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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o monitorování plynů při chovu jedlého hmyzu se 

zaměřením na nebezpečné plyny. V první části práce je popsán životní cyklus jedlého 

hmyzu a s ním i spojené ekologické důsledky. Následuje stručný popis měření 

neelektrických veličin. Uvedené poznatky jsou využity při návrhu a realizaci chovné 

jednotky v praktické části bakalářské práce. Návrhová část obsahuje výběr a popis 

použitých komponent a jejich umístění na chovné jednotce. Chovná jednotka je řízena 

mikrokontrolerem ESP32 firmy Espressif. Dále praktická část obsahuje první výsledky 

experimentálních měření a program pro mikrokontrolér. Výsledky jsou ve formě grafu. 

Chovný box je možné využít pro většinu terarijní živočichy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ESP 32, jedlý hmyz, měření plynů, senzory, amoniak, monitorování jedlého hmyzu. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor’s thesis deals with monitoring of edible insects. The most monitured 

element will be dangerous gases. In the first part will be discussed the life cycle of 

edible insects and associated ecological consequences. Another part is description of 

measuring non-electric variables. This knowledge will be useful in design of breeding 

box in practical part of bachelor’s thesis. Design contains selections and description of 

used components and their locations on breeding box. Breeding box is managed by 

microcontroller ESP32 from Espressif family. Practical part contains first results of 

measuring and program for microcontroller. The results are in the form of a graph. 

Breeding box can be used for most terrarium animals.  

KEYWORDS 

ESP 32, edible insect, gas measuring, sensors, ammonia measuring, ammonia, 

monitoring of edible insects. 
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ÚVOD 

Tato práce pojednává o zařízení pro monitorování jedlého hmyzu a následném 

využití hmyzu v gastronomickém odvětví. Konkrétně se zaměřením na čeleď 

potemníkovitých, která se v poslední době dostává do povědomí veřejnosti v souvislosti 

s rozšiřováním konzumace a produktů s přídavkem larev potemníka moučného 

a potemníka brazilského.  

Monitorování a změna chovných podmínek u jedlého hmyzu je důležitá kvůli 

správnému a rychlému vývoji jedlého hmyzu. To může pomoci zvýšit produkci hmyzu 

a snížit jeho výrobní cenu. Zájem o monitorování a optimalizaci životních podmínek 

jedlého hmyzu diskutuje v současnosti nejen vědecká komunita, ale vzhledem 

k výhodným ekonomickým a ekologickým vlastnostem i laická veřejnost. 

První teoretická část práce seznamuje s jedlým hmyzem z čeledě 

potemníkovitých s jejich životním cyklem, pozitivními stránkami chovu a konzumace. 

V druhé teoretické části se práce zabývá senzory pro měření vybraných neelektrických 

veličin a mikrokontroléry řady ESP 32. Modul LOLIN 32 osazený modulem ESP-

WROOM-32, jehož jádro tvoří mikrokontrolér ESP32-D0WDQ řady ESP32 vyráběný 

čínskou firmou Espressif, je hlavní jednotkou navrhovaného zařízení. Návrh zapojení 

a vybrané komponenty, které zajištují správnou funkčnost, jsou další část práce. Podle 

tohoto návrhu bude výsledná chovná jednotka sestavena.  

Následně je rozebraný princip programování pro měření či webové rozhraní 

a shrnut algoritmus, který obsluhuje přípravek. V poslední části je ukázán návod pro 

obsluhu a zároveň data z kontrolních měření provedený na dvou verzích masných 

výrobků.  
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1 JEDLÝ HMYZ 

 Využívání hmyzu jako potravy se nazývá entomofágie. Tuto stravu konzumují 

nejčastěji v Africe, jihovýchodní Asii a v severní části Latinské Ameriky. Uvádí se, že 

jedlý hmyz konzumuje více než 113 států na světě. V dnešní době se hovoří o více než 

2000 druhů jedlého hmyzu, které je možné konzumovat. Mezi jedlý hmyz patří např. 

mravenci, červy, vosy, termiti aj. Ve státech Evropy a Severní Ameriky není 

v současnosti entomofágie rozšířena. Nejčastěji je to způsobeno vlivem náboženství, 

předsudků o životě hmyzu ve špíně a představě, že hmyz je konzumován v těžkých 

časech, např. v období válek. V poslední době se však zájem o entomofágii rychle 

zvyšuje. [1,2] 

1.1 Chov jedlého hmyzu 

 Jedlý hmyz je nejčastěji chován ve skleněných, kovových či plastových 

krabicích. Tyto krabice by měly být dostatečně velké, aby hmyz měl dost prostoru pro 

žití. Též stěny musí být dostatečně vysoké, aby jejich výšku hmyz nedokázal zdolat. 

Hmyz je chován na takzvaném chovném substrátu, který se skládá z mouky, 

strouhanky, granulí, kukuřičné drtě a jiných materiálů. Některé druhy jsou chovány i na 

jiných materiálech. 

 Hmyz, jako všechny ostatní organismy, podléhá nemocem a chorobám, proto by 

se měla brát vážně prevence chovu jedlého hmyzu (před viry, bakteriemi či parazity). 

Nejdůležitějším faktorem je hygiena. Mezi základní zásady patří například pravidelné 

čištění substrátu, nepřenášení kolonií do nevymytého boxu a další zásady, běžné pro 

potravinářský průmysl.[3] 

 

1.1.1 Pozitiva chovu jedlého hmyzu 

Jedlý hmyz se z důvodu dobrých výživových hodnot, ekologických a ekonomických 

výhod chovu začal podporovat a konzumovat i Evropě. Výhodami hmyzu jsou:  

 

Výživové (nutriční) hodnoty 

Ve zprávě organizace FAO (Food and Agriculture Organization – organizace pro 

výživu a zemědělství) je uváděno, že některé druhy jedlého hmyzu mají stejně či více 

proteinů jako hovězí maso. Kromě proteinů se dá získat z konzumace jedlého hmyzu i 

vápník, zinek či železo. [4] 

 

Ekologie výroby  

Klasický dobytek, který je u nás chován pro obživu, vylučuje plyny, které mají 

negativní vliv na klimatické změny. Mezi tyto plyny patří oxid uhličitý, metan a 

amoniak. V porovnání na 1 kg masa spadá méně vyprodukovaných plynů na jedlý hmyz 

než na dobytek, který je zodpovědný za přibližně 18-20 % plynových emisí. [5] 
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Ekonomické náklady 

Chov vepřového, drůbeže a zejména hovězího žádá velké chovné prostory. Jedlý 

hmyz je schopný tyto prostory zredukovat a chov může probíhat ve více patrech a 

ušetřit na výstavbě a provozu. [5] 

