vzhledem k teplotě můžeme popsat tak, že zpočátku jeho odpor 

s rostoucí teplotou klesá. Po překročení Curieovy teploty se začne odpor pozistoru velmi strmě 

zvyšovat. Tomuto započetí zvyšování se říká spínací teplota tS. Tato teplota je daná teplotou, při níž je 

rezistivita materiálu rovna dvojnásobku minimální rezistivity materiálu. 

 2S MINR R= ⋅  (2.3) 

 

Spínací teplotu je možné při různém chemickém složením materiálu zvolit od 60 °C do 180 °C. Po 

nárůstu rezistivity o několik řádů začne odpor opět mírně klesat. 

Uplatnění pozistoru v praxi není v tak hojném počtu jako u negastoru, ale používá se v teplotně 

ochranných systémech, proudových omezovačích, tepelných regulátorech, aj. 
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2.1.2 Monokrystalické Si senzory 

Monokrystalické senzory se vyrábějí z křemíku, germania nebo india. Mezi nejpoužívanější 

materiály pro monokrystalické senzory v praxi patří křemík Si. Při výrobě Si senzoru je použit 

nevlastní polovodič typu N, což je polovodič s dominantní elektronovou vodivostí. 

Křemíkové Si senzory běžně mohou měřit teploty kolem −50 °C až 150 °C (existují ale  

i varianty pro vyšší teploty např. KTY84 do 300 °C). Podobně jako u PTC termistorů mají Si senzory 

kladný teplotní součinitel odporu. Rezistivita se zvyšuje s rostoucí teplotou díky snižování 

pohyblivosti nosičů náboje vlivem rozptylu nosičů na mřížce polovodiče. Závislost teploty na odporu 

můžeme aproximovat vztahem: 

 )1( 2
25 ttRRt ∆+∆+= βα , (2.4) 

kde ∆t = t – 25 °C, α = 7,88·10−3 K−1 a ß = 1,937·10−5 K−2 

Si senzory vykazují nízkou nelinearitou, dlouhodobou stabilitou, nízkou pořizovací cenu a 

téměř konstantní teplotní součinitelem odporu v celém rozsahu. 

2.2 KOVOVÉ ODPOROVÉ SENZORY TEPLOTY (RTD) 

Další kategorií senzorů pro měření teploty jsou kovové senzory teploty. Tyto senzory mají 

teplotní závislosti odporu kovu na teplotě. Tato závislost je dána materiálem, ze kterého je senzor 

vyroben a pro který zavádíme materiálovou konstantu α [K -1] označovanou jako teplotní součinitel 

odporu, pro kterou platí  

 
t

R

R ∂
∂= 1α . (2.5) 

Používáme-li odporová teplotní čidla v rozsahu od 0 °C do 100 °C, tak odpor kovu není 

v závislosti na teplotě lineární, ale nelinearita je v tomto intervalu nejmenší, proto můžeme pro běžné 

účely nepřesnost zanedbat a použít lineární rovnici 

 )1(0 tRRt α+= , (2.6) 

kde R0 je odpor kovu při teplotě 0 °C a α je střední hodnota teplotního součinitele odporu, vypočítaná 

jako 

 
0

0100

100R

RR −
=α , (2.7) 

kde R100 je odpor kovu při teplotě 100 °C. 

Pro vyšší nebo i nižší hodnoty v intervalu měřených teplot již tento lineární vztah nelze použít, 

kvůli nelinearitě, kterou senzor v širších rozsazích vykazuje. 



 15 

Střední hodnota teplotního součinitele α je jeden ze základních parametrů, který se píše na obal 

teplotního čidla. Dalším z takových parametrů je již zmíněný R0, který je udáván u platinových a 

niklových senzorů v hodnotách 50, 100, 200, 500, 1000 a 2000 Ω. 

Posledním, neméně důležitým parametrem je poměr odporů kovu R100 a R0, který je označován 

písmenem W100.  

 
0

100
100 R

R
W = , (2.8) 

Můžeme se setkat s různými druhy materiálů používaných při výrobě odporových teplotních 

senzorů, jako jsou platina, nikl, měď, ale i s méně používanými, Balco (Ni–Fe), molybdén a pro 

extrémně nízké teploty od 0,5 K slitiny kovů Rh–Fe, Pt–Co. 

0,5
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R
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Obr. 2.1: Teplotní závislost odporových kovových snímačů 

Pokud porovnáme přesnost měřené teploty polovodičových teplotních senzorů se senzory 

odporovými, tak parametr, který hraje největší negativní roli, je právě nelinearita, která je  

u odporových teplotních senzorů je mnohem menší než u polovodičových senzorů teploty a také se 

snáze kompenzuje [1], [3]. 

2.2.1 Platinové odporové teplotní senzory 

Platinové odporové teplotní senzory se vyrábějí drátkovou nebo vrstvovou technologií. Výroba 

drátkovou technologií spočívá buď ve spirálovitém natočením tenkého drátku platiny (průměr od 

0,007 do 0,05 mm) na povrch keramického nebo skleněného tělíska a následného zatavení do skla, 

nebo uložením drátu do kapilár nosného keramického tělíska. Při výrobě pomocí tenkovrstvé 
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technologie, se kov nanáší a leptá na korundovou destičku (Al2O3) a jmenovitý odpor je přesně 

nastaven nízkovýkonovým laserem. Díky tomuto procesu se stávají takto vyrobené senzory mnohem 

přesnější, než senzory vyrobené drátkovou metodou. Senzor je následně pokryt speciální ochrannou 

vrstvou, která zajistí jeho dlouhodobou stabilitu. 

Největší vliv zapříčiňující vznikající nepřesnosti při vyšších teplotách má u platinových 

odporových senzorů teplotní roztažnost materiálů. Platina má jinou teplotní roztažnost materiálu  

(9·10−6 K−1) než izolátor obsažený v senzoru.  Tím dochází k odchylce způsobené relativními 

délkovými změnami obou materiálů. Tato odchylka může dosahovat při 400 °C až ±0,25 °C. Při 

výrobě musí být kladen důraz na čistotu platiny, která se vyhodnocuje pomocí odporů při bodu tání 

galia a trojného bodu vody. Při použití platinových senzorů v meteorologii jsou kladené požadavky na 

99,999 % čistotu. Poměr elektrického odporu W100 je určen normou IEC–751, která ho stanovuje na 

W100 = 1,385. Můžeme se ale i setkat s hodnotou W100 = 1,391, což je čistší platina podle normy  

U. S. Industrial, nebo i s velmi čistými platinami, udávané podle normy ITS–90, která na čistotu klade 

velmi vysoké nároky. Senzory jsou vyráběny v základních hodnotách R0 = 50, 100, 200, 500, 1000 a 

2000 Ω. Tuto hodnotu můžeme na první pohled rozeznat podle názvu senzoru, např. pt100 má 

hodnotu R0 = 100 Ω. 

 

Pt senzory jsou při běžném průmyslovém použití rozděleny podle doporučení IEC–751 do dvou 

tolerančních tříd, třídy A a třídy B. 

Tab.  2.2.1: Povolené tolerance pro platinové teplotní senzory dle IEC–751 

Měřená 
teplota °C 

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 650 

Ω ±0,24 ±0,14 ±0,06 ±0,13 ±0,20 ±0,27 ±0,33 ±0,38 ±0,43 ±0,46 

Třída A °C ±0,55 ±0,35 ±0,15 ±0,35 ±0,55 ±0,75 ±0,95 ±1,15 ±1,35 ±1,45 

Ω ±0,56 ±0,32 ±0,12 ±0,30 ±0,48 ±0,64 ±0,79 ±0,93 ±1,06 ±1,13 

Třída B °C ±1,3 ±0,8 ±0,3 ±0,8 ±1,3 ±1,8 ±2,3 ±2,8 ±3,3 ±3,6 

Měřená 
teplota °C 

700 800 850 
       

Ω              

Třída A °C              

Ω ±1,17 ±1,28 ±1,34        

Třída B °C ±3,8 ±4,3 ±4,6        
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Obr. 2.2: vynesení tolerance pro platinové teplotní senzory dle IEC–751 do grafu 

Pro dovolené tolerance platinového senzoru dle IEC–751 platí: 

Třída přesnosti A: )002,015,0( tt ⋅+±=∆ , 

Třída přesnosti B: )005,03,0( tt ⋅+±=∆ , 

 

Kromě uvedených rozsahů (viz Tab.  2.2.1) se vyrábějí senzory i do vyšších teplotních rozsahů, 

až do 1100 °C. Platinové senzory také vykazují dobrou dlouhodobou stabilitu, která je kolem  

0,05 %/1000 h. Pro standardní platinový senzor (W100 = 1,385, R0 = 100 Ω) můžeme psát rovnici 

teplotní závislosti odporu v rozsahu teploty od −200 °C do 0 °C  

 )]100(1[ 32
0 −+++= tCtBtAtRRt , (2.9) 

při rozsahu od 0 °C do 850 °C 

 )1( 2
0 BtAtRRt ++= , (2.10) 

kde 

R0 = 100 Ω 

A = 3,90802·10-3 K-1 

B = -5,80195·10-7 K-2 

C = -4,2735·10-12 K-4 pro t < 0 °C, 

C = 0 pro t > 0 °C. 
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Platinové odporové senzory se vyznačují velkou časovou stálostí, velmi širokým rozsahem 

měřících teplot (−200 °C až 1100 °C), kde se rezistivita senzorů se pohybuje od 20 Ω do 450 Ω, 

otřesuvzdorností, kde by poškození materiálu mohlo vnést změnou rezistivity chybu do měření, a také 

chemickou netečností. Velkou výhodou je také nízká nelinearita, která se snadno kompenzuje  

(o kompenzaci více v 5. kapitole) v celém měřícím rozsahu a také přesně definované tabulkové 

hodnoty odporu senzoru při různých měřených teplotách, které se díky časové stálostí mění 

minimálně. 

Jistou nevýhodu u těchto senzorů tvoří malá změna odporu senzoru při změně teploty, která je 

o řád menší než u termistorů. 

Platinové odporové teplotní senzory jsou jedny z nejpoužívanějších RTD, a to díky výše 

zmíněných pozitivních vlastností [1], [3], [11]. 

 

2.2.2 Niklové odporové teplotní senzory 

Niklové odporové teplotní senzory se vyrábějí tenkovrstvou technologií v základních hodnotách 

odporu R0 = 200, 500, 1000 a 2000 Ω. Mezi výhody niklových senzorů patří vysoká citlivost, rychlá 

odezva a malé výrobní rozměry. Mezi nevýhody řadíme nízkou dlouhodobou stabilitu, malé teplotní 

rozsahy −60 °C až 180 °C a oproti platinovým odporovým senzorům i značnou nelinearitu. 

