
Abstrakt 
Cílem práce bylo prostudovat možnosti bezdrátového přenosu z žaludku přežvýkavců 
a navrhnout a realizovat bezdrátovou bachorovou sondu. První část práce se zabývá 
problematikou vnitřních bezdrátových sond. Další část popisuje a hodnotí dostupné 
bachorové sondy. V dalších kapitolách této práce je uveden vlastní návrh zařízení. 
Sonda byla navržena pro nízkou spotřebu elektrické energie a v práci se uvádí 
alternativní zdroje energie. Pro bezdrátový přenos dat byla vybrána přenosová 
frekvence 125 kHz s bipolárním kódováním. Jako antény na obou stranách se použijí 
vzduchové cívky. Navržená sonda byla zkonstruována a byl vyzkoušen bezdrátový 
přenos dat. 
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Abstract 
The aim was to study the possibilities of wireless transmission from the stomach 
of ruminants and to design and implement wireless ruminal probe. The first part deals 
with the internal wireless probe. The next section describes and evaluates available 
ruminal probe. There is given its own equipment design in the other chapters. 
The probe was designed for power management and for working with harvestable 
ambient power. The frequency of 125 kHz with bipolar coding was chosen for wireless 
data transmission. Two air coils are used on both sides as antennas. The proposed 
probe was designed and wireless data transmission was tested. 
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Úvod 
Práce se zabývá výzkumem bezdrátového přenosu z žaludků přežvýkavců. Zkoumá dané 
prostředí a možnosti bezdrátového vysílání. Tyto sondy jsou využívány ke zjišťování 
chemických parametrů uvnitř bachoru. Nejčastěji je to hodnota pH, teplota. Výsledky 
tohoto výzkumu slouží ke zkvalitnění krmiva, včasné zjištění acidózy bachoru, zlepšení 
zdravotního stavu přežvýkavců a ve výsledku ke většímu množství nadojeného mléka. 

V práci jsou teoretické podklady týkající se různých možností provedení 
bezdrátové sondy. Je zde také přehled a zhodnocení konkurenčních koncepcí 
bezdrátových bachorových sond. Z podkladů bylo vybráno řešení, které splňuje 
požadavky na napájení, funkčnosti i cenu zařízení. Jsou zde uvedeny jednotlivé kroky 
vývoje až ke konečnému řešení zařízení.  
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1 Teorie bachorové sondy 

1.1 Použití sondy 

V dnešní době je snaha všechno monitorovat, automatizovat, řídit na dálku a data 
následně počítačově zpracovávat. Dokonce i v takovém odvětví, jako je chov dobytka. 
Používá se čipování zvířat pro jejich identifikaci, monitorování pohybu, GPS ohradníky 
i různé vnitřní měřící sondy. 

Tato práce se zabývá vývojem bezdrátové bachorové sondy, která by měla 
vyhodnocovat některé prvky z chemického složení bachorové tekutiny. Výsledky měření 
se použijí pro zkvalitnění krmiva a včasného zjištění acidózy (překyselení žaludku). 
Nejdůležitější je měření pH v bachoru. Hodnota pH by měla zůstávat na hodnotách 
nad 6,0. Optimální rozmezí pH je mezi 6,2 a 6,8. Při jiných hodnotách pH dochází 
ke snížení příjmu krmiva, poklesu trávení vlákniny a následně se sníží produkce mléka 
[7]. Další měřenou veličinou je teplota v bachoru a  případně ještě jeden parametr navíc 
(např. redox potenciál, amoniak nebo některou mastnou kyselinu). 

Sondy podobného účelu již existují, ale data jsou ve většině případů vedena 
kabelem jdoucím ven bočním vývodem z bachoru. To není vhodné jak pro samotné 
zvíře, tak pro výsledky měření. Mimo jiné je nereálné takto měřit u více kusů dobytka. 
Tato pokusná zvířata se nemohou volně pohybovat s ostatními po pastvě a tím pádem 
jsou výsledky měření zkreslené. Výhodou bezdrátové sondy je možnost 
bezproblémového měření libovolného počtu kusů ve stádě. Krávě se vsune sonda 
do bachoru tlamou pomocí vloženého tubusu, takže odpadá chirurgický zákrok. 

Tato sonda by měla být prodejná. Zařízení bude použito na libovolný počet zvířat 
a bude nejméně rok měřit a ukládat data z chemických čidel. Sonda má být snadno 
použitelná, spolehlivá a cenově dostupná. Současné bachorové sondy zatím nejsou 
příliš spolehlivé a i poměrně nákladné (viz. kapitola 2.0). 

1.2 Umístění sondy 

Sonda je umístěná v bachoru. Bachor (rumen) je první ze čtyř žaludků v soustavě 
přežvýkavců sloužící ke zpracování velkého množství málo stravitelné potravy. Bachor 
je u přežvýkavců největším předžaludkem a zaujímá levou polovinu dutiny břišní. 
Bachor navazuje na jícen (esophagus) a z něj ústí čepec (reticulum), knihu (omasum) 
a dále navazuje na slez, který je teprve vlastním želudkem (viz. obr. 1.1) [3].  
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Obr. 1.1: Trávicí soustava přežvýkavců (převzato z [3]). 

Bachor obsahuje až 150 litrů zažitiny. Rozeznáváme zde tři různé frakce. Frakci 
pevných částic naspodu, frakci tekutou uprostřed a frakci plynnou v horní části. 
Bachorová tekutina obsahuje velký podíl rozptýlených částic krmiva, mikroorganismy 
a těkavé mastné kyseliny, z nichž je 70 % kyselina octová. Tekutina je nasycena oxidem 
uhličitým, což z ní dělá anaerobní prostředí. Plynná frakce je tvořena skupinou plynů, 
hlavně metanem a amoniakem [7]. 

Sonda bude zavedena do bachoru skrz tlamu a jícen přežvýkavce veterinárním 
pracovníkem. Pro zavedení se používá trubice, která se jako první zavede do žaludku 
a skrz ni se teprve zavede sonda. Rozměry a tvar sondy musí být přizpůsobené tvaru 
jícnu. 

Protože vysílat z libovolného místa v bachoru je obtížené, sonda se musí umístit 
v konkrétním místě a nejlépe tak, aby byla co nejblíže u okraje. Z toho nám vyjdou dvě 
možnosti. Buď na spodním nebo horním okraji bachoru. Umístit plovoucí sondu 
na boku bachoru je téměř nereálné. Sonda tedy musí mít větší hustotu než bachorová 
tekutina a ležet na dně nebo mít menší hustotu a plavat na rozhraní kapalné a plynné 
frakce bachoru. Nakonec byla vybrána varianta plavoucí sondy z toho důvodu, 
že externí čtečka bude umístěna v horní části rámu, kudy zvíře prochází dvakrát denně 
na dojení. Což bude splňovat i jeden z požadavků, aby se data z chemických čidel 
odčítala dvakrát za den. Signál bude z antény procházet jen skrz plynnou část bachoru 
a skrz hřbet krávy (tam se nachází kolem 20 cm masa a kostí). Poté asi 50 cm 
vzduchem k přijímači. Toto řešení je vhodnější, protože umístit čtečku na zem v kravíně 
by bylo technicky obtížné. Takto může být anténa čtečky spuštěna i níž, těsně nad hřbet 
zvířete. 

Přijímacích antén nakonec může být i více a mohou být umístěny nad jednotlivými 
ustájenými zvířaty. Plavoucí sonda má také praktickou výhodu. Po usmrcení zvířete se 
obsah bachoru vylévá a sondy by šli snadno sesbírat a použít znovu. 

1.3 Chemická čidla 

Sonda by na prvním místě měla měřit pH a teplotu plus jeden volitelný parametr navíc, 
např. redox potenciál, amoniak, a pokud se podaří vyvinout příslušný senzor možná 
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některou mastnou kyselinu (octovou, propionovou, ...). Bohužel, spolu s tvorbou tohoto 
zařízení měl probíhat i vývoj na chemických čidlech, který se nepodařilo uskutečnit. 
Velikost chemických čidel je proto o něco větší než výsledná sonda. 

Čidla pro potenciometrická stanovení aktivity vodíkového iontu (hydratovaného 
protonu H3O+) vyjádřené v jednotkách pH mají analogový výstup, který se musí dále 
zpracovat na konkrétní hodnoty. Skleněné pouzdro čidla má průměr 12 mm a délku 
115 mm. V budoucnu lze nejspíše počítat i s vývojem a zmenšením čidel. Čidlo 
pro měření pH má výstup v milivoltech a teplotní čidlo je odporové [14]. 

 

Obr. 1.2: Chemická čidla, typu PtEJ531 a SEOJ 531 (převzato z [14]). 

Získání hodnot z chemických čidel [32] 
Zpracování signálu z chemických čidel se může provést například pomocí 
programovatelného přesného přístrojového zesilovače LT1167. Díky němu lze zpracovat 
signál z napěťových nebo odporových senzorů. 

Přehled důležitých parametrů přesného napěťového zesilovače LT1167: 

 nízká spotřeba - napájecí proud 0,9 mA, 

 nastavení zisku G od 1 do 10000 s chybou pro G = 10 maximálně 0,08 %, 

 vstupní klidový proud maximálně 350 pA, 

 napájecí proud maximálně 1,3 mA, 

 při frekvenci 1 kHz je napěťový šum (voltage noise) 7,5 nV Hz-1/2 

 malé pouzdro (8 - pinové PDIP nebo SO) 

TL1167 má nízkou spotřebu. Vyžaduje pouze jeden externí rezistor pro nastavení 
zisku mezi 1 až 10000. Jeho vysoká přesnost není zhoršena při zatížení rezistory 
o hodnotě, která nepřesahuje 2 kΩ. 

Jak je vidět na blokovém schématu (Obr. 1.3), jde o upravenou verzi tří 
přístrojových operačních zesilovačů v jednom zapojení. Operační zesilovače A1 a A2 
tvoří předzesilovací stupeň a diferenciální zesilovač tvoří operační zesilovač A3. 
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Obr. 1.3: Schéma vnitřního zapojení přesného přístrojového zesilovače (převzato 
z [32]). 