 

Menší potencionální riziko přenosu nemocí 

Hmyz je v mnoha ohledech odlišný od člověka a některé nemoci mohou být hůře 

přenášené na člověka na rozdíl od nemocí běžného dobytka jako je nemoc šílených krav 

či SARS. Ovšem s velkým množstvím produkce jedlého hmyzu může být (bez důsledné 

kontroly kvality) rozšířeno mnoho dnes zatím neznámých nemocí. Kvůli tomuto riziku 

by chov jedlého hmyzu měl být podroben dlouholetým výzkumem. [5] 

 

Výskyt 

Na Zemi existuje více než 2000 druhů jedlého hmyzu. V České republice je 

z legislativních důvodů možno konzumovat pouze několik vybraných druhů .[5] 

1.2 Nejchovanější druhy v České republice 

 Chov v České republice není dosud více rozšířený, a proto se soustředí převážně 

na menší farmy či soukromý chov jedlého hmyzu v domácích podmínkách. Nejčastěji je 

u nás chovaná čeleď potemníkovitých. Jednotlivé druhy této čeledi se u nás běžně 

vyskytují (potemník moučný) nebo jsou dovezeny z ostatních zemí (potemník 

brazilský).  

1.2.1 Potemník moučný 

 Životní cyklus potemníka moučného se skládá ze 4 základních fází (obrázek 1-

1). Z vajíčka se vylíhne larva a ta se později zakuklí a následně se z ní stane dospělý 

brouk. Nejdůležitějším aspektem jejich rozmnožování je udržení vhodné teploty 

z důvodu délky vývoje a vhodného složení stravy.  

Tento potemník je nejčastějším druhem chovaným v ČR. Je chován jak za účelem 

konzumace, krmivu pro plazy či návnada na rybaření. Nejčastěji je tento potemník 

konzumován ve stádiu larvy. [6] 

1.2.2 Potemník brazilský 

 Potemník brazilský stejně jako potemník moučný má také 4 fáze života. Na 

rozdíl od něj, je však jeho chov výrazně obtížnější - od udržení vyšší teploty chovu až 

po prostorovou náročnost. Tento druh má též větší sklon ke kanibalismu. Kanibalismu 

se dá předcházet vyhraněním více prostoru pro jednoho potemníka a udržování dostatku 

krmiva. 
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Obrázek 1-1 - Potemník moučný a jeho fáze vývoje  

[http://www.asanahk.cz/polozka-potemnik-moucny-detail-17] 

 

Obrázek 1-1-2 - Potemník brazilský ve fázi larvy  

[http://m.zoo242.webnode.cz/products/potemnik-brazilsky/] 
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2 SNÍMÁNÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN 

 Následující kapitola se obecně zabývá měřením a převodem neelektrických 

veličin - teploty, vlhkosti a koncentraci plynů. Tyto veličiny nelze měřit elektricky 

přímo, proto jsou využívány různé převodníky pro přeměnu neelektrické veličiny na 

veličinu elektrickou. Údaje jsou následně změřeny a postupují na zpracování do 

výpočetních jednotek pro jejich zpětný převod přepočtem na měřenou složku.  

2.1 Měření teploty 

 První teploměry vynalezené v 17 století, využívaly teplotní roztažnosti kapalin 

v závislosti na teplotě okolí. Motivací lidí bylo měřit venkovní teplotu, aby si mohli 

venkovním podmínkám přizpůsobit množství ošacení. Tento způsob se využívá dodnes. 

Klasické teploměry se stupnicí však nejsou vhodné pro elektronické zpracování dat. 

Teplota lze vyjádřit mnoha jednotkami, které jsou například stupeň Celsia, Kelvin či 

stupeň Fahrenheita.  

 V dnešní době je známo mnoho typů senzorů na měření teploty. Dělí se podle 

různých fyzikálních principů. Teplotní senzory mohou být odporové kovové, odporové 

polovodičové (termistory), monokrystalické/CMOS polovodičové, monokrystalické 

křemíkové PN senzory a termočlánky. [7] 

2.1.1 Odporové kovové senzory 

Odporové kovové senzory využívají principu nárůstu srážek volných elektronů 

s kladnými ionty v mřížce a tím materiál zvyšuje svůj odpor. Tento způsob měření má 

velký rozsah měření, dobrou linearitu, ale malou rozlišitelnost a pomalou reakci na 

skokovou změnu. Nejčastějším typem materiálu je používaná platina (velký rozsah 

měření) a nikl (oproti platině rychlejší odezva a odezva, ale menší rozsah měření).  

Příklad senzoru ukazuje obrázek 2-1. 

 

Obrázek 2-1 - Platinový senzor pro měření teploty PT100 

[https://www.banggood.com/cs/PT100-Temperature-Sensor-4inch-Probe-with-

12inch-NPT-Threads-Terminal-Head-p-1284010.html?cur_warehouse=CN] 



 6 

2.1.2 Odporové polovodičové senzory (termistory) 

 Senzory využívají rozdílné koncentrace volných nosičů na teplotě a tím se mění 

vodivost polovodičové součástky. Výhodou těchto senzorů je velká citlivost, do které 

může být promítnut i šum. Závislost odporu je silně nelineární. Termistory dělíme na 

pozistory (PTC) a negistory (NTC). Záleží či termistoru odpor na teplotě roste (PTC) či 

klesá (NTC). 

2.1.3 Monokrystalické křemíkové PN přechody 

 Senzory využívají vlastnosti PN přechodu v propustném směru a s vyšší teplotou 

je potřebné menší napětí na otevření přechodu PN. Nejčastěji se volí měření napětí 

báze-emitor u tranzistorů. Pro lehčí měření jde použít i dioda, ovšem musí mít zdroj 

konstantního proudu pro správná měření. Výhoda těchto senzorů je integrace přímo na 

desku integrovaného obvodu. 

2.1.4 Termočlánky 

 Termočlánky využívají Seebeckova jevu. Tento jev mění přímo tepelnou energií 

na elektrickou. Principem jsou dva různé kovové či polovodičové materiály spojené na 

konci. Zahřáním konce vzniká na každém materiálu jiné kontaktní napětí. Toto napětí je 

možné měřit a vyhodnotit teplotu. Nejčastěji jsou termočlánky využívány pro velké 

změny teplot.  

2.2 Měření vlhkosti 

 Vlhkostí se začala zabývat meteorologie a průmyslové odvětví, kde má vlhkost 

výrazný vliv na proces a kvalitu výrobků. Nejčastěji je vyjadřována vlhkost relativní 

vlhkostí. Relativní vlhkost je poměr mezi skutečnou hodnotou vlhkosti a maximální 

hodnotou vlhkosti (tzv. stav nasycení).  