Nejvíce se používají dle normy DIN 43760 s parametry R0 = 100 Ω a W100= 1,6180, můžeme se 

ale i setkat např. s W100= 1,6170. Tato norma také ustanovuje dovolené tolerance odporu Ni čidla, pro 

které můžeme psát 

)007,04,0( tt ⋅+±=∆ , 

pro teplotu t > 0 °C,  (2.11) 

)028,04,0( tt ⋅+±=∆ , 

pro teplotu t < 0 °C. 
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Obr. 2.3: Tolerance Ni odporového senzoru 

2.2.3 Měděné odporové teplotní senzory 

Měděné odporové teplotní senzory se používají v rozsahu teplot od −200 °C do +200 °C. 

V rozsahu od −50 °C do +150 °C je závislost odporu na teplotě téměř lineární, proto můžeme pro 

výslednou rezistivitu psát vztah (2.6), kde α = 4,26·10−3K−1. Poměr elektrického odporu u těchto RTD 

je W100 = 1,426, základní hodnoty odporu R0 jsou 50 Ω nebo 100 Ω. 

Tento druh senzoru je z kategorie RTD nejméně používaný a to kvůli negativním vlastnostem 

mědi, jako je velmi nízká rezistivita (6x nižší než u platiny) a oxidace mědi, která způsobuje změnu 

rezistivity. 

Použití bychom mohli hledat v přímém měření tepoty měděného vynutí elektrických strojů, 

pomocí měření odporu vynutí [3]. 

2.3 TERMOELEKTRICKÝ ČLÁNEK 

Termočlánek tvoří dva materiálově různé vodiče. Pokud jsou oba konce spojeny a teplota na 

jednom konci se liší od teploty na druhém, protéká termočlánkem proud. Rozpojíme-li tento obvod,  

vznikne na rozpojených svorkách termoelektrické napětí, které má veličinu elektromotorické napětí E 

[V] (v zahraniční literatuře emf [V]). Toto napětí závisí na rozdílné teplotě na obou koncích a 

použitých materiálech. Můžeme pro něj psát vztah 

 2tCtBAU E ∆+∆+= , (2.12) 
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kde 

UE je termoelektrické napětí [V] 

A, B, C je konstanty závislé na použitých dvojicí materiálů  

∆t je rozdíl teplot mezi dvěma kovy (studeným a horkým koncem) [°K] 

 

Problematika v měření pomocí termočlánku spočívá v tom, že termočlánek, jak už bylo výše 

napsáno, má dva konce – jeden konec, který měří teplotu, nazýváme ho horký a druhý konec, na 

kterém vzniká napětí úměrné teplotě, nazýváme ho studený. Studený konec se snažíme co nejvíce 

udržet při konstantní teplotě, protože pak bude výsledné napětí dané rozdílem horkého a studeného 

konce, úměrné pouze měřené teplotě. Teplota studeného konce bývá běžně udržována pomocí vhodné 

elektroniky nebo termostatu na teplotě 0 °C, 20 °C, 25 °C a 50 °C. Napětí na termoelektrickém článku 

je v jednotkách až desítkách milivoltů, proto je zapotřebí eliminovat rušivé parametry jako jsou 

magnetické (zkroucením vodičů), elektrické, elektromagnetická pole (odstíněním vodičů), vliv 

parazitních kapacitních vazeb a proudových smyček. 

Jelikož mají různé materiály různou nelinearitu, jsou materiály termočlánku voleny tak, aby 

zajistily co nejnižší výslednou nelinearitu závislosti termoelektrického napětí na teplotě v určitém 

teplotním rozsahu, odolnost proti korozím a chemickým vlivům, dlouhodobou stabilitu a co nejvyšší 

citlivost termoelektrického napětí. 

Vybrané páry byly ve světě normalizovány. Označení různých druhů termočlánků se píše 

velkými písmeny dle doporučení IEC–584.1 (viz   

Obr. 2.4). Každý typ termočlánku má své specifické vlastnosti, jako jsou např. místo použití 

(vakuum, oxidační atmosféra atd.), teplotní rozsah, ochranné krytí, termoelektrický koeficient, 

odolnost proti korozím atd. Termočlánky se také dělí do tří tříd, kde jsou definovány rozsahy teplot a 

příslušné nejistoty měření dle IEC–584.2. 
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Obr. 2.4: Závislost napět í na teplotě u vybraných typů termoelektrických článků 

Mezi velké výhody termočlánku patří možnost měřit velmi vysoké teploty (za předpokladu 

použití materiálu ze speciálních slitin kovů až 3000 °C). Mezi hlavní nevýhody termočlánku patří 

přesnost, která je ve srovnání s ostatními měřícími senzory velmi nízká (kolem 0,5 °C), ale ne vždy je 

na ní brán velký zřetel, hlavně při měření velkých teplot, kde 0,5 °C nehraje velkou roli. U 

termočlánku je možné zvýšit citlivost nebo teplotní rozsah a to pomocí sériového a diferenčního 

zapojení.  

Termočlánek nachází velké uplatnění tam, kde je potřeba měření teploty ve velmi širokých a 

vysokých rozsazích teplot [2], [3]. 

2.4 MONOLITICKÉ PN SENZORY TEPLOTY 

Funkce monolitických PN senzorů spočívá v teplotní závislosti napětí PN přechodu na teplotě. 

Teplotní rozsah těchto senzorů teploty je od −55 °C do +150 °C s nejistotou měření v rozsahu  

0,6 % až 2 %. Monolitické PN senzory mohou být vyráběny ve formě diody, tranzistoru využívajícího 

přechod báze emitor nebo jako integrované řešení v pouzdře. 

Teplotní senzor ve formě diody pracuje v závěrném směru a jeho napětí UD je funkcí teploty. 

Prahové napětí křemíkové diody dáno strmostí charakteristiky je přibližně 2 mV·K-1. Teplotní 

závislost je téměř lineární, což je výhoda těchto senzorů, ale jedna z nevýhod je odchylka 1 °C od 

přesné hodnoty v celém rozsahu teplot a také omezený měřící rozsah. Díky jednoduchosti a malým 

rozměrům těchto senzorů je také velmi snadná integrace do pouzdra, např. LM335 s charakteristikou 

zenerovy diody a citlivostí 10 mV·K-1. Výrobou integrovaných monolitických senzorů dochází 
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k různým odchylkám, proto většinou obsahují senzory ještě další vývod, pro připojení trimru a 

nastavení přesné hodnoty jmenovitého napětí. 

V dnešní době se do pouzdra integrují spolu s měřícím senzorem také další prvky, které 

pomáhají ve zpracování a vyhodnocení měřené teploty. Příkladem je A/D převodník, který hodnotu 

napětí PN přechodu převede na binární hodnotu, jenž je výstupem monolitického PN senzoru. Binární 

hodnotu pak velmi lehce zpracujeme pomocí mikroprocesoru. Příkladem takového obvodu je AD7414 

od firmy ANALOG DEVICES, který obsahuje 10bitový A/D převodník a umožňuje komunikuje 

pomocí sběrnice I2C [3]. 

2.5 DILATAČNÍ TEPLOMĚRY 

2.5.1 Bimetalové teplom ěry 

Bimetalové teploměry se mohou vyrábět v rozmezí teplot od −100 °C do +500 °C. Základním 

principem bimetalového teploměru jsou dva kovy s různou teplotní roztažností materiálu. Čím větší 

bude rozdíl teplotních roztažností  

 21 ααα −=∆ , (2.13) 

tím bude teploměr citlivější. Kovy mají tvar pásků, které jsou k sobě podélně svařeny. Používají se 

materiály Al, Cu, Cr, Au, Fe, Ni, Sn, Ti, Invar (slitina Fe+Ni), W, jejichž teplotní roztažnosti jsou 

v intervalu od 1,7·10-7K-1 do 24·10-7K-1.  Jako materiál s menší teplotní roztažností se nejčastěji 

používá Invar . 

Tyto druhy teploměrů se používají jako tepelné ochrany, regulátory tepla, ale také jako 

teploměry. Jejich nevýhodou je nejistota měření, která se pohybuje od ±1 % do ±5 %, jež se postupem 

času mění stárnutím a korodováním materiálu [3], [2]. 

2.6 VÝBĚR SENZORU TEPLOTY PRO MĚŘENÍ 

V 2. kapitole jsou zpracovány nejpoužívanější teplotní senzory, jejich výhody a nevýhody. 

Jelikož úkolem zadání je sestrojit termostat s rozsahem teploty od −50 °C do +300 °C, odpadají 

termistory, které se vyrábějí i do vyšších hodnot, protože jejich nelinearita je zbytečně vysoká. 

Nepoužitelné jsou v tomto případě také monolitické PN senzory, i když z hlediska zpracování signálu 

by bylo jejich použití nejjednodušší. Mají ale jak malou přesnost, tak i malý teplotní rozsah. Jako 

nejvhodnější alternativou je odporový teplotní senzor, který má jak dobrou přesnost, tak vhodný 

rozsah, nízkou nelinearitu, dobrou teplotní a časovou stabilitu. 

K těmto parametrům se nejvíce blíží platinové odporové senzory, které jsou jedny 

z nejpoužívanějších teplotních senzorů vůbec. Konkrétně padla volba na senzor pt100 od firmy 

Hayashi Denko. 
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3 DRUHY MĚŘÍCÍCH METOD 

3.1 PŘEDPOKLADY PRO PŘESNÉ MĚŘENÍ 

Na měřící obvod jsou kladeny základní požadavky, které musí splňovat. Mezi ně patří 

analogová nebo digitální linearizace podrobněji popsaná ve 5. kapitole, minimální vliv odporu 

vedení měřícího odporového senzoru, minimální časová konstanta, minimalizace nežádoucích proudů 

tekoucích do vstupů OZ a proudu zahřívající senzor.  

3.1.1 Výběr napájecího prvku 

Výběr napájecího prvku můžeme rozdělit na dvě části, a to na napájení celého obvodu a na 

napájení teplotního senzoru.  

V případě napájení teplotního senzoru je důležitým parametrem, který musíme do rozhodování 

zahrnout vliv proudu tekoucí měřícím odporem. Tento proud zahřívá měřící odpor, který pak indikuje 

vyšší hodnotu než je měřená teplota. Proud tekoucí rezistorem by se měl volit v intervalu  

od 0,3 mA do 1 mA, kde je vliv ohřevu senzoru malý. 