Pro výpočet zisku se použijí rezistory R1 a R2, které jsou zobrazeny na schématu 
vnitřního zapojení zesilovače (Obr. 1.3), platí vztah (1.1): 

GG RR

RR
G

3
21 10)7,247,24( 



 . (1.1) 

Výstupní napětí se vypočítá podle vztahu (1.2): 

   ININREFOUT UUGUU , (1.2) 

kde UREF [V] je napětí na pinu 5, UIN+ [V] a UIN- [V] jsou napětí na pinech 3 a 2. 
Pro nastavení určité hodnoty zisku G použijeme rezistor RG (Obr. 1.4), který je složený 
ze dvou odporů R1 a R2 na schématu zapojení čidla (Obr. 1.4). Jeho hodnota 
se vypočítá podle následujícího vzorce (1.3): 

1

104,49 3





G

RG    . (1.3) 

Mikrokontrolér ATtiny26 má 10bitový A/D převodník a vlastní zesílení až 20krát. Proto 
se signál z čidla zesílí už jen 10krát až 20krát, aby byla získána dostačující přesnost. 
Pro zesílení 10krát se dosadí do vztahu 1.3 a vyjde: 





 5489
110

104,49 3

GR . (1.4) 

   ININREFOUT UUGUU , (1.2) 

Rezistor RG se získá složením dvou rezistoru například R1 = 5,1 kΩ a R2 = 390 Ω, které 
jsou svojí hodnotou v rezistorové řadě. Možné zapojení operačního zesilovače 
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a chemického čidla je na obrázku 1.4. 

 

Obr. 1.4: Schéma zapojení čidla spolu s napěťovým zesilovačem LT1167. 
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2 Bachorové sondy současnosti 
V současnosti můžeme nalézt několik druhů bachorových sond. Pár z nich je veřejně 
prodejných a některé jsou dosud ve vývoji. V následující části je přehled těchto sond, 
které jsou označeny názvem vědeckého týmu, popřípadě místem, kde se provádí 
výzkum. Na konci každého oddílu je shrnutí parametrů. Nejsou zde k dispozici 
kompletní technické údaje, protože sondy nejsou dosud kompletní nebo si výrobce 
nezveřejnil podrobnější provedení. Většinou se nepodařilo získat podrobnější 
informace ani přes elektronickou poštu psanou konkrétním osobám uvedených sond. 

2.1 Institutu Fraunhofer [8, 9] 

Jednu z bachorových sond vytvářejí vědečtí pracovníci z Fraunhofer Institute 
for Microelectronic Circuits and Systems IMS v německém Duisburgu. Zatím je 
ale ve zkušebním provozu na farmách spolupracujících s tamním vědeckým ústavem. 
Sonda měří pH a teplotu v bachoru. Stále ale řeší problém s napájením a přenosem dat. 
Na obrázku číslo 2.1 je znázorněno provedení této sondy. Sonda umístěná v bachoru 
vysílá na frekvenci 133 kHz. Signál se dostane k zesilovači na obojku zvířete a odtamtud 
již s vysílací frekvencí 2,4 GHz ke vzdálenému přijímači. 

 

Obr. 2.1: Schéma návrhu vysílače a zesilovače bezdrátové bachorové sondy použité 
vědci z německého Duisburgu (převzato z [8]). 

Parametry: 

 stav   ve vývoji, 

 vysílací frekvence  133 kHz (následně 2,4 GHz), 

 přenos dat  dosah cca 1 m (následně 100 m), 

 doba funkčnosti  není známá, 

 napájení   neměnná baterie, 

 měření   pH, teplota. 

Výhodou tohoto zapojení je nápad se zesilovačem umístěním na obojku krávy. Tato 
koncepce umožní mít přijímací zařízení umístěné v podstatně větší vzdálenosti, než 
dovoluje provedení bez přídavného zesilovače. Jako nevýhoda se však jeví velká 
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vzdálenost mezi sondou a zesilovačem. Pro přenos na vzdálenost kolem jednoho metru 
(v prostředí složeného z tkáně) musí sonda vydat velkou energii. Tím se původní plán 
ušetřit energii pomocí přídavného zesilovače kazí. Zesilovač není možné z praktických 
důvodů umístit blíž k sondě a vlastně jinam než na obojek, protože krávy si buď sami 
sobě, nebo navzájem podobné věci strhnou. 

2.2 Tým Elsevier B.V. [6] 

Další bachorovou sondu Continuous long-term monitoring of ruminal pH vyvinul tým 
Elsevier B.V. také z Německa. Dlouhou dobu strávili vývojem chemických čidel, která 
by zvládla nepřetržitě monitorovat pH v bachoru po 14 dnů. Ale stále je požadováno 
monitorování po delší dobu. Ani zde nevyřešili problém s vysíláním ze žaludku. Jedna 
ze sond pracovala způsobem, že data byla vedena kabelem ven z boku zvířete a tam byl 
přidělaný externí vysílač. To ale není možné při běžném provozu, protože krávy 
umístěné ve stádu si všechny cizí předměty ze sebe strhnou. Další sonda obsahovala 
paměť, kde se data shromažďovala po dobu několika týdnů, a až po vyjmutí sondy byla 
data zpracována (Obr. 2.2). 

 

Obr. 2.2: Schéma bezdrátové bachorové pH sondy týmu Elsevier B.V. (1) teplotní 
čidlo, (2) skleněná elektroda, (3) referenční pH elektroda, (4) přenos 
informace o teplotě, (5) impedanční převodník, (6) tlakové čidlo, (7) přenos 
informace o tlaku, (8) AD převodník, (9) CPU a datová paměť, (10) lithiová 
baterie (převzato z [6]). 

Parametry: 

 stav    ve zkušebním provozu, 

 vysílací frekvence   není, 

 přenos dat   po vyjmutí sondy, 

 doba funkčnosti  14 dnů, 

 napájení   vyměnitelná baterie (po vyjmutí), 

 měření   pH 

Podstatnou nevýhodou této bachorové sondy je fakt, že neobsahuje vysílač 
a pro odečtení dat se musí vyndat. V seznamu sond je uvedena pro inspiraci jako 
funkční koncepce, které chybí jen vysílací zařízení. 
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2.3 Technická univerzita v Grazu [22, 23] 

Tuto sondu vytvořil tým technické university v rakouském Grazu pod vedením 
Dr. J. Gasteinera. Tato sonda byla vyvinuta k ranné diagnostice acidózy bachoru. Tato 
nemoc zapříčiní méně nadojeného mléka. Sonda se zavádí zvířatům perorálně a měří 
hodnotu pH a teplotu bachorové tekutiny. Hodnoty pH se měří kontinuálně a díky 
tomu se nemoc může zachytit v počátcích. Naměřené hodnoty se ukládají v sondě a dále 
jsou přenášeny bezdrátově do počítače. Interval měření je se nastavuje individuálně 
od sekundových až po hodinové intervaly. Sonda má problémy se zásobováním energií, 
protože nepřetržitě v určených intervalech vysílá naměřená data. Kalibrace sondy 
v roztoku s určitým pH se musí provést po každém použití. 

Parametry: 

 stav    ve zkušebním provozu, 

 vysílací frekvence   433 MHz, 

 přenos dat   po vyjmutí sondy, 

 doba funkčnosti  20 dnů, 

 napájení   vyměnitelná baterie (po vyjmutí), 

 měření   pH. 

Mezi výhody této sondy patři to, že sonda měří pH bachoru v nastavených 
intervalech, ale signál vyšle jen v případě překročení limitní hodnoty. Nevýhodou je 
stále nedořešené napájení, které vydrží maximálně 20 dnů. Bohužel se nepodařilo 
získat podrobnější koncept sondy a nelze tak říci, v jaké části byl problém. 

2.4 Experimentální centrum Gumpenstein [24] 

Tato sonda byla laděná a zkoušená v experimentálním centru Gumpenstein v Rakousku 
taktéž pod vedením Dr. J. Gasteinera. Bachorový senzor sleduje pH v bachorové 
tekutiny a v případě překyselení (hodnota pH klesne pod 5,5) jeho obsahu vydá varovný 
signál. Toto překyselení žaludku postihuje obvykle 20 % dojnic ve stádě. Postiženým 
farmám vznikají díky snížené užitkovosti a zdravotním problémům náklady ve výši 1 € 
na krávu a den. Sonda je má vyšší hodnotu než bachorová tekutina a leží na dně 
bachoru. Interval měření je nastavitelný, stejně jako u předchozí sondy, v intervalu 
od 1 sekundy až po 1 hodinu. Naměřené hodnoty se v sondě ukládají do paměti. 
Přijímací zařízení je umístěno ve stáji a v případě kontaktu s přijímací stranou se data 
najednou přenesou. Sonda již nelze ze zvířete vyjmout. 

Parametry: 

 stav    ve zkušebním provozu / v prodeji, 

 vysílací frekvence   neuvedeno, 

 přenos dat   při kontaktu s přijímačem, 

 doba funkčnosti  50 dnů, 

 napájení   neměnná baterie, 

 měření   pH, teplota, 

 cena    senzor 750 €, přijímač 2800 €. 
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Nevýhoda této sondy je krátká doba funkčnosti a také její cena. Ale zároveň je to 
jedna ze dvou zařízení na trhu. Druhou je zařízení novozélandské firmy Khane (2.5). 
U jejich zařízení firmy Khane se nepodařilo získat informaci o ceně, tak můžu porovnat 
jen s výrobní cenou mého zařízení. 

2.5 Khane technologie, Nový Zéland [25] 

Firma Khane s r.o. nabízí vnitřní bezdrátové sondy. Sonda s označením KB1001 
(obr. 2.4 a) měří teplotu a tlak. Sonda KB1101 měří ještě navíc pH. Interval 
pro odečítání hodnot je nastavitelný od jedné sekundy po několik hodin. Data jsou 
ukládána v přijímači, odkud je možné je přenést do počítače a dále zpracovat (Obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3: Postup sejmutí dat pomocí bachorové sondy (1) konfigurace a kalibrace 
sondy, (2) uložení sondy, (3) přenos a příjem dat, (4) analýza dat (převzato 
z [25]). 

Přijímač používá Yagi anténu, které má dosah cca 30 m. Podle fotografie antény 
na obrázku 2.4 b může být použitá frekvence okolo 400 MHz. Data jsou buď ukládána 
v přijímači, nebo okamžitě převáděna kabelem do počítače (Obr. 2.4 b). 

Parametry: 

 stav    volně prodejné, 

 vysílací frekvence   neuvedeno, 

 přenos dat   při kontaktu s přijímačem, 

 doba funkčnosti  neuvedeno, 

 napájení   neměnná baterie, 

 měření   pH, teplota, tlak, 

 cena    neuvedeno. 
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Toto zařízení je asi jediné plně funkční a volně prodejné. Ale i přesto se nepodařilo 
zjistit cenu ani jakékoli podrobnější informace, než ty, které firma Khane uvádí 
na svých webových stránkách. Podle odhadu velikosti Yagi antény by zařízení mohlo 
pracovat na vyšší frekvenci okolo 400 MHz. Nepodařilo se najít ani reference 
od uživatelů tohoto zařízení, jestli splňuje parametry uvedené výrobcem. 

