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Abstrakt 

Tato práce pojednává o návrhu a realizaci nezávislého modulu pro měření intenzity 

a absorbované radiační dávky, pocházející z vysokonapěťových zdrojů 

rentgenového záření pouţívaných v průmyslu. Práce se v první části zaměřuje na 

způsoby a řešení radiační ochrany a principy měření absorbované dávky a intenzity, 

také na moţnosti odesílání měřených dat v rámci senzorické sítě. V následující části 

práce je řešeno schéma modulu, testování dílčích bloků a návrh plošného spoje. Je 

proveden návrh detekčních obvodů s vyuţitím GM trubice, bloků pro optickou a 

akustickou indikaci, obvody napájení a řízení celého zařízení. Dále je navrţena 

montáţní krabička modulu, která je vyrobena technologií 3D tisku. Následuje 

oţivení celého modulu a napsání testovacího firmwaru, jeţ zahrnuje i ověření 

komunikace skrz standard WiFi. 
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Abstract 

This thesis describes about theoretical design and practical realization of self-

contained module for intensity and absorbed dose measuring of X-Radiation from 

High Voltage X-RAY industrial sources. In the first part, thesis is focused on ways 

and solutions of radiation protection and principles of measuring absorbed dose and 

intensity of radiation and possibilities of sending measured data through sensor 

networks. In the second part, the complete schematic of measuring module is 

solved, critical blocks are tested and design of PCB is done. Detection circuit, 

blocks for optical and acoustic signaling, power management and control of the 

entire device are designed. Detection circuit uses a GM Tube. Next, main box of 

whole device is designed and made by 3D printing technology. The next step is 

putting hardware into operation and writing test firmware included verification of 

wireless communication through WiFi. 
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Seznam symbolů a zkratek 
 

Gy 1 Gray – absorbovaná jednotka dávky ionizujícího záření nezahrnující 

váhový faktor materiálu. 

Sv  1 Sievert – ekvivalentní jednotka dávky ionizujícího záření zahrnující 

váhový faktor, jeţ zohledňuje charakter materiálu (1 Sv je vysoká dávka, 

vyuţívá se spíše tisícina – 1 mSv). 

R 1 Rentgen – stará jednotka absorbované dávky ionizujícího záření 

vztaţená k absorpci v suchém vzduchu. 

Bq 1 Becquerel – jednotka aktivity zdroje ionizujícího záření udávající počet 

rozpadů částic za sekundu. 

eV  1 Elektronvolt – jednotka kinetické energie, kterou elektron získá 

urychlením v elektrostatickém potenciálu 1 V.  

ρ Hustota materiálu – hmotnost celku vztaţená k jednotce objemu. 

λ  Vlnová délka elektromagnetického záření. 

Z  Protonové číslo atomu prvku – udává počet protonů v atomovém jádře a 

za stavu elektrostatické neutrality atomu zároveň počet elektronů v obalu. 

µ Lineární absorpční koeficient vyjadřující útlum elektromagnetického 

záření na základě hustoty materiálu, vlnové délky a protonového čísla.  

 

 

GM Geiger – Müllerova trubice pro detekci ionizujícího záření. 

RF Radio Frequency – označení pro elektromagnetické záření do 300 GHz. 

FCC Federal Communications Commision – úřad pro schvalování zařízení 

pro oprávněný rádiový provoz. 

LoRa Long Range (Wide Area Network) – bezdrátový síťový protokol pro 

nízkopříkonové přenosy malých objemů dat na velké vzdálenosti. 

AVR Alf (Egil Bogen), Vegard (Wollan) Risc processor – rodina osmi 

bitových mikrokontrolérů společnosti Atmel typu RISC, vyuţívající 

harvardskou architekturu. 

PWM Pulse Width Modulation – pulzně šířková modulace. 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – sběrnice pro 

asynchronní full-duplex komunikaci pomocí dvou datových vodičů. 

INT Interrupt – přerušení aktuální činnosti jádra uvnitř mikrokontroléru. 

ISP In System Programming – programování uvnitř konkrétní aplikace. 
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1. ÚVOD 

Pouţití rentgenových zařízení v průmyslu je časté a velmi výhodné. Lze se s nimi setkat 

jak ve veřejných prostorách - např. letištích, tak více často v průmyslových provozech. 

Rentgenová zařízení nachází uplatnění všude tam, kde je zapotřebí nedestruktivní 

metodou zkontrolovat jakýkoliv výrobek, případně mechanické (např. svařované) spoje. 