Pokud budeme napájet měřící senzor zdrojem napětí, tak s měnící se teplotou se bude měnit 

odpor senzoru, ale také i proud protékající senzorem. Vzhledem k tomu, že při různých teplotách by se 

měnila výkonová ztráta na rezistoru a tím i jeho ohřev, byla by do měření vnesena určitá nepřesnost, 

proto je lepší využít zdroje proudu, který v celém intervalu měřených teplot bude pouštět do senzoru 

konstantní proud a bude tím konstantní i velikost proudového ohřevu. Stálá nepřesnost, která vznikne 

ohřevem, se pak lehce odstraní při kalibraci teploměru. 

V případě volby napájení celého obvodu je možnost napájet pomocí symetrického nebo 

nesymetrického napájení. Použitím symetrického napájení máme tu výhodu, že na výstupu zesilovače 

můžeme dostat např. při můstkové metodě měření nulové napětí, které přiřadíme hodnotě 0 °C. 

Použijeme-li nesymetrické napájecí napětí, tak při 0 °C na výstupu OZ nulové napětí nedostaneme. To 

je dáno neideálními parametry reálného OZ, konkrétně vstupní napěťovou nesymetrií a proudem 

tekoucím do vstupů. Vzhledem k tomu, že bude zařízení komunikovat s PC přes USB port, je v návrhu 

využito jeho napájení 5 V, tudíž volba padla na nesymetrický zdroj napájení. Zařízení bude využívat  

i zdroje napájení z transformátoru, usměrněného a stabilizovaného také na 5 V. 

3.1.2 Vliv odporu vedení 

Vliv odporu vedení je nežádoucí vliv (jev), který můžeme zanedbat jen v případě velmi malé 

vzdálenosti senzoru od měřícího zařízení. Mezi základní zapojení teplotního senzoru řadíme 

dvouvodičové a čtyřvodičové zapojení. 
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U dvouvodičového zapojení není vůbec řešena kompenzace vlivu odporu na vedení. Jak čidlem, 

tak i vedením prochází proud, který na vedení vytváří nežádoucí úbytek napětí. Operační zesilovač tak 

neměří napětí jen na senzoru, ale i na vedení. Pokud by bylo vedení velmi dlouhé a mělo na dílčích 

částech své délky měnící se teplotu, projevilo by se to na chybně změřené teplotě. Nepřesnost danou 

tímto zapojením nelze nijak zkalibrovat. V případě že by bylo použito vedení s odporem 0,25 Ω, 

teplotní senzor se střední hodnotou teplotního součinitele odporu je α = 0,00385, tak by chyba 

vypočítaná jako 0,25 Ω/(0,358 Ω/°C) vycházela 0,6 °C. Jelikož ale k senzoru vedou dva vodiče, 

vznikne dvojnásobná chyba, tj. 1,2 °C, která není pro přesný měřící přístroj přípustná. 

Jedním z řešení, jak potlačit vliv odporů vedení je čtyřvodičové zapojení, pro které jsem se také 

rozhodl (viz Obr. 3.1). Na každý z konců senzoru jsou přivedeny dva vodiče, které jsou vedeny ke 

zapracovávajícímu zařízení. Jeden pár konců vede do rozdílového operačního zesilovače a druhý do 

proudového zdroje. Funkce a výhoda tohoto zapojení tkví v samotném rozdílovém operačním 

zesilovači. Jelikož je volen, tak, aby jeho vstupní odpory byly co největší, můžeme proud tekoucí do 

OZ zanedbat a tím pádem i zanedbat úbytek napětí na odporu vedení, který je tvořen právě proudem 

tekoucím do OZ. V případě zesilovače INA118 je vstupní proud pouze 5nA a oproti dvouvodičovém 

zapojení se zdrojem proudu je vliv odporu na vedení u čtyřvodičového zapojení mnohonásobně menší 

[1]. 

 

Obr. 3.1: Čtyřvodičové zapojení použité i v návrhu el. termostatu 

 

3.1.3 Požadavky na aktivní prvky obvodu 

Aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího měření, je potřeba uvažovat neideální parametry 

operačních zesilovačů, jako jsou napěťová nesymetrie, proudová nesymetrie, teplotní závislost, 

nežádoucí šum. Tyto nežádané parametry můžeme ovlivnit pouze vhodnou volbou přesných 

precizních operačních zesilovačů, které jsou ale velmi nákladné. Velké požadavky ale musíme klást i 

na referenční zdroj napětí, toleranci rezistorů a také i na nelinearitu a rozsah A/D převodníku. 
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3.2 MŮSTKOVÉ ZAPOJENÍ 

Zapojení pomocí Wheatsonova můstku je jedna z často používaných měřících metod pro RTD. 

Můstkové zapojení může měřit hodnoty od 0 °C, v případě použití symetrického napájení měřícího OZ 

i záporné hodnoty teploty. Používá se napěťový nebo proudově napájený odporovým můstek, přičemž 

přesnější je použití napájení proudem, kde můstek vykazuje poloviční nelinearitu než u napěťového 

zdroje. 

Základem zapojení jsou 4 větve rezistorů, na které se úhlopříčně zapojí měřící prvek, který 

indikuje rozvážení můstku. Jsou li všechny hodnoty odporů stejné, je můstek vyvážený. Jako měřící 

prvek lze použít např. operační zesilovač. Do jedné větve připojíme místo rezistoru odporový senzor, 

jehož změna odporu bude mít vliv na rozvážení můstku, které bude pomocí OZ změřeno. Výstupní 

napětí, které OZ měří, můžeme vyjádřit vzorcem (3.1). 

 

4
4

1
2 R

R

RU
U

∆+

∆=  [9], (3.1) 

 

Obr. 3.2: Odporový můstek 

 

Pro rezistory platí R1 = R2 = R4. V praxi se připojuje k rezistoru R3 ještě potenciometr, kterým 

zajistíme přesné nastavení vyvážení můstku při 0 °C. Jelikož je na senzoru pt100 malá změna odporu 

při změně teploty, tak při malé změně teploty je velmi malá změna rozvážení můstku. To by se na 

výstupu OZ, který je připojen na svorky S1 a S2, projevovalo teké malou změnou napětí, proto se za 

měřící OZ umísťuje ještě jeden OZ (viz Obr. 5.3), který signál dostatečně zesílí, nebo zavedení zpětné 

vazby zpět do můstku. 
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3.2.1 Zapojení jen se zdrojem proudu 

Další zapojení, které můžeme využít pro měření teploty s RTD je pouze pomocí zdroje proudu. 

Toto zapojení je velice jednoduché, ale svůj účel pro přesné měření plní. Napětí U1 je přesná napěťová 

reference, na kterou jsou kladeny požadavky na přesnost, nízký šum a velmi nízkého teplotním driftu, 

příkladem takovéhoto obvodu je precizní reference LT1019-2.5 od firmy Linear Technology. Jako OZ 

lze použít obvod např. OPA335 od firmy Burr-Brown, který svými parametry také vyniká. Proud 

tekoucí senzorem vychází z Ohmova zákona jako 

 
R

U
I pt

1
100 = . (3.2) 

Svorky S1 a S2 jsou opět přivedeny na operační zesilovač, který napěťové úrovně před a za 

senzorem odečte a zesílí pro další zpracování. 

 

 

Obr. 3.3: Zapojení se zdrojem konstantního proudu 
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4 PŘEVEDENÍ ANALOGOVÉHO NAP ĚTÍ NA DIGITÁLNÍ 

4.1 A/D PŘEVODNÍK 

A/D převodník je zařízení, které převádí vstupní spojitý analogový signál na výstupní diskrétní 

číslicový signál. Existují různé druhy převodníků, lišící se svojí rychlostí, rozlišením, přesností, cenou, 

ale hlavně principem, jakým je signál digitalizován. Převod u převodníků probíhá obvykle ve dvou 

krocích, prvně je vstupní analogový signál periodicky navzorkován, což je rozsekání signálu na 

dostatečně úzké impulzy, které mají odpovídající amplitudy jako původní signál v určitých časových 

okamžicích, následně je potřeba takto získaný sled impulzů převést na číslicový tvar, kterého 

dosáhneme přiřazením diskrétní hodnoty jednotlivým vzorkům. Tomuto procesu se říká kvantizace, 

jejíž přesnost navyšujeme dostatečným počtem bitů u výstupního datového slova.  

Parametry převodníku jsou např. rychlost převodu, rozlišovací schopnost (kvantizační krok), 

kvantizační šum, ale také i nelinearita převodníku. V některých aplikacích je na rychlost převodu 

kladen veliký důraz. Mezi tyto aplikace, ale měření teploty neřadíme. Vystačíme si i s pomalejšími 

převodníky. Spíše nás bude více zajímat rozlišovací schopnost, která má vliv na rozlišovací schopnosti 

teploměru a kvantizační šum, jenž se může projevit jako určité zkreslení měřené teploty, takže se 

snaha vybírat takový převodník, který má kvantizační šum co nejmenší. Kvantizační šum je závislý na 

rozlišení převodníku, kde platí, že čím větší rozlišovací schopnost, tím menší kvantizační šum. 

Poslední negativní parametr, který při výběru musí být brán v potaz je nelinearita A/D převodníku. 

Nelinearitu se snažíme výběrem vhodného převodníku co nejvíce omezit. Připojení A/D převodníku k 

mikroprocesoru může být realizováno paralelně, kde je nevýhoda v tom, že pro přenos je potřeba 

spoustu vodičů v závislosti na použitém typu A/D převodníku. Moderní A/D převodníky nabízejí 

připojení k mikroprocesoru pomocí sériového rozhraní, např. SPI, kde komunikace probíhá pomocí 

dvou až čtyř vodičů nebo nejběžněji používané I2C sběrnici komunikující po dvou vodičích [7]. 

4.2 ZÁKLADNÍ TYPY A/D P ŘEVODNÍKŮ 

4.2.1 Paralelní A/D p řevodník 

Paralelní převodníky jsou převodníky s přímou konverzí a patří mezi nejrychlejší převodníky. 

Tento převodník obsahuje sériově řazené odpory, které tvoří napěťový dělič. Rozdělené napětí na 

každém odporu je snímáno vstupem komparátoru, který ho porovnává s referenčním napětím a pokud 

je referenční napětí menší nebo rovno snímanému, komparátor se překlopí. Počet těchto komparátorů 

pro n-bitové výstupní slovo je 2n−1. Nevýhodou těchto převodníků je vysoká cena, protože obsahuje 

velké množství komparátorů. 
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4.2.2 Převodník s postupnou aproximací 

Principem tohoto převodníku je D/A převodník připojený na komparátor a aproximační registr. 