 

a) 

 

b) 

 

Obr. 2.4: Pouzdro sondy opatřené nožičkami proti proklouznutí do dalších částí trávicí 
soustavy (a), přijímač s Yagi anténou (b) (převzato z [26]). 
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3 Návrh zařízení 
V této kapitole se nachází požadavky na návrh zařízení. Také jsou zde realizované 
některé technické problémy, který vychází z teoretického základu z minulé kapitoly.  

3.1 Definice požadovaných vlastností zařízení 

 Bezdrátový přenos dat z bachoru, 

 životnost zařízení několik měsíců, 

 měření jednoho či více parametrů bachorové tekutiny, 

 velikost odpovídající umístění sondy skrz jícen, 

 odolnost vůči kyselému prostředí v bachoru.  

Při návrhu bachorové sondy se objevuje spousta omezení. Například výběr vhodné 
frekvence pro vysílání z takového prostředí. Dalším faktorem je napájení sondy, které 
musí vydržet pracovat dlouhou dobu bez možné výměny baterie. Následuje technické 
provedení. Sonda musí být uzavřena v ochranném obalu, aby v kyselém prostředí 
nezkorodovala, ale zároveň musí mít rozměry přizpůsobené velikosti a tvaru jícnu, 
aby mohl veterinární pracovník sondu zavést skrz krk krávy. 

3.2 Celková koncepce zařízení 

Návrh se skládá ze dvou částí. První je traspondér (XPDR), kde se zpracují data 
z chemických čidel a po bezdrátovém rozhraní se odešlou do transceiveru (TRx). 

V další verzi by XPDR měl být buzen signálem z TRx. Signál z TRx by měl probudit 
mikrokontrolér, který odečte hodnoty z čidel, vyšle je do antény a znovu se uspí. TRx je 
připojená kabelem s konektorem RS232 (RS485) k řídícímu členu (počítači). 

 

Obr. 3.1: Celková koncepce zařízení rozdělené na transpondér XPDR (sondu) a 
transceiver TRx (extení přijímač). 

Pomocí konektoru (RS485 – USB) se TRx připojí k počítači.  

RS485 je standard definující třídu asynchornních sériových linek. Linka RS485 je 
diferenciální, to znamená, že sleduje se rozdíl napětí mezi dvěma vodiči. Toto napětí 
musí být minimálně 200 mV, Když je na vodiči A kladnější napětí než na vodiči B, 
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tak to odpovídá to logické 1. V opačném případě to odpovídá logické nule. Všechny TRx 
se připojí paralelně na linku RS485. V počítači by byl software dotazující se 
jednotlivých TRx a sbírat data. Tím se zabrání kolizi dat [40]. 

V dalším textu práce se bude používat pro XPDR název sonda a pro TRx externí 
přijímač i když tyto názvy nejsou úplně přesné. 

3.3 Výběr vhodné frekvence 

Na vhodně zvolené frekvenci závisí dobrá postupnost elektromagnetické vlny daným 
prostředím. Od toho se pak odvíjí výkon a napájení sondy. 

Následující graf (viz. obr. 3.2) ukazuje hloubka pronikání elektromagnetického 
záření do lidského těla. Z grafu je patrné, že s klesající frekvencí se zvětšuje hloubka 
průniku elektromagnetické vlny. Průniku do hloubky jednoho metru do svalové tkáně 
je při frekvenci okolo 100 kHz [4]. 

 

Obr. 3.2 Závislost hloubky pronikání elektromagnetické vlny do lidského těla. Řada 1: 
parametry prostředí ε = 81, σ = 0,2 S/m. Řada 2: svalová tkáň, Osepchuk 
2001 (převzato z [4]). 

Byla zvolena frekvence 125 kHz. Tato frekvence má nízký útlum při průchodu 
elektromagnetické vlny živou tkání a také na této frekvenci pracuje technologie RFID. 

3.4 Možnost RFID technologie 

Od druhé poloviny minulého století se vyvíjí a používá technologie RFID (Radio 
Frequency Identification). V dnešní době je RFID velice rozšířené hlavně v prodeji, 
kde už čárkové kódy nejsou dostačující. Pomocí čipů lze provádět automatický sběr dat 
i elektronickou identifikaci zboží EPC (Electronic Product Code). Výhoda RFID je ta, 
že data z čipu lze číst i skrz nějaký materiál (npř. obal zboží nebo čip umístěný pod kůží 
zvířete). 

Systém se skládá z RFID čtečky (vysílač, přijímač a anténa) a čipu (RFID tag). 
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Čtečka vysílá rádiový signál a tak aktivuje tag, ve kterém může provést zápis nebo čtení 
dat. Komunikace mezi tagem a čtečkou probíhá na stejné frekvenci. Čtečka může 
předává data z tagu do počítače. Čtečky se dělí na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční 
podle potřeby použití. Tagy se dělí na aktivní a pasivní, podle toho, jestli je možnost 
i zápis nebo jen čtení dat. U pasivních tagů funguje technologie RFID tak, že čtečka 
vyšle signál, který přijme tag svojí anténou. Jedná se o druh energie, který tag využije 
pro zpětné odeslání dat ke čtečce. Proto RFID tag nepotřebuje vlastní zdroj energie. 

RFID slouží hlavně k identifikaci majetku či zvířat. Pro tyto účely se používá 
frekvence od 30 kHz do 500 kHz. Další možnost je u RFID používat vysoké frekvence 
kolem stovek MHz i několik GHz. Toto řešení má vyšší dosah i vyšší rychlost čtení dat 
[10, 15]. 

Použít RFID technologii pro přenos dat z bachorové sondy byla jedna z prvních 
myšlenek této práce. Jako externí čtečka se měla použít čtečka RFID. Sonda by 
pracovala na frekvencí 125 kHz na způsob aktivního RFID tagu. Tag by obsahoval 
feritovou anténu s vlastním zdrojem napájení a měřící část zařízení. Pasivní tag nebyl 
možný, protože energie dodaná čtečkou by nestačila ke zpětnému odeslání dat skrz 
husté prostředí. Anténa by se upravila tak, by měla dobrý dosah až ke čtečce. Postupem 
vývoje bylo zjištěno, že využití RFID technologie je pro tento účel zbytečné. Z tohoto 
návrhu byla zachována frekvence 125 kHz a bezdrátový přenos pomocí cívek. 

3.5 Napájení 

Důležitou součástí sondy je napájejí. Jelikož je výměna baterií téměř nemožná, tak je 
životnost zařízení závislá na kapacitě baterie. Kromě napájení baterií nebo 
akumulátorem je alternativní možnost využít energie, která je v místě sondy dostupná. 
Obecně se dá využít jako zdroj energie třeba světlo, teplo, vibrace, vysokofrekvenční 
energie z vysílačů a řada dalších. Při použití vhodného snímače je možnost použít 
těchto zdrojů k provozu zařízení s nízkým odběrem energie. V našem případě lze využít 
například energii kinetickou. Také je možnost energii k sondě bezdrátově přivést. 

V této podkapitole je souhrn možných napájení sondy. 

Odhad celkové energetické bilance sondy 
Koncepce sondy bere v potaz systém s hospodařením energií (Power Management). 
Jednotlivé prvky, u kterých je to možné, se přivádějí do spícího režimu (Low Power 
Mode - LPM). 

Pro počítání spotřeby elektrické energie se počítá s vysláním jednoho 8 B čísla 2x 
denně. Zpráva obsahuje  2B synchronizace, 2B adresa, 1B teplota, 1B čidlo 1, 1B čidlo 2, 
1 B CRC). Pro výpočet spotřeby se předpokládá: 

 režim spánku mikrokontroléru ATtiny26L IS = 0,1 mA, 

 režim vysílání modulace log 0 I0 = 10mA, 

 režim vysílání modulace log 1 I1 = 360 mA, 

 nosná frekvence f = 125 kHz, perioda je T = 8 μs, 

 pro vyslání jednoho bitu je třeba nejméně 10 period T, perioda bitu je 
Tb = 80 μs. 

Při výpočtu I0 se počítá se spuštěným převodníkem a procesorem. Při výpočtu I1 se 
počítá s efektivní hodnotou proudu. Ta se vypočítá podle vztahu 3.1. Při maximální 
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hodnotě proudu 500 mA bude jeho efektivní hodnota [41]: 

mA
I

dttII ef 6,353
2

10500

2
)(sin

1 3
max

0

2
max 










. (3.1) 

Doba vysílání zprávy o 8B je: 

msTzprávy 5,11108088 6   ],,[ sB  . (3.2) 

Při dvoufázovém kódování trvá jeden bit160 μs. Zprávu dlouhou 8B trvá odeslat 
11,5 ms. Zastoupení logické 1 ve zprávě je průměrně 50% a zpráva se odešle dvakrát 
denně. Za jeden den bude předpokládaná spotřeba elektrické energie: 

 režim spánku   0,1 mA x 24 h = 2,4 mAh, 

 režim vysílání modulace log 0 10 mA x 10 ms= 11,6 10-7 mAh 

 režim vysílání modulace log 1 360 mA x 10 ms = 4,2 10-5 mAh, 

 celkem to je 2,400043 mAh. 

Pokud baterie (akumulátor) má kapacit 2400 mAh, bude životnost zařízení téměř 
1000 dní. 

Lithiové baterie 1,5 V AAA 
Lithiové baterie mají vysokou kapacitu a malou hmotnost. Následuje srovnání 
parametrů lithiových baterií velikosti AAA od různých výrobců. První hodnota udává 
kapacitu baterie a druhá hodnota její váhu. Tyto hodnoty jsou uváděny výrobcem 
v datasheetu daného výrobku. Ceny se pohybují od 40 Kč až do 170 Kč. 

 Energizer – L92 [35]    1250 mAh 7,3 g 

 Energizer – Ultimate Lithium [36]  1200 mAh 8 g 

 Ansmann - Lithium Battery [37]  1200 mAh 8 g 

 Raver – Lithium Extreme [38]   1100 mAh 8 g 

 Conrad Energy – Extreme Power [39]  1100 mAh 20 g 

Lithiové-iontové akumulátory 4,2 V - 3,7 V 
Lithiové-iontové akumulátory oproti lithiovým bateriím mají téměř dvakrát větší 
kapacitu, vyžadují speciální nabíječku a mají ochranu před úplným vybitím (tzv. „cut 
off“). Tato ochrana zaručuje, že napětí na akumulátoru neklesne pod určitou mez. 
Akumulátor se v té chvíli vypne úplně.  