Podstata samotného rentgenování tkví v subatomárních principech veškerých 

existujících materiálů. Kaţdý materiál se při vřazení do cesty rentgenovým paprskům 

více či méně chová jako útlumový člen. Snímá-li se na protější straně rentgenovaného 

předmětu intenzita rentgenového záření např. scintilační fólií, popř. vhodným CCD 

snímačem, lze vnitřní strukturu materiálu pozorovat jako rozdíly v intenzitě 

pronikajícího záření. 

Uţití rentgenových metod v průmyslu je kritické, jak jiţ bylo zmíněno, zjevně 

nejčastěji při kontrole svařovaných spojů. Tlaková ocelová potrubí lze najít 

v elektrárnách, teplárnách a veškerých automatizovaných provozech. Udrţování spojů 

těchto potrubí během periodických předepsaných kontrol je důleţité pro eliminaci 

poruch a havárií všech rozsahů, jeţ mohou mít za následek nejen materiální škody 

vlivem odstavení provozu a opravou samotnou, ale i škody na lidských ţivotech. 

Pouţití rentgenových kontrol se prosadilo i např. v automotive odvětví, kde je 

kritická nejen kontrola výše zmíněných svařovaných spojů, ale i téţ kontrola  

např. homogennosti plastových výlisků a obrobků, které uvnitř automobilů slouţí pro 

nejrůznější mechanické vazby od ovládacích servomechanismů stěračů, aţ po kritické 

systémy. 

V neposlední řadě se rentgenování uplatňuje i při kontrole pájených spojů, ať uţ 

jde o pájecí oka s přívodním vodičem, nebo o kuličku cínu o průměru desetin milimetru 

na vývodu pouzdra BGA. Se zavedením pájek neobsahujících těţké kovy nabývají tyto 

kontroly v kritických systémech (výše zmíněné odvětví automotive, ale téţ  

např. automatizační systémy výroby) prudce na významu, neboť pájky neobsahující 

těţké kovy mají v pevném stavu z principu krystalickou strukturu, která je při 

opakovaném tepelném namáhání často velmi nestabilní. Důsledkem budiţ vznik 

vnitřních trhlin, které narušují elektrický spoj v daném místě, anebo naopak růst 

dlouhých cínových krystalů (angl.. „Tin Whiskers“) [1], které způsobují 

v elektronických obvodech zkraty. 

Rentgenová zařízení bývají nejčastěji pevně vmontována v provozech, kde je jich 

zapotřebí pro automatizované procesy, často se ale lze setkat s poţadavkem na 

jednorázové rentgenování v terénu, kde je nutno přistoupit ke zřízení improvizovaného 

pracoviště. Odpovídající stínění rentgenových zařízení v provozech podléhají přísným 

kontrolám vůči normou danou maximální dávkou, kterou lze bezpečně absorbovat 

v lidském organismu pracovníka, tyto kontroly však často nelze urychleně realizovat na 

zmíněných improvizovaných pracovištích. V těchto případech se tedy spoléhá na 

fyzikální znalosti pracovníka co do účinnosti pouţitého stínění a na přenosná zařízení 

pro dostatečně přesné měření případného unikajícího záření. Modul popsaný v této práci 

má tímto zařízením být.  
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2. RENTGENOVÁ MĚŘENÍ V TERÉNU 

Jak jiţ bylo zmíněno, existují případy, kdy je zapotřebí přistoupit k měření v terénu. 

Měření v terénu můţe být koncipováno jako dlouhodobé, či krátkodobé. Vyţaduje-li to 

situace, nehledě na předpokládanou dobu provozu pracoviště, lze v terénu (ale téţ uvnitř 

budovy) sestavit odstíněné pracoviště z olověných či betonových cihel, které svým 

tvarem samočinně drţí pohromadě a zároveň definují překryvy. 

Takováto pracoviště jsou velmi častá jak z důvodu rychlosti sestavení stínění 

prostoru, tak moţnosti rychlé změny umístění pracoviště. Vyuţívají se nejčastěji ve 

výzkumných ústavech, firmách zabývajících se zpracováním radioaktivních materiálů  

a v terénu např. při rentgenových kontrolách projíţdějících nákladních vozů. Příklad 

cihly NuRAD 8200 z vysokohustotního betonu uzpůsobené pro stavbu rentgenového 

pracoviště lze vidět na obr. 2-1, příklad celého sestaveného pracoviště i s kabelovými 

kanály pak na obr. 2-2. 