Výstupní datové slovo je dáno počtem kroků převodu. Převod probíhá metodou půlení intervalu od 

nejvyššího po nejnižší bit tak, že řídící obvod postupně nastavuje hodnotu testovaného bitu na 1, D/A 

převodník vygeneruje příslušné napětí a komparátor porovnává toto napětí s měřeným. Je-li hodnota 

měřeného napětí menší než napětí na D/A převodníku, řídící obvod nastaví hodnotu testovaného bitu 

na 0. V opačném případě zůstane stále v 1. Následuje porovnávání dalšího nižšího bitu. Hodnoty 

předchozích bitů zůstanou v dalších krocích převodu neměněny. Nevýhodou takto řešeného A/D 

převodníku je malá rychlost, která je závislá na šířce datového slova. Použití těchto převodníku je ale 

velmi jednoduché, jako řídící obvod je možné použít i mikroprocesor. 

 

4.2.3 Převodník s dvojitou integrací 

Převodník s dvojitou integrací pracuje ve dvou časových úsecích, v časovém intervalu od doby 

t0 do t1 a od doby t1 do t2. V prvním časovém intervalu je na vstup převodníku přivedeno kladné 

napětí. Toto napětí je integrováno, stává se z něj záporné. Výstup integrovaného napětí je připojen na 

komparátor, který porovnává toto napětí s nulou, proto je po celou dobu tohoto úseku na výstupu 

komparátoru 1, která vede spolu s generátorem hodin do součinového hradla, z něhož jsou do čítače 

vedeny impulzy. Po naplnění čítače dojde k přetečení jenž způsobí odpojení měřícího napětí a 

připojení záporného referenčního napětí, které se integruje v době od t1 do t2, tentokrát se ale jeho 

záporná hodnota zmenšuje. V čase t2 je integrované napětí nulové, komparátor se překlopí a na jeho 

výstupu je 0, díky které čítač přestane čítat impulzy. Velikost měřeného napětí se odvozuje od hodnoty 

čísla v čítači. Výhoda je ve vysokém rozlišení výstupního slova, rychlosti, ale určité nevýhody jsou 

v nepřesnosti převodníku způsobenou nelinearitou integračního článku a zpožděním spínacích 

tranzistorů. 

 

4.2.4 Převodník typu ∑-∆ 

Tento druh převodníku je v poslední době velmi rozšířený. Převodníky tohoto typu obsahují 

integrátor a komparátor, dále jednobitový D/A převodník. Výstupní číslo u určitého počtu bitů je 

generováno pomocí integrátoru a D/A převodníku, tak dlouho, dokud na výstupu převodníku není 

nulová úroveň napětí. Číslicový filtr pak ze získané posloupnosti výstupního čísla vygeneruje výstupní 

signál v číslicovém tvaru. Výhoda tohoto typu převodníků je, že dosahují vysokých rozlišení datového 

slova, vykazují minimální šum a díky tomu, že jen malá část obvodů je analogová, vykazují velmi 

malou nelinearitu. Nevýhodou je ale nepříliš vysoká rychlost převodu. 
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5 LINEARIZACE 

Linearizace je proces nahrazení nějaké teplotní závislosti, jež má tvar křivky nebo její části 

lineární funkcí. Linearizaci nejčastěji uvažujeme, pokud měříme v širším rozsahu teplotního senzoru a 

hlavně pomocí platinového odporového teplotního senzoru, NTC termistorů – negastorů a 

termočlánků. Linearizaci můžeme rozdělit na dva druhy a to na analogovou, kde se o aproximaci 

starají analogové obvody, anebo číslicovou, kde aproximaci počítá ikroprocesor.  

5.1 NELINEARITA PT100 

Senzory teploty pt100 jsou senzory s relativně malou nelinearitou, avšak pokud chceme měřit 

v rozsahu širších rozsazích, zanedbat ji nemůžeme. 

 

 

Obr. 5.1: Nelinearita teplotního senzoru pt100 

Nejistotu měření, kterou tato nelinearita způsobuje, spočítáme jako 
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5.2 ANALOGOVÁ LINEARIZACE 

Jezním za způsobů, jak se velké nelinearity zbavíme je analogová linearizace. Jedním 

z příkladů, jak toho lze docílit je linearizace charakteristiky pomocí zpětnovazebního zapojení. Pokud 

si nelinearitu v závislosti na teplotě vyneseme do grafu, zjistíme, že jde o konkávní funkci. 
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Obr. 5.2: Závislost nelinearity pt100 na teplotě [12] 

Linearizační obvod proto musí zajistit, aby proud tekoucí senzorem narůstal tak, aby napětí na 

teplotě zůstalo lineárně závislé. Takovýto typ linearizace provádíme pomocí vhodně zapojeného OZ 

nebo zvolíme integrovaný obvod, který je přímo pro linearizaci navržen. 

5.2.1 Pomocí vhodného zapojení s OZ 

Tento návrh (viz Obr. 5.3) je koncipován tak, aby byl senzor pt100 schopen měřit v rozmezích 

od 0 do 400 °C s chybou ±0,05 °C. Napájecí článek pro senzor pt100 v tomto zapojení tvoří zdroj 

proudu, který je tvořen operačním zesilovačem OZ1, jež dává proud přibližně 3 mA. Tato hodnota je 

určena referenčním zdrojem napětí LT1009 a rezistorem RS. Operační zesilovač IC3 měří napětí na 

senzoru pt100 a napětí, které je dáno děličem napájeného ref. zdrojem a obsahujícího trimr RN, díky 

kterému můžeme doladit nastavení tak, aby při 0 °C bylo nulové výstupní napětí převodníku. IC3 

zároveň vypočítá rozdíl těchto hodnot napětí a jejich výsledná hodnota je pomocí IC4 zesílena 

takovým způsobem, aby byl rozsah 0 °C až 400 °C rozdělen na výstupní napětí 0 V až 10 V. Přesné 

doladění těchto rozsahů se provádí trimrem RZ. Doteď se nelinearita nijak nekompenzovala, její 

kompenzaci provádí až trimr RL zapojen na výstup zesilovače OZ3. Tento rezistor odebírá část 

výstupního napětí, kterou přivádí na řídící vstup proudového zdroje, čímž dojde ke zvýšení proudu 

tekoucím senzorem při rostoucí teplotě. Pomocí této jednoduché zpětné vazby je nelinearita 

kompenzována a měření pak vykazuje nížší chybu [8], [6]. 
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Obr. 5.3: Zapojení platinového odporového senzoru s analogovou linearizací [8] 

5.2.2 Pomocí XTR 103 

Jak je výše naznačeno, je možné provést linearizaci pomocí zavedení zpětné vazby do 

proudového zdroje nebo také můžeme linearizovat použitím řízeného záporného odporu, který je 

realizován zavedením zpětné vazby do kladného vstupu operačního zesilovače. Jsou speciální obvody, 

které tuto funkci integrují, příkladem je obvod od firmy Burr Brown XTR103, který je používán pro 

tepelné, tlakové, průtokové, ale i jiné senzory. 

Obvod obsahuje dva referenční zdroje proudu, přičemž jeden napájí RTD a druhý napájí odpor 

RZ. Výstupem obvodu je proud, který se měří jako úbytek napětí na rezistoru RL. Volbou hodnoty 

rezistoru RZ nastavíme počáteční hodnotu vhodného rozsahu pro měření teploty. Tato počáteční 

teplota, tj. minimální teplota, kterou chceme měřit, odpovídá proudu smyčky I0 = 4 mA. Pro 

maximální teplotu volíme hodnotu rezistoru RG tak, aby odpovídala výstupnímu proudu I0 = 20 mA 

v daném rozsahu. Vliv na samotnou linearizaci má rezistor RLIN s hodnotou zvolenou podle vybraného 

měřícího rozsahu. Pokud bude rezistor RLIN odpojen, linearizace nebude prováděna. V katalogovém 

listu k obvodu XTR103 je uvedena tabulka hodnot odporu rezistoru pro různé teplotní rozsahy. Pro 

referenční proudové zdroje platí následující vztah 
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kde IR1,R2 [mA], VIN [V] a RLIN[Ω]. 
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Původně konkávní závislost nelinearity na teplotě u senzoru pt100 se s použitím XTR103 

vykompenzovala. 

 

Obr. 5.4: Kompenzace nelinearity pt100 pomocí XTR103 [12] 

 

RTD senzor můžeme zapojit i třívodičově, čímž úplně odstraníme vliv odporu vedení. Více 

o třívodičovém zapojení obvodu XTR103 nalezneme v katalogovém listu obvodu. 

XTR103 je obvod s vynikajícími parametry, ale jeho velkou nevýhodou, která zabránila jeho 

použitím v této práci je vysoká pořizovací cena [12]. 

 

 

Obr. 5.5: Základní zapojení RTD s obvodem XTR103 [12] 
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5.3 ČÍSLICOVÁ LINEARIZACE POMOCÍ MIKROPROCESORU 

Jako linearizační člen můžeme použít i mikroprocesor. Samotný mikroprocesor z rodiny 8051 

žádné linearizační obvody nemá. Řešení je ale takové, že vyjádříme závislost odporu senzoru na 

teplotě do grafu a zjistíme rovnici vzniklého polynomu. Tento polynom, pak vhodně poupravíme a do 

mikroprocesoru naprogramujeme funkci, která bude rovnici počítat. Tím je nelinearita plně 

kompenzována. 

V případě odporového senzoru pt100 je postup získání rovnice takový, že si v katalogu najdeme 

tabulku odporů pro různé teploty. Z této tabulky zaneseme body do grafu, a proložíme vhodně 

zvolenou polynomickou funkcí. Jelikož nemá senzor pt100 nelinearitu příliš velkou, stačí body 

proložit polynomickou funkcí druhého řádu. Pro co největší přesnost proložíme polynomickou funkci 

čtvrtého řádu. Výsledná rovnice pro odpor senzoru vychází 

 432
0 DtCtBtAtRRt ++++= , (5.3) 

kde 

R0 je základní hodnota odporu při 0 °C 

A = 0,3908346627 

B = −5,882732926·10-5 

C = 8,222652025·10-9 

D = −1,595754528·10-11 

 

 

Obr. 5.6:  Křivka, prokládající hodnoty odporu a teploty 
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Do mikroprocesoru ale musíme zakomponovat opačnou rovnici a to rovnici, která nám nebude 

vyjadřovat odpor senzoru v závislosti na teplotě, nýbrž výslednou teplotu senzoru závislou na odporu. 

Nejjednodušší způsob jak toho dosáhnout je prohodit osy grafu a znovu proložit polynomickou funkcí. 

