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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením záznamníku dat, který ukládá data 

z diferenčních tlakových snímačů na obkladech budovy. Tyto snímače měří podtlak 

působící při proudění vzduchu okolo budovy. V první části se práce zabývá 

průzkumem trhu hotových záznamníků dat, dále průmyslovými moduly vhodnými 

pro tuto aplikaci a také vhodnými diferenčními snímači tlaku. Zařízení je sestaveno 

a naprogramováno. Záznamník dat je odzkoušen při reálném měření na vodorovné 

střeše s dlaždicemi. Poslední část se věnuje programovému zpracování dat pomocí 

skriptu programu Matlab. 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Záznamník dat, Arduino, tlak, senzor, SD karta, I2C, SPI 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the making of a datalogger, which saves the data from 

differential pressure sensors placed on a building shell. These sensors measure 

negative pressure from the airflow around the building. The first part of the thesis 

includes market research of available dataloggers, industrial modules suitable for 

this application and appropriate differential pressure sensors. The device is 

assembled and programmed. Testing in real conditions on a horizontal roof with 

tiles is performed. The last part discusses programming and data processing, using 

script in Matlab software. 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá řešením jednoduchého záznamníku dat (neboli 

dataloggeru). Data, která má za úkol shromažďovat a ukládat pro další použití, se 

týkají tlaku z diferenčních snímačů, které jsou umístěny v dlaždicových obkladech 

budovy. Zařízení musí být schopno přijmout signál z více snímačů. 

 Vlastní realizaci konkrétního záznamníku bude předcházet průzkum trhu a 

zpracování rešerše týkající se komerčně dostupných a vyráběných záznamníků dat. 

Druhá část literární rešerše se bude týkat vývojových modulů, které by bez větších 

úprav byly vhodné pro vytvoření samotného zařízení. Parametry, které je nutné 

zohlednit při výběru modulu, jsou cena, výpočetní výkon, počet vstupů/výstupů 

(možnosti připojit analogové nebo digitální senzory), zda modul umožňuje připojit 

(nebo již obsahuje) čtečku SD karet a zda má modul veškeré periferie na desce, nebo 

je nutné připojit nějaké externí, například AD převodník. Modul by se měl volně 

prodávat a měl by disponovat alespoň základní podporou od výrobce, tedy 

například vývojovým prostředím nebo doporučenými zapojeními. Zohledněna bude 

také spotřeba mikroprocesoru tak, aby bylo možné jeho fungování na baterie. 

 V práci bude také proveden průzkum trhu snímačů tlaku vhodných pro tuto 

konkrétní aplikaci. Pracovní rozsah snímače vyplývá ze zadání, stejně jako nutnost 

odolnosti snímače proti povětrnostním vlivům. Na trhu jsou k dispozici dva základní 

typy snímačů – analogový a digitální. Senzory jsou dále rozlišeny pomocí typu 

měřícího portu, provedení přípojných pinů a dalších parametrů. 

 Po výběru HW bude následovat vlastní realizace zařízení, tedy zapojení všech 

komponent, otestování funkčnosti zapojení a otestování při reálném měření.  

Zvolený hardware bude nezbytné zapojit a správně naprogramovat tak, aby 

splnil účely záznamníku. Celé zařízení bude nutné uložit do obalu s dostatečným IP 

krytím, tak aby odolalo povětrnostním vlivům. 

Software pro zařízení bude vhodné doplnit dalším programem, který dokáže 

zpracovat data pro jednodušší vyhodnocení měření. 
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2 POŽADAVKY NA ZÁZNAMNÍK DAT 

Zařízení označující se jako záznamník dat (anglicky datalogger) slouží k záznamu 

dat ze snímačů nebo přístrojů. Tato data může ukládat do své vnitřní paměti anebo 

je odesílat, ať už pomocí bezdrátové sítě nebo pomocí kabelu, do dalšího zařízení, 

kde mohou být dále zpracována nebo pouze uložena pro možnost sledování historie.   

Zadání a požadavky na záznamník byly definovány pro konkrétní aplikaci a lze je 

shrnout do následujících bodů: 

• Záznamník vytvořený z komerčně dostupného hardware.  

• Datalogger má vstupy pro minimálně 4 snímače. 

• Zařízení ukládá data na SD kartu pro pozdější využití. 

• Obsahuje RTC modul, ze kterého je spolu s údajem ze senzoru ukládána také 

časová značka. 

• Zařízení bude pracovat jako ostrovní systém a v nejlepším případě bude 

fungovat na bateriový zdroj. 

• Zařízení bude uzpůsobeno prostředí exteriéru, tedy bude odolné vyššímu 

rozsahu teplot a bude voděodolné. 

• Zařízení je možné v budoucnu rozšířit o bezdrátový přenos dat. 

 

Účelem celého zařízení bude zaznamenávat tlak působící silou větru na obklady 

budovy. 

K záznamníku dat budou připojeny diferenční senzory tlaku. Ty budou 

připevněny v obkladové dlaždici na fasádě budovy, popřípadě na vodorovné střeše 

s dlaždicemi. Jeden vývod senzoru tlaku bude snímat tlak před dlaždicí a druhý v její 

zadní části. Pokud v přední části obkladu bude foukat vítr, bude podle Bernoulliho 

rovnice docházet k poklesu tlaku v přední části dlaždice. Tato změna tlaku má 

tendenci odtrhnout obklad. 
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3 MĚŘENÍ RYCHLOSTI VĚTRU POMOCÍ 

TLAKOVÝCH DIFERENČNÍCH SNÍMAČŮ 

Pro měření rychlosti kapaliny se využívají různé principy. Nejčastější využití měření 

rychlosti proudění je v průmyslu při měření objemu (hmotnosti) proteklé látky skrz 

potrubí, například ropa, plyn, chemické látky a další. Pro měření rychlosti proudění 

vzduchu v otevřeném prostoru lze využít anemometry, kde měříme rychlost 

proudění pomocí otáčející se vrtulky. Druhý způsob měření rychlosti proudění 

využívá princip měření tlakové diference, kdy tlak měříme v částech, kde látka 

proudí jinou rychlostí. 

3.1 Tlak 

Pokud je předmět ponořen v tekutině a je vystaven působení této tekutiny, působí 

na něj síla. Tento jev se označuje jako tlak. Je definován jako plošný účinek síly podle 

následujícího vzorce a označujeme jej jako statický tlak prostředí. 

𝒑 =
𝜟𝑭

𝜟𝑺
 [Pa] (převodní vztah 100 kPa = 1 bar = 14,5 psi)    (3.1) 

F – působící síla [N], S – plocha na kterou působí [m2] 

 

Dále rozlišujeme dynamický tlak, který vzniká v proudícím prostředí tekutiny a jeho 

rovnice je: 

𝑝𝑑⃗⃗⃗⃗ =
1

2
𝜌𝑣⃗⃗⃗⃗ 𝑣

2          (3.2) 

ρv – hustota proudící tekutiny [kg/m3], v – rychlost proudící tekutiny [m/s] 

  

Z těchto dvou rovnic je možné sestavit tzv. Bernoulliho rovnici, která vyjadřuje 

zákon o zachování energie a lze ji zapsat jako: 
1

2
𝜌𝑣⃗⃗⃗⃗ 𝑣

2  +  𝑝 =  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑛í        (3.3) 

ρv – hustota proudící tekutiny [kg/m3], v – rychlost proudící tekutiny [m/s], p – 

statický tlak v místě proudění [Pa] 

 

A znamená, že součet dynamického a statického tlaku je konstantní. 

Pokud budeme uvažovat neměnnou hustotu tekutiny, tak při zvýšení rychlosti 

proudění tekutiny musí dojit k poklesu dynamického tlaku p.  
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3.2 Maximální rozsahy diferenčního snímače 

Výpočet maximálního rozsahu snímače je možné provést přes výpočet síly, která je 

potřebná pro odtrhnutí obkladu od budovy. Pro zjednodušení výpočtu působcích sil 

budeme počítat s obklady (dlažbou), která je položená na vodorovné střeše. Mezi 

touto střechou a dlažbou je vzduchová mezera, kam se dá schovat snímač. 

 Reálné rozměry jedné dlaždice jsou 500x500x50 mm a váha 28,1 kg [1]. Síly, 

které působí na dlaždici, jsou znázorněny na obrázku 3.1. Síla Fg je tíhová síla, touto 

silou je dlaždice přitahována k podložce. Síla F určuje vztlakovou sílu, která působí 

na dlaždici z vrchní strany, pokud bude nad touto stranou proudit plyn. V mezním 

případě se tyto síly budou rovnat a při dalším zvýšení vztlakové síly dojde 

k nadzvednutí dlaždice a dále k jejímu oddělení od podložky. 

 

 
Obrázek 3.1: Síly působící na dlaždici 

 

Působení síly F a Fg lze zapsat pomocí rovnic, ve kterých porovnáme tyto dvě 

působící síly a vypočítáme velikost působící vztlakové síly a dále tlak (podtlak) 

působící na horní stranu dlaždice. 

 

Tíhová síla Fg se vypočte následujícím způsobem 

Fg = 𝑚 ⋅ 𝑔           (3.4) 

m – hmotnost dlaždice [kg], g – tíhové zrychlení [m/s²]  

 

Vztlakovou sílu získáme vyjádřením z rovnice 3.1 

𝐹 = 𝑝 ⋅ 𝑆          (3.5) 

F – působící síla [N], p – tlak [Pa], S – plocha, na kterou působí síla [m2] 
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Nyní porovnáme obě rovnice 

𝐹 = 𝐹𝑔           (3.6) 

𝑝 ⋅ 𝑆 = 𝑚 ⋅ 𝑔          (3.7) 

 

Z poslední rovnice vyjádříme tlak p 

𝑝 =
𝑚⋅𝑔

𝑆
          (3.8) 

 

A číselně dosadíme hodnoty dlaždice a tíhového zrychlení 

𝑝 =
28,1⋅ 9,81

0,5 ⋅0,5
          (3.9) 

𝑝 = 1102,64 𝑃𝑎         (3.10) 

 

V ideálním případě, pokud snímač bude měřit pouze dynamický tlak (ten se projeví 

jako podtlak) a nebude na něj působit síla z nárazů větru (nebude foukat do 

snímače), budeme měřit  tlak maximálně 1100 Pa (1,1 kPa). Je vhodné zvolit snímač, 

který má vyšší rozsah, protože někteří výrobci garantují přesnost 

v rozsahu menším, například 10-90 %. Také pokud by foukal vítr do snímače a 

působil na něj tlakovou silou, je dobré tyto výkyvy také měřit.  Z těchto důvodů je 

lepší lehce zvýšit rozsah snímače, například na 2 kPa. 
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4 VOLBA HARDWARU PRO VYTVOŘENÍ 

ZÁZNAMNÍKU 

Tato část se zabývá zmapováním trhu a nalezením nejvhodnějšího hardwaru pro 

vytvoření záznamníku. Je proveden průzkum trhu s průmyslově vyráběnými 

kompletními dataloggery.  

  V kapitole 4.2 se diskutuje použití vývojových modulů (kitů) pro vytvoření 

záznamníku dat. Vybraný hardware musí mít všechny vlastnosti potřebné pro 

vytvoření záznamníku podle kapitoly 2. 

4.1 Komerčně vyráběné dataloggery 

Zařízení v této kategorii by mělo být schopno ihned po zapojení zaznamenávat a 

ukládat data z diferenčních snímačů tlaku. Tato data spolu s časovým razítkem poté 

ukládat na SD kartu. 

V cenové kategorii do 5000 Kč nenajdeme zařízení, které by disponovalo 

multifunkčními vstupy. Všechny přístroje v této cenové kategorii jsou určeny pro 

měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu. Ať už pomocí v přístroji integrovaných 

měřících sond nebo pomocí samostatných měřících stanic, které odesílají data do 

centrálního modulu. Dražší zařízení tedy dokáží monitorovat tyto údaje na více 

místech v prostředí. 

Zařízení, která by disponovala alespoň čtyřmi multifunkčními vstupy, na trhu 

příliš není a jejich cena je ještě vyšší. Často tato zařízení nejsou uzpůsobená pro 

použití v exteriérech a nedisponují dostatečnou ochranou proti vlivům počasí. 

Následující zařízení jsou schopna zaznamenávat data z více diferenčních senzorů 

tlaku. 

4.1.1 PicoLog  

Zařízení z řady PicoLog je určeno pro záznam a ukládání dat ve spojení s počítačem, 

k tomuto účelu také slouží software PicoLog. 

Zařízení může disponovat až 16 analogovými vstupy a může ukládat data 

v maximálním rozlišení 12bitů [2]. Napěťové úrovně, které je možné zaznamenávat, 

jsou v rozsahu 0 – 2,5 V.  

Počet vzorků, které je schopné zařízení zaznamenávat za sekundu, se odvíjí 

od použitého softwaru. V případě použití softwaru PicoLog je možné použít 

frekvenci 1000 Hz.  

K počítači se připojuje záznamník pomocí rozhraní USB.  

Zařízení má doporučenou cenu od výrobce přibližně 5400 Kč, ale 

v tuzemských e-shopech se jeho cena pohybuje zhruba o 2 tisíce korun výš. 
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4.1.2 Comet M1300 

Tento záznamník je poháněn bateriemi a disponuje čtyřmi univerzálními vstupy. Na 

vstupy může být přivedeno stejnosměrné napětí v rozsahu 0 až 10 V nebo 

stejnosměrný proud v rozsahu 0 až 20 mA [3]. 

Přístroj má integrovanou paměť pro milion hodnot, také může být připojen 

do sítě pomocí ethernetového konektoru. 

Maximální frekvence vzorkování je 200 Hz. Pracovní teplota přístroje je 

v rozsahu -10 až +60 °C.  

Tento přístroj je dostupný v českých e-shopech za cenu přibližně 20 tisíc 

korun. 