 

 

Obr. 2-1 Betonová cihla NuRAD pro stavbu RTG pracoviště (převzato z [2]) 

 

Nevyţaduje-li to situace, případně stavbu stíněné komory ani neumoţňuje, 

vyuţívají se k tomuto účelu uzpůsobená rentgenová zařízení. Jedná se např. o kontrolu 

svárů potrubí, kontroly celistvosti namáhaných ocelových plášťů lodí apod., nebo téţ 

kontroly podzemních prostorů.  

V kaţdém případě je však na místě zřízení takového pracoviště pověřen provozem 

oprávněný pracovník. Okolo pracoviště je nutné, dle charakteru zdroje rentgenového 

záření, vymezit sledované nebo kontrolované pásmo. Dle charakteru pouţívaného 

zdroje je také zapotřebí provoz nahlásit příslušným úřadům.  
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Obr. 2-2 Rentgenové pracoviště sestavené z betonových cihel (převzato z [2]) 

 

2.1 Sledované a kontrolované pásmo 

V okolí jakéhokoliv pracoviště, na kterém se manipuluje s radioaktivními materiály, 

případně jinými zdroji ionizujícího záření, je téměř vţdy nutné vymezit pásmo, mimo 

které komukoliv nehrozí absorpce nadlimitní dávky radiace. Toto pásmo musí být 

vymezeno zábranami, případně stavebními úpravami. Tato pásma jsou dvě a liší se 

úrovní moţné absorbované dávky radiace [3] a tím i pracovníky, kteří se v tomto pásmu 

smí pohybovat. Typy pásem jsou: 

 

 Sledované pásmo 

 Kontrolované pásmo 

 

Sledované pásmo je prostor, ve kterém se manipuluje se zdroji rentgenového záření 

(ať uţ elektronické zdroje, nebo radionuklidy) o velmi nízkých intenzitách a energiích, 

které mohou za běţného provozu způsobit efektivní absorbovanou dávku vyšší, neţ  

1 mSv za rok. Na pracovišti s vymezeným sledovaným pásmem se provádí 

monitorování ionizujícího záření. Jedná se většinou o rentgenová pracoviště, ať uţ 

v průmyslu, nebo lékařství. 
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Kontrolované pásmo se vymezuje na pracovištích, kde by efektivní absorbovaná 

dávka mohla přesáhnout 6 mSv za rok. Kontrolované pásmo musí být zřízeno tak, aby 

do něj v ţádném případě nemohly vstoupit nepovolané osoby, neboť na takovýchto 

pracovištích je moţná povrchová kontaminace. Pracoviště s vymezeným kontrolovaným 

pásmem se zřizují v místech, kde se pracuje se zdroji rentgenového záření o vysokých 

výkonech a se silnými radionuklidy jako je např. kobalt 
60

Co, aktivní uran a podobně, 

případně se jedná o nukleární zařízení. 

2.2 Zdroje rentgenového záření v průmyslu 

Druhy zdrojů rentgenového záření jsou v principu dva – elektronický a chemický. 

Chemickými se myslí radionuklidy, tedy nestabilní prvky podléhající rozpadu v čase na 

sekundární produkty, vlivem čehoţ vzniká emise radioaktivity. Podle druhu 

radionuklidu lze rozlišovat čtyři druhy ionizující radiace: 

 

 Alfa částice 

 Beta částice 

 Gama záření 

 Neutronové částice 

 

Pro většinu nedestruktivních zkoušek se vyuţívá záření Gama, částice Alfa a Beta 

nemají u většiny materiálů potřebnou energii pro průnik. Neutronová radiace pouţitelná 

takřka není, neboť neutrony jako takové se, díky svému neutrálnímu elektrickému 

náboji, velmi sloţitě detekují. Navíc způsobují degradaci materiálů, neboť ozáření 

neutronovou radiací je kumulativní a způsobuje sekundární emisi – ozářený předmět se 

stává zářičem. Rentgenové záření je tak synonymem záření Gama. 

Vyuţití radionuklidů jako zdrojů rentgenového záření má své výhody a nevýhody. 

Výhodou budiţ nezávislost na elektrické energii a jednoduchá obsluha. Nevýhody však 

v poslední době převaţují, neboť takový zdroj radioaktivního záření nelze jednoduše 

vypnout pouhým odpojením od elektrické energie (má mechanický uzávěr) a navíc 

získávání řady pouţívaných radionuklidů není levné. Radionuklidy se získávají 

ozařováním primárních prvků v jaderných reaktorech neutronovou radiací – jádra 

primárního prvku se obohatí o neutrony a začnou být nestabilní – podléhají rozpadu za 

vzniku sekundární emise radiace. 