Pak pro výslednou teplotu můžeme psát vztah 

 432 RERDRCRBAt ⋅+⋅+⋅+⋅+= , (5.4) 

kde 

A = −246,0156646 

B = 2,358875645 

C = 0,001069503201 

D = −8,652339075·10−7 

E = 2,955242314·10−9 

 

V mikroprocesoru nastává určité omezení a to, že při použití takto zadaných rovnic by vycházeli 

příliš vysoká čísla, která by 8 bitová architektura nedokázala zpracovat. Maximum této 8bitové 

architektury je číslo 28, tj. 256. Určité pomoci lze dosáhnout použitím 32bitové aritmetiky, kde pomocí 

32 bitů je možné vyjádřit dekadické číslo kolem hodnoty max. 4,2 milionů, nesmíme ale zapomenout 

na jeden znaménkový bit, čímž se maximální velikost zmenší na 31 bitů, dekadické číslo pak může 

nabývat maximální hodnoty ±2,1 miliónů. Ne vždy je ale 2,1 miliónu dostačující, proto je třeba na 

úkor přesnosti zaokrouhlovat, ale i tak linearizace pomocí mikroprocesoru dosahuje velmi dobrých 

výsledků. Hlavní výhodou této linearizace je nulová pořizovací cena. Nevýhoda spočívá ve velké 

složitosti a výpočetní náročnosti programu zpracovávajícího rovnici. 
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6 MIKROPROCESOR 

Použití mikroprocesoru v aplikacích je dnes velmi běžné, v podstatě se nesetkáme se 

složitějším zařízením, které by nebylo pomocí mikroprocesoru řízeno. Díky tomu, že chování 

mikroprocesoru je definováno pomocí programu, nacházejí mikroprocesory uplatnění ve všech 

odvětvích, jako jsou průmysl, lékařství, automatizace, atd. Výhodou použití mikroprocesorů je velká 

jednoduchost. Výrobci moderních mikroprocesorů se snaží o to, aby byl mikroprocesor co 

nejuniverzálnější řešení, proto do něj integrují různé periférie, jako jsou A/D převodníky, sériové 

rozhranní pro komunikaci, PWM – pulzní šířkovou modulaci, paměti EEPROM, watchdog, 

bezdrátová rozhranní atd. 

6.1 8051 

V projektu je použit mikroprocesor Atmel z rodiny x51. Konkrétně typ 89S8253, což je 

nejnovější modifikace procesoru 8051. Tento typ mikroprocesoru je vybrán, jelikož obsahuje 2KB 

EEPROM paměti, do které se budou ukládat změřené hodnoty teploty a 12KB paměti pro uživatelský 

program. Tento mikroprocesor je možno programovat pomocí ISP, díky čemuž může být procesor 

programován přímo v zařízení bez nutnosti vyjímání mikroprocesoru z patice [17]. 

6.1.1 Komunikace s PC 

Komunikace mikroprocesoru s PC bude probíhat po USB portu. Aby byla komunikace 

bezproblémová, bude v programu vytvořen velmi jednoduchý komunikační protokol, který zajistí 

kontrolu každého přeneseného bytu.  

Samotná komunikace bude v mikroprocesoru nastavená jako 8 bitový UART, přenášející jeden 

start bit, který indikuje započetí komunikace, dále 8 datových bitů a nakonec stop bit uzavírající 

komunikaci [6]. 

6.2 I/O PERIFERIE 

Mezi výstupní periferie řadíme výstupy pro připojení ventilátoru, topení, sirény, LCD displej, 

mezi vstupy klávesnici a senzor teploty. LCD displej je přímo připojen na mikroprocesor, který řídí 

zobrazování znaků. Tlačítka jsou k mikroprocesoru připojeny přes GND – zem, ventilátor i siréna 

připojena pomocí NPN tranzistoru, který zajišťuje jejich spínání. Jako topení slouží žárovka a její 

PWM regulací bude regulována teplota. Žárovka bude spínána optotriakem, více v kap. 7.8. 



 36 

6.2.1 LCD maticový displej 

LCD maticový displej poslouží jako zobrazovací jednotka o stavu měřené teploty, ale i 

zobrazení nastavených prvků modulu, jako jsou hodiny, teplotní rozsahy pro ventilátor či topení. 

Pro větší kompatibilitu byl většiny výrobci přijat jako standard řadič HITACHI DH44780 

zajišťující určitý komunikační protokol. Tento řadič bývá integrován přímo na desce LCD maticového 

displeje. Mikroprocesor může s řadičem komunikovat pomocí 8 bitové nebo 4 bitové datové sběrnici. 

Z hlediska úsporného využití portů mikroprocesoru je výhodnější zvolit 4 bitovou komunikaci. Datový 

byte se pak přenáší po dvou částech, první část obsahuje bity DB7 až DB4, druhá polovina zbývající 

bity DB3 až DB0. Samotná komunikace a řízení řadiče mikroprocesorem probíhá za pomocí řídících 

signálů RS, RW a E. 

LCD displeje mají ve vnitřní paměti ROM uloženou znakovou sadu. Paměť se rozděluje na dvě 

části. Vetší část, která má 7200 bitů obsahuje nastavené znaky (celkem 248) abecedy Latin. Tato část 

paměti nelze měnit, je napevno daná. Druhá část měnit lze, má velikost 512 bitů, což odpovídá 8 

znakům, které je možné uživatelsky nadefinovat a do LCD uložit. Velikou výhodou je, že adresa 

znaku Latin odpovídá jeho ASCII kódu, což  velmi usnadní práci při psaní programu mikroprocesoru 

[5]. 

6.2.2 Pulzní ší řková modulace (PWM) 

Pulzní šířková modulace, neboli PWM (pulse wide modulation) je velmi používaná ve spojení 

s regulací otáček elektromotorů, ale také jako způsob kódování dat. V prvním případě se jedná o 

regulaci, která využívá signálu o konstantní periodě T měnícího svou střídu. Tato střída je poměr délky 

impulsu ku délce mezery v jedné periodě. Výhodou tohoto způsobu regulace je, že při spínání pomocí 

tranzistoru vykazuje tranzistor nízké ztráty. Je-li vypnutý, je na tranzistoru napětí a neteče přes něj 

proud, ztráty jsou tedy v tomto stavu nulové. Sepneme-li tranzistor, proud jím teče, ale napětí na 

tranzistoru je napětí saturační, které je nízké, takže ztráty na tranzistoru jsou také nízké. Ztráty rostou 

až s frekvencí spínání tranzistoru, protože v přechodu mezi otevřeným a zavřeným tranzistorem je 

ztrátový výkon největší. I tak nejsou velké, protože tranzistor přechází do plně otevřeného stavu velmi 

rychle. 

PWM modulace je velmi jednoduchá na konstrukci, což je její výhoda, lze ji realizovat např. 

pomocí obvodu NE555, speciálních obvodů určených pro PWM nebo i softwarově pomocí 

mikroprocesoru. Některé druhy mikroprocesorů mají PWM modulaci hardwarově integrovanou např. 

mikroprocesor PHILIPS 8XC592, DALLAS 87C550, aj [10]. 
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7 POPIS ZAPOJENÍ 

Zařízení je navrhnuto tak, aby pracovalo s napájecím napětím 5V, kterým jsou napájeny 

všechny prvky obvodu.  Blokové schéma udává vzájemné propojení dílčích bloků.  

 

Obr. 7.1: Blokové schéma zařízení 

7.1 NAPÁJECÍ ZDROJ 

Jak je napsáno v kapitole 3.1.1, padla volba na 5V nesymetrický napájecí zdroj. Pokud zařízení 

nebude připojeno do zásuvky elektrické rozvodné sítě, i tak je možné jej napájet u USB portu a 

pomocí PC nastavovat termostat nebo načítat změřené uložené hodnoty. V režimu napájení z USB 

portu, nebude možno spínat topný prvek.  

Pro napětí 5V je potřeba navrhnout vhodný usměrňovač a stabilizátor napětí. Transformátor 

bude transformovat vstupní síťové napětí 230V AC na 9V AC. Toto napětí bude pomocí diodového 

můstku usměrněno na stejnosměrné a vyfiltrováno filtračním elektrolytickým kondenzátorem. 

Posledním členem napájecího zdroje bude stabilizátor 7805, který výsledné napětí stabilizuje na 5V. 

Jelikož je ¨napětí za diodovým můstkem velmi zvlněné, je třeba použít filtrační elektrolytický 

kondenzátor, který toto zvlnění co nejvíce vyhladí. Hodnotu filtračního kondenzátoru lze vypočítat ze 

vztahu (7.1) pro výpočet filtračního kondenzátoru u dvoucestného usměrňovače 
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kde 

C  je kapacita filtračního kondenzátoru 

UMAX   je maximální hodnota napětí  

UMIN  je minimální přípustná hodnota napětí 

IMAX   je maximální proud tekoucí obvodem 

f   frekvence střídavého napětí 

 

Maximální a minimální hodnota napětí je vypočítána podle (7.2) a (7.3), přičemž je uvažován 

možný pokles síťového napětí o 10%. 

 0,9 2 2MAX SEK DU U U= − , (7.2) 

 MINU U U= + ∆ , (7.3) 

kde 

USEK je napětí na sekundární části transformátoru, které u typu TRHEI481-1X9 činí 9V 

UD je usměrněné napětí na diodovém můstku, které je přibližně 1,4V 

∆U je úbytek napětí na stabilizátoru 7805, který je přibližně 2V 

U je požadované výstupní napětí 

 

Po dosazení do vzorce (7.2) a (7.3), vyjde hodnota maximálního napětí UMAX  = 8,66V a  

UMIN = 7V. 

Dosadíme-li vypočtené hodnoty do vzorce (7.1), zjistíme optimální hodnotu elektrolytického 

filtračního kondenzátoru. 

 

7
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Zvolíme tedy nebližší vyšší hodnotu kondenzátoru a to 10 mF [4]. 

 

Obr. 7.2: Stabilizovaný zdroj napětí 5V 
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7.2 PŘEVOD TEPLOTY NA NAPĚTÍ 

Obvod, zabývající se převodem změřené teploty na napětí je tvořen zdrojem proudu, senzorem 

teploty pt100, a operačním zesilovačem měřícím úbytek napětí na senzoru. Převod teploty je velmi 

náchylný na jakákoliv rušení, šum a teplotních nestabilitu obvodů, proto byly součástky voleny s co 

nejlepšími parametry, ale také byl brán ohled na výslednou cenu součástek. 