Jejich ceny se pohybují kolem 270 Kč za kus. Jededn vhodný akumulátor nabízí 
firma Sanyo typ Li - ion UR18650F. Kapacitu má 2500 mAh, váží 44,5 g a rozměry jsou 
(64,7 x 18,05) mm. Maximální napětí má 4,2 V, při vybíjení dosáhne první úrovně 
3,7 V a následně napětí prudce klesá až na 2,5 V, kdy se akumulátor vypne. 

Akumulátor by byl vhodný i z toho důvodu, že je možnost sondu z krávy po porážce 
vyjmout a opět dobít. 
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Alternativní dobíjení elektromagnetickou indukcí 
Jako alternativní možností by mohl být akumulátor, který by používal bezkontaktní 
indukční nabíjení. Funguje tak, že primární cívka (vně zvířete) vybudí magnetické pole, 
které začne v sekundární cívce (uvnitř) indukovat elektrický proud. Díky tomuto 
proudu se akumulátor nabíjí. Primární cívka by se přikládala k boku zvířete. 

Alternativní dobíjení kinetickou energií 
Při pohybu se rozkmitá prstenec vyrobený z magnetického materiálu (obr. 3.3). 
Prstenec je přidělaný na pružině, aby se dosáhlo lepších oscilačních vlastností a je 
umístěn v mnohozávitové cívce. Pohybem prstencem se indukuje proud ve vodivé 
smyčce a tím se dobíjí připojený akumulátor [27]. Výhodou tohoto typu dobíjení jsou 
malé rozměry. Takovéto dobíjení se používá například v hodinkách.  

 

Obr. 3.3: Alternativní nabíjení pomocí kinetické energie (převzato z [27]). 

Superkondenzátor 
Místo baterie je také možnost použít superkondenzátor. Superkondenzátor dokáže 
rychle akumulovat a následně odevzdat velké množství energie. Mezi jeho výhody patří 
i to, že se nezahřívá, neztrácí životnost (možnost častého nabíjení a vybíjení) a má 
vysokou efektivitu nabíjení. Struktura superkondenzátoru je na naznačena obrázku 
číslo 3.4. Mezi kladnou a zápornou elektrodou jsou dvě vrstvy aktivního uhlíku 
a separátor. Po vzniku napětí mezi elektrodami se začnou ionty umístěné v tekutém 
elektrolytu pohybovat směrem k elektrodám (kladné ionty k záporným a záporné ionty 
ke kladným elektrodám). Průrazné napětí většinou nepřesahuje 2,3 V. Mezi jeho 
nevýhody patří nízký poměr uloženého náboje na váhu a závislost napětí na množství 
náboje [28]. 

 

Obr. 3.4: Základní struktura superkondenzátoru (převzato z [28]). 
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Piezoelektrický měnič [33, 34] 
Jedna z dalších možností, jak využít energii z vibrací je s použitím piezoelektrického 
měniče. Díky piezoelektrickému jevu se energie vytvoří z vibrací nebo deformací 
spínače. Piezoelektrický prvek je schopen dodat energii až v řádech několika 
set µW / cm2. Samozřejmě závisí na jeho velikosti a použité konstrukci. Přeměna 
a uložení takového malého množství generované elektrické energie není snadná, proto 
byl použit obvod LTC3588 firmy Linear Technology (Obr. 3.5). Obvod LTC3588 
zajišťuje uložení velmi malých dávek energie ze zdroje a převést je na takovou úroveň, 
aby bylo možné případně dobít akumulátor. 

 

Obr. 3.5: Zapojení obvodu LT3588 pro získání energie díky piezoelektrickému jevu 
(převzato z [33]). 

3.6 Ochranný obal 

Sonda musí být chráněna proti korozi, protože bachor obsahuje velké množství kyselin. 
Z toho 70 % tvoří kyselina octová. Pro ochranu vnitřní sondy bude použita plastová 
kapsle. Pro výrobu ve více kusech by byl navržen speciální plastový obal. 

 

Obr. 3.6: Ukázka vodovzdorného plastového pouzdra ABS80 - GRY (převzato z [29]). 

Na obrázku číslo 3.7 je znázorněna sonda plavoucí v bachorové tekutině. Je 
nakreslena bez obalu, aby bylo vidět dovnitř. Baterie (akumulátory), jako nejtěžší části, 
jsou umístěny na spodní straně tak, aby plavoucí sonda měla anténu umístěnou 
co nejvíce nad hladinou. Červeně jsou vyobrazeny první závity smyčkové antény, 
které pokračují i pod hladinu a omotávají sondu. DPS je umístěna uvnitř smyčkové 
antény nebo z její horní strany. Tato koncepce by měla mít menší útlum v přenosovém 
prostředí než sonda plavoucí jakkoli na hladině. 
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Obr. 3.7: Schéma uspořádání sondy plavoucí v bachorové tekutině. 

Kráva jde po 3 – 4 letech života na porážku. Obsah bachoru se vylévá a plavoucí 
sondu, která bude zvýrazněna jasnými barvami, bude snadné nalézt a připravit 
k opětovnému použití. S životností kolem tří let se předpokládají maximálně dvě sondy 
v žaludku. 
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4 Návrh bachorové sondy 
Sonda je zařízení, které je natrvalo umístěno v bachoru a odtud vysílá informace 
o odečtených parametrech z čidel.  

Sondu tvoří: 

 smyčková anténa, 

 mikrokontrolér, 

 zesilovač, 

 baterie, 

 chemická čidla. 

Celá sonda by měla mít rozměry okolo 10 cm na délku a 4 cm na šířku. 

4.1 Návrh smyčkové antény 

Pro frekvenci 125 kHz se použije smyčková anténa. Rozměry vychází z požadavku 
na tvar a velikost sondy. Návrh začíná u Thomsonova vztahu (4.1): 

LC
f

2

1
 , (4.1) 

kde f [Hz] představuje rezonanční frekvenci antény, L [H] je indukčnost cívky a C [F] je 
kapacita použitého kondenzátoru. Indukčnost pro jednovrstvou cívku vypočítáme 
z následujícího vztahu [13]: 

l

SN
L r 


2
0 

  H , (4.2) 

kde L [H] je indukčnost cívky , S [m] je obsah jednoho závitu cívky, N je počet závitů 
cívky, l [m] je délka vinutí cívky, μ0 [Hm-1] permeabilita vakua a μr [-] je relativní 
permeabilita prostředí. 

Jednovrstvou smyčkovou anténu se s rozměry l = 5,5 cm, poloměrem cívky 
r = 1,5 cm a průměrem vodiče o velikosti 0,18mm nepodařilo naladit na požadovanou 
frekvenci, protože poměr indukčnosti cívky a kapacity připojeného kondenzátoru nebyl 
správný. Problém se vyřešil zvětšením průřezu vodiče tvořícího cívku na 0,25 mm, 
aby cívka neměla tak velký odpor, a namotaly se dvě vrstvy závitů místo jedné vrstvy 
(Obr. 4.2). 

Indukčnost pro vícevrstvou vzduchovou cívku vypočítáme podle vzorce [17]: 

bar

Nr
L

1096

315,0 22




   H , (4.3) 

kde L [µH] je indukčnost smyčky, N je počet závitů cívky, a [cm] je délka vinutí cívky, 
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r [cm] je poloměr vinutí cívky a b [cm] je výška vinutí. 

Podle vzorce 3.3 se vypočítá indukčnost cívky a podle vzorce 4.1 se určí kapacita 
kondenzátoru, který se použije pro vytvoření rezonančního obvodu na dané frekvenci. 
Výsledky a použité hodnoty se nachází v následujících tabulkách číslo 4.1 a 4.2. 

4.2 Vyrobené verze smyčkových antén 

Pro sondu bylo vytvořeno několik verzí smyčkových antén. Jejich tvar a velikost se 
odvíjely od možného připojení k sondě. První verze měly být ke zbytku zařízení 
připojené z boku, pozdější verze byly navrženy tak, aby se osazená deska plošných spojů 
umístila uvnitř kostry navinuté smyčky.  

Feritová anténa 
Anténa se skládá z jádra, které tvoří feritová tyčinka. Na ni je navinuta cívka, 
pod kterou je tvrdý papír pro snadnější navinutí a uchycení závitů. Používá pro zvětšení 
indukovaného napětí v cívce antény, protože feritové jádro má větší permeabilitu 
než vzduchové. Feritová anténa se však neosvědčila, protože není vhodná pro příjímání 
a zároveň vysílání. Feritové jádro je závislé na teplotě a anténa se rozlaďuje. 

 

Obr. 4.1: Feritová anténa. 

Smyčková anténa (verze A) 
Cívku tvoří plastová trubička dlouhá 6 cm s poloměrem 1,5 cm na kterou je navinut 
měděný vodič. 

Tab. 4.1: Parametry pro návrh smyčkové antény. 

f [kHz] 125 
r [cm] 1,3 

dvodiče [mm] 0,25 
N [-] 400 

a [cm] 5,5 
b [cm] 0,05 

 

Činitel jakosti Q [-] se vypočítá ze změřených veličin podle následujícího vztahu: 
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f

f
Q


 . (4.4) 

Tab. 4.2: Přehled vypočítaných a změřených parametrů smyčkové antény. 

L [µH] 1994 
C [pF] 813 
Q [-] 32 

f [kHz] 125 
 

 

Obr. 4.2: Dvojvrstvá smyčková anténa (verze A). 

Anténa byla naladěna na rezonanční frekvenci 128 kHz v paralelním zapojení 
s kondenzátorem o hodnotě 820 pF. Měření proběhlo pomocí přístrojů Tesla Oscillátor 
10 Hz – 10 MHz BM492 a Tesla BM 579 Milivoltmetr. Tato anténa byla nevyhovující, 
protože má malý průřez. Maximální délka bezdrátového přenosu byla spolu s rámovou 
anténou (verze A) 30 cm. 

Smyčková anténa (verze B) 
Pro další verzi antény (Obr. 4.3) byl zvětšen průřez cívky z 5,3 cm2 na 20,6 cm2 cívky. 
Smyčková anténa (verze B) má tvar obdélníku o stranách a = 29 mm, b = 73 mm. 
Průřez smyček je 21,17 cm2. Cívka je tvořena vysokofrekvenčním lankem tvořeným 45 
izolovanými vodiči o průměru 0,071 mm. Navinuto je 14 závitů. Vysokofrekvenční 
lanko bylo použito, aby se minimalizoval skin efekt a zvýšil se činitel jakosti Q. 
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Obr. 4.3: Smyčková anténa (verze B). 