Elektronické zdroje rentgenového záření jsou konstruovány s vyuţitím speciálních 

elektronek, jeţ se souhrnně nazývají rentgenové lampy (lidově téţ „rentgenky“). Princip 

spočívá v přivedení vysokého elektrostatického napětí (řádu desítek aţ stovek kV) mezi 

anodu a katodu do prostoru vakua, přičemţ katoda je ţhavena (ať uţ přímo, či nepřímo).  

Rentgenová lampa tedy svou koncepcí odpovídá vakuové diodě – mezi anodou  

a katodou začne téci proud. Vyuţívá se sekundární emise uvnitř elektronky, která je 

dobře známa i u elektronek nízkonapěťových – elektron vytrţený z katody je 

urychlován elektrostatickým polem a při nárazu na anodu vyrazí svou kinetickou energií 

další elektrony – fotony. 
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Princip rentgenové lampy je zjevný z obrázku 2-3. Lze vidět charakteristický tvar 

anody, která je ozařována proudem elektronů vytrhávaných ze ţhavené katody. 

 

 

Obr. 2-3 Princip rentgenové lampy (převzato z [4]) 

Vlivem vysokého napětí se vytvoří celé spektrum fotonů s energiemi od jednotek 

keV, aţ po energii, která odpovídá napájecímu napětí rentgenové lampy (tedy např. při 

napájecím napětí 100 kV je maximální energie vyzářených fotonů 100 keV). Uvnitř 

tohoto lineárně klesajícího spektra se u rentgenové lampy tvoří charakteristická výrazná 

špička jedné (či více) vlnové délky. Tato špička je dána materiálem anody. Anoda je 

nejčastěji vyráběna z wolframu, který má charakteristickou spektrální špičku v okolí  

60 keV. Spektrum rentgenové lampy se dvěma špičkami v okolí 65 a 80 keV je na  

obr. 2-4. 

 

 

Obr. 2-4 Spektrum rentgenové lampy (převzato z [5]) 
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Na spektru vyobrazeném na obr. 2-4 je moţné si všimnout úbytku na spodní části 

v rozmezí energií od 0 keV aţ do přibliţně 50 keV. Tento úbytek je způsoben 

propustností okénka rentgenové lampy.  Záměrně se toto okénko dělá ze skla 

dotovaného příměsi, které propustnost na nízkých energiích, jeţ při rentgenování nemají 

význam, sniţují (např. příměs berylia). Okénko se tak chová jako filtr typu horní 

propust. Nefiltrované spektrum je v této oblasti naznačeno přerušovanou čarou. 

Pro filtrování rentgenového záření se pouţívají také tenkovrstvé materiály, např. 

z hliníku či mědi. Pro usměrnění rentgenového záření do uţitečné oblasti se pak v praxi 

v rentgenových zařízeních často pouţívají tzv. kolimátory. Jedná se o okénkové výřezy 

ze stínících materiálů, jejichţ vnitřní hrany okénka spolu se vzdáleností od zdroje 

rentgenového záření, určují směr šíření tohoto záření a tím eliminují odrazy od vnitřních 

stěn rentgenové komory. 

Příkladem rentgenu pro pouţití v průmyslu bez okolního stínění můţe být potrubní 

rentgen pro kontrolu svařovaných spojů TT-XRC250 [6] společnosti Torontech Inc. 

Rentgen lze vidět na obr. 2-5. Jedná se o rentgen s maximálním pracovním napětím  

250 kV a proudem anody 3 mA. Vysoká energie fotonů je pro průmyslové rentgeny 

charakteristická, neboť je zapotřebí pro průchod kovovými materiály (atomové číslo 

„Z“ mají kovy mnohem vyšší, neţ např. plasty a pryţe). 

 

 

Obr. 2-5 RTG přístroj TT-XRC250 (převzato z [6]) 

Rentgenová hlavice je natřena ţlutým lakem s červeným symbolem přítomnosti 

ionizujícího záření. Zbytek rentgenového zařízení je vysokonapěťový napájecí zdroj, 

externě řízená rotace rentgenové hlavice a posuv celku uvnitř potrubí pomocí gumových 

koleček. Panel, případně kazeta se scintilační folií pro snímání pronikajícího 

rentgenového záření z vnitřku potrubí skrz svár je umístěný vně potrubí.  