Odporový senzor teploty připojený mezi invertujícím vstupem a výstupem OZ je napájen 

zdrojem konstantního proudu přibližně I = 1 mA. Tento zdroj proudu tvoří OZ OPA334, zapojený 

podle Obr. 3.3. Na neinvertující vstup OZ je přivedeno napětí 2,5 V, které je dáno přesnou napěťovou 

referencí LT1019. Proud 1 mA je nastaven rezistorem připojeným mezi zemí a invertujícím vstupem 

OPA334. Tento rezistor musí být přesný, s co nejmenší tolerancí.. Úbytek napětí na senzoru pt100 je 

měřen pomocí OZ INA118.  Jeho výstupní napětí je dáno jako 

 )(0
−+ −⋅= inin VVGV , (7.4) 

kde 

V0  je výstupní napětí OZ 

VIN  jsou invertující a neinvertující vstup 

G  je zesílení 

 

Aby byla zajištěna co nejlepší přesnost měření, je potřeba nastavit toto výstupní napětí (při 

maximální měřené teplotě 300 °C) co nejbliže referenčnímu napětí A/D převodníku, které je 2,5V. 

Proto musíme zvolit vhodnou velikost zesílení G operačního zesilovače. Úbytek napětí je spočítán 

jako 

 VIRU pt 080314,0001,0314,8050100 =⋅=⋅= − , (7.5) 

pro teplotu t = −50 °C, 

 VIRU pt 212052,0001,0052,21250100 =⋅=⋅= − , (7.6) 

pro teplotu t = +300 °C. 

 

Abychom se dostali při 300 °C co nejblíže k napětí 2,5V je potřeba zesilovač INA118 nastavit 

se zesílením G =  11,6 (závislé na velikosti odporu RG). Zesílení je vyjádřeno vzorcem 

 
GR

k
G

50
1+= . (7.7) 

Kde RG je velikost externího odporu OZ, který nám určuje velikost zesílení. Úpravou vzorce 

získáme vzorec pro velikost odporu RG 

 
)1(

50

−
=

G

k
RG . (7.8) 

Pro zesílení G = 11,6 vychází hodnota odporu přibližně RG = 4,75 kΩ [12], [13]. 
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7.3 A/D PŘEVODNÍK 

Pro A/D převod byl vybrán převodník od firmy Microchip, MCP3551, který je dle katalogu 

vhodný pro použití přímé měření teploty. MCP3551 je převodník typu ∑∆, velikost jeho výstupní 

šířky datového slova je 22 bitů. Vykazuje velmi nízký výstupní šum 2,5 µV a vysokou přesnost. 

Komunikace s mikroprocesorem probíhá přes rozhranní SPI, po třech vodičích, SCK, CS a 

SDO/RDY. Jelikož má převodník větší šířku datového slova, než je třeba, mikroprocesor načítá do 

paměti jen určitou část a to 12 bitů, zbylých 10 bitů je zahozeno. 

Napětí ze zesilovače INA118 je přivedeno na vstup převodníku VIN+ . Aby převodník pracoval, 

je potřeba na vstup VREF+ přivést referenční napětí, které je tvořeno referenčním zdrojem napětí 

LT1019 jehož hodnota výstupního napětí je 2,5 V. Vstup VREF− je třeba uzemnit. Takto zapojený A/D 

převodník již bude provádět převod, přičemž v případě převáděného napětí s hodnotou 2,5 V budou 

výsledkem převodu samé log. 1 a s hodnotou 0 V budou výsledkem samé log. 0. 

Samotný převod řízený mikroprocesorem probíhá tak, že bit SC je nastaven do log. 1, čímž 

dostane obvod signál k tomu, že může zahájit převod. Převod analogového signálu na digitální 

hodnotu trvá přibližně 72,73 ms. Po uplynutí času potřebného pro konverzi mikroprocesor začne 

jednotlivé bity vyčítat generováním hodinových impulzů na vodiči SCK. S každou nástupnou hranou 

je na vodiči SDO/DRY jeden bit z celkového počtu 22. Postupným vyčítáním je vyčteno všech 12 

potřebných bitů [14]. 

7.4 MIKROPROCESOR 

Zapojení mikroprocesoru je velmi jednoduché, aby začal pracovat, musí k němu být na vstupy  

XTAL1 a XTAL2 připojen krystal a k němu paralelně dva keramické kondenzátory 22pF, dále musí 

být mikroprocesor resetován přivedením dostatečně dlouhého kladného impulzu na vstup RESET. Po 

resetu se v mikroprocesoru nastaví počítaní programu registru PC (program counter) na hodnotu 0 a 

program začne běžet od začátku. 

Hodnota krystalu je volena 11.0592 MHz a to proto, aby bylo možné přesně nastavit zpoždění, 

které udává rychlost sériového kanálu 9600 bit/s. 

7.5 USB 

USB je tvořeno čtyřmi vodiči GND, VBus, D+ a D−, přičemž vlastní datový přenos se přenáší 

po dvou vodičích D+ a D−. Logické úrovně těchto vodičů jsou odlišné od technologie TTL používané 

mikroprocesorem. Pro log. 1 přenášenou po USB jsou hodnoty napětí na vodičích D+ = 2,8 V a  

D−  = 0,3 V. V případě log. 0 je tomu přesně naopak. Kvůli nekompatibilním log. úrovním je 

v zařízení použit obvod, který slouží jako převodník log. úrovní při komunikaci USB a sériového 
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portu mikroprocesoru. Zařízení zajišťující tento převod je obvod FT232RL, jež disponuje spoustou 

funkcí, ze kterých jsou použity pouze připojení k mikroprocesoru pomocí vodičů Rx a Tx. Na druhé 

straně je PC, na kterém je pomocí ovladačů a DLL knihovny upřené pro komunikaci, pro FT232RL 

vytvořen program obsluhující teploměr. Tímto je zajištěna jednoduchá komunikace PC 

s mikroprocesorem [16]. 

7.6 RTC 

RTC (real time clock) je obvod reálného času, ve kterém je uložen aktuální čas. Jako RTC 

obvod je použit DS1302. Tento obvod pro správný chod potřebuje na vstupy X1 a X2 připojit krystal, 

jehož přesnost zajišťuje přesnost počítaného času. Obvod pracuje s krystalem, jehož hodnota je  

32,768 kHz. Aby si obvod pamatoval čas i po vypnutí napájení, je třeba na jeho vstup VCC1 připojit 3V 

baterii CR2032. Aktuální čas, datum nebo rok je v RTC (obvod DS1302) uložen v BCD kódu, který je 

pro snadnější zpracování v mikroprocesoru převeden na binární hodnotu. Převod je zajištěn 

programově. 

Obvod reálného času komunikuje s mikroprocesorem pomocí tří vodičů, SCLK, RST a I/O. 

Komunikace probíhá tak, že mikroprocesor vyšle adresu registru, ve kterém jsou uložena data, ke 

kterým je potřeba přistupovat a obvod (v případě čtení) vyšle jeho obsah. Komunikace vysílání a 

příjímání bitů probíhá po vodiči I/O, kde musí byt aktuálně poslaný bit potvrzený hodinovým 

signálem z SCLK. Bitem RST je dána obvodu informace o tom, jestli z požadovaného registru chceme 

data číst (log. 1) nebo je do něj zapisovat (log. 0) [15]. 

 

7.7 LCD DISPLEJ 

V zařízení je použit LCD displej ATM1602B, který obsahuje 2 řádky a 16 sloupečků.  

Bity řídících signálů a datové bity jsou přímo připojeny k mikroprocesoru. Pin RW slouží pro 

zvolení režimů Read nebo Write (čtení, zápis), jelikož jsou data na LCD displeji pouze zapisována 

(zobrazována), není potřeba pin RW ovládat mikroprocesorem, ale můžeme ho napevno nastavit na 

log. 0, čili ho připojit se zemí. Signál RS slouží k tomu, aby displej věděl, v případě log. 1, že 

přenášený byte jsou data, nebo v případě log. 0 řídící instrukce (vypnutí kurzoru, smazání řádku, 

přechod na další řádek, nastavení fontu znaků atd.). Posledním řídícím signálem je signál E, jehož 

sestupná hrana provede přesun dat do řadiče. Na LCD displeji jsou ještě piny VDD, který je připojen 

přes tranzistor k mikroprocesoru, tento pin slouží jako přívod napájení LCD displeje, dále pin LED(+), 

který je opět připojen pomocí tranzistoru k mikroprocesoru a jeho sepnutím je aktivováno LED 

podsvícení LCD displeje a poslední důležitý pin VO, který zajišťuje regulaci kontrastu. Tento pin je 

připojen na jezdec trimru zapojeného mezi +5V a 0V [5]. 
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7.8 TOPENÍ 

Jako topný prvek může být použit například topný odporový drát, ale pro demonstraci a budoucí 

umístění termostatu jsem zvolil klasickou síťovou žárovku. Regulací jejího jasu nebo doby sepunutí 

regulujeme i její teplotu. Jednoduchou regulaci je možné provést dvěma způsoby. 

Pro regulaci ve střídavém obvodu je možné měřit průchod napětí nulou, který je snímán 

optočlenem PC814. Výstup tranzistoru optočlenu je připojen na vstup procesoru INT1, což je vnější 

přerušení, aktivní na log. 0 nebo sestupnou hranu. Žárovka je spínána triakem BT136, který je pomocí 

optotriaku MOC3010 galvanicky oddělen od mikroprocesoru. Takto zapojený obvod je možno 

nahradit speciálními integrovanými obvody, které tuto funkci integrují, jejich použití je ale nevýhodné 

kvůli mnohonásobné ceně, ve srovnání s uvedeným zapojením (viz Obr. 7.3). Procesor může regulaci 

jasu provádět programově pomocí PWM tak, že optočlen zaznamená průchod nulou a na jeho výstupu 

bude log. 0, která vyvolá vnější přerušení EXT. Jakmile je přerušení vyvoláno, je spuštěn časovač T. 

Po uplynutí času t, je sepnut triak, který zůstane sepnutý do dalšího průchodu nulou. Velikost úrovně 

jasu a teploty, kterou žárovka odvádí, nastavujeme právě dobou t, po kterou běží časovač T. 

Druhý způsob regulace je takový, že mikroprocesor bude generovat PWM pomocí dvou 

časovačů, TR0 a TR1. Časovač TR0 vyvolává přerušení po jedné vteřině a při každém přerušení 

rozsvítí žárovku. Zároveň s rozsvícení žárovky se spustí časovač TR1, který vyvolá přerušení každých 

50 ms. V každém takto vyvolaném přerušení dojde k dekrementaci proměnné, jejíž hodnota udává 

dobu, po kterou zůstane žárovka rozsvícena. Po dekrementaci na hodnotu 0 se deaktivuje časovač TR1 

a žárovka zhasne. Následuje opakování celého procesu. 