 Vlhkoměry prošly velkým vývojem a od prvních vlhkoměrů, které byly jen 

přírodní materiály, které se roztahovaly na základě vstřebání vzdušných par. Vlhkoměry 

mohou být např. odporové, kapacitní, psychrometry aj. [8] 

2.2.1 Odporový vlhkoměr 

 Tento senzor využívá změny vodivosti při absorpci vzdušných par ze vzduchu. 

Vyznačují se velkou přesností a stabilitou, nicméně tyto senzory musí být měřeny 

střídavým napětím a nepokryjí celé měřící pásmo 0-100 % RH a jejich rozsah záleží na 

použitém materiálu. Tento senzor nelze použít při vyšších teplotách. 

2.2.2 Kapacitní vlhkoměr 

 U senzoru je měřeným objektem kondenzátor s polymerním dielektrikem. Na 

jedné straně senzoru jsou provrtané dírky, aby dielektrikum bylo v kontaktu se 

vzduchem a vzdušnou vlhkostí. Měřena je změna kapacita, ale nejčastěji je kapacitní 

čidlo vybavené obvody pro napěťový či digitální výstup. Kapacitní senzory (příklad na 

obrázku 2-2) jsou nejvíce rozšířené díky jeho rozlišitelnosti, malé závislosti na teplotě, 
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přesnosti či odolnosti vůči vnějším vlivům jako jsou chemikálie nebo teplota. 

V neposlední řadě je tento senzor výhodný svou velikostí a cenou. 

             

Obrázek 2-2 - Kapacitní vlhkoměr 

[https://velkoobchod.conrad.cz/kapacitni-polymerove-cidlo-vlhkosti-b-b-thermo-

technik-kfs140-d-0-100-

r.k156506?gclid=Cj0KCQiAr8bwBRD4ARIsAHa4YyK76GuWpz_IWLtOwAWQQqK

jbkjaXT9elpuM3GCP7Jb1kpa3DTDquNQaAuEHEALw_wcB] 

2.2.3 Psychrometry 

 Psychrometry jsou soustava 2 teploměrů. Jeden z nich je namočen do vody  

a druhý je neupravený/suchý. Namočený teploměr ukazuje nižší teplotu z důvodu 

odpařování vody. Kdyby byl vzduch plně nasycen, ukáží oba teploměry stejnou teplotu 

z důvodů, že se zastaví odpařování vody. V historií se hodnoty ručně odečítaly 

a přepočítávaly. V dnešní době se dají použít i elektronické teploměry  

a měření provést elektronicky. 

2.3 Měření plynů  

 Měření koncentrací plynů pomocí elektrických senzorů na se začalo rozvíjet 

během minulého století. Důvodem bylo zkvalitnění výrobních procesů (např. sledování 

kyslíků v pájecím procesu) a sledování prostředí, aby nedošlo k újmě na zdraví (např. 

hlásič překročení hodnot oxidu uhličitého). Senzory též používají mnoho fyzikálních 

jevů, z nichž jsou nejznámější elektrochemické, polovodičové, infračervené aj. 

2.3.1 Elektrochemické senzory 

 Tyto senzory se využívají především na měření kyslíku. Hlavní složkou senzoru 

je elektrolyt mezi dvěma elektrodami ponořené do tohoto roztoku. Na elektrody je 

zapojeno stejnosměrné napětí, které musí odpovídat limitnímu proudu určované složky. 

Velikost tohoto proudu je funkcí koncentrace měřené složky. 
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2.3.2 Polovodičové senzory 

 Senzory jsou často konstruovány na nevodivé keramice, na které je aktivní 

vrstva (obrázek 2-3). Tato aktivní vrstva reaguje s měřenou složkou a mění se jí na 

základě koncentrace plynu rezistivita. Tyto materiály jsou jak anorganické, tak 

organické. Též jsou v ní katalyzátory (urychlují reakční dobu) a dopanty (vytváří 

selektivitu senzoru). Tento jev nastává pouze při vyšších teplotách, a proto senzory jsou 

opatřené i topnou spirálkou pasivovanou vrstvou skla. [9] 

 

 

Obrázek 2-3 - Princip fungování a zapouzdřený polovodičový senzor 

[https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/13910-moznosti-mereni-oxidu-

uhliciteho-merici-pristroje-a-cidla] 

2.3.3 Infračervené senzory 

 Na analýzu se používají i senzory využívající ultrafialové záření či záření ve 

viditelné oblasti. Senzorů využívající infračervené záření je nejvíce využíváno. Tyto 

analyzátory mají složitou konstrukci a bývají mnohem dražší než předešlé 

vyjmenované, ale jejich přesnosti a selektivita s použitými filtry je mnohem přesnější. 

Senzory fungují na principu absorpce infračerveného záření molekulami s určitým 

dipólmomentem. Dipólmoment mají molekuly složené ze dvou a více atomů. Molekuly 

např. H2, O2, N2 infračervené záření neabsorbují, a proto jsou neměřitelné. [10] 
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3 MIKROKONTROLERY ŘADY ESP32 

Jádrem celého navrhovaného obvodu je mikrokontroler. Veškeré údaje ze senzorů 

musí být naměřeny, zpracovány vybraným mikrokontrolerem a odeslány dále. Tomuto 

záměru odpovídá celá škála mikroprocesorů, která by mohla být použity. V nedávné 

době byla vydána řada mikroprocesorů ESP32, firmy Espressif systems. Tento 

mikroprocesor byl vybrán z důvodu velmi zajímavých inovací za téměř minimální cenu. 

3.1 ESP32 

3.1.1 Historie a vznik ESP32 

 Mikroprocesory řady ESP32 jsou nástupci řady ESP 8266, který měl původně 

sloužit jako Wi-Fi modul (obrázek 3-1) pro k již existujícím mikrokontrolerům. 

Následně uživatelé našli způsob, jak tento modul programovat. Po těchto událostech se 

začal mikrokontroler ESP 8266 dostávat velmi do popředí, zvlášť kvůli své ceně 

(přibližně 40 Kč z Číny) a svým možnostem. Následně se začalo u tohoto 

mikroprocesoru narážet na jeho limity - jak paměťové, tak i problémy s piny a také fakt, 

že analogový pin je pouze jeden. Z těchto důvodů firma Espressif začala pracovat na 

mikroprocesorech ESP32, díky kterým jsou základní nedostatky ESP8266 vyřešené. 