4.1.3 COMET MS6R 

MS6R je stolní zařízení pro zpracování a záznam elektrických veličin. Zařízení 

disponuje 16 vstupy [4]. Každý může měřit jinou veličinu, jedná se například o 

teplotu, diferenční tlak, napětí, proud atd. 

Měření probíhá s připojeným počítačem nebo samostatně, zařízení disponuje 

vlastní pamětí pro 500 tisíc záznamů. Obsahuje komunikační rozhraní RS232, USB, 

ethernet. 

Bohužel toto zařízení disponuje maximální obnovovací frekvencí 1 Hz. Další 

nevýhodou je velikost zařízení, protože se očekává, že bude využito v laboratoři. 

Cena takového zařízení je velmi vysoká, přibližně 25 tisíc korun. 

4.2 Vývojové moduly vhodné pro vytvoření záznamníku 

dat 

Následující část rozebírá možnosti průmyslově vyráběných modulů při použití jako 

záznamníku dat. Důraz je kladen především na poměr cena/výkon. Další 

posuzovaný parametr je, zda je vývojový modul plně připraven, anebo se na něm 

musí provést úpravy – především připojit externí zařízení (například čtečka karet, 

AD převodníky atd.). Při výběru je také posuzována spotřeba elektrické energie 

daným zařízením a jeho schopnost fungovat na bateriový zdroj. 

4.2.1 Arduino UNO 

Arduino UNO je nejrozšířenější vývojová deska z rodiny Arduino. Vyrábí ji různí 

výrobci, ale především společnost ARDUINO, která vývojové desky zastřešuje také 

softwarově (program Arduino IDE) a pracuje na vývoji nových typů desek. Na 

internetu je velmi rozsáhlá komunita, která sepisuje návody, vytváří knihovny nebo 

sestavuje příklady použití. 
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Tato deska obsahuje čip ATmega328P, tedy disponuje 14 vstupně-

výstupními digitální piny (6 PWM), 6 analogovými vstupy a dalšími konektory (USB, 

napájecí vstup) a stavovými diodami (napájení, RX, TX, univerzální dioda) [5, 6]. 

K další výbavě desky patří resetovací tlačítko, napájecí vstup a výstupy. K desce se 

dá připojit nepřeberné množství modulů, které rozšíří možnosti této desky. Pro naši 

potřebu existuje speciální Data Logger Shield, který kombinuje čtečku SD karty 

s RTC modulem.  

Z komunikačních protokolů a sběrnic Uno disponuje rozhraním I2C a SPI. Lze 

také využít standartní sériovou komunikaci. 

Při využití analogových senzorů lze využít integrované 10bitové převodníky. 

V případě nedostatku vstupů nebo nedostatečné přesnosti lze připojit externí 

převodníky, komunikující například přes I2C. 

Výrobce stanovil oficiální cenu na 20 euro (v přepočtu přibližně 500 korun). 

V České republice od oficiálních distributorů se dá Arduino Uno pořídit za cenu 

přibližně 700 korun. 

4.2.1.1 Arduino Data Logger Shield 

 Doplňující deska pro Arduino obsahuje čtečku SD (Secure Digital) karet a RTC 

(real time clock) modul. Následující informace jsou čerpány z datasheetů [7], [8]. 

Celá deska je zasunuta do pinů na Arduinu (kompatibilita s Arduinem UNO, 

Duemilanove, Diecimila, ADK/Mega R3 a vyšší). Deska Data Logger Shieldu 

nezabere žádné další místo do šířky, pouze zvýší jeho výšku přibližně o 15 

milimetrů. Všechny vstupní a výstupní piny jsou průchozí a skrz shield připojeny 

k pinům na desce Arduino. Průchozí jsou také piny, které jsou potřebné pro chod 

Data Logger Shieldu. 

 Čtečka SD karet pracuje se souborovým systémem FAT16 nebo FAT32. Pro 

čtečku SD karet lze využít standardní Arduino knihovnu SD.h nebo využít další volně 

dostupné knihovny (například SdFat dostupná ze stránek s knihovnami pro Arduino 

[9]).  

SD karta je úložné médium, které je vyráběno v různých fyzických velikostech (mini 

SD, microSD a standarní SD velikost) a také v různých paměťových velikostech. 

Nejstarší typy SD měly velikost omezenou na 2 GB, poté byly nahrazeny standardem 

SDHC (Secure Digital High Capacity), který dovoloval maximální velikost až 32 GB. 

Nejnovější typ SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) dovoluje maximální 

kapacitu 2 TB podle webových stránek [10], [11].  

Na kartě je uvedena velikost paměťového prostoru SD karty, typ (SD/SDHCSDHX) a 

rychlostní třída. Tyto rychlostní třídy definuje SD Associace viz [12]. Rozeznáváme 

pět různých tříd SD karet - 0, 2, 4, 6 a 10. Třída definuje minimální rychlost zápisu 

jako rychlost (číslo třídy) v MB/S.    
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V současné době se jejich cena pohybuje v nižších řádech stokorun pro kapacitu 

2 GB. V shieldu je zabudována čtečka standardní velikosti SD. 

 Hodiny reálného času (RTC – Real-time clock) dokáží udržovat aktuální čas 

(rok, měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu). Procesor, který není vybaven tímto 

modulem, dokáže sledovat čas pouze v milisekundách od spuštění programu a při 

výpadku napájení dojde k restartování tohoto časovače. Tento RTC modul je 

doplněn o držák baterie CR1220. Baterie pohání modul při výpadku (nebo vypnutí) 

napájení z mateřské desky.  Základem modulu je nízkopříkonový čip DS1307. Tento 

čip komunikuje s Arduino deskou pomocí rozhraní I2C.  

 Deska obsahuje také 2 LED diody, které je možné použít pro indikaci 

jednotlivých stavů zařízení. Vstupy diod jsou vyvedeny na desce a pro propojení je 

nutné naletovat propojovací vodič. 

Cena Data Logger Shieldu se pohybuje v českých e-shopech na úrovni 250 Kč.  

4.2.2 LaunchPad MSP-EXP430F5529LP 

  LaunchPad MSP430 jsou nízkopříkonové vývojové desky od firmy TEXAS 

INSTRUMENTS, které jsou optimalizovány pro napájení z baterie.  

Deska LaunchPad MSP-EXP430F5529LP disponuje 40 pinovým konektorem, 

ke kterému se dají připojit další moduly ze systému BoosterPack. Obsahuje vstupní 

konektor USB, dále resetovací tlačítko, výstup pro napájení senzorů.  

Vývojová deska obsahuje 16 bitový mikrokontroler s 128KB flash pamětí, 

8KB RAM a časovače [13]. Analogové vstupy jsou připojeny přes 12bitový AD 

převodník. Pro sériovou komunikaci je možné využít protokoly UART, I2C nebo SPI.  

K výstupním zařízením na desce se řadí integrované LED diody. Vstupní 

zařízení představují 2 tlačítka. Na desce se také nachází tlačítko pro resetování 

celého zařízení a tlačítko pro upgrade firmwaru.  

Napájení desky může být řešeno zdrojem s napětím 5 nebo 3,3 voltů.  Při 

napájení desky z USB konektoru je k dispozici DC/DC měnič. 

Pro ověření funkčnosti nahrávaného softwaru disponuje integrovanou 

emulací pro programovaní a debugování. 

Americký výrobce Texas Instruments prodává tuto desku za 13 USD (v 

přepočtu 300 korun). V e-shopech s dodáním do České republiky se cena pohybuje 

okolo 350 Kč. 

4.2.2.1 MSP-430FR5994 

Tato deska obsahuje stejný procesor a periferie jako MSP-EXP430F5529LP, ale na 

desce je již obsažena čtečka SD karet [14]. 

Cena od výrobce je nastavena na 17 USD (v přepočtu 400 Kč). V e-shopech 

distributorů se cena pohybuje okolo 450 Kč. 
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4.2.2.2 Rozšíření pro LaunchPad 

Výrobce Texas Instruments v současnosti vyrábí pouze 3 rozšiřující moduly 

BoosterPacks, které jsou plně kompatibilní s deskami LaunchPad. Ani jeden 

z modulů se k aplikaci pro datalogger nehodí. Lze použít univerzální rozšiřující 

desky a propojit je pomocí vodičů. 

Výrobce také neposkytuje dostatečnou podporu pro tuto desku, ať už se jedná 

o programovací software, ukázková řešení nebo knihovny. Ani komunita kolem 

LaunchPadu není příliš aktivní a nedokáže suplovat podporu poskytovanou 

výrobcem. 

4.2.3 BeagleBoard 

Řada BeagleBoard od firmy Texas Instruments obsahuje několik mini počítačů, 

s různým výpočetním výkonem a různou konektorovou výbavou. V portfoliu se jako 

nejvhodnější kandidát pro využití jako bateriového záznamníku jeví BeagleBone 

Black.  

Počítač obsahuje Linux, 512 MB RAM, 4 GB úložiště a grafický akcelerátor. 

Procesor je AM335x 1 GHz ARM Cortex-A8 [15], tedy relativně výkonný čip.  Deska 

umožňuje jednoduché připojení displeje. Disponuje také zabudovanou čtečkou 

mikro SD karet. Pro připojení externích periferií je deska vybavena 20 pinovým 

vstupně-výstupním konektorem. K dispozici je také USB konektor pro připojení 

externích periferií. 

Pokud bychom chtěli tuto desku napájet z baterií, potřebovali bychom proud 

přibližně 460 mA (při 5v). Tedy deska není vhodná pro trvalé připojení 

k akumulátoru z důvodu vysoké spotřeby. 

Cena v českém e-shopu se pohybuje okolo 1500 Kč. 

  

4.2.4 SparkFun Logomatic v2  

 Tento modul v sobě spojuje vše potřebné pro vytvoření záznamníku: čip LPC2148 

ARM7, 10 GPIO pinů, 10bitový DA převodník (6 analogových vstupů), čtečka mikro 

SD karet, zabudovaný bateriový správce MCP73831, ale také módy pro šetření 

energie [16].  

Vstupů pro připojení senzorů je 8 a umožňují připojit jak digitální, tak 

analogové senzory. Díky dvěma 10 bitovým zabudovaným převodníkům není 

potřeba připojovat další externí převodník. 

Vstupní USB konektor slouží pro programování a může sloužit také pro 

napájení desky. Pro přívod napájecího napětí lze také využít JACK konektor.  

Čtečka microSD karet podporuje formát FAT32. 
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V současnosti v ČR žádný prodejce, ani oficiální distributor SparkFunu, nemá 

tento modul v nabídce. V případě této desky nelze stanovit cenu z českého e-shopu 

nebo alespoň obchodu, který by oficiálně zboží dodával do České republiky. 

4.2.5 Raspberry Pi 3 model B 

Jednodeskový mini počítač, který obsahuje čip Broadcom BCM2837 (64-bit) [17], je 

ideální pro vytváření vývojových kitů a zkušebních zařízení. Je ho možné využít pro 

ovládání jednoduchých strojů nebo po připojení k monitoru jako multimediální 

domácí centrum, k tomuto účelu slouží HDMI konektor, který je integrovaný přímo 

na desce mikropočítače. 

Další vybavení desky tvoří 1 GB RAM, bezdrátové LAN připojení, připojení 

Bluetooth a ethernetový port. Raspberry disponuje 4 USB porty a 40 pinovým GPIO 

konektorem. 

Procesor nedisponuje integrovaným AD převodníkem a bylo by nutné použít 

externí. 

Výpočetní výkon pro aplikaci bateriově napájeného dataloggeru je příliš 

vysoký a tomu také odpovídá spotřeba. Doporučené napájení je přes USB (5 V) a 

proud dosahuje až 2,5 A, tedy nelze jednoduše použít bateriové napájení. 

Raspberry Pi 3 model B stojí v oficiálním českém e-shopu 863 Kč. 

 
Tabulka 4.1: Srovnání základních vlastností vývojových modulů 

Vývojová 

deska 

Arduino UNO LaunchPad MSP-

EXP430F5529LP 

Raspberry 

Pi 3 Model 

B 

SparkFun 

Logomatic 

v2 

BeagleBone 

Black 

Digitální 

vstupní a 

výstupní 

piny 

14 

digitálních 

vstupů/ 

výstupů 

33 digitální 

vstupů/ 

výstupů 

24 digitální 

vstupů/ 

výstupů 

8 kombino 

vaných – 

analogové/ 

digitální 

63 

digitálních 

vstupů/ 

výstupů (25 

určených 

pro displej) 

Analogové 

vstupní a 

výstupní 

piny 

6 

analogových 

vstupů 

8 analogových 

vstupů 

- 7 

analogových 

vstupů 

Analogový 

převodník 
10bit ADC 12bit ADC - 10bit ADC - 

Nutnost 

připojit 

další 

zařízení 

Čtečka SD 

karet, RTC 

RTC Čtečka SD 

karet, RTC, 

analogový 

převodník 

RTC RTC 

Vstupní 

napětí 
9-12 V 5 V 5 V 3,3 V 5 V 
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Spotřeba 

definovaná 

výrobcem 

250 mA (9-

12 V) 

- (nízko 

příkonový) 

Zdroj 2 A  90 mA  460 mA 

 

 
Tabulka 4.2: Přibližná cena vývojových modulů 

Název zařízení Cena stanovená 

výrobcem 
Cena v českém obchodě 

Arduino UNO 500 Kč 700 Kč 

LP MSP-

EXP430F5529LP 

300 Kč 350 Kč 

LP MSP-430FR5994 400 Kč 450 Kč 

BeagleBone Black - 1500 Kč 

SparkFun Logomatic v2 1100 Kč Nedostupné 

Raspberry Pi 3 model B - 900 Kč 

Ceny jsou zaokrouhleny na 50 Kč. Pro převod cen byl použit kurz 1 USD jako 23 Kč, 

1 EUR jako 26 Kč. Údaje jsou z října 2018. 

4.3 Závěr pro výběr vývojového modulu 

Jako nejjednodušší řešení pro záznamník dat se jeví SparkFun Logomatic v2, protože 

toto zařízení je už od výrobce uzpůsobeno přesně pro požadavky dataloggeru. 