Skin efekt je tím větší, čím je vyšší frekvence, větší průřez vodiče a vodivost 
materiálu vodiče. 

 

Obr. 4.4: Průběh parametru S11 [dB] v závislosti na frekvenci [kHz] antény (verze B). 

Ladění bylo pomocí keramických kondenzátorů, které nejsou příliš přesné. Pouze 
na vybrané antény (verze C) byly pořízeny přesné styroflexové kondenzátory podle 
tohoto předběžného měření.  

Smyčková anténa (verze C) 
Tato verze antény (Obr. 4.5) obsahuje 36 závitů a je tvořena stejným 
vysokofrekvenčním lankem a má stejné rozměry jako anténa verze B. Závity cívky jsou 
zde poskládány do třech vrstev na sebe.  

 

Obr. 4.5: Smyčková anténa (verze C). 
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Obr. 4.6: Průběh parametru S21 [dB] v závislosti na frekvenci [kHz] antény (verze C). 

Tato verze antény byla nakonec vybrána jako nejvhodnější. Jako ladící 
kondenzátory byly vybrány svitkové a styroflexové, protože mají stálé hodnoty 
a nesnižují činitel jakosti Q. Součet hodnot použitých kondenzátorů pro tuto anténu je 
15,22 nF. Anténa byla naladěna přesně na požadovanou frekvenci 125 kHz. Tato verze 
má spolu s přijímací rámovou anténou (verze C) dosah okolo dvou metrů. 

Smyčková anténa (verze D) 
Tato anténa (Obr. 4.5) je také obdélníková a má rozměry a = 100mm, b = 30. Je 
tvořena vysokofrekvenčním lankem tvořeným 37 izolovanými vodiči o průměru 0,1 
mm. Vzduchová cívka obsahuje 8 závitů. 

 

Obr. 4.7: Smyčková anténa (verze D). 
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Obr. 4.8: Průběh parametru S21 [dB] v závislosti na frekvenci [kHz] antény (verze D). 

4.3 Porovnání parametrů antén 

Z vyrobených antén byla vybrána jako nejvhodnější anténa varianty C pro svůj vysoký 
činitel jakosti a vhodný tvar. 

Tab. 4.3: Porovnání parametrů vyrobených antén (kromě antény E) 

Anténa 
(verze) 

Lzměřeno [μH] Cvýpočet [nF] Cladění [nF] frezonance [kHz] Qzměřeno [-] 

A 1705 0,95 0,82 128 32 
B 15 108 100 128,8 16 
C 113 14,3 15 123,9 20 
D 7,3 222 200 118,5 3 

 

Anténa (verze A) byla změřena pomocí přístrojů Tesla Oscillator 10Hz - 10MHz 
BM492 a Tesla BM 579 Millivoltmeter. Antény verzí (B - E) byly změřeny na přístroji 
značky a typu Rhode &Schwarz ZVL - Network Analyzer. 

Tab. 4.4: Porovnání hodnoty odporu při skin efektu u vytvořených antén. 

Anténa 
(verze) 

průřez vodiče 
[mm] 

součinitel zvětšení 
odporu pro jeden vodič [-

] 

součinitel zvětšení 
odporu pro celé lanko 

[-] 
A 0,27 11,61 11,61 (1 vodič) 
B 0,071 x 45 3,20 0,071 (45 vodičů) 
C 0,071 x 45 3,20 0,071 (45 vodičů) 
D 0,1 x 21 4,43 0,211 (21 vodičů) 
 

Skin efekt neboli povrchový jev je fyzikální děj, při kterém dochází k vytlačování 
elektrického proudu k povrchu vodiče. Střídavý elektrický proud vytváří ve vodiči 
nestacionární magnetické pole, které elektromagnetickou indukcí opět vzbuzuje 
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elektrické pole. Na povrchu válcového vodiče jsou směry proudové hustoty J a intenzity 
indukovaného elektrického pole E souhlasné, a proto dochází ke zvýšení amplitudy 
proudové hustoty. V místě podélné osy válcového vodiče jsou vektory J a E orientovány 
nesouhlasně. Tím pádem dochází k poklesu amplitudy proudové hustoty (Obr. 4.9). 

 

Obr. 4.9: Skin efekt (převzato z [21]). 

Velikost skin efektu závisí na měrném odporu vodiče. Součinitel zvětšení odporu je dán 
následujícím vztahem: 

2,05,0 








f
d r , (4.5) 

kde d [mm] je průměr vodiče, μr [-] je relativní permeabilita, f [Hz] je použitá frekvence 
a ρ [Ω·mm2/km] je měrný odpor materiálu vodiče. U všech vzorků byla jako materiál 
použita měď. Relativní permeabilita mědi je μr = 0,999 990 a měrný odpor je 17,5 
Ω·mm2km-1. 

4.4 Kód Manchester 

Pro kódování dat se použije kód Manchester. Toto kódování je rozšířené při použití 
na nízkých frekvencích (npř. v RFID technologii). Manchester je linkový kód, který 
definuje dva stavy 1 a 0. Pro vyjádření jednoho bitu se vloží hrana do poloviny bitového 
intervalu. V případě, že signál na této hraně přechází z vysoké úrovně do nízké, pak tato 
hrana vyjadřuje hodnou bitu 1. V opačném případě při přechodu z nízké úrovně 
na vysokou bude hodnota bitu 0 [19]. V budoucích verzích bude použito toto kódování. 
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Obr. 4.10: Kódování Manchester (převzato z [19]). 

4.5 Prototyp A 

Pro ladění antén a zjišťování jejich parametrů byl navržen a vytvořen jednoduchý 
obvod. Ten se vyvíjel podle potřeby do dalších verzí a sloužil jako základ pro návrh 
konečné podoby sondy. 

Schéma prvního návrhu vysílače je na obrázku číslo 4.11. Tvoří ho tři základní 
části. Jako základ vysílacího obvodu byl vybrán IO U2270B, což je RFID 
vysílač / přijímač. V tomto zapojení pracuje jako vysílač modulovaného signálu 
na nosné frekvenci 125 kHz. Použití tohoto IO je velice elegantní řešení jak na přijímací 
tak na vysílací straně. Druhou částí je časovač LM555, který vytváří datový tok 
logických jedniček a nul. Dále obvod obsahuje vysílací anténu. 

 

Obr. 4.11: Schéma zkušebního obvodu sloužícího pro ověření funkce antén. 

Piny 8 (COIL1) a 9 (COIL2) jsou invertované výstupy, na které se přivádí 
modulovaný signál. Výstupní proud na těchto pinech je Icoil = 200 mA. Na tyto piny je 
připojena smyčková anténa. Ta je znázorněna na schématu (Obr. 4.11) cívkou La a k ní 
sériově zapojeným kondenzátorem Ca. Ten je ve  skutečnosti tvořen několika 
styroflexovými kondenzátory tak, aby byl přesně vyladěný rezonanční obvod. 
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Při použití keramických kondenzátorů bylo ladění nepřesné, protože mají nestále 
parametry (např. jsou závislé na teplotě). LED dioda slouží pouze k informaci 
o připojení napájení.  

Atmel U2270B 
Souhrn důležitých parametrů integrovaného obvodu U2270b: 

 nosná frekvence od 100 kHz do 150 kHz, 

 vhodný pro kódování Manchester a dvoufázové modulace, 

 napájení 5V, spotřeba 380 mW, 

 nízká spotřeba ve stanby módu, 

 kompatibilní interface s mikrokontroléry 

 pouzdro SO 16. 

 

Obr. 4.12: Blokové schéma IO U2270b (převzato z [20]). 

Zvolenou frekvenci (mezi hodnotami 100 kHz až 150 kHz) nastavíme pomocí 
rezistoru R3 [kΩ]. Jeho velikost vypočítáme z následujícího vztahu [20]: 
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kde f0 [kHz] je požadovaná frekvence. Pro frekvenci 125 kHz je to rezistor s hodnotou 
110 kΩ. Tento IO se i na tuto frekvenci sám dolaďuje. 

Časovač LM555 
Souhrn důležitých parametrů časovače LM555: 

 výstup může být minimálně 200 mA, 

 dobrá tepelná stabilita, 

 pouzdro DIP-8 a SO-8. 
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Obr. 4.13: Blokové schéma vnitřního zapojení časovače LM555 a význam jeho pinů. A - 
komparátor, B - klopný obvod, C – výstupní stupeň, D - komparátor, E - VREF 
(INT) (převzato z [18]). 

Tento časovač je v tomto případě použit jako nejjednodušší zdroj dat. Získá se z něj 
střídající se řada logických jedniček a nul. Jde o obdélníkový průběh, který je nastaven 
na frekvenci 6 kHz a přivádí se na vstup IO U2270B, kde moduluje nosný kmitočet. 

 Integrovaný obvod LM555 generuje pravidelné kmity, jejichž frekvence závisí 
na velikosti odporů R3, R4 a kondenzátoru C3 podle vzorce 4.4 [18]. Pulzy jdou do IO 
Atmel U2270B, který zpracovává a přenáší informace do antény. 
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   Hz , (4.7) 

Výsledky a měření 
Na obrázku 4.14 je na prvním průběhu zobrazeno výstupní napětí z časovače LM555 
(pin 3). Jsou to pravidelné obdélníky s frekvencí 3,937 kHz. Tato frekvence závisí 
na použitých rezistorech a kondenzátoru podle vztahu 4.4. Na druhém průběhu je 
zobrazen výstup z IO U2270B do antény (pin 8). Je zde vidět modulace nosné vlny, 
kterou tvoří časovač LM555. Nosná frekvence je 125 kHz. 

 

Obr. 4.14: Průběh č. 1: výstupní napětí časovače LM555 pin 3, průběh č. 2: výstupní 
napětí IO U2270B pin 8. 
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Na obrázku 4.15 je znázorněno výstupní napětí z IO U2270B do antény z pinů 8 
a 9. Je zde znázorněn jeden impulz. Je zde dobře vidět nosná frekvence 125 kHz a jak je 
výstup z pinů do antény v protifázy. 

 

Obr. 4.15: Průběh č. 1: výstupní napětí IO U2270B pin 9, průběh č. 2: výstupní napětí 
IO U2270B pin 8. 

Průběhy byly změřeny na osciloskopu Agilent Osciloskop 54624A. 

Prototyp A je plně funkční. Je sestavený na zkušební DPS. zařízení. Lze k němu 
připojit jakoukoli anténu vytvořenou pro práci na této frekvenci. Nevýhodou je jeho 
malý dosah, proto v následující verzi (prototyp B) je přidán navržen zesilovač. 