Z tohoto principu lze soudit, ţe stínění v okolí rentgenované části potrubí bude 

konstrukčně velmi sloţité a bude celý proces rentgenování velmi zpomalovat, neboť 

toto stínění bude zapotřebí s kaţdým rentgenováním přenášet k dalšímu sváru.  
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Co do ochrany v blízkosti takovéhoto improvizovaného rentgenového pracoviště se 

tedy v praxi volí jiné metody, neţ stínění, a sice ochrana dostatečnou vzdáleností  

(tj. vymezeným bezpečným pásmem) a také ochrana vhodným úhlem vůči rentgenovým 

paprskům. Rentgenové paprsky jsou díky svému vysokému kmitočtu a koherentnosti 

vyuţívané spektrální špičky silně přímočaré, útlum záření pod jiţ relativně malým 

úhlem vůči směru šíření je tedy velký. 

K ochraně pomocí vzdálenosti a úhlu vůči rentgenovým paprskům přispívá téţ fakt 

částečné automatizace takového pracoviště, kdy zdroj rentgenového záření je externě 

řízen plně (posuv a rotace rentgenové hlavice) a snímač vně trubice částečně (přítlačný 

servopohon pro rotaci vně potrubí nad svárem). Pro manuální činnost poté zbývá pouze 

externí obsluha automatizované části a ruční přenášení snímače na další svár potrubí. 

Snímek části sváru potrubí s obsaţenými miniaturními vzduchovými bublinkami lze 

vidět na obr. 2-6. 

 

 

Obr. 2-6 Část potrubního sváru (převzato z [7])  
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3. PRINCIPY RADIAČNÍ OCHRANY 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, při práci se zdroji rentgenového záření je potřeba 

pouţívat ochranu proti absorpci dávky záření do organismu. Principy této ochrany jsou 

v zásadě tři: 

 

 Ochrana vzdáleností od zdroje záření (také ochrana úhlem) 

 Ochrana stíněním zdroje záření 

 Ochrana omezením doby expozice 

 

Ochrana vzdáleností od zdroje v kombinaci s dostatečným úhlem vůči směru 

radiace je ochranou účinnou, avšak ne vţdy je moţné tuto ochranu vyuţít,  

např. u rentgenových pracovišť vyţadujících stálou lidskou obsluhu (ruční rentgenování 

obrobků z výroby s vyuţitím místního rentgenového přístroje apod.).  

Ochrana omezením doby expozice neřeší samotnou přítomnost ionizujícího záření, 

ale řeší minimalizaci jeho absorpce v organismu, jeţ musí být pod bezpečnou úrovní 

vztaţenou k určitému časovému období. Ochrana omezením doby expozice se tedy řeší 

např. u radiologických vyšetření, kdy pacient je ionizujícímu záření vystaven úmyslně. 

Ţádnou ze zmíněných ochran nelze povaţovat za ideální, avšak co do reálné 

aplikace je nejúčinnější a nejpouţívanější moţnost druhá, tedy ochrana stíněním. 

Kombinací všech tří zmíněných ochran vůči absorpci dávky se lze ideálnímu stínění 

přiblíţit. 

3.1 Ochrana stíněním 

 

Útlum záření procházejícího materiálem můţe být dvojího charakteru: 

 

 Útlum Comptonovým rozptylem (částečný) 

 Útlum fotoelektrickým jevem (úplný) 

 

Roku 1922 [8] Arthur Holly Compton experimentálně ověřil myšlenku Alberta 

Einsteina, který tvrdil, ţe mezi fotonem a elektronem by mělo docházet k interakcím 

odpovídajícím pruţným sráţkám. Podle klasické fyziky by však měl být elektron při 

sráţce s fotonem rozkmitán kmitočtem fotonu a tento by měl následně opět vyzářit ven 

s nezměněným kmitočtem. Výsledkem experimentu, při němţ byl uhlíkový terčík 

ozařován koherentním rentgenovým zářením, byly dvě spektrální čáry. První spektrální 

čára nesla původní kmitočet (rozptyl na pevně vázaných elektronech), druhá však měla 

vlnovou délku vyšší (rozptyl na volných elektronech). Zbylá energie fotonů vyzářených 

rozptylem na volných elektronech je pak nepřímo úměrná vůči úhlu, pod kterým se 

fotony z elektronů emitují.  
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Fotony emitované na volných elektronech vlivem Comptonova jevu mohou dále 

způsobovat tuto emisi na okolních elektronech, mají-li k této dostatečnou energii. 