[11] 

 

       

Obrázek 3-1 - WiFi modul/ mikrokontroler ESP 8266 

[https://www.root.cz/clanky/esp32-je-tu-co-prinese-nastupce-esp8266/] 

3.1.2 Vlastnosti ESP 32 

 Pro své výhody se řada ESP 32 rychle uchytila na trhu a pomalu nahrazuje již 

zažité Arduina, kde se už často uživatelé pohybovali na jeho limitech pro použití. 

V tabulce 1 jsou popsány rozdíly mezi Arduinem Uno a vývojovým kitem s ESP 32 

LOLIN32. Těchto rozdílů je mnohem více, v tabulce 1 jsou vyjmenováno pouze 

nejdůležitější parametry, které je schopné ESP32 nabídnout oproti Arduinu. Tyto dva 
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vývojové kity jsou v přepočtu za skoro stejnou cenu.  

Tabulka 1 - Vlastnosti ESP32 a jeho rozdíly od Arduina Uno 

Vlastnosti ESP 32 (LOLIN 32) Arduino Uno 

Provozní napětí 3,3 V 5 V 

Procesor 32bitový 8bitový 

Taktovací frekvence 240 MHz 16 MHz 

Digitální piny 26 14 

Analogové piny  12 6 

Flash paměť 4 MB  32 kB  

SRAM paměť 416 kB 2 kB 

Wi-Fi Integrovaná Není (je zapotřebí modul) 

Bluetooth Integrovaný Není (je zapotřebí modul) 

Cena (aliexpress.com) 85,- 65,- 

3.1.3    Programovací platforma pro ESP 32 

 Nejčastějším způsobem programování mikroprocesoru ESP 32 je Arduino IDE, 

doplněné potřebnými knihovnami s komunikací s ESP 32. Tento způsob je velmi 

praktický, protože se program může psát stejnou syntaxí jako programování běžných 

Arduino desek, jehož syntaxe je mezi uživateli velice zažitá. Arduino IDE je 

naprogramováno v jazyku Java. Je zdarma ke stažení z oficiálních webových stránek.    

 Arduino IDE používá programovací jazyk jménem Wiring. Tento jazyk je 

založený na jazyku C a C++. Oproti jazyku C a C++ je zde programování usnadněno 

spoustou funkcí, které usnadňují komunikací jak s vnitřními obvody (časovače, paměti), 

tak s perifériemi přes vstupní/výstupní porty. Programování v Arduino IDE má 

3 základní bloky. V první části se v programu nadeklarují knihovny, globální proměnné  

a konstanty. V druhém bloku s názvem setup() se provádí inicializace portů, či různého 

nastavení. Tento blok je čten pouze při prvním běhu programu (po naprogramování či 

resetu). Blok loop() je smyčka, která se neustále opakuje. V tomto bloku jsou příkazy, 

které vykonávají námi zadané příkazy.   

3.1.4 Programovací platforma pro webové rozhraní s ESP 32 

 Aby program mohl být otevřen ve webovém prohlížeči, tak musí ESP 32 posílat 

data v jazyce, který dokáže webový prohlížeč formátovat. Pro tuto práci jsem si vybral 

jazyk HTML, který je dobrý pro svou jednoduchost a podporují ho veškeré známé 

webové prohlížeče. HTML je značkovací jazyk vytvořen v roce 1990 v CERNu. Tento 

jazyk není používán pro výpočty a algoritmy, ale pouze pro vypsání různých dat, 

obrázků, tabulek v určitém formátu. V celém jazyce HTML se definuji značky (tagy) 

a jejich požadované vlastnosti (atributy). Příkazy bývají párové či nepárové. Příkladem 

pro nepárový je charakteristický ukončení řádku <br> a pro párové například napsání 
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text tučným písmem <strong>ahoj</strong>, kde ahoj bude vypsáno tučně. Celý 

dokument HTML má stanovenou strukturu dělící se na 4 části: 

• Deklarace typu dokumentu – sděluje typ dokumentu, který prohlížeč otvírá 

• Kořenový element – prvek html, reprezentuje celý dokument 

• Hlavička dokumentu – prvek head, který definuje neviditelné informace 

(kódování, styly, titul, autora atd.) 

• Tělo dokumentu – prvek body, kde jsou vypsány jednotlivá data a formát jejich 

zobrazení 

 

 Nevýhodou HTML dokumentu je, že při použití tohoto jazyka + webového 

prohlížeče je stránka načtena, ale při změně není stránka obnovena, a tudíž při mé 

bakalářské práci vzniká problém, že uživatel je nucen si stránku obnovovat tlačítkem F5 

či zmáčknutím myši na obnovovací tlačítko.  Též při kombinaci s mikrokontrolérem 

ESP 32 se tento jazyk píše do proměnné String. Tento jediný postup má nevýhodu 

v tom, že kód se musí psát v jiném programu, který má opravu syntaxe HTML, anebo se 

program píše načisto do ESP 32 a musí se důvěřovat správnosti napsaných tagů. 

 

Obrázek 3-2 - Ukázka prostředí Arduino IDE 
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4 KONSTRUKCE 

 Pro vytvoření chovné stanice byly nejdůležitějšími parametry návrhu funkčnost, 

jednoduchost a levný návrh. Navrhovaná chovná stanice se skládá z akvária či nádoby, 

ve které bude umístěn hmyz. Poklop k zajištění hmyzu před únikem a sloužící i pro 

uchycení senzorů, které budou monitorovat plyny v chovném boxu. 

4.1 Návrh poklopu chovného boxu 

Návrh poklopu chovného boxu je velice důležitý pro správné proudění vzduchu, 

umístění součástek a zabránění létajícímu hmyzu v útěku. Proud vzduchu je potřeba 

usměrnit, aby měl definovaný vstup a výstup, kde je možné měřit, které veličiny 

průchodem chovnou jednotkou narostly. Chovný box (původní akvárium), kde se bude 

jedlý hmyz chovat, má rozměry 300 mm x 150 mm x 200 mm. Poklop pro akvárium byl 

vyroben z plexiskla a opracováno na CNC stroji (obrázek 4-1).  

Do konstrukce bude přidána tzv. přepážka, která má zajistit proudění vzduchu 

přímo přes chovný substrát, aby se mnohem lépe odváděly vytvořené plyny a zároveň 

došlo k jejich lepší detekci. 