4.6 Prototyp B 

Tento obvod (Obr. 4.16) obsahuje na rozdíl od prototypu A mikrokontrolér ATtiny26L, 
který vysílá signál do antény přes tranzistorový zesilovač. V tomto zapojení je navíc 
stabilizátor LF33 a tranzistorový zesilovač, který zvýší proud protékající anténou a tím 
zvýší i její dosah. 

Tomuto zapojení předcházela verze, kdy se data z mikrokontroléru ATtiny26 
posílala do IO U2270B, který datový tok zpracoval a vyslal do smyčkové antény. 
V tomto obvodu je snaha více šetřit použitou energií, tak je IO U2270B nahrazen 
softwarově. 



 30

 

Obr. 4.16: Zapojení zkušebního vysílače (protoyp B) obsahující ATtiny26L, 
tranzistorový zesilovač (verze TZ - A) a nízkoodběrový stabilizátor LE33ABZ. 

Atmel ATtiny26L 
ATtiny je nízkopříkonový CMOS mikrokontrolér. Díky tomuto nízkému příkonu byl 
vybrán pro použití v sondě. Má čtyři druhy úsporných režimů. 

Souhrn důležitých parametrů mikrokontroléru ATtiny26: 

 8bitova RISC architektura, vypočetni vykon až 16 MIPS, 

 2 kB flash, 128 B SRAM, 128 B EEPROM, 

 16 vstupně-výstupních pinů, 

 10bitový A/D převodník na 7 kanálech, 

 rozsah napájecího napětí je 2,7 - 5,6 V, 
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 odběr proudu při napětí 3V je 0,7 mA a v úsporném režimu0,18 mA, 

 pouzdro PDIP/SOIC 20P. 

Tranzistorový zesilovač (verze TZ - A) 
Návrh tohoto tranzistorového zesilovače připojeného na vysílací anténu je navržen 
pro napájecí napětí 4,5 V. Tato velikost napětí je použita ve výsledném návrhu (4.7) 
sondy. Návrh pro napětí 5 V byl stejný, jen hodnoty použitých rezistorů jsou rozdílné. 

Tranzistorový zesilovač je symetrický. Proto se jeho navržení zjednoduší návrhem 
pouze jedné poloviny. Anténa je zde nahrazena zátěží v podobě pomocného rezistoru 
R5. Do báze tranzistoru T1 je přiváděn střídavý vstupní signál. Pro usnadnění se 
provede návrh pro stejnosměrné napětí [12]. 

Nejdříve se provede výpočet pro otevřený tranzistor T1. Tranzistor T3 se zanedbá, 
protože je zavřený a neteče jím žádný proud. Proud Ie-c může být maximálně 100 mA, 
zvolí se Ie-c = 20 mA. Pro otevření tranzistoru musí být napětí Ue-b = 0,7 V. Napájecí 
napětí je UC = 4,5 V. 
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Nyní se odpory upraví tak, aby zesilovač správně fungoval i pro variantu s T1 
zavřeným. Při výpočtu můžeme tranzistor T2 vynechat, protože je zavřený a neprotéká 
jím žádný proud. Rezistor R3 upravíme na velikost R3 = 39 Ω a R1 = 270 Ω, protože tyto 
hodnoty jsou v řadě jmenovitých hodnot. 

VUUU ebTCRRR 8,37,05,43431        (4.12) 
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Pro velikost odporu R4 se použije hodnota 3,3 kΩ. Ověření, že touto větví prochází 
proud o velikosti 1 mA do báze tranzistoru T3 je následující: 
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Při simulaci nízkého napětí se báze tranzistoru T1 spojí se zemí (Obr. 4.17). Tím 
pádem tranzistory T1 a T2 jsou zavřené, tranzistor T3 je otevřený. Zátěží R5 protéká 
proud s opačnou fází než v případě na obrázku 4.18. 
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Obr. 4.17: Návrh jedné poloviny tranzistorového zesilovače ve stavu nízké úrovně. 

Ve druhém případu (při simulaci vysoké úrovně) je přivedeno na bázi tranzistoru 
napětí a teče do ní proud o velikosti 1mA (Obr. 4.18). To se provede pomocným 
rezistorem R6. Aby byl tranzistor T2 otevřený, musí se změnit hodnota rezistoru  R3 
z 39 Ω na R3 = 56 Ω. Na funkci zapojení obvodu na obrázku číslo 4.17 tato změna nemá 
žádný vliv. V tomto zapojení jsou tranzistory T1 a T2 otevřené a tranzistor T3 je 
zavřený. Zátěží R5 protéká proud s opačnou fází než v případě na obrázku 4.17. 

 

Obr. 4.18: Návrh jedné poloviny tranzistorového zesilovače ve stavu nízké úrovně. 

Úplné zapojení tranzistorového zesilovače je na obrázku číslo 4.16. 

Na obrázku 4.19 je zobrazeno zesílení tranzistorovým zesilovačem. Průběh číslo 2 
ukazuje výstupní napětí na výstupních pinech COIL1 a COIL2 z IO U2270B. Průběh 
číslo 1 ukazuje napětí na smyčkové anténě zapojené do tranzistorového zesilovače 
(verze TZ - A). Je vidět, že napětí se zvýší téměř dvakrát a tím pádem se zvýší i proud 
procházející anténou. Anténa tak bude mít větší výkon. 
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Obr. 4.19: Zobrazení průběhu napětí na anténě zapojené na tranzistorový zesilovač. 
Průběh 1 znázorňuje napětí na anténě zapojené v zesilovači. Průběh 2 napětí 
na anténě bez zesílení. 

Stabilizátor 
Pro potřeby napájení sondy je důležitý úsporný stabilizátor. Přený nízkošumový 
úsporný stabilizátor je se vybere z řady LFxx [30], konkrétně LF33, který má výstupní 
napětí 3,3 V. Klidový proud tohoto stabilizátoru je 50 µA ve vypnutém stavu a 0,5 mA 
v sepnutém stavu. Tento stabilizátor je běžně dostupný a potřebuje navíc ke správné 
funkci jen tři kondenzátory. Běžné zapojení stabilizátoru LF33 je vidět na schématu 
(Obr. 4.16). 

4.7 Návrh hardware sondy 

Jako zdroj elektrické energie je použit Lithiový-iontový akumulátor o napětí 4,2 V –
 3,7 V. Pro návrh bylo použito nejnižší napětí a to 3,7 V. Vyšší napájecí napětí z tohoto 
akumulátoru nemá na dobrou funkci zařízení vliv. 

Sonda byla omezena na nejmenší možný počet částí, aby byl odběr co nejmenší. 
Vlastně se skládá jen z mikrokontroléru ATtiny26 s vnějším krystalem, jednoduchého 
tranzistorového zesilovače (verze TZ - B) a antény. Přidán je ještě konektor AVR ISP 6 
pro nahrání programu do paměti ATtiny26. 
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Obr. 4.20: Schéma zapojení sondy s mikrokontrolérem ATtiny26. 

Interní hodinový generátor používá externí krystalem Q1. Zapojení externího 
krystalu vyžaduje dva kondenzátory s vysokým Q (nad 10000). 

Většina ze součástí tohoto schématu byla popsána v předešlých kapitolách, 
tak následuje jen podrobný popis tranzistorového zesilovače. 

Tranzistorový zesilovač (verze TZ - B) 
Tento tranzistorový zesilovač je složen pouze ze čtyř tranzistorů. Dvou typu PNP a dvou 
typu NPN. Každý z tranzistorů je řízen jedním pinem mikrokontroléru ATtiny26.  

Na obrázku číslo 4.21 je znázorněno přepólování smyčkové antény znázorněné 
cívkou L a ladícím kondenzátorem C. Při vysoké úrovni na pinech PT_1 a PT_4 
a při nízké úrovni na pinech PT_2 a PT_3se otevřou tranzistory T1 a T4. Elektrický 
proud protékající touto částí obvodu skrz anténu je znázorněn zelenou barvou. 
Při přepólování antény je vše naopak a protékající proud je znázorněn modrou barvou. 
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Tato změna zesilovače byla nutná, protože v původním zapojení (verze TZ - A 
viz. kapitola (4.6)) se tranzistory přehřívaly, protože v jeden okamžik (při překlopení 
polarity antény) byly všechny tranzistory otevřené zároveň. 

 

Obr. 4.21: Tranzistorový zesilovač (verze TZ - B) - ovládání jednotlivých tranzistorů 
pomocí úrovní na čtyřech pinech mikrokontroléru ATtiny26. 

4.8 Návrh software vysílače – sondy 

Software sondy je vyvíjen v jazyce C ve vývojovém prostředí AVR Studio od firmy 
Atmel. Software zde nahrazuje IO U2270B, který byl použit u prvních prototypů sondy. 
K softwarové náhradě tohoto prvku obvodu se přešlo pro nižší spotřebu energie. Obvod 
U2270B také potřebuje napájení 5V, které výsledné zapojení neumožňuje. 

Tranzistory T1 – T4 jsou ovládány pomocí programu uloženém v ATtiny26. 
Ovládáním těchto tranzistorů se vytvoří nosná frekvence 125 kHz i modulace. Modulace 
je zde tvořená přerušováním nosné frekvence. Délka jednoho bitu je 10x delší 
než perioda nosné vlny.   

Program není složitý, ale při jeho tvorbě vznikla řada problému se správným 
načasováním nosné frekvence, kterou program vytváří. Každá instrukce tvoří určité 
zpoždění a zkresluje výstupní průběh. Nakonec byl problém s časováním vyřešen 
prázdnou instrukcí "nop \n\t", která trvá nejmenší možný čas pro vykonání instrukce. 
Při taktovací frekvenci 8 MHz je to 125 ns. Pomocí několika těchto instrukcí za sebou 
(v uvedeném kódu jsou vypsány pouze první dvě) se vytvořila přesně požadovaná 
frekvence výstupních signálů. 

Další problém byl ve velikosti paměti mikrokontroléru. ATtiny má pouze 2 kB 
paměti flash. Při použití optimalizací se již program nevešel do paměti. Dále je uveden 
zdrojový kód programu. 