Klesne-li energie fotonu při emisi na volných elektronech pod určitou hranici, zanikají 

vlivem fotoefektu. Útlum rentgenového záření vlivem fotoefektu je tedy důleţitý při 

stínění rentgenového záření o nízké energii (jednotky keV), útlum Comptonovým 

rozptylem se uplatňuje při rentgenovém záření o vysokých energiích (desítky aţ tisíce 

keV). Graficky znázorněný princip Comptonova jevu lze vidět na obr. 3-1. Foton se 

sníţenou energií je vyzářen pod úhlem θ („scattered photon“). 

 

 

Obr. 3-1 Princip Comptonova jevu (převzato z [9]) 

 

Celkový koeficient útlumu materiálu lze na základě výše uvedených principů 

popsat vztahem 

 

                

 

kde µ je koeficient útlumu, ρ je hustota materiálu, λ je vlnová délka tlumeného 

záření a Z je protonové číslo.  

 

Reálný útlum materiálu, jeţ má danou tloušťku x, je pak vyjádřen: 

 

      
   ,  

 

kde I0 je intenzita vnikajícího záření a I je intenzita záření po průchodu materiálem 

o tloušťce x.  

(3.2) 

(3.1) 
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Vztáhne-li se rozdíl intenzity záření před a po průchodu materiálem vůči času, pak 

lze mluvit o tzv. absorbované dávce v materiálu. Absorbovaná dávka se udává 

v jednotce Gray (1 Gy). Vztahuje-li se absorbovaná dávka k organickým tkáním [10], 

udává se jednotka Sievert (1 Sv), popř. zastaralá jednotka Roentgen (1 R). Tyto 

jednotky zohledňují charakter organických tkání a biologické efekty radiačního záření, 

jeţ při interakci s organickými tkáněmi vznikají. 

Obecně platí, ţe čím vyšší hustota materiálu absorbujícího rentgenové záření je, 

tím lépe toto záření materiál pohlcuje (viz koeficient útlumu). V korelaci s tímto 

tvrzením se lze v praxi u stínících materiálů nejčastěji setkat s olovem. Olovo je těţký, 

toxický kov. Má tendenci, jako kaţdý jiný těţký kov, se v organických tkáních usazovat 

a způsobovat toxikologické následky, jeţ mohou končit otravou organismu s následkem 

smrti. Olovo v surovém stavu za normální okolní teploty a vlhkosti je však relativně  

bezpečné – nesublimuje, jediný moţný způsob přenosu je jeho otěr. Manipulace 

s olověnými pláty v rukavicích je proto zcela bezpečná, přičemţ po zakrytování 

zařízení, v němţ je olovo pouţito, se s olovem nelze za provozu setkat. 

Olověné stínění běţně pouţívané v rentgenových zařízeních mívá pro dostatečnou 

ochranu tloušťku přibliţně 1 – 4 milimetry pro energie do cca 150 keV [11]. Konkrétní 

stínění na rentgenovém zařízení je nutno po jeho konstrukci ověřit kontrolním měřením 

pomocí kalibrované ionizační komory.  

V praxi se lze setkat pochopitelně i s dalšími stínícími materiály, pouţití lehčích 

kovů však hmotnostní úsporu většinou nepřinese, neboť pro stejně účinné stínění je 

zapotřebí přibliţně stejná hmotnost byť jiného kovu. Absence toxického olova je tedy 

vykoupena vyšším objemem stínění, jeţ můţe být v některých případech nepřijatelné. 

V nukleárních zařízeních se pro stínění téţ pouţívá ochuzený uran, primárním 

stíněním je však těţká voda, neboť v nukleárních zařízeních je nutné stínit především 

neutronové částice. Voda (rsp. vodík v ní obsaţený) neutrony pohlcuje velmi dobře, 

z tohoto důvodu se jako sekundární stínění pouţívá ţelezobeton, neboť beton jako 

takový má sám o sobě vodíku vysoký obsah. 

Modul uvaţovaný v této práci bude vyuţívat pro svoji funkci mikrokontrolér. 

Mikrokontrolér je součástka obsahující křemíkové obvody na úrovni pod jednotku 

mikrometru včetně více druhů pamětí (FLASH, EEPROM apod.). Součástky s těmito 

strukturami jako takové jsou vůči energiím do cca 1 MeV odolné [12], avšak data v nich 

uchována mohou svůj stav vlivem ionizace a narušení homogennosti náboje měnit.  