 

 

 

Obrázek 4-1 - Vyvrtaný poklop na chovnou jednotku  

Na obrázku 4.1 je zaznačeno barevnými kroužky umístění senzorů, ventilátorů 

a průchody pro kabeláž procházející poklopem chovného boxu. Zelený kroužek značí 

umístění senzorů, které byly vybrány pro měření určených veličin. Fialový kroužek 

značí průchod pro kabeláž, která prochází poklopem a Červený kroužek slouží pro 

umístění ventilátoru, který bude nabírat vzduch z vnitřku boxu a ventilovat jej ven. 
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4.2 Blokové schéma zapojení  

 Blokové schéma navrženého zařízení je na obrázku 4-2. V návrhu je vstupní 

napětí 12 V ze zdroje, který je připojený do rozvodné elektrické sítě. Toto napětí je 

velké pro napájení senzorů a mikrokontroleru ESP 32. Měnič napětí zredukuje vstupní 

napětí na požadovaných 5 V, se kterými je možné napájet senzory a modul ESP 32. 

Původních 12 V je využito na napájení ventilátoru, který je pomocí PWM regulace 

regulován na požadované otáčky. 

Senzory i ventilátor budou umístěny na poklopu, aby při odjímání poklopu nebylo 

řešeno, že se musí senzory odpojit či být omezení, jak moc se poklop může zvednout. 

 

 

Obrázek 4-2 - Blokové schéma chovné jednotky 

4.3 Senzory HTU21D 

 Tento senzor měří teplotu a vlhkost v okolí plynových senzorů. Senzory plynů 

jsou při určité teplotě jinak senzitivní a je potřeba znát v jejich okolí teplotu. Senzor 

HTU21D, obrázek 4-3, byl vybrán kvůli jeho velmi malé velikosti, přijatelné ceně, dále 

kvůli snadnému programování a příznivému výsledku. Celý obvod je napájen 3,3V. Při 

využití stabilizátoru je možné napájet obvod i 5 V. Díky odběru 0,5 mA je možné tento 

senzor napájet i přímo z mikrokontroleru. Z datasheetu je možné vyčíst hodnoty měření 

od -40 °C do 125 °C ± 0,3 °C. Vlhkost je možné měřit od 0 % RH do 100 % RH 

s přesností ± 2 % RH. Výsledek je vysílán po sběrnici I2C do mikrokontroleru. [12] 
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Obrázek 4-3 - Senzor na měření teploty vlhkosti HTU21D 

[https://www.gme.cz/i2c-senzor-teploty-a-vlhkosti-htu21d] 

4.4 Senzor pro měření plynů MQ135 

 Senzor MQ 135 je vytvořen pro měření různých plynů, jako jsou oxidy uhlíku, 

oxidy dusíku, amoniak, benzen aj. Senzor je adekvátní náhradou za senzor TGS 2444, 

který již není ve výrobě podporován. Senzor pracuje s napájecím napětím 5 V. 

Analogové napětí na vývodu tohoto senzoru může po vhodném přepočtu udávat přímo 

množství plynu v ppm. V často používaném modulu s tímto senzorem se je digitální 

pin, u kterého se dá pomocí odporového trimru nastavit signalizace překročení určité 

hodnoty. [13] 

 

Obrázek 4-4 - Senzor na měření plynů MQ135 

[https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/senzor-plynu-mq-135.html] 

4.5 Návrh desky plošných spojů a rozhraní programu 

EAGLE 

4.5.1 Vznik, princip fungování programu EAGLE 

EAGLE má dost rozšířenou základní knihovnu, která zahrnuje jednoduché 
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pasivní i aktivní součástky v obou technologií, jak THT (Through-Hole Technology), 

tak i SMD (Surface Mount Device) v různých rozměrech a pouzdrech. Občas jsou 

součástky nové či nekomerčně upravené, a proto je nutné založit vlastní knihovnu 

součástek. Nadefinování součástky má 4 kroky. V prvním kroku se vytváří schématická 

značka s vývody (může být libovolná, jen se musí dodržet konstantní počet vývodů). 

Poté je důležité nadefinovat footprint součástky, jenž se skládá z reálných rozměrů těla 

součástky, rozměrech vývodů a technologie dané součástky. Ve třetím kroku dojde 

propojení schématické značky a footprintu, přesněji k propojení jejich vývodů. Ve 

čtvrtém kroku, který jsem v bakalářské práci nevyužil, byl import 3D modelu součástky 

pro následný předpokládaný model dané desky plošného spoje. 

 

 Obrázek 4-5 - Schematická značka, footprint, propojení ESP 32 

4.5.2 Návrh desky plošného spoje k bakalářské práci 

 U desky na práci byly využité jak komerční knihovny, tak i nově vytvořené 

knihovny. Návrh schématu i desky bude znázorněn v přílohách. Po dokončení desky 

byly veškerá důležitá data exportována CAMOutput funkcí, která mimo gerber dat také 

generuje informace o vrtácích atd. Tyto data byli zaslány do Číny do firmy JLC PCB, 

která se zabývá výrobou DPS. Čína byla navržena z důvodu nízké ceny za poměrně 

dobrou kvalitu vyrobených desek plošných spojů.  

Parametry desky plošných spojů: 

- Rozměr: 74,92mm x 96,19 mm 

- Vrstva: jednovrstvá DPS oplátovaná ze spodní strany na THT 

- Tloušťka desky: 1,6 mm 

- Tloušťka mědi: 35 µm 

- Barva: zelená 

- Povrchová úprava:  HASL (Hot Air Solder Leveling) olověná  

- Testování: plně testováno 
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- Pokročilé úpravy: Odstranění výrobního čísla 

 

Obrázek 4-6 - Neosazená deska plošných spojů 

4.6 Návrh ventilátoru  

Ventilátor vytváří proud vzduchu a díky němu jsme schopni plyny v nádobě 

regulovat nastavenými otáčky ventilátoru. Ventilátor byl zvolen SUNON ME50101V1-

000U-G99. Tento ventilátor je do 12 V s výkonem 1,32 W. Tyto parametry jsou velké 

pro přímé regulování z ESP 32, a proto bylo pro zapojení použito zapojení 

tranzistorového spínače s odporem v bázi 1kΩ a regulaci PWM. 

Ventilátor byl přichycen k poklopu vteřinovým lepidlem s prouděním směrem ven, 

kde bude sloužit jako výstupní otvor a druhý otvor bude muset vzduch nasávat. 

 

 

Obrázek 4-7 - Ventilátor SUNON ME5010 

[https://www.gme.cz/ventilator-sunon-me50101v1-

g99?fbclid=IwAR30eogkufvj30gAwohBItD1bTb-Bhy2OtIaRYiEu-

vlOy2_91at2RDDshQ] 
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4.6.1 PWM regulace 

Jedná se o regulaci otáček ventilátoru pomocí pulzů. V našem případě máme 12V 

pulzy, které pouze mění svou střídu a dosahujeme tím nárustem či poklesem výkonu 

v čase na ventilátoru. Výhodou této regulace je zanedbatelná tepelná ztrátovost. 