Disponuje čtečkou SD karet, AD převodníkem i vstupními piny pro připojení 

digitálního snímače. Spotřeba také nedosahuje vysokých hodnot a po využití 

úsporných módů by deska mohla být napájena z baterie. Bohužel tento vývojový 

modul není v době výběru hardwaru dostupný u žádného prodejce s dodáním do ČR. 

 Raspberry Pi 3 a BeagleBone Black by bylo nevýhodné použít z důvodu 

vysoké spotřeby (i když procesory disponují vysokým výkonem, ale ten bychom 

nevyužili) a zařízení se pro tento účel standardně nepoužívá. 

 Procesory MSP a Arduino mají téměř shodné parametry, ovšem Arduino 

dokáže nabídnout velmi rozsáhlou komunitu, spousty návodů a návrhy vytvořených 

produktů. Texas Instruments nenabízí ani základní podporu v podobě vývojového 

prostředí a musí se využít některé z univerzálních prostředí. 

  



 23 

5 VÝBĚR SNÍMAČŮ TLAKU 

Měření síly větru působící na obklad budovy bude provedeno pomocí diferenčních 

tlakových snímačů (jinak také tlakových převodníků). Základní požadavky na 

snímače definuje přímo zadání. Jejich rozsah musí být ± 2 kPa (podle kapitoly 3.2), 

měly by být teplotně nezávislé (teplotně kompenzované) a odolné širší škále teplot 

a vzdušné vlhkosti, aby mohly být umístěny v exteriéru. 

Snímače rozdělujeme na dvě základní skupiny – analogové a digitální. 

5.1 Požadavky pro výběr snímače 

Pro nalezení konkrétního typu analogového snímače použijeme následující body: 

• Analogový výstup (může být zesílený i nezesílený) nebo digitální podle typu 

snímače 

• Diferenční uspořádání snímače 

• Rozsah snímače ± 2 kPa (pro vyhledávání převedeno na 0,3 Psi) 

• Teplotně kompenzovaný 

• Vstupní porty tlaku by měly být v jedné ose a směřovat proti sobě (pro 

snadnější instalaci do obkladu), viz obrázek 5.1 (tzv. axiální provedení) 

 
Obrázek 5.1: Schematické zobrazení axiálního vyvedení portů u tlakového diferenčního 

snímače 

 

5.2 Analogové diferenční snímače tlaku 

Analogové diferenční snímače tlaku jsou nejčastěji provedeny v můstkovém 

zapojení. Čtyři proměnné rezistory zapojené do Wheatstoneova můstku s odporem 

závislým na měřené veličině jsou zapojeny tak, aby v základním stavu (při 

vyváženém napětí) bylo naměřené napětí nulové. V takovémto zapojení je potřeba 

další elektronika pro zpracování malých analogových signálů. Čidlo může být 

kompenzováno na změnu teploty přidáním dalších teplotně závislých odporů. 
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Výstupní signál z můstkového zapojení je nízké napětí, které je potřeba zesílit a 

pomocí AD převodníku převést na digitální, který je možné dále zpracovat. Výběrem 

vhodného AD převodníku (počtem výstupních bitů) můžeme měnit rozlišení 

výsledných digitálních dat. Signál je spojitý, ale při převodu na digitální (který lze 

zpracovat v mikroprocesoru) dochází k diskretizaci.  

Spotřeba samotných snímačů dosahuje přibližně řádu desítek mikroampér při 

napájecím napětí 10 V. Tato spotřeba je navýšená potřebou připojení AD 

převodníku, popřípadě zesilovačem, při využití čidel s nezesíleným signálem. 

5.2.1 Konkrétní analogové snímače 

Použijeme filtr pro vyhledání konkrétních typů snímačů u některého 

z velkých obchodníků s elektro součástkami (TME, Farnell, Digikey). Volbami na 

těchto stránkách lze výběr omezit na typy snímačů, které odpovídají potřebám 

zadání, tak jak jsou definovány v kapitole 5.1. Vyhledávač těchto stránek nám výběr 

výrobce omezí na firmy Honeywell, Sensirion a NXP (Freeescale). 

5.2.1.1 NXP (Freescale) 

Výrobce nabízí jedinou řadu analogových čidel MPX[18]. Tato řada nabízí lineární 

napěťový výstup s teplotní kompenzací a kalibraci offsetu. Nejbližší rozsah tlaku je 

4 kPa. 

Žádný z řady těchto snímačů nedisponuje vyvedením obou portů pro tlak 

v osové rovině (obrázek 5.1). Při použití takto řešených senzorů by muselo dojít 

k prodloužení a přesměrování alespoň jednoho portu například pomocí hadičky, 

takto řešený snímač by byl prostorově náročnější. 

5.2.1.2 Sensirion 

Sensirion pro měření diferenčního tlaku nabízí řadu čidel SDP [19].  

Nejbližším rozsahem zadání disponuje senzor SDP2000-L a tento rozsah činní 3500 

Pa, tedy 3,5 kPa. Senzor má porty vyvedené rovnoběžně vedle sebe. Elektrické 

připojení ke snímači se provádí pomocí konektoru. Další senzory mají rozsah pouze 

0,5 kPa a neodpovídají zadání.   

5.2.1.3 Honeywell 

Firma Honeywell nabízí z trojice výrobců nejširší nabídku snímačů tlaku. Pro výběr 

řady a poté konkrétního modelu snímače je možné využít internetové stránky 

výrobce, viz [20]. Každý snímač má kódové označení, ve kterém jsou obsaženy 

informace o snímači – řada, rozsah tlaku, typ měřiče (diferenční, absolutní,…), 

provedení vstupních pinů a pouzdra snímače, typ výstupu, napájecí napětí a 

popřípadě další informace. Ke každé řadě je možní najít datasheet, pomocí kterého 

lze kódy rozklíčovat. 
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  Výrobce nabízí série se zesíleným i nezesíleným signálem. V každé sérii jsou 

snímače v různých provedením, dále se zaměříme pouze na snímače v diferenčním 

uspořádání a s nezesíleným výstupním signálem. 

V každé řadě senzorů najdeme více než 40 různých rozsahů. Pro tuto aplikaci 

budeme dále brát v potaz senzory s rozsahem co nejblíže 2 kPa. 

Honeywell označuje provedení s osovými porty jako „Dual axial barbed ports, 

opposite sides“. 

Jako příklad vhodného senzoru ze série 24PC (nezesílený výstupní analogový 

signál) uvedeme senzor 24PCEFA6D [21]. Kde 24PC označuje řadu, E označuje 

rozsah 0,5 psi (3,4 kPa), F označuje materiál jako fluorosilicon, A typ portů (rovný) 

a 6D označuje typ pouzdra a vývodů (1x4 SIP, diferenční). 

5.3 Digitální diferenční snímače tlaku 

Digitální snímače na rozdíl od analogových nepotřebují žádnou další elektroniku 

pro úpravu signálu, protože součásti potřebné pro zesílení signálu a převod na 

digitální signál (pomocí integrovaného AD převodníku) jsou již obsaženy přímo ve 

snímači. Nejčastěji je výstup realizován pomocí sériového rozhraní I2C nebo SPI. 

Signál není spojitý a je vzorkován s určitou periodou (například 1ms).  

5.3.1 Fyzické zapojení digitálního snímače 

Digitální snímače mají vstupní piny pro napájení, zem a výstup signálu. Počet 

datových výstupních pinů se liší podle použité sběrnice. Čidla se sběrnicemi mohou 

být připojena na stejném vodiči a zapojením do série (podle počtu a typu snímačů) 

se dá ušetřit značné množství kabeláže. Při sériovém zapojení snímačů je nutné mít 

snímače s různou adresou (v případě I2C) nebo vést samostatné vodiče pro SS 

(Slave Select), a to v případě SPI. 

Spotřeba při měření těmito snímači je dána pouze spotřebou vlastního 

snímače, protože nepotřebujeme žádné další zařízení. Spotřeba takovýchto snímačů 

se pohybuje okolo 5 mA (například digitální snímače řady HSC od firmy Honeywell 

3,5 mA při 5 V napájecího napětí pro snímače s rozsahem menším než 4 kPa [22]).  

5.3.2 Konkrétní digitální snímače 

Vývojová deska Arduino disponuje jak rozhraním SPI, tak rozhraním I2C, tedy při 

výběru snímače není rozhodující, pomocí kterého komunikačního protokolu snímač 

komunikuje. 

 Požadavky na digitální snímač jsou definovány v kapitole 5.1. 



 26 

5.3.2.1 Sensirion 

Všechny převodníky tlaku od firmy Sensirion, které disponují digitálním výstupem, 

jsou z řady SDP. Tato řada nemá snímač vhodného rozsahu [19] (pouze analogový 

snímač s rozsahem 3,5 kPa).  

5.3.2.2 Amphenol All Sensors Corporation 

SPI a I2C integrovala firma Amphenol do jediného snímače. Série, do které tento 

snímač patří, nese název DLH. Všechny snímače z této řady obsahují integrovaný 

16,17,18 bitový převodník. Na výstupu snímače je možné snímat jak hodnotu tlaku, 

tak hodnotu teploty.  

 Nejbližší rozsah mají snímače DLH-L05D a DLH-L10D, jejich rozsah je 

definován jako ±5 inH2O neboli ±10 inH2O (v přepočtu 1,25 kPa a 2,49 kPa) [23]. 

 Provedení se dvěma vstupními měřicími porty na opačných stranách se 

skrývá pod kódovým označením E2. Další symboly v kódovém označení nesou další 

informace – rozsah, vyvedení pinů, rozlišení, teplotní rozsah a další. Snímače jsou  

v provedení s výstupními piny v jedné nebo ve dvou řadách (tzv. SIP – single inline 

package a DIP – dual inline package).   

5.3.2.3 Honeywell 

Tato firma má širokou škálu jak analogových, tak digitálních snímačů. Konkrétně u 

digitálních by našim požadavkům vyhovovaly série HSC a SSC. 

 V obou řadách najdeme rozsah ± 1,6 kPa nebo ± 2,5 kPa, axiální provedení 

s vývody naproti sobě. Můžeme také zvolit, pomocí kterého komunikačního 

protokolu budou snímače komunikovat (SPI nebo I2C). 

5.4 Závěr výběru snímače tlaku 

Analogové snímače musí být pro správné fungování doplněny AD převodníkem a 

také zesilovačem. Zařízení převedou nízkonapěťové signály ze senzoru na vhodnou 

formu, která může být dále zpracována digitálním mikroprocesorem. Pokud 

mikroprocesor disponuje integrovaným AD převodníkem, můžeme analogový 

signál pouze zesílit a ke zdigitalizování signálu dojde na desce mikroprocesoru. 

Analogové snímače jsou běžně dostupné. Také jsou k dispozici produkty s teplotně 

kompenzovaným výstupem. Teplotní kompenzace bývá pro užší spektrum teplot, 

než kterou je snímač schopný bez újmy přežít. 

Zapojení digitálních snímačů je jednodušší, protože mohou fungovat přímo 

připojené k mikroprocesoru a není potřeba další převodní zařízení. Pro komunikaci 

může být využito protokolu I2C, SPI nebo sériového rozhraní. Snímače mají teplotní 

kompenzaci.  
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Cenově jsou snímače analogové a digitální srovnatelné. Jejich přesná cena se odvíjí 

od výrobce, přesnosti, odolnosti a provedení. 

Následující tabulka představuje konkrétní modely analogových i digitálních 

snímačů vhodných pro tuto aplikaci (splňují požadavky vyplývající ze zadání). 

 
Tabulka 5.1: Konkrétní vhodné snímače, které splňují požadavky zadání 

Analogové snímače Digitální snímače 

Honeywell 24PCEFA6D [21] Honeywell HSCSAAN2.5KD2A5 [22] 

Honeywell NSCDAAN2.5KDUCV [24] Honeywell SSCDAAT2.5KD2A5 [25] 

 Amphenol DLH-L10D [23] 

Některé parametry je možné změnit při zachování splnění požadavků 

(provedení výstupních pinů, tvary portů). Některé je nutné změnit při nákupu a 

provozu více čidel na jednom záznamníku (např. adresa I2C senzoru). 
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6 ZAPOJENÍ ZÁZNAMNÍKU A FYZICKÉ 

PROVEDENÍ 

Předpokládané zapojení záznamníku se bude skládat z mikroprocesoru, který bude 

propojen se všemi dalšími součástmi. Mikroprocesor bude napájen ze zdroje. 

Zaznamenávaná data pochází z diferenčních snímačů tlaku a poté jsou uložena na 

SD kartu vloženou ve čtečce. Údaj o tlaku je doplněn časovým razítkem z modulu 

reálných hodin. Tento RTC modul je napájen z mikroprocesoru, ale má i záložní 

zdroj (baterii), aby nedošlo k vymazání a zastavení hodin. Předpokládané blokové 

schéma zapojení s vyznačenými vnitřními částmi je na obrázku 6.1. 

 

 
Obrázek 6.1: Předpokládané blokové schéma záznamníku 

6.1 Jednotlivé části záznamníku 

K vybranému mikroprocesoru na vývojové desce je třeba připojit další periferie tak, 

aby zařízení splnilo všechny požadavky pro záznamník dat.  Jde především o čtečku 

SD karet, modul reálných hodin, snímače a v případě analogového snímače také 

zesilovače, jelikož tento snímač je v můstkovém zapojení a jeho signál je velmi malý. 
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6.1.1 Arduino UNO 

Informace o vývojové desce Arduino UNO byly uvedeny v kapitole 4.2.1. Pro 

sestavení záznamníku bylo zakoupeno originální Arduino UNO s procesorem ve 

verzi DIP. Tento typ Arduino výrobce označuje jako A000066.  