#include <stdio.h>   // knihovna I/O  
#include <avr/io.h>   // popis mikrokontroléru 
#define F_CPU 8000000UL  // def. frekvence oscil. 
#include <util/delay.h>   // funkce pro zpoždění 
 
#define perioda_T  4 // perioda invertování v us 
unsigned int hodnota;    // náhrada čidla 
/****************************************************************/ 
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void mcu_init () {    // inicializace portů 
    DDRA = 0xF0;    // nastavení I/O pinů 
} 
/****************************************************************/ 
int main (void){ 
    mcu_init ();    // inicializace portů 
    hodnota = 0b00000010;  // náhrada čidla (libovolné číslo) 
    unsigned int w; 
    unsigned int z; 
    for (w=0;w<=7;w++){ // cyklus pro postupné vybrání všech číslic 

//z čísla uloženého v konstantě „hodnota“ 
        if (hodnota&(1<<w)){   // když je číslice na pozici w 1  
            for (z=0; z<=9; z++){             
                PORTA=0b11000000;  // log 1 piny7,6; log 0 piny 5,4 
                asm volatile(   // zrušení optimalizací 
                "nop \n\t"   // prázdná instrukce 
                "nop \n\t" 
                );           
                PORTA=0b10100000;  // všechny připojené 

 asm volatile (   // tranzistory jsou  zavřené 
                "nop \n\t" 
                "nop \n\t" 
                ); 
                PORTA=0b00110000;  //log 0 pin 7,6, log 1 piny 5,4  
                asm volatile ( 
                "nop \n\t" 
                "nop \n\t" 
                ); 
                PORTA=0b10100000;  // všechny tranzistory nesepnuté 
                asm volatile ( 
                "nop \n\t" 
                "nop \n\t"); 
            }     
        } 
        else {     // když je číslice na pozici w 0  
        _delay_us(perioda_T*10);  // čekání po dobu 1 bitu  (10x nosná f) 
        } 
    } 
} 
 

Na obrázku 4.22 jsou vidět průběhy napětí z výstupních pinů 5 a 6. Průběhy 
z dalších dvou výstupních pinů 4 a 7 jsou totožné. Na obrázku číslo 4.23 jsou průběhy 
napětí naměřené na dvou vývodech do antény. Všechny průběhy mají frekvenci přesně 
125 kHz. 
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Obr. 4.22: Průběh napětí z výstupních pinů (5 a 6) mikrokontroléru ATtiny26. 

 

 

Obr. 4.23: Průběh napětí na jednom a na druhém konci antény. 
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5 Návrh externí čtečky 
Externí čtečka sbírá data vysílaná bezdrátově ze sondy. Bude propojena s počítačem, 
kde se budou data shromažďovat a zpracovávat. Její umístění je buď nad vchodem 
do stáje (kravína) nebo přímo nad ustájenými zvířaty. 

5.1 Návrh antény 

Pro externí čtečku se použije rámová smyčková anténa. Smyčková anténa, která byla 
vybrána pro realizaci přijímací antény (Obr. 5.1) měla plochu smyčky 1 m2 a obsahovala 
dvě cívky po pěti závitech složené v sobě. Koncept této antény [16] byl zachován, 
ale byla použita menší verze. Také místo dolaďování trimrem C2 byl použit obyčejný 
kondenzátor. Toto provedení by mělo být vhodné pro příjem z blízka [16]. 

 

Obr. 5.1: Schéma zapojení smyčkové antény (převzato z [16]). 

Rámová anténa (verze A) 
Rámová anténa má kostru čtverce o straně a = 70 cm obvodem O = 283 cm a průřezem 
S = 49 cm2 (Obr. 5.2). Tvoří ji dvakrát pět závitů měděného vodiče o průměru 
d = 0,3 mm (Obr. 5.3). Mezi závity je do série umístěn ladící kondenzátor. Toto 
zapojení je vhodné pro příjem na malou vzdálenost. Anténa by se neměla tolik 
rozlaďovat. Podle vztahu (3.2) byla vypočtena indukčnost L = 3,078 mH. Anténa má 
činitel jakosti Q = 5. 
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Obr. 5.2: Rámová anténa s dřevěnou kostrou. 

 

Obr. 5.3: Detail rámové antény (verze A). 

Rámová anténa (verze B) 
Pro zvýšení činitele jakosti Q předchozí verze antény (verze A) bylo v této verzi použito 
vysokofrekvenční lanko, tvořené 21 vodiči o průměru 0,1 mm smotané do svazků 
po čtyřech lankách. (Obr. 5.4). 

 

Obr. 5.4: Detail rámové antény (verze B). 

Tato verze však činitel jakosti nezlepšila, ale naopak zhoršila. Nejspíše je to tím, 
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že vysokofrekvenční lanko bylo na několika místech pospojována, aby utvořilo 
požadovanou délku pro tuto cívku.  

Rámová anténa (verze C) 
Další verze antény je vidět na obrázku 5.5. Anténa je tvořena dvakrát pěti závity 

vysokofrekvenčního lanka tvořeného 45 izolovanými vodiči o průměru 0,071 mm. 

 

Obr. 5.5: Detail rámové antény (verze C). 

Tato anténa se osvědčila a je použita ve finální verzi externí čtečky. Na obrázku 
číslo 5.6 je znázorněn průběh parametru S11 v závislosti na frekvenci. Je vidět, 
že anténa je naladěna přesně na 125 kHz Pro naladění antény byl použit jeden svitkový 
a jeden styroflexový kondenzátor. Celkovou hodnotu měly kondenzátory 4,68 nF. Tato 
anténa se osvědčila a je použita ve finální verzi externí čtečky. 

 

Obr. 5.6: Průběh parametru S11 [dB] v závislosti na frekvenci f [kHz] rámové antény 
(verze C). 

5.2 Porovnání parametrů antén 

V následující tabulce (Tab. 5.1) je vidět, že anténa (verze C), která byla použita 
pro konečnou verzi externí čtečky, má ze všech nejlepší parametry. Jistě se zde 
pomohlo omezení skin-efektu při použití vysokofrekvenčního lanka. 
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Tab. 5.1: Porovnání parametrů vyrobených antén. 

Anténa 
(verze) 

L 
změřeno 

[μH] 

L 
vypočítáno 

podle 
tvaru [μH] 

C výpočet 
z L 

změřeno 
[nF] 

C 
ladění 
[nF] 

f 
rezonance 

[kHz] 

Q 
změřeno 

[-] 

A - 6156 0,26 3,98 128 5 
B 475 - 32,1 33,2 120 - 220 0,5 
C 380 - 4,26 4,68 126,1 20 
 

Antény verze A a B byly změřeny pomocí přístrojů Tesla Oscillator 10Hz - 10MHz 
BM492 a Tesla BM 579 Millivoltmeter.byly změřený Anténa (verze C) byla změřeny 
na přístroji značky a typu Rhode &Schwarz ZVL - Network Analyzer. 

5.3 Návrh zkušebního přijímače 

Na obrázku 5.11 je blokové schéma externí čtečky. Prozatím se ale použije zkušební 
přijímač na kterém se odladí a vyzkouší antény, které budou použity ve finální verzi. 

Zkušební přijímač obsahuje rámovou anténu (viz. 5.2) připojenou přes integrovaný 
zesilovač MAR6 na IO Atmel U2270B. Anténa je zobrazena cívkami La a Lb které jsou 
zapojeny mezi vyznačení piny na konektoru 1. 

 

Obr. 5.7: Blokové schéma externí čtečky. 
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Obr. 5.8: Schéma zapojení zkušebního přijímače. 

IO Atmel U2270B 
Funkce IO U2270B byla již vysvětlena v kapitole 4.5. Toto zapojení integrovaného 
obvodu se ovšem liší. Obvod IO 2270B může fungovat jako vysílač nebo jako přijímač. 
To se liší v použitých vývodech a zapojení externích součástek. Na schématu (Obr. 5.8) 
je zapojen jako přijímač. Signál zesílený na zesilovači MAR6 (Obr. 5.10) projde 
usměrňovací diodou D2 a jde na vstupní pin 4 (input) IO U2270B. V něm se signál 
demoduluje a datový výstup jde na výstupní pin 2 (output). Výstup je znázorněný 
na obrázku číslo 5.11. 

Zesilovač MAR6 [42] 
Tento zesilovač byl vybrán pro vysoký zisk a nízkou úroveň šumu. Je to vhodný 
zesilovač pro střídavé napětí. K základnímu zapojení potřebuje blokovací kondenzátor a 
rezistor, aby se nerozkmital.  

Základní parametry zesilovače MAR6: 

 širokopásmový, zesiluje DC do 2 GHz, 

 vysoký zisk až 22 dB, 

 vnitřní odpor 50 Ω, 

 nízkošumový. 
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Obr. 5.9: Vnitřní zapojení zesilovače MAR6 (převzato z [42]). 

Výsledky a měření 
Průběh napětí na přijímači je zobrazen na obrázku číslo 5.10. Tento signál je pouze 
zesílen zesilovačem MAR-6. Na obrázku 5.11 je zobrazen demodulovaný signál (průběh 
číslo 1) v porovnání s výstupním signálem z  časovače LM555 ve zkušebním vysílači. 

Je zde vidět, že výstupní signál z časovače je rušený a občas byl i dekódován 
chybně. Za toto rušení může malá vzdálenost mezi časovačem a vysílací anténou. 
Konečné provedení časovač neobsahuje, anténa je buzena pomocí ATtiny26, takže tyto 
problémy odpadají. 

 

Obr. 5.10: Průběh vstupního napětí za zesilovačem MAR-6. 
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Obr. 5.11: Průběh č. 1: výstupní napětí IO U2270B pin 2, průběh č. 2: výstupní napětí 
časovače LM555 pin 3. 

5.4 Návrh externího přijímače 

Na schématu (Obr. 5.12) je zapojení externího přijímače. Zapojení obsahuje 
mikrokontrolér Atmel Mega16, IO U2270B, zesilovač MAR6, konektor RS232 spolu 
s převodníkem MAX202CPE. Obvod je napájen 5 V a skládá se z následujících částí. 
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Obr. 5.12: Celkové schéma zapojení přijímače. 
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Většina součástí tohoto obvodu již byla popsána v předešlých kapitolách, tak se zde 
uvádí jen popis nově použitých součástí. 

Atmel Mega16 
Pro mikrokontrolér v externí čtečce nejsou požadovány žádné speciální vlastnosti. 
Proto byl vybrán běžný mikrokontrolér firmy Atme. Mega16.  

Souhrn důležitých parametrů mikrokontroléru ATmega16: 

 RISC architektura, vypočetni vykon až 16 MIPS, 

 16 kB flash, 1 kB RAM, 512 B EEPROM, 

 2x 8bitový čítač/časovač 

 32 vstupně-výstupních pinů. 