 

 

Obr. 7.3: Regulace pomocí triaku 
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7.9 VENTILÁTOR A SIRÉNA 

Ventilátor i siréna jsou připojeny k mikroprocesoru pomocí PNP tranzistoru BC556, který 

zajišťuje jejich spínání. Sirénu napájí napětí 5 V. Otáčky ventilátoru jsou regulovány pomocí PWM. 
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8 POPIS PROGRAMU 

8.1 HLAVNÍ PROGRAM 

Program nahraný v mikroprocesoru 89S8253 je napsán v jazyku symbolických adres (assembly 

language). Je vykonáván neustále v cyklu, v hlavní smyčce je postupně vykonáváno měření teploty 

která se spočítá dosazením načtené hodnoty z A/D převodníku do polynomické funkce, dále kontrola 

jestli změřená teplota nepřesáhla nastavenou mez sirény, PWM nebo minimální a maximální změřené 

teploty, vyslání informace o změřené teplotě do PC a zobrazení dat na LCD displeji. Po vykonání 

všech funkcí je testováno stisknutí některého z tlačítek. 

Nezávisle na této hlavní smyčce jsou vykonávány instrukce zapsané v přerušení od časovače 2. 

Časovač je nastaven tak, aby v něm napsaný program byl vykonáván každou vteřinu. V přerušení je 

prováděno řízení PWM, zápis do paměti EEPROM a také počítání hodin. 

Vzhledem k velikosti (4,2 KB) a složitosti nemá smysl program popisovat do detailů, 

ve zdrojovém kódu přiloženém na CD jsou přehledné popisky u každé důležité funkce nebo instrukce. 

8.2 32BITOVÁ ARITMETIKA 

Protože termostat pracuje pro měření a zpracování teploty s vysokými rozsahy (−50 °C  

až +300 °C) není možné ukládat teplotu do jednoho registru a pracovat s ním pomocí 8bitových 

aritmetických operací. V měření teploty jsou zahrnuty i desetiny stupně, takže číslo, které bude 

vyjadřovat teplotu bude v intervalu od  −500 do +3000, tj. 3500 hodnot. V tomto případě bychom si 

vystačili z 16ti bitovou aritmetikou, nesmíme ale zapomenout na počítání teploty pomocí polynomické 

rovnice, kde i rozsah 162 nedostačující. Proto je zapotřebí používat v mikroprocesoru 32bitovou 

aritmetiku, která v mikroprocesoru řady 8051 není implementována. 

V programu pro mikroprocesor je použita knihovna REGRESE.ASM, která zajišťuje veškeré 

aritmetické operace potřebné pro počítání teploty, taktéž obsahuje polynomickou funkci a její výpočet. 

Jako první operand – operand A reprezentují proměnné A_0, A_1, A_2 a A_3. Druhý operand 

proměnné B_0, B_1, B_2 a B_3. Do těchto proměnných je potřeba uložit 32bitové číslo tak, aby nultý 

bit proměnné OP_0 byl i zároveň nultý bit ukládaného čísla. Po naplnění hodnot se zavolá patřičná 

funkce, která provede požadovanou operaci a výsledek uloží nazpět do registrů A_0, A_1 A_2 a A_3. 

8.2.1 Sčítání a ode čítání 

Pro sčítání dvou 32bitových čísel slouží funkce ADD_32. Tato funkce pracuje tak, že  na 

začátku vynuluje bit CARRY, který nám bude sloužit jako příznak přetečení, pak vezme první dvojici 

operandů (A_0 a B_0) a provede jejich součet – funkce ADDC, která je již implementována 



 45 

v mikroprocesoru. Výsledek součtu je uložen do operandu A_0.  Pokud byl součet prvních operandů 

větší jak 255, příznak přetečení – CARRY bit – se nastaví do log. 1 a je v sledujícím kroku přičten 

k součtu druhých operandů. Takto sečteme všechny 4 operandy a dostáváme součet dvou 32bitových 

čísel.  

Podobným způsobem je naprogramována i funkce SUB_32, která slouží pro odčítání dvou 

32bitových čísel, jediný rozdíl je v tom, že operandy nejsou vzájemně sčítány, ale odečítány pomocí 

funkce SUBB. 

8.2.2 Násobení 

Násobení 16bitového čísla 16bitovým je složitější situace, kterou můžeme pro přehlednost 

rozdělit na 4 kroky, přičemž v každém kroku jsou počítány dílčí byty celkového výsledku. Pro výpočet 

je potřeba zavést čtyři pomocné proměnné – POM_0 až POM_3, do kterých jsou ukládány výsledky 

jednotlivých kroků. Jako první je vypočítán nejnižší byte výsledného 32bitového čísla a to pouze 

operací MUL operandů B_0 s A_0, kde do proměnné POM_0 je uložen obsah akumulátoru ACC, 

který obsahuje nižší byte výsledku násobení. Pro získání výsledku proměnné POM_2 je třeba sečíst 

výsledky násobení operandů B_0 s A_0, B_0 s A_1 a B_1 s A_0, kde je ošetřeno případné přetečení a 

inkrementováním proměnné POM_2. Výpočet POM_2 je vypočítán obdobným způsobem, sčítají se 

výsledky násobení operandů B_0 s A_1, B_1 s A_0, B_0 s A_2 a B_1 s A_1, opět je zahrnuto ošetření 

přetečení s inkrementací POM_3. Poslední proměnná POM_3 je vypočítána součtem součinů B_0 

s A_2, B_1 s A_1, B_0 s A_3 a B_1 s A_2. Posledním krokem je uložení výsledku z proměnných 

POM do proměnných A. 

8.2.3 Dělení 

Dělení probíhá obdobným způsobem jako dělení se zbytkem na papíře, kde v proměnné DELE 

je aktuálně počítaná část z celkového dělence, který je v proměnné A. Proměnná DELE je dělena 

dělitelem, výsledek dělení je log. 1 nebo 0, která jsou rotovány k celkovému výsledku (proměnná V). 

Zbytek z dílčího dělení je přesunut nazpět do proměnné DELE, ke které je přirotován další aktuálně 

nejvyšší bit z dělence. Tento krok je opakován celkem tolikrát, kolik je rozdíl počtu bitů dělence a 

dělitele. Program je navržen tak, aby dělení prováděl pro libovolný 32bitový dělenec a 8bitový dělitel. 

8.2.4 Záporná čísla 

Záporné hodnoty čísel jsou v programu reprezentovány ve dvou formách. Pomocí přímého a 

doplňkového kódu. 

Přímý kód je jakýsi druh vlastního zápisu, kde nejvyšší bit označuje zápornou teplotu. Např. 

aktuálně změřená teplota, která se nachází ve dvou registrech ADRESH a ADRESL nabývá záporné 

hodnoty, pokud nejvyšší bit v proměnné ADRESH je v log. 1. Protože tento způsob zápisu záporných 
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hodnot by byl při použití aritmetických operací zbytečnou komplikací, je při počítání s teplotou 

v programu zahrnut tzv. doplňkový kód, kde jsou záporné hodnoty reprezentovány dvojkovým 

doplňkem. 

Veškeré uložené teploty, jak aktuálně změřené, tak i nastavení mezí pro alarm, PWM, uložení 

v EEPROM atd. jsou reprezentovány právě v přímém kódu. 

8.3 KOMUNIKACE S PC 

Pro komunikaci mikroprocesoru s PC je navržen protokol, kde jako první je vysílán 

identifikační byte, pomocí kterého program v PC i v mikroprocesoru rozezná, jedná-li se o data 

teploty, hodin (časová synchronizace) nebo příznak čtení EEPROM paměti. 

Program v mikroprocesoru je napsán tak, aby každou hodnotu změřené teploty zobrazil jak na 

LCD displeji, tak ji i vyslal do PC, kde je také zobrazena. Pokud přijde z PC požadavek na vyčtení 

paměti, program v mikroprocesoru přeruší veškeré operace a začne vysílat obsah své EEPROM, který 

je po vyčtení zobrazen v přehledném grafu. 

8.4 PROGRAM V PC 

Pro PC byl v jazyku Delphi vytvořen jednoduchý program komunikující se zařízením. 

Vzhledem k tomu, že veškeré výpočty teploty jsou prováděny již v mikroprocesoru, je zdrojový kód 

programu v PC jednoduchý. O vše, co je pro příjem třeba se stará DLL knihovna dodávaná k obvodu 

FT232RL. Procedura Recieve v programu je zavolána při každém přijatém bytu, který je dále 

zpracován procedurou ZpracovatZnak, ve které se identifikuje o jaká data se jedná. Načtené teploty 

z EEPROM jsou zpracovány do přehledného grafu, který je vytvořen pomocí komponenty TChart. 

Ovládání programu je popsáno v příloze A.3. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo, obeznámit se s různými druhy měřících metod měření teploty při 

použití odlišných druhů teplotních senzorů a zhotovit návrh, který co nejlépe řeší danou problematiku. 

Omezující kritéria, která musela být brána v potaz byla, jak přesnost měřícího přístroje, tak i jeho 

cena. Jak je popsáno, je možné sestavit velmi přesný a obvodově jednoduchý termostat pomocí 

 integrovaného řešení (XTR 103), ale jeho cena se pohybuje v řádu tisíců Kč. Proto byl obvod, který 

obsluhuje teplotní senzor navržen z několika vhodně zapojených integrovaných obvodů, které byly 

pečlivě vybrány tak, aby jejich negativní parametry byly malé a neměly příliš velký vliv na výslednou 

nepřesnost. Mezi takové obvody patří přesná a stabilní napěťová reference, OZ s co největším 

vstupním odporem, malou napěťovou nesymetrií a velmi nízkým teplotním driftem. Dále i linearizační 

obvody, které budou co nejlépe nelineární charakteristiku teplotního senzoru kompenzovat. 

Komplikace při návrhu tvořily i parametry jako jsou, nenulový odpor vedení a celkově různé teplotní 

parametry všech použitých obvodů. 

V praktické části této práce byl navrhnutý obvod sestrojen, a oživen. Celé zařízení je řízeno 

mikroprocesorem, který pomocí svého programu zajišťuje jak komunikaci s PC, obsluhu LCD, funkce 

termostatu, tak i linearizaci odporové závislosti na teplotě teplotního senzoru. Velký ohled byl brán  

i na celkovou kalibraci zařízení, která byla prováděna jak nasimulováním určitých teplot hardwarově, 

tak i softwarově. 
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A OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉHO TERMOSTATU 

A.1 Ovládání zařízení 

Zařízení pro měření a zpracování teploty se ovládá velmi jednoduše. Obsahuje tři vstupní 

ovládací prvky ve formě tlačítek a jeden výstupní prvek ve formě LCD displeje. Je možné se přepínat 

mezi dvěma režimy – nastavovacím a základním. Základní režim slouží pro zobrazení teploty a času 

(viz Obr. C.1),  v nastavovacím režimu je možno nastavovat parametry jako jsou meze PWM a 

alarmu. 