 Pro programování bylo využito vývojového prostředí Arduino IDE ve verzi 

1.8.5. Tento program je přímo určen pro vývoj programů pro všechny desky z rodiny 

Arduino. Program je freeware, tedy volně ke stažení přímo ze stránek výrobce. 

Arduino IDE je napsáno v jazyce Java a založeno na programu Processing. Program 

využívá externí knihovny, které lze jednoduše přidat ze .zip souboru a poté vložit do 

programu. U základních knihoven nainstalovaných s programem Arduino IDE jsou 

také příklady použití, které je vhodné využít pro první ověření správnosti zapojení. 

Software může být použit pro jakoukoliv desku Arduino, včetně jejich kopií, ke 

kterým se dají stáhnout potřebné ovladače. Mezi těmito deskami lze jednoduše 

přepínat již za běhu vývojového programu. 

 Pro jednodušší kontrolu už napsaného programu nebo pro získání dat 
z Arduina lze využít integrovaný sériový monitor. V něm je také k dispozici řádek 
pro posílání dat do Arduina. Samozřejmostí je nastavení různé rychlosti posílání dat 
(Baud Rate). 

6.1.2 Data Logger Shield 

Technické paramatery a možnosti Arduino Data Logger Shieldu jsou popsány 

v podkapitole 4.2.1.1. 

 Modul se skládá z RTC čipu a ze čtečky SD karet. 

6.1.2.1 Modul reálných hodin 

Procesor počítá svůj čas od začátku běhu programu a v případě přerušení programu 

bychom nedokázali přiřadit údaje ze snímačů správnému času. Problém by také 

nastal při nespojitosti dat (například při výpadku napájení), tedy pokud by nějaká 

data v měření chyběla, a bez reálného času bychom tento výpadek nedokázali 

odhalit. Pro zajištění reálného času, bez ohledu na čas spuštění procesoru, musíme 

připojit modul reálného času (RTC – real time clock). Modul se musí nejprve 

inicializovat a nastavit na něm správný čas, poté již sám čas počítá a data o čase 

odesílá mikroprocesoru. RTC moduly disponují také paticí pro baterii (záložní 

zdroj), ze které čerpají energii při přerušení napájení a mohou dále fungovat i bez 

mikroprocesoru. Po dalším zapnutí mikroprocesoru a zapnutí napájení RTC modulu 

je správný čas znovu posílán do mikroprocesoru. 

Jedním z nejběžnějších RTC čipů je levný čip DS1307, tento čip je implementován na 

desce Data Logger Shieldu. Čip disponuje možností přepnutí 12 a 24 hodinového 

formátu času. Výstup může být realizován pomocí rozhraní I2C nebo sériového 

rozhraní. Čip nemá kompenzaci teploty a nedosahuje takové přesnosti jako 
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kompenzovaná zařízení. Jeho odchylka činí přibližně pět minut za měsíc. Před 

použitím je vhodné umístit do držáku baterie baterii, aby se při vypnutí napájení 

nemusel znovu nastavovat hodinový modul. 

 Pro správnou funkci je nutné nainstalovat do programu Arduino IDE 

knihovnu RTClib, která umožňuje rychlé nastavení a spuštění modulu. V programu 

musí být tato knihovna naimportována pomocí příkazu #include "RTClib.h". 

 První nastavení času se provádí ručně a není tedy zcela přesné, je třeba 

odhadnout čas, při kterém dojde k nahrání a prvnímu spuštění programu. Poté je 

nutné tento nastavovací program přehrát, aby nedocházelo k neustálému 

přenastavování hodinového času. 
 

#include "RTClib.h" 

RTC_DS1307 rtc; 

 

void setup() 

{ 

    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); 

    rtc.adjust(DateTime(2018, 12, 18, 17, 24, 9)); 

} 

Zdrojový kód 6.1: Ukázka nastavení RTC modulu na datum 18.12.2018 a čas 17:24:09 

 

Po spuštění tohoto kódu je RTC modul nastaven. Při výpadku napájení desky 

Arduina je chod RTC modulu zajištěn díky baterii. 

 Není třeba nastavovat žádné vstupně výstupní piny, jelikož RTC modul 

komunikuje přes rozhraní I2C, tyto piny jsou pevně dány. 

6.1.2.2 Čtečka SD karet 

Pro ukládání datových záznamů z dataloggeru použijeme běžně dostupného 

datového média – SD karty. Karty jsou levné (přibližně 200 Kč pro paměťovou 

velikost 2 GB). Po vyjmutí ze záznamníku je možné kartu číst ve speciální čtečce, 

která může být jako externí periferie připojitelná přes USB anebo integrovaná 

v noteboocích. 

 Pro nejnovější rychlostní třídu V90 je deklarovaná nejnižší sekvenční 

rychlost zápisu jako 90 MB/sekundu.  

 Karta po vložení do čtečky ihned začíná komunikovat s cílovým zařízením.  

Před použitím čtečky SD v shieldu je nutné zformátovat SD kartu. Čtečka je 

schopná pracovat se souborovým systémem FAT16 nebo FAT32. 

 Pro otestování funkčnosti čtečky je možné využít příklad z knihovny SD.h. 

Tento příklad lze najít v Arduino IDE v menu Příklady -> SD -> ReadWrite. Čtečka 

komunikuje přes sběrnici SPI. V tomto programu je třeba upravit položku CS 

(ChipSelect) z hodnoty 4 na hodnotu 10, protože v shieldu je čtečka připojená právě 

k tomuto pinu.  
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6.1.3 AD převodník HX711 

Při použití analogového snímače je nutné použít zesilovač k zesílení nízkého napětí 

z můstku. A poté tento zesílený analogový signál převést pomocí AD převodníku na 

signál digitální. Je možné využít některý z integrovaných obvodů. Dále je na trhu 

k dispozici deska s integrovaným obvodem HX711[26], [27], [28], která je určena 

pro zesílení a převod analogového signálu na signál digitální pomocí integrovaného 

AD převodníku. 

 Převodník HX711 disponuje dvěma kanály a třemi různými zesíleními. 

Konkrétně jsou to měnitelná zesílení 128 a 64 na jednom kanále (označený jako A) 

a na druhém (označený jako B) je to pevné zesílení 32. Při napájení 5 V je možné 

měřit napětí maximálně ± 20 mV (zesílení 128x), ± 40 mV (zesílení 64x) respektive 

± 80 mV (při zesílení 32x). 

 Komunikace mezi deskou s HX711 a deskou Arduina je prováděna pomocí 

sériového rozhraní. Převodník disponuje rozlišením 24 bitů. Pro přijetí dat se musí 

výstupní pin Arduina 24x nastavit na úroveň log. 1, při této změně převodník vyšle 

jeden bit, který je nutné na vstupním pinu Arduina přijmout. Poté je výstupní bit 

nastaven na log.0. V tomto okamžiku dojde také k bitové operaci s mezivýsledkem, 

kde je současný mezivýsledek posunut o jeden bit. Nyní je Arduino připraveno na 

přijetí a uložení dalšího bitu. Tyto operace jsou provedeny 24x (podle rozlišení 

převodníku 24 bitů). V dalším kroku se volí zesílení, a to znovu pomocí vyslání 

určitých bitů. Celkový počet vyslaných bitů určuje následující tabulka. Pokud 

chceme nastavit zesílení 32, tak celkově z Arduina vyšleme 26 pulzů (24 pro datové 

bity a 2 pro nastavení požadovaného zesílení). 

 Rychlost vzorkování se na převodníku HX711 dá nastavit na 10 vzorků za 

vteřinu nebo na 80 vzorků za vteřinu. Pro přepnutí na vyšší vzorkovací kmitočet je 

nutné přivést napětí na pin 15. Ovšem tento pin není na desce plošného spoje nijak 

vyveden, a proto není možné změnit bez úpravy rychlost vzorkování.  

 
Tabulka 6.1: HX711 přehled datových bitů a bitů pro nastavení zesílení 

Bit číslo   

1 

Datové bity … 

24 

25 Nastavení zesílení 128x 

26 Nastavení zesílení 32x 

27 Nastavení zesílení 64x 
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6.2 Cena jednotlivých komponent 

Celé zařízení je vyvíjeno s ohledem na cenu. Je nutné započítat cenu všech součástí. 

Některé části záznamníku se dají zakoupit jako kopie, cena těchto výrobků je nižší 

než originálních, ale s cenou může také klesat kvalita. Ceny jednotlivých komponent 

zobrazuje tabulka 6.2. V tabulce jsou uvedeny originály výrobků. Ceny jsou z eshopů 

mouser.com [Mouser] a gme.cz [GME]. 

 
Tabulka 6.2: Cena jednotlivých komponent záznamníku 

 Cena v obchodě 

Arduino UNO 500 Kč [Mouser] 

DataLogger Shield 185 Kč [GME] 

Modul s čipem HX711 39 Kč [GME] 

Analogové čidlo 26PCBFA3D 860 Kč [Mouser] 

Digitální čidlo HSCSAAN005PD2A5 770 Kč [Mouser] 

 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez nákladů na dopravu, v případě, že výrobek byl 

zakoupen v e-shopu. Ceny jsou k datu 10.1.2019. 

Nejdražší z výrobků jsou snímače. Na nich se dá ušetřit díky množstevním 

slevám. Zlevnit výsledné zařízení by bylo možné také objednáním komponent přímo 

od výrobce, v tomto případě je ale nutné počítat s vyšší cenou dopravy. 

Celková cena verze s jedním digitálním snímačem a Arduinem UNO by byla 

1455 Kč a verze s jedním analogovým snímačem a převodníkem HX711 1584 Kč. 

6.3 Sériová rozhraní SPI a I2C 

Vývojová deska Arduino UNO disponuje jak protokolem I2C, tak protokolem SPI. 

Výstupy I2C jsou vyvedeny na piny A4 – SDA, A5 – SCL (společné s analogovými 

vstupy) a ty jsou také vyvedeny na 2 poslední piny u digitálních I/O pinů (piny 

nejsou na Arduinu označeny) [6]. SPI je vyvedeno třemi vodiči pro data a synchronní 

hodiny a jedním vodičem pro každé připojené zařízení, viz dále. Tyto výstupy na 

Arduinu nesou označení D11, D12, D13 [6] a každý vodič SS musí být připojen 

k samostatnému pinu podle nastavení v softwaru [29]. 

 Arduino MEGA má seriové rozhraní I2C vyvedeno na portech 20,21 a SPI na 

portech 50,51,52,53 [30]. 

6.3.1 SPI 

SPI je sériové rozhraní, které umožňuje připojit k mikrokontroléru další 

mikrokontrolér nebo připojit k mikrokontroléru jednu či více externích periferií, 

jako jsou A/D převodníky, digitální snímače, snímače a další [31], [32]. 



 33 

6.3.1.1 Fyzické provedení 

Počet vodičů se odvíjí od počtu propojených zařízení, pokud budeme mít zapojené 

2 zařízení, bude počet potřebných vodičů 4 (MISO, MOSI, SCK a SS) a s každým 

dalším zařízením se počet vodičů zvýší o jedna (přidáme další vodič SS). 

Vodiče 

MOSI (Master Out, Slave In) – z pohledu Master zařízení je to datový výstup a je 

propojen se všemi MOSI dalších zařízení Slave. 

MISO (Master In, Slave Out) – z pohledu Master zařízení se jedná o datový vstup. 

Všechny MISO výstupy Slave zařízení jsou propojeny.  

SCLK (jinak také SCK) – synchronní hodiny. Tento výstup z Master zařízení má za 

úkol dodávat hodinové impulzy do všech zařízení typu Slave. 

SS (Slave Select) – v každém zařízení typu Slave existuje vstup Slave Select. Tento 

výstup z procesoru určuje, se kterým zařízením bude v danou chvíli komunikováno. 

V procesoru musí být výstupů SS minimálně tolik, kolik je připojených zařízení.  

 
Obrázek 6.2: SPI ukázka zapojení - 1 Master zařízení, 3 Slave zařízení [33] 

6.3.1.2 Rozdělení zařízení na Master a Slave 

V zapojení je jedno zařízení určeno jako zařízení typu Master (obvykle 

mikrokontrolér) a všechny ostatní zařízení jsou v režimu Slave.  

Master (obvykle procesor) řídí komunikaci na sériovém rozhraní pomocí 

synchronního hodinového signálu a volí, se kterým zařízením se bude zrovna 

komunikovat (SS – Slave Select). 

Slave jsou zařízení, která jsou podřízena zařízení Master. Pokud je zařízení 

pomocí SS aktivováno (log. 0), přijímá hodinový signál a může začít komunikace.  
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6.3.1.3 Průběh komunikace 

Při začátku komunikace nastaví procesor logickou 0 na výstupu SS a tím určí přesné 

zařízení, se kterým se má zahájit komunikace. V opačném případě, tedy na všech 

zbylých výstupech SS, je nastavena logická 1 (ta je na všech neaktivních zařízeních). 

Komunikace probíhá vždy mezi jedním zařízením Master a jedním z obvodů typu 

Slave. 

Na výstupu SCLK je generován hodinový signál a zařízení začnou vysílat svoje 

data. Délka vysílaných dat je standardně 8 nebo 16 bitů. Komunikace probíhá mezi 

2 posuvnými registry, viz obrázek 6.3. Po přenosu dat může být komunikace 

ukončena (změnou úrovně SS), nebo mohou být přenesena další data.  

 
Obrázek 6.3: Typické zapojení dvou posuvných registrů u sběrnice SPI [34] 

 

Maximální hodnota frekvence u hodinového signálu je 2 MHz. 