Je proto na místě uvaţovat alespoň o částečném stínění tohoto prvku. S přihlédnutím 

k výše uvedeným principům a nepředpokladu vysoké radiační úrovně (nepředpokládá se 

lidská chyba absolutní absence stínění pracoviště s přímou interakcí člověka) by mělo 

být jako dostatečné stínění povaţován olověný plát o tloušťce cca 0,5 mm.  
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4. VÝBĚR DÍLČÍCH ČÁSTÍ 

Pro obecnou definici uvaţovaného měřícího modulu je důleţitý výběr klíčových 

součástí. Mezi kritické části lze řadit samotný detektor ionizujícího záření, komunikační 

modul pro bezdrátové odesílání dat a mikrokontrolér pro řízení měřícího modulu jako 

celku. Od těchto tří klíčových součástí se budou odvíjet vlastnosti výsledného produktu. 

4.1 Detektor rentgenového záření 

Základní detektory ionizujících záření lze dělit na tři druhy: 

 

 Polovodičový 

 Ionizační komora 

 Plynový ionizační detektor 

 

Druhý a třetí případ se principem vzájemně příliš neliší, liší se však prostředím, ve 

kterém dochází k ionizaci při vniknutí vysokoenergetické částice. 

4.1.1 Polovodičové detektory 

V zásadě se jedná o fotodiody typu PIN, tj. se strukturou P – izolant – N. Fotodiody 

typu PIN se běţně vyuţívají pro detekci světelného spektra od infračervené oblasti aţ 

po ultrafialovou, některé druhy vhodných provedení však vykazují detekční schopnosti  

i v pásmu nad světlem UV [13]. 

Fotodiody vhodné pro detekci vysokoenergetických částic mívají zpravidla velkou 

snímací plochu a tenčí krycí ochrannou vrstvu (zalévací epoxidová pryskyřice), neţ 

běţné fotodiody pro viditelné spektrum, jeţ není zalévacími hmotami výrazně 

pohlcováno. Příkladem takové fotodiody můţe být typ XUV-020 [14] na obr. 4-1. 

 

 

Obr. 4-1 Velkoplošná fotodioda XUV-020 (převzato z [14]) 
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Detekční schopnost PIN fotodiod s rostoucí energií fotonů prudce klesá,  

PIN fotodiody se tedy hodí spíše pro citlivá a přesná měření nízkoenergetické radiace 

do energií cca 10 keV [15]. Detekční schopnost fotodiody Si-PIN v závislosti na 

tloušťce přechodu je na obr. 4-2. 

 

 

Obr. 4-2 Detekční schopnost Si-PIN fotodiody (převzato z [15]) 

Snaha zmenšení detektorů radiace a zvýšení citlivosti přinesla i hybridní řešení  

PIN fotodiod s vyuţitím scintilační vrstvy ze speciální keramiky [16]. Princip takového 

celku tkví v primární přeměně fotonu s vysokou energií (radiace) do oblasti fotonů 

s energií nízkou (viditelné spektrum). Tento obecný jev se nazývá scintilace. 

Sekundární produkt tohoto jevu je pak detekován obyčejnou fotodiodou pro viditelné 

spektrum. Účinnost takového detektoru je však silně ovlivněna schopností scintilační 

keramické vrstvy měnit vysokoenergetické fotony do viditelného spektra. 

Nevýhodou zmíněné hybridní fotodiody je velmi vysoká cena. Společně  

s PIN fotodiodami určenými k detekci nízkoenergetické radiace se tedy pro pouţití 

v měřicím modulu, o kterém tato práce pojednává, nehodí. 

4.1.2 Ionizační komora 

Nejspíše nejstarším a nejjednodušším detektorem ionizujícího záření je tzv. ionizační 

komora [17]. Konstrukce takovéto komory je nanejvýš jednoduchá, v podstatě se jedná 

pouze o dvě elektrody umístěné poblíţ sebe ve vzduchu. Elektrody jsou uzpůsobeny 

tak, aby do prostoru mezi nimi mohly volně proudit vysokoenergetické částice. 

Princip ionizační komory tkví v detekci proudu procházejícího mezi elektrodami, 

je-li prostor mezi nimi vystaven částicím, které jsou schopny ionizovat atomy vzduchu. 

Při nárazu částice s vysokou energií do atomu vzduchu je z tohoto vyraţen elektron, 

zbytek atomu tedy zůstává nabitý kladně – stal se z něj kladný iont. Budou-li elektrody 

ionizační komory polarizované napětím (reálně stačí jednotky voltů), bude ke kladné 

elektrodě přitahován uvolněný elektron a k záporné elektrodě kladně nabitý iont atomu. 