Nevýhodou je lehce zkrácená životnost ovládaného ventilátoru. Princip PWM modulace 

lze vidět na obrázku 4-8. 

 

Obrázek 4-8 - Princip regulace PWM 

[http://robodoupe.cz/2016/pulzne-sirkova-

modulace/?fbclid=IwAR2ZoEM5ImmCRJ-

pYXR_qmnH0Pmhlv49Qr6ahCd89aKloFYhqKDV6CxvwQo] 

4.6.2 Otáčky ventilátoru 

Tato kapitola se zabývá regulací otáček ventilátoru, které je nutné proměřit a 

vytvořit kalibrační křivku, z které bude možno řízeně ovládat množství proudícího 

vzduchu přes chovný box. Po vytvoření kalibrační křivky není nutné již měření 

provádět během programu. Kalibrační křivka je znázorněna na obrázku 4-9. 
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Obrázek 4-9 - Kalibrační křivka otáček ventilátoru 

 

4.7 Osazení desky plošných spojů  

Celkové osazení desky bylo na 2 deskách plošných spojů, kde bylo potřeba 

doosadit ovládání ventilátoru. Byla na to vybrána univerzální deska plošných spojů vzor 

řádky. Použité součástky při osazování desek jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tabulka 2 - Použité součástky při osazování desek 

Název Technologie Pouzdro Hodnota Počet [ks] Cena/ks [Kč] Dodavatel 

R1, R3 THT 0204 1k8 Ω 2 2,10 GME 

R2, R4 THT 0207 3k3 Ω 2 2,90 GME 

R5 Drátová propojka 

R6 THT 0207 1k Ω 1 2,90 GME 

C1, C2 THT 6 mm 100nF 2 1,70 GME 

7805 THT TO220 - 1 8,00 EZK 

BC 337 THT TO92 - 1 1,90 GME 

Dutinková 

lišta 

THT - - 41 0,55 GME 

Konektory 

SPK-RPI 

- - - 20 1,90 EZK 

 

Pájení bylo prováděno vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR v 

domácích podmínkách za využití dostupných materiálů, které jsou v domácnosti 

skladovány. Kvůli tomuto bylo nutné využít olovnatou pájku, která je zakázána 
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používat v elektronice pro veřejnost. Navíc by byla i potřeba zakoupit stanici pro pájení 

bezolovnatými pájkami z důvodu vyšší teploty tavení. 

4.7.1 Umístění senzorů a kompletace zařízení 

Senzory HTU21D a MQ135 byly umístěné na poklopu na dolní straně u vstupu 

a výstupu. Tímto je možné měřit vzduch u vstupu a u výstupu nádoby. Senzory byli 

připevněny přes zástrčkové konektory, které byly přilepeny vteřinovým lepidlem. Celý 

vzhled výrobku je znázorněn na obrázcích 4-10,4-11,4-12. 

Desky plošných spojů jsou umístěné ve vyvýšené pozici, aby se nepoškodily 

měděné cesty a zároveň uchladit vzniklé teplo na stabilizátoru napětí. Na vyvýšení zde 

byly použity distanční sloupky z tavných válců do tavné pistole. Řešení není ideální 

z důvodu hrozby větší teploty a následného roztavení distančních sloupků. Též je 

problém lehká nestabilita desek. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu epidemiologické 

situaci v ČR. 

        

Obrázek 4-10 - Pohled na celý přípravek 
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Obrázek 4-11 - Pohled na vstup do chovného boxu a jeho senzory 

             

Obrázek 4-12 - Pohled na výstup chovného boxu a jeho senzory 
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5 PROGRAMOVÁNÍ ESP 32 

 Programování zařízení probíhá v platformě Arduino IDE.  Tato kapitola se bude 

zabývat programováním a ukázkami programu, které jsou nahrány v samotném 

mikrokontroleru. 

5.1 I2C sběrnice a programování senzoru HTU21D 

 Tato sběrnice je od firmy Phillips, která si zajistila ochranu této značky. Je proto 

možné se potkat i s označením sběrnice TWI, která byla vyvinuta, aby se výrobci 

vyhnuli chráněné značce I2C. Sběrnice je konstrukce master-slave. Výhodou sběrnice je 

možnost připojit 128 zařízení. Sběrnice obsahují pouhé dva vodiče. Signál SDA je 

určen pro přenos dat a signál SCL rozvádí pro všechna zařízení stejný hodinový signál. 

Oba vodiče jsou připojené na kladné napětí pull-up odpory, které zajišťuje, že 

v klidovém stavu je na sběrnici vysoká úroveň. Sběrnice I2C je vhodná pro vestavěné 

systémy či na krátké vzdálenosti.  

 HTU21D využívá sběrnici I2C. Veškeré komunikace jsou zajištěné už 

v knihovnách, kde je možné pouze využívat řadu maker na celkovou obsluhu. 

Problémem programování zůstává, že tento obvod má pevně danou adresu 0x40. Při 

komunikaci se dvěma senzory je problém zvolení jednotlivých senzorů. Tento problém 

byl vyřešen napájení senzorů z digitálních pinů senzorů. Tato možnost jde udělat pouze 

v případě, že senzor má malý odběr. Odběr 0,5 mA je přijatelný, a proto se nemusí řešit 

navržení tranzistorového přepínače. 

Po nainkludování knihoven a nadefinování pinů jsou oba senzory spuštěné. 

Následně je poté vždy jeden senzor odpojen, hodnoty jsou změřené a vytisknuté. To 

samé je uděláno i pro druhý senzor. Ukázka řešení multiplexování senzoru se stejnou 

adresou je uvedena v programu níže , v původním programu je dále zahrnutá smyčka 

pro měření jednou za 5 a s vytisknutím tabulky. 

 

#include <Wire.h> 

#include "SparkFunHTU21D.h" 

HTU21D senzor; 

float hum; 

float tem; 

void setup() {  

  pinMode(16,OUTPUT); 

  digitalWrite(16,HIGH); 

  Serial.begin(9600); 

  senzor.begin(); 

  pinMode(17,OUTPUT); 

  digitalWrite(17,HIGH); 

} 

void loop() { 

    digitalWrite(17,LOW); 

    tem=senzor.readTemperature(); 

    hum=senzor.readHumidity(); 

    Serial.print(tem, 1);               

    Serial.print(hum, 1); 

    digitalWrite(17,HIGH); 
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    digitalWrite(16,LOW); 

    delay(500); 

    tem=senzor.readTemperature(); 

    hum=senzor.readHumidity(); 

    Serial.print(tem, 1);                

    Serial.print(hum, 1); 

    digitalWrite(16,HIGH); 

    prevmillis=millis(); 

  } 

5.2 Programování plynového senzoru MQ135  

 Veškerou komunikaci obstarává knihovna pro tento senzor, která musí být na 

začátku programu zahrnuta. Senzor potřebuje pro správnou funkci pouze zapojení 

analogového výstupu na analogový pin našeho mikrokontroleru.  