Logika polarity a fáze hodin 

Pro určení, na jakou hranu a jakou úroveň hodinového signálu bude zařízení 

reagovat, se používají parametry CPOL a CPHA. Jsou představovány dvěma 

konfiguračními bity. 

CPOL určuje, při jaké logické úrovni hodin bude hodinový signál v klidu, 

jednotlivé možnosti shrnuje následující tabulka. 

 
Tabulka 6.3: Možnosti nastavení bitu CPOL 

CPOL Klidová úroveň hodinového signálu 

Logická 0 Logická 0 

Logická 1 Logická 1 

 

CPHA je konfigurační bit, který ovlivňuje, na kterou hranu synchronních hodin bude 

zařízení Slave reagovat. Možnosti jsou v následující tabulce. 
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Tabulka 6.4: Možnosti nastavení bitu CPHA 

CPHA Reakce na hranu 

Logická 0 Data jsou čtena první hranou 

Logická 1 Data jsou čtena druhou hranou 

 

 
Obrázek 6.4: SPI – průběh komunikace pro různé kombinace nastavovacích bitů CPHA a 

CPOL [35] 

6.3.2 I2C 

I2C (I-squared-C) je sběrnice typu multimaster, lze ji tedy ovládat více než jedním 

zařízením. Každé zařízení má vlastní adresu o délce 7 nebo 10 bitů. Tato adresa 

může být u některých zařízení pevně dána, u některých ji lze změnit. U sběrnice se 

musí také využít arbitrace (rozhodčí řízení) [29]  -  ta zajišťuje, aby nedošlo ke ztrátě 

dat díky vysílání dvou a více zařízení současně na linku. Tato ztráta informace by 

teoreticky mohla nastat při použití dvou a více Master zařízení.  

Téměř shodné parametry má také sběrnice Two Wire Interface (zkrácené TWI, 

česky dvoudrátové rozhraní), kterou využívají některé firmy, protože označení I2C 

je patentově chráněné. V další podkapitolách jsou jako zdroje využity internetové 

články [36], [37].  

6.3.2.1 Fyzické provedení 

Jak již bylo zmíněno výše, toto rozhraní je fyzicky provedeno pomocí dvou vodičů – 

SDA a SCL. Oba vodiče jsou přes pull-up rezistor připojeny k napětí tak, aby 

v klidovém stavu (ve stavu, kdy není definovaná hodnota žádným zařízením) byla 

na vodičích H (vysoká) úroveň (viz obrázek 3.4). Zapojení pouze dvou vodičů snižuje 

potřebu mít značné množství I/O pinů (hlavně u mikrokontroléru) a zjednodušuje 

celkové zapojení v aplikaci. 

Rozlišujeme zařízení Master a zařízení typu Slave.  
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Obrázek 6.5: Fyzické propojení I2C se zapojenými pull-up rezistory[38] 

Vodiče 

Délka vodičů je omezena kapacitou na 400 pF. Oba vodiče lze použít pro 

obousměrnou komunikaci. 

SDA – (Synchronous Data) vodič slouží pro přenos dat. Při přenosu jsou po tomto 

vodiči přenášeny jednotlivé datové bity, ty jsou přenášeny synchronně s hodnotou 

L na vodiči SCL. Data mohou vysílat jak zařízení Master, tak zařízení Slave. 

SCL – (Synchronous Clock) vodič slouží pro připojení synchronních hodin. Všechna 

data jsou přenášena synchronně s tímto signálem. Jediná výjimka je, pokud se jedná 

o začátek nebo konec přenosu dat. Pokud je v obvodu pouze jeden Master, pouze ten 

vysílá hodinový signál. 

6.3.2.2 Průběh komunikace 

Rozlišujeme několik stavů přenosu, jejich kombinováním dochází ke komunikaci 

mezi jednotlivými zařízeními. 

Klidový stav – Master nevysílá hodinové pulzy a spolu s vodičem SDA je 

připojen přes pull-up rezistory na log.1. 

Začátek komunikace (start bit) – SDA je přepnuto z log. 1 na log. 0 a SCL 

zůstává v log. 1. 

Vyslání adresy – po zahájení komunikace je vyslána adresa zařízení, se 

kterým chce Master komunikovat. Pokud zařízení zjistí, že je na lince vyslána jeho 

adresa, potvrdí přijetí adresy ACK bitem (viz dále). Další bit označuje, zda chce ze 

zařízení číst nebo do něj zapisovat – R/W bit. 

Průběh komunikace (přenášení dat) – SDA může měnit svoji logickou 

úroveň pouze tehdy, pokud je SCL v log. 0. S každým hodinovým pulzem je přenesen 

jeden bit a celkově tedy 8 datových bitů. 

Potvrzení (acknowledge) - bit ACK slouží pro potvrzení celistvosti dat a 

úspěšnosti přenosu. Tento bit generuje zařízení, které přijímalo data (platí stejný 

princip jako při odesílání dat z vysílače). Pokud přenos nebyl úspěšný a přijímač 

nedokázal přijmout veškerá data, je pomocí ACK odeslána logická 1. V opačném 

případě odešle log. 0 a popřípadě může probíhat odeslání dalších 8 bitů z vysílače.   
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Konec komunikace (stop bit) – obdoba start bitu. Tento stop bit je generován pouze 

po přijmutí ACK v logické 1, tedy pokud komunikace byla neúspěšná. 

6.4 Komunikace s digitálním senzorem 

Digitální senzory firmy Honeywell mohou komunikovat přes rozhraní SPI nebo přes 

rozhraní I2C, ve většině řad jsou k dispozici oba modely a lze vybrat vhodnější 

variantu. 

 V řadě HSC jsou snímače komunikující přes I2C označeny jako 

HSC*********X**, kde symbol * zastupuje různé provedení snímače (typ vývodů, 

rozsah, přesnosti, napájecí napětí, provedení výstupů) a symbol X zastupuje I2C 

adresu zařízení (k dispozici je 6 adres, konkrétně 0x28, 0x38, 0x48, 0x58x, 0x68, 

0x78[22]). Tyto adresy jsou základní a firma Honeywell v datasheetu [22] uvádí, že 

je schopna vyrobit uživatelsky definované adresy. Při použití více snímačů se 

stejnou adresou na jednom zařízení je nutné využít multiplexer. 

 Honeywell nabízí návod, viz [39], pro správné zapojení a nastavení snímačů 

komunikujícími přes rozhraní I2C. Připojí se vodiče SCL a SDA přes pull-up rezistory 

(minimum podle [22] je 1 kΩ). 

 Samotná komunikace probíhá prostřednictvím knihovny Wire.h, kterou je 

nutné do programu pro Arduino naimportovat. Komunikace probíhá jak je popsáno 

v kapitole 6.3.2. Po přijetí 2 datových bajtů je potřeba je sloučit do jednoho pomocí 

následující části kódu, kde a, b jsou přijatá data ze senzoru na adrese 0x28. Do nové 

proměnné je nejprve uložen byt a, který je posunut o 8 bitů a za něj je uložen byt b. 
byte a,b;   

Wire.requestFrom(0x28,2);  

a = Wire.read();  

b = Wire.read();  

byte c = (a<<8) | b;  

Zdrojový kód 6.2: Přijetí a zkombinování 2 datových bytů do jedné proměnné 

 

Nyní je možné s daty přijatými ze senzoru pracovat. 

 Pro převod na výsledný tlak použijeme následující rovnici  

𝒑 =
(𝒄 − 𝒐𝒖𝒕𝒎𝒊𝒏) .  (𝒑𝒎𝒂𝒙 − 𝒑𝒎𝒊𝒏)

𝒐𝒖𝒕𝒎𝒂𝒙−𝒐𝒖𝒕𝒎𝒊𝒏
 + 𝒑𝒎𝒊𝒏 [Pa] 6.1        

kde c – hodnota získaná ze snímače [-], outmin – minimální možná hodnota získaná 

ze snímače pro minimální tlak [-], outmax – maximální možná hodnota získaná ze 

snímače pro maximální tlak [-], pmin – minimální hodnota tlaku [kPa], pmax – 

maximální hodnota tlaku [kPa], příklad výpočtu najdeme v technických 

poznámkách pro snímače tlaku firmy Honeywell [39]. 

 Přepočet z dat senzoru na konkrétní hodnoty tlaku není realizován přímo 

v mikrokontroléru, ale k přepočtu dojde až v Matlab skriptu, který data zpracovává 

a umožňuje jejich grafické zobrazení. 



 38 

6.5 Vzorkovací frekvence záznamníku 

Nejnižší možná vzorkovací frekvence podle zadání je 100 Hz. Tato frekvence 

odpovídá datům z jedno senzoru, pokud bude k jednomu mikrokontroléru 

připojeno více čidel, celkově musí mikrokontrolér vzorkovat vyšší frekvencí (pro n 

čidel n-krát). 

6.5.1 Teoretické přenosové rychlosti jednotlivých členů 

 

Tabulka 6.5 zobrazuje teoretické maximální rychlosti samplování (rychlost 

vzorkování), tedy kolik údajů z čidla jsme schopni získat za jednu sekundu. Rychlost 

je vztažena k jednotlivým součástem záznamníku tak, aby se dalo identifikovat tzv. 

úzké hrdlo. 
Tabulka 6.5: Vzorkovací rychlost jednotlivých částí záznamníku 

 26PC – analogový HSC – digitální 

Sestava Arduino –Shield – HX711 

– čidlo 

Arduino – Shield – čidlo 

Propustnost sběrnice - I2C 100 kbps – 14 bit 

+ack→4000 SPS 

Propustnost sériové 

linky (9600 baudů) 

HX711 – Arduino   

355 SPS  

- 

Rychlost AD 

převodníku 

HX711- 10 SPS 1000SPS 

Doba potřebná pro 

spuštění snímače 

- 5 ms (max) 

Maximální frekvence 

snímače 

1 ms 1 ms 

Nejpomalejší článek Převodník 

HX711 100 ms 

Minimální odstup mezi 

měřením 1 ms 

 

V této tabulce nenajdeme dobu zápisu na SD kartu, protože je rychlost definována 

rychlostí vlastní SD karty a také velikostí jednotlivých zapisovaných bloků. 

 Rychlost zápisu z analogového senzoru je limitován převodníkem HX711, 

jelikož nejde v nezměněném stavu přepnout na vyšší vzorkovací kmitočet, bude 

maximální rychlost vzorkování omezena na 10 vzorků za sekundu. Přepnutí na vyšší 

kmitočet není na prodávané desce možné (přepínací pin není zapojen). Nemožnost 

rychlejšího vzorkování vyřazuje variantu s použitím tohoto modulu pro analogové 

snímače. Využití pouze digitálních senzorů zjednoduší koncepci o jeden člen. Práce 

se tedy dále zabývá pouze řešením s digitálním senzorem. 
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6.5.2 Reálná rychlost zápisu hodnot z digitálního senzoru 

při využití knihovny SD.h 

Pro vyzkoušení reálné rychlosti měření a poté rychlosti vzorkovaní byla vyzkoušena 

metoda pokus/omyl. Každá verze programu byla spuštěna na Arduino přibližně 30 

sekund, poté byla data zpracována v počítači a pomocí tabulkového editoru 

spočteno, kolik dat bylo zapsáno za jednu sekundu.  

6.5.2.1 Knihovna SD.h  

Knihovna SD.h je základní knihovnou pro práci s kartou SD. Vývojové prostředí již 

tuto knihovnu obsahuje a stačí ji naimportovat do programu. Pro komunikaci mezi 

Arduinem a SD kartou je využito SPI. 

 Knihovna umožňuje vytvoření, zápis a uložení souborů. Tato knihovna je 

pomalejší proto, že zápis neprobíhá po blocích. K zápisu se používá funkce write(), 

která dokáže zapsat i jednotlivé znaky. 

Čas, milisekundy, tlak – na SD kartu zapisováno po 10 

V první verzi programu byla data ze senzoru vyčítána, přepočítána přímo 

v mikrokontroléru na tlak a ukládána spolu s časovým razítkem do proměnné typu 

struct. Vzhledem k velikosti paměti Arduina (pro data je vyhrazena paměť SRAM   2k 

byty) se takovýchto struktur vejde do paměti jenom 10. Protože velké množství této 

paměti si alokují knihovny. Především knihovna SD.h si alokuje téměř 40% paměti 

SRAM (800 bytů). Také nelze využít celou paměť pro uživatelská data, protože 

vývojový program Arduino hlídá úroveň naplnění paměti a nepovolí nahrání 

programu při překročení 90% naplnění paměti. K údajům o čase byl využit modul 

RTC, který zapsal datum a čas s přesností na sekundy. Pro zvýšení přesnosti času 

bylo časové razítko doplněno o údaj z funkce millis. Tato funkce počítá milisekundy 

od počátku spuštění programu. Po naplnění všech 10 struktur byla všechna data 

z nich zapsána na SD kartu pomocí knihovny SD.h. 

Takto navržený program má maximální vzorkovací frekvenci 180 vzorků za 

sekundu. 

Milisekundy, tlak – na SD kartu zapisováno po 10 

Pro měření a zapisování hodnot tlaku není třeba ukládat přesné datum ke každému 

vzorku. Pro zrychlení zápisu tedy dojde k zapsání data pouze při spuštění 

záznamníku a poté jsou data doplněny pouze o údaj v milisekundách. Data jsou 

uložena jako výsledný tlak (výpočet proběhne již v Arduinu). Takto zaznamenané 

údaje zabírají v paměti méně místa, je možné jich do paměti Arduina uložit až 80 a 

poté je všechny naráz zapsat na SD kartu (pomocí knihovny SD.h). Takto 
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nastaveným programem lze uložit až 700 vzorků za sekundu. Bohužel při zápisu dat 

není možné číst data ze senzorů a tato „mrtvá doba“ trvá přibližně 70 ms. 