 

Obr. C.1: Základní režim 

Základní režim – tlačítka jsou rozděleny zleva doprava na TL1, TL2 a TL3. Při podržení TL2 

bude teplota zobrazována v jednotkách °F, při dalším podržení se přepne nazpět na °C. TL3 má za 

úkol přepínat mezi zobrazením aktuální, minimální a maximální změřené teploty. Hodnoty těchto 

teplot jsou vynulovány po odpojení napájení. TL1 je nastavovací tlačítko, po jeho delším stisknutí se 

elektronický termostat přepne do nastavovacího režimu. 

Nastavovací režim – nyní je funkce tlačítek TL1, TL2 a TL3 odlišná od předchozího režimu. 

Stisknutím TL3 se pohybujeme po čtyřech úrovních menu, kde lze nastavit postupně horní a dolní mez 

sirény, horní a dolní mez PWM. Po stisknutí TL3 v místě zobrazení poslední položky (dolní mez 

PWM) se zařízení přepne nazpět do základního režimu. V jednotlivých úrovní menu je možné vstoupit 

do nastavovaní konkrétní meze a to stisknutím TL1. Po stisknutí je automaticky hodnota nastavované 

meze inkrementována o 10 °C (inkrementují se desítky). TL2 slouží pro dekrementování hodnoty. 

Pokud chceme nastavit mez teploty přesněji pomocí TL3 se přepneme na nastavení inkrementace nebo 

dekrementace jednotek, dále pak desetin. 

 

Je-li potřeba nastavit dolní mez PWM na hodnotu 50,6 °C, provedou se následující kroky: 

• Dlouhým stisknutím TL1 se přepneme do nastavovacího režimu a pomocí TL3 se přesuneme 

na položku „Nastavení PWM d. mez:“. 

• Tlačítkem TL1 a TL2 nastavíme 50 °C, poté 2x stiskneme TL3 (poprvé se přepneme na 

inkrementování a dekrementování jednotek, podruhé desetin), opět pomocí TL1 nebo TL2 

nastavíme požadované desetiny.  
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• Nyní už zbývá jen nastavenou hodnotu uložit. Zmáčkneme-li TL3, přepneme se automaticky 

na nastavování desítek, pokud ale nic nenastavíme a znovu TL3 zmáčkneme, přepneme se na 

další položku v meni „Nastavení PWM d. mez:“. Pro opuštění nastavovacího režimu stačí 

naposledy stisknout TL3. 

 

ALARM  – pokud změřená teplota přesáhne horní nebo dolní mez nastaveného alarmu, siréna 

začne signalizovat poplach, po ustálení teploty pod nastavenou mez se siréna vypne 

PWM  – regulace PWM funguje co se týče nastavených mezí stejně jako siréna, přesáhne-li teplota 

nastavenou mez, tak se spustí. V případě ventilátoru má PWM nastaveno celkem 10 kroku. Po 

překročení max. teploty pro PWM se větřák roztočí v nejnižších otáčkách. Pokud se přesto teplota 

zvyšuje, začne se ventilátor točit víc. V termostatu je nastaveno 10 rychlostí točení ventilátoru. 

Naprosto stejné je to i s topným prvkem. 

 

A.2 Instalace programu na PC 

Program je naprogramovaný v programovacím jazyku Delphi, optimalizovaný pro Windows XP 

a Windows Vista. 

Před používáním programu je potřeba mít v počítači nainstalovány ovladače pro zařízení 

FT232RL. Aktuální verzi ovladače je možné nalézt na stránkách výrobce FT232RL [16] nebo na 

přiloženém CD. Správnost nainstalovaných ovladačů je možné ověřit ve správci zařízení (Ovládací 

panely – Systém – Hardware – Správce zařízení),  kde v položce „Řadice sběrnice USB“ je položka 

FTDI FT8U2XX Device. Klikneme-li na její vlastnosti, bude v okně napsán název připojeného 

zařízení „USB Elektronický termostat“. 

A.3 Ovládání programu na PC 

Pro předejití problémů ve spojení je nutné nejdříve připojit zařízení do USB portu, teprve poté 

připojit síťové napájení. Ovládání programu je velice jednoduchou a spíše intuitivní záležitostí. 

Program slouží pro přehledné, grafické zobrazení teplot uložených v paměti EEPROM elektronického 

termostatu. Po spuštění programu není vytvořený komunikační kanál mezi PC a zařízením, proto jej 

musíme vytvořit kliknutím v nabídce USB – Connect. Úspěšné připojení je zahlášeno dialogovým 

oknem „Spojeno“. Nyní již započala komunikace a program zobrazuje Aktuální změřenou teplotu. 

Vyčítání paměti EEPROM  je provedeno po stisknutí na READ v nabídce EEPROM. 

Okamžitě po stisknutí začne mikroprocesor vysílat uložené hodnoty, což nějakou dobu trvá. Vyčítání 

je signalizováno jak na LCD displeji zařízení „Přenáším data do PC“, tak i v programu „Načítám“. Po 
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skončení načítání hodnot je vykreslen graf, který si automaticky přizpůsobí měřítko podle načtených 

hodnot. 

Graf  – jsou-li již hodnoty načtené, je možné se v grafu pohybovat nebo zobrazovat (zvětšovat) 

určitou část. Chceme-li si přiblížit určitý úsek grafu, označíme jej tak, že se stisknutým levým 

tlačítkem myši táhneme z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Ohraničená část se po 

uvolnění levého tlačítka přiblíží. Pro oddálení je potřeba provést opačný proces (stisknout tlačítko 

myši, táhnout z pravého dolního rohu do levého horního a uvolnit tlačítko). V grafu je také možné se 

pohybovat v libovolném směru – pohybem myši při stisknutém pravém plačítku.  

Časová synchronizace – vybráním položky TimeSync je provedena časová synchronizace. 

Čas, který je uložený v PC se přenese do zařízení, kde se uloží do RTC obvodu a zobrazí na displeji. 

  

 

Obr. C.2: Program komunikující se zařízením 
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B VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

B.1 Schéma zapojení DSP1 – napájecí část 
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B.2 Schéma zapojení DSP1 – obvodová část 
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B.3 Schéma zapojení DSP2 - LCD modul 
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B.4 Deska plošného spoje – DPS1 

 

B.5 Deska plošného spoje – DPS1 – rozmístění součástek 

 

 



 56 

B.6 Deska plošného spoje – DPS2 

 

B.7 Deska plošného spoje – DPS2 – rozmístění součástek 
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C ROZPIS SOUČÁSTEK 

Typ součástek i jejich ceny uvedené v tabulce jsou převzaté z online katalogu internetového 

obchodu GME a TME. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

C.1 DPS1 

Součástka Hodnota Typ Popis Cena/kus
R1 33 KΩ W10-33K Drátový rezistor v keram. Pouzdru 10,00 Kč
R2 270 Ω RR 270 Metalizovaný rezistor 0,6 W 1,00 Kč
R3 1 KΩ RR 1K Metalizovaný rezistor 0,6 W 1,00 Kč
R4, R5 10 KΩ RR 10K Metalizovaný rezistor 0,6 W 1,00 Kč
R6 2,49 KΩ SMD0805 2K49-HP Precizní SMD rezistor 0,1 % 33,00 Kč
R7 4,75 KΩ SMD0805 4K75-HP Precizní SMD rezistor 0,1 % 33,00 Kč
RN1 8x10 KΩ RR 8X10K Rezistorová síť 4,00 Kč
C1 10 mF E10000M/16V Elektrolytický kondenzátor 45,00 Kč
C2, C3, C4
C6, C12

100 nF CK 100N/50V2 Keramické kondenzátory 3,00 Kč

C5 4,7 µF E4M7/50V Elektrolytický kondenzátor 1,00 Kč
C7, C8, C9 22 pF CK 22P/100V RM5 Keramické kondenzátory 1,00 Kč
C10 1 µF E1M/50V Elektrolytický kondenzátor 1,00 Kč
C11 0,1 µF CT 0.1M/35V Tantalový kondenzátor 2,50 Kč
Q1, Q2 BC556A PNP tranzistory 1,00 Kč
Q3 12 MHz QM 12.000MHZ Krystal 10,00 Kč
Q4 32,768 KHz Q 32.768KHZ Krystal 4,00 Kč
G1 3 V B-CR2032L Lithiová baterie 14,00 Kč
X1 USB1X90B PCB USB zásuvka B 6,00 Kč
U1 7805-STM Stabilizátor napětí 8,00 Kč
U2 BT136/600 Tyristor 8,00 Kč
M1 B250C4000 Diodový můstek 9,00 Kč
TR1 TRHEI481-1X9 Transformátor 121,00 Kč
POJ1 FSF01 F pojistka 3,00 Kč
K1, K2, K3
K4, K5

ARK500/2 B Svorkovnice - 2 póly 4,00 Kč

CON1 MLW10G Vydlice - přímá 5,00 Kč
CON2 MLW14A Vidlice - zahnutá 8,00 Kč
REP1 KPE242 Piezoelektrická siréna 29,00 Kč
OK1 PC814 Optočlen 8,00 Kč
OK2 MOC3010 Optotriak 11,00 Kč
IC1 FT232RL Převodník USB <-> RS232 140,00 Kč
IC2 89S8253-24PU Mikroprocesor x51 108,00 Kč
IC3 LT1019CN8-2.5 Přesná napěťová reference 2,5 V 240,00 Kč
IC4 INA118P Přesný operační zesilovač 312,00 Kč
IC5 MCP3551-E/MS 22 bit. AD převodník 119,00 Kč
IC6 DS1302 Obvod reálného času 48,00 Kč
IC7 OPA2336PA RailToRail operační zesilovač 79,00 Kč

 



 58 

C.2 DPS2 

Součástka Hodnota Typ Popis Cena/kus
R1, R3 1 KΩ RR 1K Metalizovaný rezistor 0,6 W 1,00 Kč
R2, R4 10 KΩ RR 10K Metalizovaný rezistor 0,6 W 1,00 Kč
P1 10 KΩ PT10VK010 Trimr 8,00 Kč
T1, T2 BC556A PNP tranzistory 1,00 Kč
LCD MC1602E-SYL/H LCD displej - 16x2 125,00 Kč
CON1 MLW14A Vidlice - zahnutá 8,00 Kč
TL1, TL2
TL3

P-B1720E Tlačítkový mikrospínač 3,00 Kč
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D FOTODOKUMENTACE 

D.1 Deska plošného spoje – DPS1 

 

D.2 Deska plošného spoje – DPS2 
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D.3 Zařízení – boční pohled 

 

 

 

D.4 Zařízení – horní pohled 

 