   

#include "MQ135.h" 

#define pinA 15 

MQ135 senzorMQ = MQ135(pinA); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() { 

  float ppm = senzorMQ.getPPM(); 

  Serial.print("Koncentrace plynů: "); 

  Serial.print(ppm); 

  Serial.print(" ppm"); 

  delay(3000); 

} 

 

 

Po nadefinování pinu, na kterém je senzor zapojen, se spouští sériová linka na 

komunikaci s počítačem a v smyčce loop je změřená a vypočtená hodnota plynu 

vytištěna po lince do počítače. Tento cyklus se opakuje co 3 vteřiny. 

5.3 Vytvoření přístupového bodu 

 Změřená data musí být přenesena z mikrokontroléru do počítače. ESP 32 má 

velké možnosti v přenosu dat. Možnosti přenosu dat jsou sériovou linkou, Bluetooth či 

přes Wi-Fi. Díky možnostem ESP 32 byla vybrána komunikace přes Wi-Fi. Při druhu 

připojení byla vybrána metoda přístupového bodu samotného ESP 32. Toto zapojení má 

výhodu, že v okolí nemusí být žádná dostupná Wi-Fi, na kterou by se muselo ESP 32 

připojit či špatný signál v měřeném místě. To znamená, že není nutnost nového 

nastavování parametrů při přemisťování měřící nádoby. 

Nevýhodou zůstává, že ESP 32 se chová jako přístupový server. Veškeré data musí 

mít ve svých pamětech, a to způsobuje omezenou délku měření, která se pohybuje 

kolem 500-600 měření. Počet těchto měření by měl být dostatečný pro měření dlouhých 

dob z důvodu nelimitovaného rozestupu měření a využití flash paměti v ESP 32. 
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#include <WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <WebServer.h> 

#include <ESPmDNS.h> 

const char* ssid = "Wifina";          //Název sítě 

const char* password = "admin123";    //Heslo pro připojení 

WebServer server(80); 

 

IPAddress local_ip(192,168,1,5);   //Nastavení IP adres brány  

IPAddress gateway(192,168,1,5); 

IPAddress subnet(255,255,255,0); 

 

void karel() 

{ 

  String zprava = "ESP Server"  //Vypiš na stránku ESP Server 

  server.send(200, "text/html", zprava); 

} 

void setup() { 

WiFi.softAP(nazev, pass);  //Vytvoření accesspointu 

delay(500); 

WiFi.softAPConfig(local_ip,gateway,subnet)//Nastavení domovské IP 

 server.on("/", karel);   //Odkazování na vypisování 

 server.begin();    //Zapni server 

} 

void loop() { 

  server.handleClient();         //Zpracování klientských požadavků 

  delay(10); 

} 

 

 

Nejprve se nainkludují knihovny k vytvoření web serveru. Následně je zadáno 

jméno a heslo přístupového bodu. Následně jsou zadané přístupové parametry pro ESP 

32. Slouží pro přístup na domovskou stránku, kde bude pracovat program. V setupu 

z našich konstant vytvoříme přístupový bod a zapneme server. Tento program pouze 

vytiskne na titulní stránku „ESP Server“. Ve smyčce loop se neustále obnovuje 

připojení a zpracují se veškeré požadavky z napojených zařízení. 

5.4 Programování flash paměti a úložného prostoru 

Data naměřená je potřeba někde uložit či archivovat, a proto je v programu 

zahrnuto ukládání na flash paměť ESP 32, kde je možné i data vyčítat. Ukládání je 

tvořeno přes souborový manažér SPIFFS. Tento souborový manažér pracuje s pamětí 

jako složkami a soubory jak u počítače.  

V práci byly u navrženého systému využity 2 textové soubory uložené v paměti 

kam je možné data zapisovat. Výčet je též možné dělat, jen je znemožněno pokračovat 

v měření, dokud se neresetuje měření.  

 

#include "SPIFFS.h" 

 

Void setup(){ 
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File file = SPIFFS.open("/test.txt", FILE_WRITE); 

 

file.print("TEST"); 

file.close(); 

} 

 

Void loop(){} 

 

Na tomto kódu je ukázán princip práce se souborovým manažérem. Tento kód zapíše do 

slovo TEST do textového souboru, kde si ho je schopný udržet i po vypnutí. Vyčítání 

z textových souborů je programově složitější a programuje se postupným výčtem 

jednoho znaku za druhým. Při delších řetězcích trvá výčet několik sekund. Způsob, 

jakým SPIFFS pracuje, je znázorněn na obrázku 5-1. Tento obrázek odkazuje na 

uspořádání v ESP8266, nicméně principy jsou obdobné. 

 

 

Obrázek 5-1 - Ukázka, jak pracuje SPIFFS 

[https://circuits4you.com/2018/01/31/example-of-esp8266-flash-file-system-

spiffs/] 

5.5 Logika algoritmu obsažený v ESP 32  

Algoritmus zde je popsán a vyjádřen ve vývojovém diagramu, z důvodu jeho 

rozsáhlosti kolem 300 řádků. Vývojový diagram je také pouze zjednodušen kvůli velké 

rozsáhlosti možných nastavení, které jsou obsažené. 

Algoritmus začíná definováním rozhraní a vedlejších pomocných konstant 

a stringů, pro celý výpočetní program. Následně dochází k vytvoření přístupového bodu 

a inicializací senzorů. Následně se nastaví funkce tlačítek na webové stránce. Ve 

smyčce loop program pouze obsluhuje příkazy zvolené na webové stránce. Všechny 

tlačítka mají svou funkci vypsané v tlačítkovém poli.  
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Obrázek 5-2 - Vývojový diagram programu 
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6 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ A ZKUŠEBNÍ 

MĚŘENÍ 

6.1 Uživatelské rozhraní  

Pro připojení a ovládání měření je důležité mít přístroj schopný se připojit k Wi-Fi. 

Jedná se o mobily, notebooky či počítače s externím modulem na připojení se k Wi-Fi 

síti. Přístroj se připojí se k síti s názvem „cervici“.  