Milisekundy, data ze snímače – na SD kartu zapsáno po 80 

Data uložená na SD kartu budou dále zpracována například v některém 

z tabulkových editorů a tedy není třeba přepočítávat data získaná ze senzoru na tlak 

ihned v mikroprocesoru. Do paměti Arduina tedy uložíme hodnotu, kterou získáme 

přímo ze složení dvou bytů do jedné hodnoty. Takto formátovaná data se budou 

ukládat po 80 z paměti Arduina na SD kartu. Takto lze zrychlit celý proces na 

přibližně 830 vzorků za sekundu. 

 Vzhledem k tomu, že se data budou dále zpracovávat, není podmínkou 

ukládat je v dekadickém formátu. V klidové poloze má výstupní hodnota z čidla HCS 

hodnotu 8192, pokud toto číslo zapíšeme binárně 10000000000000, uložení tohoto 

čísla trvá delší dobu (na SD kartu se zapisuje po znacích). Další možností je uložit 

data v hexadecimálním formátu. Po převedení čísla 8192 z decimálního na 

hexadecimální získáme 2000. Zapsat musíme 4 číslice, tedy stejně jako pro 

decimální formát. Takto nelze zápis zrychlit. 

Datum, data ze snímače – na SD kartu zapsáno po 80 

Pokud záznamník poběží například týden bez přestávky, datum a čas budeme mít 

na SD kartě zapsaný pouze jednou a může být problém s identifikováním času při 

využití pouze funkce millis. Drobné zpomalení bude, pokud millis nahradíme datem 

a časem a tyto údaje zapíšeme každých 80 vzorků, při tomto uspořádání se 

vzorkovací frekvence bude pohybovat okolo 1050 vzorků za sekundu. 

 
Tabulka 6.6: Reálný počet zapsaných vzorků za sekundu pro různé kombinace zapisovaných 

dat 

Ř
á

d
e

k
 

Údaje o čase z RTC 

modulu 
Millis Data 

Počet 

vzorků za 

sekundu 

1 Ke každému vzorku Ke každému vzorku 
10x hodnota 

tlaku 
180 

2 
Při spuštění 

záznamníku 
Ke každému vzorku 

80x hodnota 

tlaku 
708 

3 
Při spuštění 

záznamníku 
Ke každému vzorku 

80x data ze 

snímače 
836 

4 
Při spuštění 

záznamníku 
Ke každému vzorku 

80x data ze 

snímače BIN 
560 

5 
Při spuštění 

záznamníku 
1x za 80 vzorků 

80x data ze 

snímače 
1100 
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6 1x za 80 vzorků - 
80x data ze 

snímače 
1052 

 

Zvolením vhodného formátu dat je možné značně zrychlit zápis.  

Data ze záznamníku se musí dále zpracovat a není třeba je ukládat v konečném 

datovém formátu. K uložení dat dojde ve formátu, v jakém jsou přijaty ze senzoru. 

V takovémto případě dochází k přepočítání dat ze senzoru na tlak až v počítači.  

 V případě využití knihovny SD.h nelze zaručit, že data ze senzoru budou 

vyčítána přesně v okamžiku vzorkování, protože se cyklus zápisu musí nejprve 

dokončit a až poté je možné přijmout data ze senzoru.  

Z tohoto důvodu a důvodu mrtvé doby (kdy nejsou přijímaná data ze snímače) 

je nutné využít zápis dat pomocí přerušení (hlavní program zapisuje a v obsluze 

přerušení se vykoná vyčtení dat ze senzoru). Další možnost je využití fronty, kdy 

jsou data jednotlivě ukládána do bufferu a poté po celém bloku zapsána.  

6.6 Knihovna SdFat 

SdFat je knihovna vyvíjená vývojářem Billem Greimanem[9]. Umožňuje čtení i zápis 

do souborů na SD kartu, a to pomocí spojení Arduina s SD kartou pomocí SPI. 

Knihovna dokáže pracovat s běžným systémem souborů FAT16 a FAT32. Je určena 

pro aplikace, kde je nutné dosáhnout vysoké rychlosti zápisu. 

 Pro použití v Arduino IDE je nutné tuto knihovnu ručně nainstalovat ze .zip 

souboru. Tento soubor získáme stažením knihovny z GitHubu autora, viz [40]. 

 Pro rychlejší implementaci je možné využít několik příkladů použití. 

6.6.1 Princip fungování knihovny SdFat 

Knihovna SdFat dokáže zapisovat data po celých blocích. Tyto bloky na SD kartě jsou 

velké 512 bytů.  

 Zapisované hodnoty tlaku nemají velikost přesně 512 bytů a je nutné je 

rozdělit a připravit na zápis na kartu. Data ze senzorů jsou také vyčítána v jiné 

rychlosti, než jakou dochází k zápisu dat. Z těchto důvodů je využito principu fronty. 

V případě knihovny SdFat se jedná o frontu typu FIFO (First In, First Out) v překladu 

první dovnitř, první ven. Data jsou z fronty odebírána ve stejném pořadí, v jakém do 

ní přicházejí. Jednotlivé operace fronty je možné shrnout v následujících bodech.  

• Vznik fronty 

• Uložení dat na konec fronty 

• Zjištění velikosti dat ve frontě – zda je naplněno 512 bytů 

• Po naplnění bloku dojde k zápisu dat na SD kartu (nejprve jsou brána data na 

začátku fronty) 
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• Data, která byla zapsána, se vymažou z paměti 

• Zbylá data se posunou na začátek fronty 

 

Graficky je fronta znázorněná na obrázku 6.6. 

 
Obrázek 6.6: Vložení a vyjmutí prvku z fronty 

 

Pro snadné dělení dat do jednotlivých 512 bytových bloků jsou všechna data 

zapisována v binárním formátu. 

 Arduino UNO disponuje 2 buffery o velikosti 512 bytů. Při realizaci se 

ukázalo, že tato paměť není dostatečně velká a při rychlosti vzorkování 100 Hz 

dochází k přetečení této paměti. Jako nejjednodušší řešení se ukázalo využití desky 

Arduino MEGA, která disponuje vyrovnávací pamětí o velikosti 12x 512 bytů. 

V tomto případě nedochází k naplnění paměti. 

6.6.1.1 Arduino MEGA 

Arduino MEGA je větší sourozenec prototypovací desky Arduino UNO. Při vývoji 

programu je velmi jednoduché přepnutí mezi těmito deskami a kód není třeba téměř 

vůbec upravovat. Pro přepnutí typů desek slouží v Arduino IDE položka vývojová 

deska a v rolovací nabídce lze zvolit typ desky. 

 Deska MEGA využívá procesor ATmega2560, který disponuje 54 

vstupně/výstupními digitálními piny,16 analogovými vstupy. Rychlost procesoru je 

stejná jako u desky UNO, tedy 16 Mhz.  

 Kompatibilita se shieldy Arduina UNO je možná, ale ne garantovaná. Stejná 

rozteč pinů a základní rozestavení umožňuje shieldy zasunout na okraj desky 

Arduino MEGA. Problém při připojení Data Logger shieldu je, že piny SPI a I2C u 

desky MEGA jsou vyvedeny na jiných pinech než u UNA. Rozdíly shrnuje tabulka 

6.8Tabulka 6.8. Tato spojení byla realizovana pomocí propojovacích vodičů, viz 
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obrázek 6.7 (dokreslené je i propojení pinu 22 s chybovou LED diodou). V další 

realizaci byla používána jenom deska Arduino MEGA. 

 Cena této desky se pohybuje v eshopu Mouser okolo 900 Kč.  

 
Tabulka 6.7: I2C piny Arduina UNO a MEGA [41] 

Deska SDA SCL 

Arduino UNO A4 A5 

Arduino MEGA 20 21 

 
Tabulka 6.8: SPI piny Arduina UNO a MEGA [42] 

Deska MOSI MISO SCK SS 

Arduino UNO 11 12 13 10 

Arduino MEGA 51 50 52 53 

 

Pro propojení SPI pinů s periferiemi lze také využít tzv. ICSP konektor, ten je na 

všech deskách stejný. Při využití hotové desky, který nemá tento konektor zapojen, 

je jednodušší propojit piny přímo vodiči. 

 Pin SS je v základním nastavení vyveden na pin 10, respektive 53, ale lze jej 

změnit podle potřeby a podle počtu připojených zařízení. 

 

 
Obrázek 6.7: Propojení Arduina MEGA a Data Logger Shieldu 

6.6.2 Program záznamníku při využití knihovny SdFat 

Jako základ vytvořeného programu jsem použil a upravil příklad použití nazvaný 

LowLatencyLoggerADXL345, který je určen pro záznam dat z tříosého 
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akcelerometru. V tomto případě byl program určen pro použití s počítačem 

s ovládáním přes sériový monitor. V případě navrhovaného záznamníku je nutné, 

aby zařízení mohlo pracovat bez ovládacích příkazů, tedy ihned po zapojení 

napájení. 

6.6.2.1 Popis jednotlivých funkcí programu 

Následující část textu se věnuje jednotlivým funkcím programu pro Arduino a 

stručně vysvětluje jejich funkci. 

Záznamník vytváří soubory v binárním formátu. Každý soubor obsahuje 2 

hodiny záznamu, tedy po každých 2 hodinách je soubor korektně uzavřen, vytvoří 

se další soubor a do něj je poté zapisování. V případě přerušení napájení dojde 

k odstranění pouze posledního nedokončeného souboru, tedy dojde ke ztrátě 

maximálně necelých 2 hodin záznamu. 

Inicializační část – funkce void setup(void) 

 Inicializační část programu obsahuje nastavení SPI a I2C pinů, pinu pro 

chybovou LED diodu (pin 22), nastavení proměnných a inicializaci SD karty a RTC 

modulu. Pokud se nepovede inicializovat SD kartu, tedy není vložena nebo není 

správně připojena, dojde k indikaci chyby pomocí chybové LED diody. 

 Při startu také dochází ke kontrole, zda na kartě není obsažen nedokončený 

a korektně uzavřený dočasný soubor. Tento soubor má v názvu místo číselného 

kódu znaky ## a výchozí velikost 128 MB. 

Obnovení nedokončeného dočasného souboru – funkce void 

recoverTmpFile()  

V první části funkce je otestováno, zda soubor odpovídá formátu, ve kterém by měla 

být další data zapisována. V případě, že data neodpovídají, program se pokusí tento 

celý dočasný soubor odstranit, v případě, že se to programu nepodaří, rozsvítí se 

chybová LED a je nutné vymazat soubor ručně. 

 Pokud jsou data ve správném formátu, program se pokusí tento soubor 

obnovit. Nejprve najde poslední korektně zapsaný blok a dojde k oříznutí tohoto 

souboru. V poslední části se zavolá funkce renameBinFile(), která soubor 

přejmenuje na korektní formát. 

Programová smyčka – funkce void loop(void) 

Hlavní smyčka programu, která se vykonává neustále, obsahuje volání funkce void 

logData(unsigned fileNumber). Jako parametr je funkci předáváno pořadí aktuálně 

zaznamenávaného souboru. Funkce logData je obklopena for cyklem, který zajištuje 

vykonání sta těchto záznamových cyklů tak, aby nedošlo k přetečení číselného 

označení jména souboru. Podmínka před for cyklem zajištuje, že se tato část kódu 
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vykoná pouze jednou. Po zaznamenání 100 souborů je procesoru dán příkaz delay, 

kterým dojde k přerušení vykonávání všech příkazů. 

Záznam dat – funkce void logData(unsigned fileNumber) 

 Funkce slouží pro záznam dat na SD kartu. Ve funkci jsou volány další funkce 

• createBinFile() – funkce vytvoří a otevře .bin soubor, který je připraven pro 

zápis. Soubor má výchozí velikost 128 MB. Po dokončení zápisu a uzavírání 

souboru dojde k oříznutí souboru na požadovanou velikost. 

• recordBinFile(fileNumber) – zápis do souboru probíhá pomocí fronty, kde po 

naplnění jednoho 512 bytového bloku dojde k zápisu tohoto bloku na SD 

kartu a zbytek dat je posunut na konec fronty. V případě užití fronty a 

binárního formátu je možné zapisovat přesně velké bloky a tím je celá 

procedura zápisu značně urychlena. Zápis do souboru je ukončen po uplynutí 

120 minut od začátku zapisování do určeného souboru. Při využití více jak 

jednoho snímače je k dispozici druhý program. V tomto programu dochází 

k neustálému vzorkování z jednoho snímače, a pokud tento snímač přesáhne 

určitou mez, dojde ke vzorkování a ukládání dat také z dalších snímačů. 

• renameBinFile() – po ukončení zápisu dojde k přejmenování souboru 

z formátu „data##“ na formát, kde jsou znaky ## nahrazeny aktuálními 

číslicemi souboru. 

 

6.6.2.2 Převod .bin souborů do formátu .csv 

Data jsou záznamníkem uložena na kartu SD v binárním formátu, který je nutné 

pomocí programu převést na čitelný formát .csv. 

 Tento program je realizován zvláštním programem pro Arduino, který je 

schopen po zasunutí SD karty do čtečky převést veškeré binární soubory na soubory 

.csv. Původní binární soubory zůstávají zachovány. 

Po nahrání programu do Arduina je vhodné ho připojit pomocí USB k počítači 

a na sériovém monitoru sledovat průběh převodu. Při spuštění je ověřeno, zda na 

SD kartě není nedokončený soubor a pokud ano, pokusí se ho program uzavřít. Při 

selhání této operace se pokusí tento soubor smazat. Poté začne samotná část 

převodu. Na monitoru se vypisují informační data, především název aktuálně 

převáděného souboru, stav převodu tohoto souboru v procentech a na závěr také 

informace, že převod souborů proběhl úspěšně. Celý převod je automatizován a 

nepotřebuje žádné ovládací příkazy. 
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6.7 Zpracování .csv souborů – skript programu Matlab 

Po převedení souborů z .bin do .csv formátu dostaneme jeden csv soubor na dvě 

hodiny záznamu. Při frekvenci 100 Hz je v každém souboru 720000 dat (řádků) a 

soubor také obsahuje časové značky z RTC modulu. Ukázka dat je na obrázku 6.8. 