5.5 Návrh software externí čtečky 

#include <stdio.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
 
#define F_CPU 8000000UL 
#include <util/delay.h> 
 
#define perioda_T  8  // perioda 8us,f= 125 kHz 
volatile unsigned long hodnota=0;  // uložení přijatého čísla 
volatile unsigned int w = 32;  // pomocná proměnná  
 
/**************************************************************/ 
ISR(INT0_vect){    //Externi preruseni od INT2 
 if (w==32) TCCR0 = 0b00000010; // spuštění časovače 
 if (bit_is_set(PIND, 2)){   // vzestupná hrana 

 w--; 
  hodnota =hodnota|(1<<(31-w)); // bit na pozici w = 1 
 } 
 else {     // sestupná hrana 
  w--;     // bit na pozici w = 1 
 } 

TCNT0 = 0; 
if (w==0) TCCR0 = 0b00000000;  // ukončení časovače 

} 
/**************************************************************/ 
ISR(TIMER0_COMP_vect){   //externí přerušení časovačem 
 if (bit_is_set(PIND, 2)){   // stále log jednička 
  w--;     // dekrementace w 
  hodnota =hodnota|(1<<(31-w)); // bit na pozici w = 1 
 } 
 else { 
  w--;     //stále log nula 
 } 
 TCNT0 = 10;     // časovač počítá od 10 
 if (w==0) TCCR0 = 0b00000000;  // ukončení časovače 
} 
/**************************************************************/ 
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void mcu_init () {    // inicializace portů 
 DDRD = 0b11111011;   // pin PB3 jako vstupní 
 DDRA = 0b11111111;   // port A jako výstupní 
 
// Nastavení externího přerušení 
// INT0 : 1 = každá logická změna vygeneruje přerušení 
// INT1 : 0 = reaguje na nízkou  
 
GICR = 0b01000000;   //registr - globální přerušení 
MCUCR = 0b00000001;    //MCU kontrolní registr 
// Nastavení čítače a časovače  
// Vstupní signál se nastaví na CK/8 to je f=1MHz a T=1us 
TIMSK = 0b00000010; 
TCNT0 = 0; 
OCR0 = 90;    // přerušení časovačem při 90 
 
sei();     // povolení přerušení 
} 
 
/*****************************************************************/ 
int main (void){ 

unsigned char z; 
mcu_init ();    // inicializace portů 

 

// následná funkce vyšle uložené číslo (do proměnné hodnota) na pin A7, aby se dala ověřit    
//správnost příjmu: 

 while (1){  
  if (w==0){ 
   for (z=0; z<=31; z++){ 
    if((hodnota>>z)&(0x00000001)) 
     PORTA=0xff; 
    else{ 
     PORTA=0x00; 
    } 
    w=32; 
   } 
} 
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6 Závěr 
V průběhu práce na tomto projektu byly prostudovány podmínky pro návrh 
bezdrátového přenosu z bachoru a jeho různé varianty. Bylo realizováno několik verzí 
zařízení (prototypů) a následně i jeho výsledná varianta.Většina z nich byla oživena a 
otestována. Také byly popsány a zhodnoceny dostupné bachorové sondy v kapitole 2. 

Navržené prototypy vysílače a přijímače, které ke své funkci nepotřebovaly 
software, byly realizovány a jsou plně funkční. Popis konstrukce těchto prototypů se 
nachází v kapitolách 4.5 a 5.3. Na těchto prototypech se zkoušely a ladily vhodné 
antény. Po dlouhém zkoušení a vylepšování parametrů byla pro výsledné zařízení 
vybrána smyčková anténa verze C (kapitola. 4.2) a smyčková rámová anténa verze C 
(kapitola. 3.1). Prototypy zařízení spolu s těmito anténami jsou plně funkční a 
bezdrátový přenes funguje na vzdálenost kolem 2 m. 

Po teoretickém návrhu finálních verzí sondy a externího přijímače byly navrženy 
DPS a zařízení bylo zkonstruováno. Následoval návrh softwaru pro mikrokontroléry 
vysílací i přijímací části. Ukázky programu jsou v kapitolách 4.8 a 5.5. Oba programy 
fungují při odkrokování v simulátoru Atmel AVR. V mikrokontroléru ATtiny26 se 
podařila realizovat a odzkoušet pouze část programu tvořícím nosnou frekvenci. Celý 
program s modulací se nepodařilo nahrát. Program v přijímací části napsaný pro 
mikrokontrolér ATmega16 se do zařízení nepodařilo nahrát, tak zůstává pouze 
teoretický. 

Při návrhu sondy se stále počítalo s co nejmenší spotřebou. Finální verze sondy 
(kapitola 4.7) vydrží fungovat téměř tisíc dnů při použití lithio-iontového akumulátoru. 
Výpočet spotřeby a návrhy na různé alternativní zdroje napájení jsou v kapitole 3.5.  

V této chvíli není vývoj bezdrátové bachorové sondy u konce. V následujících 
krocích vývoje se počítá hlavně se zlepšením softwaru zařízení. V sondě je potřeba 
vyměnit mikrokontrolér ATtiny26 za ATtiny84, který má stejné vlastnosti, ale větší 
paměť a bude snadnější pro něj vytvořit program. Samozřejmě zprovoznit 
mikrokontrolér ATmega16, který nekomunikoval ani s programátorem. Dále to bude 
propojení externí čtečky s počítačem a zpracování naměřených dat. Také vybrat nebo 
vytvořit vyhovují vodovzdorný obalu pro sondu. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
 

f  frekvence [Hz] 

L  vlastní indukčnost cívky [H] 

C  elektrická kapacita [F] 

d  obvod cívky [m] 

S  obsah jednoho závitu cívky [m] 

N  počet závitů cívky [-] 

l  délka cívky [m] 

μ0  permeabilita vakua [Hm-1] 

μr  relativní permeabilita [-] 

a  délka vynutí cívky [cm] 

b  výška vinutí cívky [cm] 

s21 přímý přenos [dB] 

pH kyselost (Potential of Hydrogen) 

RFID identifikace na rádiové frekvenci (Radio Frequency Identification) 

XPDR Transmiter- Responder 

TRx Transceiver 

IO  integrovaný obvod 

DPS deska plošných spojů 

CRC Cyklický redundantní součet (Cyclic redundancy check) 

A/D Analogově digitální převodník 
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A Návrh sondy 

A.1 Deska plošného spoje – top (strana součástek) 

  
 

Rozměr desky 35 x 58 [mm], měřítko M1:1,5. 

A.2 Deska plošného spoje – bottom (strana 
spojů) 

 
 

Rozměr desky 35 x 58 [mm], měřítko M1:1,5. 
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A.3 Fotografie desky plošného spoje – top 

 

A.4 Fotografie desky plošného spoje – bottom 

 

A.5 Seznam součástek 

 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

C1 100n C075-032X103 Keramický kondenzátor 
C2 33p M0805 SMD kondenzátor 
C3 10u E1,8-4 Elektrolytický kondenzátor 
C4 100n M0805 SMD kondenzátor 
C5 33p M0805 SMD kondenzátor 
C6 100n M0805 SMD kondenzátor 
C7 10n M0805 SMD kondenzátor 

Clad1 220p XC15B5 Svitkový kondenzátor 
Clad2 12n C050-025X075 Svitkový kondenzátor 
Clad3 1,5n C050-025X075 Svitkový kondenzátor 
Clad3 1n C050-025X075 Svitkový kondenzátor 

L1 100n 207/10 Vzduchová cívka 
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R1 980 M0805 SMD rezistor 
R2 980 M0805 SMD rezistor 
R3 980 M0805 SMD rezistor 
R4 980 M0805 SMD rezistor 
R5 3k8 M0805 SMD rezistor 
T1 BC3327 TO92-EBC Transistor npn 
T2 BC327 TO92-EBC Transistor npn 
T3 BC327 TO92-EBC Transistor pnp 
T4 BC3327 TO92-EBC Transistor pnp 
IC1 ATtiny26L SO20L Mikrokontrolér 
JP1 AVR-ISP AVR-ISP-6 Konektor 
Q1 8kHz HC49U-V Krystal 
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B Návrh sondy 

B.1 Deska plošného spoje – top 

 
 

Rozměr desky 75 x 92 [mm], měřítko M 1:1,1. 

B.2 Deska plošného spoje – bottom  

 
 

Rozměr desky 75 x 92 [mm], měřítko M 1:1,1.  
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B.3 Fotografie desky plošného spoje – top 

 

B.4 Fotografie desky plošného spoje – bottom 
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B.5 Seznam součástek 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

C1 10u C050-025X075 Keramický kondenzátor 
C2 1000p E1,8-4 Elektrolytický kondenzátor 
C3 22n C025-025X050 Keramický kondenzátor 
C4 15n C050-025X075 Svitkový kondenzátor 
C5 10n C050-025X075 Keramický kondenzátor 
C6 10u E1,8-4 Elektrolytický kondenzátor 
C7 1u E2,5-6E Elektrolytický kondenzátor 
C8 0,01u C025-025X050 Keramický kondenzátor 
C9 10u E1,8-4 Elektrolytický kondenzátor 
C10 33n C025-025X050 Keramický kondenzátor 
C11 33n C025-025X050 Keramický kondenzátor 
C12 10n C050-025X075 Keramický kondenzátor 
C13 0,1u E2,5-6E Elektrolytický kondenzátor 
C14 0,1u E2,5-6E Elektrolytický kondenzátor 
C15 0,1u E2,5-6E Elektrolytický kondenzátor 
C16 0,1u E2,5-6E Elektrolytický kondenzátor 
C17 0,1u E2,5-6E Elektrolytický kondenzátor 
Clad 3,3n C050-024X044 Styroflexový kondenzátor 
Clad 1,2n C050-025X075 Svitkový kondenzátor 
IC1 U2270B SO16_U Atmel RFID I/O 
IC2 LP2950Z TO92 Stabilizátor napětí 
IC3 ATmega16 DIL40 Atmel mikrokontrolér 
IC4 MAX202CPE DIL16 RS232 převodník 
Q1 8kHz HC49U-V Krystal 
X1 F09 F09H RS232 konektor 
D1 LED dioda SFH482 LED dioda 
D2 WfGaz17 DO35Z10 Germaniová dioda 
R1 33k 0207/10 Drátový rezistor 
R2 330 0207/10 Drátový rezistor 
R4 470k 0207/10 Drátový rezistor 
R5 47k 0207/10 Drátový rezistor 
R6 47k 0207/10 Drátový rezistor 
R7 47k 0207/10 Drátový rezistor 
R8 110k 0207/10 Drátový rezistor 
R9 6k8 0207/10 Drátový rezistor 

 