 

Obrázek 6-1 - Přihlášení na Wi-Fi síť 

Po přihlášení na síť je zapotřebí otevřít webový prohlížeč, ve kterém se zadá IP 

adresa 192.168.1.5. Po zadání adresy se uživatel dostává do ovládacího okna 

mikrokontroléru, ve kterém je možné přednastavit si rozestup měření, otáčky 

ventilátoru, zahájení či smazání naměřených hodnot atd. V ukázkovém obrázku je 

znázorněn i vzhled při aktivním měření. Tabulka se s dalším měřením rozšiřuje. 

Středníky jsou využité z důvodu zkopírování do textového souboru, kde se může 

číslicová tečka nahradit za čárku a exportovat do souboru formátu CSV pro následnou 

práci a vyhodnocování dat ve formě grafu. 

6.2 Zkušební měření 

Měření neprobíhalo na jedlém hmyzu, ale podmínky byly simulované z hlediska 

očekávaného rozkladu různých mas a masných výrobků. V důsledku koronavirové krize 

a mé nepřítomnosti v Brně nebylo možné získat jedlý hmyz v obchodu ani od 

vedoucího práce. 
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6.2.1 První zkušební měření 

První zkušební měření započalo 29.5.2020 20:00 a skončilo 31.5.2020 11:00. 

Zkoumaným objektem byly vylučované plyny z šunky. Při tomto měření bylo zapnuto 

odvětrávání, který v systému vytvořil stálý proud vzduch. 

 

 

       Obrázek 6-2 - Webové rozhraní pro komunikaci s mikrokontrolérem 

 

Obrázek 6-3 - Množství plynu vyloučené z šunky 

Po 4 hodinách byla zaznamenána tvorba plynů způsobena degradačními změnami. 

Tyto plyny byly odvětrávané řízeně ventilátorem, a z tohoto důvodu dochází k úbytku 

množství plynu, kdy šunka se začíná spíše vysušovat než vykazovat známky hnití. Dle 
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očekávání při definovaném proudění je na výstupním senzoru více těchto nechtěných 

látek.  

 

 x

 

Obrázek 6-4 - Výstup teplotních a vlhkostních senzorů 

Teplotní a vlhkostní charakteristika je ukázána v projektu pouze pro kalibraci 

plynových senzorů a ujištění se, že zde nedochází k velkým výkyvům. V grafu lze vidět, 

že teplota i vlhkost nejsou stejné jak na vstupu, tak na výstupu, ale jsou to skoro 

konstanty. Tím by nemělo být docíleno velké chybě v měření plynů. Díky proudění je 

na výstupu menší vlhkost, kterou ventilátor odvětrává, ale vzniká u senzorů vyšší 

teplota než na vstupu.  

6.2.2 Druhé zkušební měření 

Druhé zkušební měření započalo 31.5.2020 12:00 a skončilo 2.6.2020 1:00. 

Zkoumaným objektem byl rozklad kuřecích vnitřnosti. Při měření nebylo zapnuto 

odvětrávání systému z důvodu zkoumání množství plynů, které se v nádobě 

naakumulují. Nádoba bez poklopu byla lehce ochlazena v chladničce z důvodu 

pomalejšího náběhu rozkladových plynů. Tento přístup měl v počáteční fázi za důsledek 

lehce menší teplotu a vyšší vlhkost, ale lepší náběžnou křivku u požadovaných plynů. 

 Po téměř 16 hodinách začali rozkladové funkce především od výstupní části, 

a z tohoto důvodu má výstup strmou charakteristiku. Klesání plynů bylo způsobeno 

využíváním místnosti domu a vytvářením průvanu. Následně plyny expandují 

i k druhému senzoru, který začíná zaznamenávat zvýšení plynů.  
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Obrázek 6-5 - Množství plynu vyloučené rozkladem kuřecích vnitřností 
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7 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá jedlým hmyzem hlavně z toho důvodu, že v Evropě dochází 

k rozvoji a zvyšování počtu hmyzích farem. Z důvodu neustále se zvyšující poptávky je 

potřeba zvyšovat produkci jedlého hmyzu. Chovné stanice zajistí větší množství jedlého 

hmyzu s příznivou cenou na trhu. Problémy chovu jsou vylučované plyny jedlého 

hmyzu, hnijící nesnězená strava či špatné ovzduší. Tyto jevy je nutné monitorovat, aby 

nedošlo k usmrcení jedlého hmyzu před nakladením vajíček nebo před samotným 

prodejem k zákazníkům.  

U mikrokontroleru ESP 32 byla vybrána komunikace s počítačem přes integrovaný 

Wi-Fi modul. Používá se tu vytvoření vlastní Wi-Fi, kdy se ESP 32 chová jako server 

tzv. přístupový bod. Díky této komunikaci není nutno tahat sériovou linku a zároveň je 

možné mít více takových zařízení spravované jedním počítačem. 

Navržené moduly pro měření teploty HTU21D byly využity kvůli jejich malé 

ploše, velice dobrých parametrech a dobré cenně. Tento senzor komunikuje na sériové 

lince I2C a jeho jedinou nevýhodou je neschopnost měnit adresu, která je statická 0x40. 

Při využití více senzorů proto není měření čitelné. Z důvodu nízké ceny nebyl nevyužit 

nabízený multiplex, ale senzory jsou v době měření zapínány pomocí napájení. 

Z důvodu nízkého odběru jde řešit napájení i z mikrokontroleru.  

Modul pro měření plynu MQ 135 byl vybrán z důvodu ceny a jednoduchosti 

použití. Tento senzor posílá hodnotu na analogový pin, kde je pak díky knihovně 

přepočet na obsah směsi plynů vzduchu. Analogový výstup musí jít přes měnič úrovně 

napětí, protože senzor pracuje s 5 V logikou. Pro využití průmyslově by bylo lepší 

nakoupit přesnější a stabilnější senzory měření. Tyto senzory jsou však dražší v řádu 

několika tisíc korun.  

Ventilátor je v návrhu řešen PWM regulací, která je zajištěna tranzistorem 

ovládaný mikrokontrolerem ESP 32. Ventilátor zajišťuje předem nadefinovaný 

proudění vzduchu pro měření a zároveň větrá prostory jedlého hmyzu již už od 

vytvořených plynů.  

Uvedený návrh umožňuje měření vlhkosti, teploty a objemu škodlivých plynu ve 

vzduchu. Možné výstupy hodnot jsou na webu, ale dají se převést na excelovskou 

tabulku a vytvořit z těchto dat grafy. Tato konstrukce jde díky množství volných pinů a 

adres na I2C sběrnici rozšířit o senzory např. konkrétních plynů, osvětlení či tlaku. Též 

je možné využit I2C sběrnici pro grafické znázornění stavu přímo na místě např. LCD 

displejem.  
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