Soubor je otevřen v programu Poznámkový blok. Soubor obsahuje hlavičku a 

samotná data. Každých 100 sekund jsou tato data doplněna údajem z RTC modulu. 

Oddělení je provedeno pomocí znaku středníku a znaku nového řádku. Pro 

zpracování dat je využití tabulkového editoru Microsoft Excel nevhodné, protože je 

práce s takto objemným souborem zdlouhavá a grafická reprezentace dat je 

omezená na ruční nastavení grafu. Z těchto důvodů jsem napsal jednoduchý skript 

pro zpracování všech .csv souborů v programu Matlab. 

 
Obrázek 6.8: Ukázka formátu dat v programu Poznámkový blok 

 

 Skript má za úkol nejprve spojit všechny soubory do jedné maticové 

proměnné. Dále dojde ke kontrole kontinuity dat pomocí vypočítaného rozdílu dvou 

časových značek (tento rozdíl by měl být konstantní – 100 sekund) a odfiltrování 

těchto časových značek. Hodnoty, které obsahují, jsou data ze senzoru a je nutné je 

přepočítat na tlak. Tento přepočet se provede podle rovnice 6.1, kde údaje 

nahradíme konkrétními hodnotami snímače, které je možné zjistit v datasheetu. 

Použitý snímač má hodnoty maxima a minima udané v psi a proto je vhodné převést 

tlak na kPa. 

 V Matlab skriptu je také obsažena základní vizualizace výsledků měření a je 

možné jednoduše zobrazit detail, například nějaké špičky. 
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 Při prvním spuštění a sloučení dat z více souborů do jedné proměnné je 

vhodné uložit si celý workspace Matlabu tak, aby při dalším zpracování dat 

nedocházelo znovu k převodu všech dat z důvodu časové náročnosti. 

6.8 Spotřeba záznamníku 

Aspektem definovaným ze zadání bylo navrhnout záznamník schopný měřit 

v režimu, kdy je napájen baterií. Pro rozhodnutí, zda by bylo možné Arduino se 

snímačem používat při napájení z baterie, slouží následující tabulka. Ta také 

porovnává spotřebu analogového a digitálního snímače v klidovém stavu (je 

zapnuto pouze napájení, snímač neměří, AD převodník nepřevádí, není zapisováno 

na SD kartu a procesor nevykonává žádnou činnost) a ve stavu zápisu, který je 

podobný reálnému provozu. 

 
Tabulka 6.9: Spotřeba jednotlivých částí záznamníku 

 Datasheet Naměřené 

hodnoty 

(prázdný 

program) 

Naměřené 

hodnoty 

(vyčítání dat ze 

senzoru) 

Arduino MEGA 19,9 mA (5 V) [30] 18 mA (při 8,3 V) 20 mA (při 

8,3 V) 

Data Logger 

Shield  

<35 mA [8] 2 mA 54 mA 

HX711 <1,5 mA [28] 0,98 mA 0,98 mA 

Snímač 26PC - 0,38 mA 0,38 mA 

Snímač HSC <3,5 mA [22] 1,65 mA 1,65 mA 

Kompletní sestava 

– analogový snímač 

39,9 mA + Senzor  25,36 mA 75,36 

Kompletní sestava 

– digitální snímač 

58,4 mA 25,65 mA 75,65 mA 

 

Měření bylo provedeno pomocí voltmetru Metra Avomet, analogové měřidlo třídy 

přesnosti 1. Proud byl měřen na napájecím vstupu Arduina. Veškeré části byly 

napájeny z napěťových výstupů Arduina.  

6.8.1 Možnosti snížení spotřeby 

Největší část spotřeby při reálném měření a ukládání záznamů nese Data Logger 

Shield. V něm je energeticky nejnáročnější čtečka karet, která především při zápisu 

dat na SD kartu potřebuje 30x více energie než v klidovém stavu. 
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 Spotřeba celého záznamníku se bude odvíjet především od rychlosti 

vzorkování. V případě připojení 5 snímačů k jednomu Arduino bude celkově 

ukládáno (při frekvenci 100 Hz z každého snímače) 500 údajů o tlaku za sekundu. 

Pokud bychom chtěli ke každému vzorku uvést přesné datum a přesný čas, počet 

zapisovaných dat rapidně stoupne. Tímto stoupne i celková spotřeba, protože 

energeticky náročné zapisování dat na SD kartu bude trvat delší dobu a častěji se 

bude opakovat. 

 Při snížení samplovací frekvence lze využít úsporné módy mikroprocesoru 

Arduina. Při zaznamenávání dat z čidel (tedy čtečka SD karet nezapisuje) je spotřeba 

mikroprocesoru největší ze všech částí.  

6.8.1.1 Snížení spotřeby Arduina 

Na desce jsou kromě procesoru ATmega328P také další pomocné periferie, jako jsou 

stavové LED diody, stabilizátory napětí a další. Pokud některou z těchto přídavných 

zařízení nepotřebujeme, ale ve výchozím zapojení jsou pod napětím, zbytečně nám 

zvyšují spotřebu celého zařízení. Odstraněním power on diody, která signalizuje, že 

je celé zařízení připojeno ke zdroji, bychom ušetřili energii. 

 Arduino disponuje AD převodníkem a v případě, že ho nepotřebujeme, lze ho 

vypnout příkazem ADCSRA = 0;. 

 Čip ATmega328P běží na frekvenci 16 MHz a pokud je pro určenou aplikaci 

tato rychlost zbytečně vysoká, lze ji snížit. Při nižším kmitočtu procesoru dojde 

k úspoře energie. 

 Další softwarové řešení pro snížení spotřeby využívá přerušení. Arduino se 

uvede do režimu spánku a poté může být probuzeno pomocí některého z pinů, na 

které může být přiveden například impuls z hodin. Pro příkaz usnutí lze využít 

integrovanou knihovnu anebo využít knihovnu LowPower.h.  

 Při přímém napojení zdroje na Arduino je možné snížit napájecí napětí z 5 V 

až na 3,3 V a tím se sníží proud. Další snižování napájecího napětí se nedoporučuje 

z důvodu možné nestability. Z takto zapojeného zařízení není možné napájet 

periferie na 5 V. Snížení napětí má také za následek snížení maximální frekvence 

procesoru. 

6.8.2 Výdrž na baterii 

Tato kapitola popisuje teoretickou výdrž záznamníku při napájení z baterie nebo 

akumulátoru. Při teoretických výpočtech jsem uvažoval, že k záznamníku je 

připojen pouze jeden snímač. Při připojení více snímačů se doba, po kterou by mohlo 

zařízení pracovat, snižuje. Opakovatelně použitelné akumulátory jsou rozšířeným 

typem bateriového zdroje. 
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 Vybrané akumulátory musí dosahovat doporučeného napětí 7-12 V [5, 30]. 

Maximální cenu vybraného akumulátoru jsem nastavil na hranici 1000 Kč. Další 

zohledněné parametry jsou váha a rozměry, v neposlední řadě je vhodné uvažovat 

také nad dostupností na trhu a možností nabíjení akumulátorů – vhodné nabíječky. 

 Pro napájení Arduina je vhodné využít některý z nejrozšířenějších typů 

akumulátorů. Pro teoretické výpočty se dále bude pracovat se dvěma typy. S 

olověným akumulátorem a články typu 18650. 

 Pro výpočty byl využit údaj o spotřebě z kapitoly 6.8, tedy proud přibližně 

75 mA při 8,3 V. Proud odebíraný z baterie lze vypočítat pomocí výpočtu výkonu 

podle následujících rovnic: 

 

𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝐼  [W]         (6.2) 

U – napětí zdroje [V], I – proud ze zdroje [A] 

 

Po dosazení konkrétních hodnot: 

𝑃 = 8,3 ⋅ 0,075         (6.3) 

P = 0,6225 W          (6.4) 

 

Každý typ akumulátoru má jiné napětí, a proto se musí vypočítat velikost 

proudu z baterie pro každý typ akumulátoru zvlášť. Pro výpočet je použita 

následující rovnice: 

 

𝐼 =
𝑃

𝑈
 [A]          (6.5) 

P – výkon napájeného zařízení [W], U – napětí baterie [V]    

6.8.2.1 Olověné akumulátory 

Nejrozšířenějším a jedním z nejstarších typů jsou olověné akumulátory. Běžné 

napětí těchto akumulátorů je 6 V nebo 12 V. Pro potřeba Arduina je nutné zvolit 

vyšší napětí – 12 V. Akumulátory mají poměr kapacity a váhy přibližně 

35 Wh/kg [43]. 

 Cena akumulátorů závisí především na celkové kapacitě. Běžné kapacity 

akumulátorů se pohybují v rozmezí 1 Ah až 100 Ah. Nevýhoda těchto akumulátorů 

je jejich hmotnost a také rozměry, kdy například baterie s kapacitou 18 Ah váží více 

jak 5 kilogramů [44]. K největším výhodám patří, že tyto akumulátory dokáží 

dodávat velké nárazové proudy, a proto jsou nejčastěji využívány v automobilech. 

 Pro připojení akumulátoru k obvodu se využívají svorky pro připojení 

kabelů. Pro nabíjení olověných akumulátorů se využívají speciální nabíječky. 

Připojení k baterii se provádí pomocí krokosvorek. Ceny těchto nabíječek se 

pohybují v rozmezí 300-5000 Kč podle výkonu. 
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 Pro výpočty jsem použil konkrétní typ akumulátoru - olověný akumulátor 

Shimastu GEL 12-12, 12 V, 12 Ah [45], jak z názvu vyplývá, jedná se o akumulátor 

s napětím 12 V a kapacitou 12 Ah. Cena tohoto akumulátoru je 749 Kč.  

 Dosazením do rovnice 6.5 vypočítáme proud z baterie. 

𝐼 =
0,6225

12
= 0,0519 𝐴        (6.6)  

A čas chodu z tohoto akumulátoru vypočítáme podle rovnice 

t =
kapacita baterie

proud z baterie
=  

12

0,0519
≈ 231,2 hodin ≈  9 dní a 15 hodin    (6.7) 

kapacita baterie [Ah], proud z baterie [A] 

6.8.2.2 Baterie typu 18650 

Napětí těchto akumulátorů je běžně 3,6 V nebo 3,7 V [46]. V případě využití pouze 

jednoho článku je napětí příliš nízké. Arduino pro správnou funkci regulátorů 

potřebuje napětí v rozmezí 7-12 V, při nižších hodnotách nebude správně fungovat 

5 V výstup Arduina. Pro zvýšení napětí lze využít sériové zapojení článku, tímto se 

napětí zvýší na vhodných 7,2 V. Akumulátory mají velmi výhodný poměr kapacity a 

váhy přibližně 200 Wh/kg [46]. Pro spojení akumulátorů lze využít plastové držáky 

s pružinkami nebo využít typ s propojovacími pásky a tyto pásky k sobě přiletovat. 

 Akumulátory 18650 se běžně vyrábí s kapacitou 3500 mAh. Pro zvýšení 

celkové kapacity lze využít sérioparalelní zapojení tak, aby bylo zachováno napětí 

7,4 V (nebo 7,2 V) a zvýšení celkové kapacity na alespoň 10500 mAh. 

 Cena akumulátorů se odvíjí především od kapacity, ale také od výrobce. 

Akumulátor s kapacitou 3500 mAh se cenově pohybuje okolo 150 Kč [47].  

Nabíječka je běžně dostupná. Nejběžnější provedení nabízí vložení 4 

akumulátorů typu 18650. Cena takové nabíječky je v řádu nižších stovek korun [48]. 

Pro výpočty jsem využil konkrétní článek NCR18650B od firmy Panasonic 

s kapacitou 3400 mAh a napětím 3,7 V [49]. Cena jednoho kusu článku je 127 Kč 

[50]. S mírným překročením finančního limitu je možné pořídit 8 kusů těchto 

článků. Celou baterii tedy budou tvořit čtyři paralelní dvojice článků. Celková 

kapacita bude 13600 mAh. Dosazením do rovnice 6.5 vypočítáme proud z baterie. 

 

𝐼 =
0,6225

7,4
= 0,084𝐴         (6.8) 

Čas vybíjení lze spočítat podle rovnice  

t =
kapacita baterie

proud z baterie
=  

13,600

0,084
≈ 161,9 hodin ≈  6 dní a 17 hodin    (6.9) 

kapacita baterie – Ah, proud z baterie - A 
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6.8.2.3 Srovnání akumulátoru 

Tabulka 6.10: Srovnání olověného akumulátoru a akumulátoru 18650 

 Kapacita 

mAh 

Doba 

provozu 

Váha [g] Rozměry [mm] Cena 

Olověný 

akumulátor 

12000 9 dní a 

15 hodin 

3300 [45] 95x151x99 [45] 749 [45] 

8 ks 18650 13600 6 dní a 

17 hodin 

352 [49] 

(bez držáku) 

79x73x40 [51] 

(v držáku)  

1016 

Kč[50] 

 

Z tabulky je zřejmé, že každý akumulátor má jiné výhody, ale také nevýhody. Výběr 

konkrétního akumulátoru by se odvíjel od přesné aplikace a umístění záznamníku. 

Pokud by bylo místo pro větší a těžší olověný akumulátor, jeho použití by přineslo 

delší výdrž a nižší cenu baterie. Při využití záznamníku na místech s vysokými 

prostorovými nároky a nemožností umístit poblíž těžký olověný akumulátor by 

muselo dojít k využití článků typů 18650, které jsou malé a lehké, mají menší 

kapacitu a o něco vyšší cenu. 

6.9 Fyzická realizace záznamníku 

Výsledné zařízení se skládá z desky Arduino MEGA, která obsahuje mikroprocesor, 

zdroj napětí pro ostatní periferie a další pomocné části, Data Logger Shieldu a 

digitálního snímače Honeywell řady HCS. Shield s Arduinem a snímačem je propojen 

podle obrázku 6.9. Konkrétní typ snímače je snímač HSCSAAN005PD2A5. Snímač 

má rozsah 5 psi (34,4 kPa), tedy tento rozsah je vyšší než očekávané hodnoty tlaku 

podle kapitoly 3.2. Tento snímač byl zakoupen na počátku práce na záznamníku, kdy 

původní požadavky od zadavatele požadovaly rozsah snímače 10 kPa. Druhá blízká 

hodnota je 1 psi  (6,9 kPa), z tohoto důvodu byl zvolen vyšší rozsah, aby byla 

dodržena podmínka 10 kPa. 
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Obrázek 6.9: Schéma celkového zapojení záznamníků 

 

Vodotěsnost zařízení je zajištěna uložením celého zařízení do instalační 

krabice s ochranou IP65. K ní je deska Arduina pevně přišroubovaná a shield je 

vložen do konektoru na desce Arduina. Vnitřní uspořádání v krabici a realizace 

zapojení je na obrázku 6.10. 

 
Obrázek 6.10: Vnitřní uspořádaní a zapojení záznamníku 
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 Pro přivedení napájení a dat ze senzoru k mikroprocesoru slouží dvě 

průchodky PG9, pro které jsou vyvrtány otvory na boční straně instalační krabice 

zobrazeno na obrázku 6.11.  

 

 
Obrázek 6.11: Instalační krabice s vývodkami 

  

Připojení snímače k záznamníku je provedeno pomocí dvou konektorů 

Dupont, tyto konektory je možné zapojit přímo do pinů Data Logger Shieldu. Jeden 

dvojitý konektor slouží pro připojení napájení a druhý pro připojení I2C 

komunikace. Konektory jsou zobrazeny na obrázku 6.12.  Kabel je přiletován přímo 

ke snímači a izolace těchto spojů je provedena pomocí tekuté izolační pásky, který 

dokáže izolovat elektricky, ale také proti vodě. Snímač po zaizolování je na Obrázek 

6.13. 
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Obrázek 6.12: Konektory pro připojení snímače k záznamníku 

 

 
Obrázek 6.13: Snímač na kabelu se zaizolovanými spoji 

 

6.9.1  Otestování funkčnosti v praxi 

Záznamník byl testován na střeše budovy T12 Fakulty elektrotechniky a 

komunikačních technologií VUT v Brně. Zkušební měření bylo provedeno na 

vodorovné střeše pokryté betonovými dlaždicemi 50x50x5 centimetrů. Dlaždice 

jsou položeny na terčích a díky nim vzniká přibližně dvoucentimetrová mezera mezi 

dlažbou a povrchem střechy. Celkový pohled na umístění měřicí aparatury a místa 

měřeni je na obrázku 6.14. Modře je zvýrazněno umístění samotného záznamníku a 

červeně poloha dlaždice se zabudovaným snímačem. Měřená dlaždice je přibližně 

ve dvoumetrové vzdálenosti od záznamníku. Při tomto testování nebylo nutné 
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využít napájení z baterie, protože zařízení bylo napájeno síťovým adaptérem (9 V, 

1000 mA). Tento adaptér má výstupní kabel jako tenkou dvojlinku a při prostrčení 

skrz průchodku by nešlo tuto průchodku dostatečně dotáhnout, tak aby došlo 

k utěsnění. Z tohoto důvodu jsem doplnil adaptér o prodlužovací kabel, který je 

kulatý a jde dobře prostrčit skrz průchodku. Toto prodloužení je vybaveno souosým 

napájecím konektorem s rozměry 5,5/2,1 mm. Přívod elektrické energie v podobě 

zásuvky 230 V je vyveden přímo na střeše v rozvaděči přímo u místa měření.  

 
Obrázek 6.14: Celkový pohled na umístění senzoru a záznamníku 

Pro zabránění vstupu vody do snímače byl snímač schován pod dlaždicí a tlak 

přiveden z horní strany pomocí hadičky. Pro izolovaný průchod hadičky skrz 

dlaždici byl do této dlaždice vyvrtán otvor a do něho zasunuta kabelová průchodka 

vhodného rozměru. Skrz průchodku vede hadička (bylo nutné ji redukovat na menší 

průměr) pro připojení snímače, horní a spodní strana dlaždice jsou na obrázku  6.15 

a na obrázku 6.16. Horní část hadičky byla ohnuta tak, aby do ní nepronikal déšť a 

připevněna pomocí drátu. Tímto je zajištěno, že otvor hadičky je rovnoběžný se 

střechou.  

 
Obrázek 6.15: Horní strana dlaždice s průchodkou a hadičkou 
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Obrázek 6.16: Spodní strana dlaždice s připojeným snímačem 

 

6.9.2 Interpretace naměřených dat 

V reálném prostředí byl záznamník s jedním snímačem otestován vícekrát. Tato 

kapitola interpretuje naměřené hodnoty a navrhuje zlepšení pro příští měření. 

6.9.2.1 Měření 14.3. - 19.3.2019 

První reálné měření proběhlo ve dnech 14.3. - 19.3.2019. Celkový pohled na vývoj 

tlaku přepočítaný v programu Matlab je na obrázku 6.17. Graf je ručně doplněn o 

značky s údajem o dnu v týdnu. 

 Měřený tlak by v ideálním případě měl mít pouze záporné hodnoty, protože 

port 1 byl připojen na horní stranu dlaždice (podtlak). Celkový diferenční tlak je dán 

následující rovnicí: 

 

p = port1 −  port2         (6.10) 

p – výsledný diferenční tlak [Pa], port1 – tlak přivedený k portu 1 [Pa], port2 – tlak 

přivedený k portu 2 [Pa] 

 

Tedy vše, co v grafu nabývá kladných hodnot, lze brát za špatné hodnoty, které 

jsou způsobeny pravděpodobně tím, že vítr fouká přímo do trubičky. Tento trend 

je patrný především v okolí vzorku 2,8 ⋅ 107. 
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Obrázek 6.17: Vývoj tlaku z reálného měření 14.3. - 19.3.2019 

  

 Maximální úbytek tlaku 0,6 kPa odpovídá síle 150 N (působící na jednu 

dlaždici), což představuje 15 kg. Podrobnější postup výpočtu byl uveden v kapitole 

3.2. Tento úbytek je vysoký a pravděpodobně je způsoben foukáním přímo do 

trubičky a snímače (jsou měřeny nárazy větru do membrány snímače). 

 Od neděle je pozorovatelný trend posunutí nuly snímače. V odpoledních 

hodinách dojde k posunutí nuly směrem nahoru (při porovnání s počátkem měření) 

a poté nula opět klesne. Další dny se tento trend s mírným zmenšením opakuje. Toto 

posunutí nuly může být způsobeno změnou teploty. 

6.9.2.2 Měření 17.4. - 23.4.2019 

V dalším měření byla snaha odfiltrovat vítr působící silou přímo do snímače (vítr 

pronikající do hadičky). Pokus o odfiltrování byl proveden pomocí tlumícího 

molitanu. Tato pěna by neměla být nasákavá. Filtr byl inspirován molitanovým 

filtrem používaným na mikrofony v exteriéru. Provedení tohoto pěnového filtru je 

na obrázku 6.18. 
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Obrázek 6.18: Provedení molitanového filtru na hadičce 

 

Na obrázku 6.19 je zobrazen vývoj tlaku v jednotlivých dnech měření. Graf se 

skládá z několika menších výkyvů, které korespondují s denní dobou. 

Pravděpodobně se jedná o výkyvy tlaku s teplotou. Molitan odfiltruje profukování 

větru do trubičky, ale také odfiltruje většinu podtlaku, který působí na dlaždici. 

Další typy filtrů by bylo vhodné testovat se snímačem s nižším rozsahem, aby 

se projevily i malé změny. 

 
Obrázek 6.19: Vývoj tlaku z reálného měření 17.4. – 23.4.2019 
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7 ZÁVĚR 

Na trhu je několik profesionálních zařízení pro záznam dat. Tato zařízení se cenově 

pohybují okolo 10 tisíc korun a jsou to většinou velmi specializovaná zařízení, která 

nelze použít k jiným účelům, než byla navržena. Většina z nich nedisponuje 

multifunkčním vstupem a čtečkou SD karet. 

 Pro výrobu záznamníku dat lze využít některé průmyslově vyráběné 

vývojové kity. Nejlépe vybavený je vývojový modul Logomatic v2 od firmy 

SparkFun. Tento modul není v ČR k zakoupení ani u oficiálního prodejce. Známý je 

také modul Rapsberry Pi 3, který ale má vysokou spotřebu a obsahuje v této aplikaci 

nevyužitelné periferie (HDMI a ethernet konektor). Další moduly jsou Arduino UNO 

nebo některý z modulů s procesorem MSP od firmy Texas Instruments. Moduly mají 

srovnatelný výkon i příkon. Arduino ovšem nabízí velmi rozsáhlou podporu, ta je 

oficiální – již od výrobce, ale také od komunity.  

 Při výběru snímače bylo využito vyhledávače největších e-shopů 

s elektrosoučástkami (Farnell, TME nebo Digi-Key). Nejširším portfoliem snímačů 

disponuje firma Honeywell, která pro každou řadu snímačů nabízí nejrůznější 

provedení a různé rozsahy. Celkově pouze malé procento snímačů odpovídá všem 

potřebám, které jsou dány zadáním. Vhodné snímače jsou shrnuty v tabulce 5.1. 

 Zařízení je schopno komunikovat se snímači jak přes SPI, tak přes I2C. Pro 

kartu SD je využito rozhraní SPI. Pro otestování funkčnosti byl zakoupen snímač 

Honeywell, který disponuje protokolem I2C.  

 Maximální rychlost vzorkování je odvozená od nejpomalejšího článku 

v řetězci. V testovacím zapojení s knihovnou SD.h je nejpomalejším článkem zápis 

na SD kartu, konkrétně otevírání/zavírání souboru. Při sekvenčním provádění také 

nastává doba, kdy nejsou data vyčítána ze senzoru. Knihovna SD.h byla nahrazena 

knihovnou SdFat, která zapisuje pomocí fronty. V tomto případě muselo být 

nahrazeno Arduino UNO za Arduino MEGA, které má větší pamět SRAM (paměť pro 

data), do které se ukládají data fronty. Použitím knihovny SdFat je možné dosáhnout 

vzorkovací frekvence 100 Hz. 

 Bateriové napájení bylo řešeno pouze teoreticky, protože reálné měření 

probíhalo v dosahu zásuvky 230 V.  Vybrány byly dva akumulátory – olověný 

akumulátor a akumulátory typu 18650. Každý má výhody a nevýhody a rozhodnutí, 

který zvolit, by záviselo na konkrétním umístění. Chod na baterii byl v obou 

případech zajištěn minimálně na 6 dní. 

 Bylo provedeno několik měření v reálných podmínkách na střeše budovy 

T12 Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Na této 

vodorovné střeše jsou betonové dlaždice, kde jedna byla vybavena snímačem. 

Naměřená data byla zpracována pomocí skriptu pro program Matlab. Při měření 
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proniká vítr skrz hadičku a měříme sílu, kterou působí na snímač. Při odfiltrování 

větru pronikajícího do hadičky dojde také k odfiltrování úbytku tlaku vlivem 

proudění. Při použití citlivějšího snímače by teoreticky nemělo dojít k takovému 

ořezání tlakových špiček a úbytky tlaku při proudění by mohly být zřetelné. Při 

zkušebních měřeních se ukázalo jako problém odfiltrování pronikajícího větru do 

hadičky. Vhodným řešením by bylo doplnit snímač tlaku pomocí snímačů síly, které 

by byly vloženy pod dlaždici. Snímače by mohly disponovat I2C rozhraním a data 

z nich by byla zaznamenávaná pomocí vytvořeného záznamníku. 

 Zařízení záznamníku je schopné zaznamenávat data z diferenčních snímačů 

tlaku. Při využití různých I2C adres snímačů je možné připojit až 10 snímačů. Pro 

takovýto počet snímačů byl vytvořen program, který je po dopsání jednotlivých 

adres připraven k měření.  
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9 SEZNAM ZKRATEK 

SD    - Secure Digital 

AD převodník -  Analog-to-digital (analogově digitální převodník) 

SDHC    - Secure Digital High Capacity  

SDXC    - Secure Digital eXtended Capacity  

RTC   -  Real-time clock  

CS    - Chip Select 

SPI   - Serial Peripheral Interface 

I2C, I2C  - Inter-Integrated Circuit 

MISO   - Master In, Slave Out 

MOSI   - Master Out, Slave In 

SCK   - Serial Clock 

SS   - Slave Select 

CPOL   - Clock polarity 

CPHA   - Clock phase 

TWI   - Two Wire Interface 

SDA   - Synchronous Data 

SCL   - Synchronous Clock 

I/O pin  - Input/Output pin 

H   - High 

SPS   - Samples per Second 

GSM   - Groupe Spécial Mobile 

FIFO    - First In, First Out 

ICSP    - In Circuit Serial Programming 
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Seznam příloh na přiloženém CD 
• Program pro Arduino LowLatencyLogger_oneSensor 

• Program pro Arduino LowLatencyLogger_tenSensors 

• Program pro Arduino LowLatencyLogger_oneSensor_tocsv 

• Program pro Arduino LowLatencyLogger_tenSensors_tocsv 

• Skript pro program Matlab Nacti_csv.m 

• Skript pro program Matlab Zobraz_data.m 

• Naměřená data ze zkušebního měření 

 

 