Tento pohyb částic způsobí průtok proudu.  
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Podobný princip se vyuţívá např. v ionizačních hlásičích poţáru [18], kdy prostor 

komory je ionizován trvale pomocí radionuklidu s nízkou aktivitou (nejčastěji 

Americium 
241

Am). Při vlétnutí prachové částice popelu, jeţ se při hoření vytváří,  

se vodivostní poměry v ionizační komoře prudce změní. Tato výchylka následně spustí 

poplach. 

Jednoduchost ionizační komory je obrovskou výhodou, avšak tento fakt  

je vykoupen nízkými detekčními schopnostmi. Ionizační komora je cenově výhodná 

pouze při nutnosti měřit obrovské intenzity radiace, coţ není případ této práce. 

4.1.3 Plynové ionizační detektory 

Tyto detektory se co do principu takřka neliší od ionizační komory, rozdíl tkví 

v definovaném prostředí, kde probíhá ionizace. Plynovým ionizačním detektorům  

se běţně říká souhrnně Geiger – Müllerova trubice [19] (nebo jen GM trubice). 

GM trubice je konstrukčně většinou řešena jako válec z tenkého ocelového plechu, 

jehoţ konce jsou hermeticky uzavřeny. Skrz tyto hermetické uzávěry vedou vývody 

z vnitřních elektrod, přičemţ samotný ocelový plech obalu můţe slouţit jako katoda. 

Takto vytvořené hermeticky uzavřené pouzdro je naplněno vzácným plynem  

se sníţeným tlakem (přibliţně desetina jedné atmosféry). Je tak přesně definováno 

ionizační prostředí uvnitř komory. Dopad vysokoenergetické částice na tenký uzemněný 

plech obalu trubice způsobí vyraţení volného elektronu z této elektrody směrem dovnitř 

k anodě, která elektron svým potenciálem přitahuje a urychluje. Elektron nabírající 

kinetickou energii rozrazí ve své dráze atom vzácného plynu. Vzniknou tak další 

sekundární volné elektrony a kladný iont – jádro vzácného plynu. Díky volným 

elektronům, kterým původní elektron předal část svojí kinetické energie, vzniká 

v trubici lavinový jev. Detekované pulzy jsou proto mnohem ostřejší a strmější, neţ 

v případě obyčejné ionizační komory. 

GM trubice má v běţném zapojení dva pracovní rezistory – anodový a katodový. 

Anodový bývá s vysokou hodnotou odporu jako ochranný – zhášecí, katodový pak 

s nízkou hodnotou jako pracovní – snímá se na něm úbytek napětí korelující s pulzy 

vytvořenými uvnitř trubice. Při ionizaci plynu uvnitř se díky vysoké hodnotě odporu 

ochranného rezistoru výboj sice zapálí, avšak vzápětí zhasne. Doba, po kterou výboj 

hoří, je dána vlastnostmi vzácného plynu, velikostí napájecího napětí a velikostí odporu 

ochranného rezistoru. 

V amatérské sféře se lze velmi často setkat s vyuţíváním starých GM trubic 

světových výrobců (nejčastěji ruských), neboť tyto trubice jsou velmi levné a pořád  

i funkční, není-li porušena jejich hermetičnost. Jedná se např. o ruské trubice STS-5, 

SBM-20, či trubici 18504 výrobce Philips, která navíc disponuje slídovým okénkem,  

jeţ je schopno do trubice vpustit i nízkoenergetické záření alfa [20]. Problém pouţívání 

těchto trubic spočívá v definici celočíselného parametru, jeţ u kaţdého typu trubice 

udává maximální počet pulzů, jeţ je schopna za svůj ţivot vlivem vnitřní ionizace 

vzácného plynu vygenerovat. Skrze přibývající počet vygenerovaných pulzů navíc 

v čase klesá i převodní parametr, který definuje počet pulzů vztaţený k určitému druhu 

radiace o určité intenzitě. Tento parametr je u GM trubice takřka nejdůleţitější, neboť 

udává převod mezi snímaným signálem a reálnou měřenou hodnotou. 
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Pro dostatečně přesné měření v průmyslovém pouţití je třeba vybrat a pouţít GM 

trubici, která bude mít převodní parametr přesně definován, jiţ pouţívané trubice tak,  

i přes svoji velmi příznivou cenu, nepřichází v úvahu. 

Na základě zmíněných poţadavků na rozměry a spektrální citlivost byla zvolena 

trubice typu 714 firmy LND, Inc. [21]. GM trubici lze vidět na obr. 4-3. 

 

 

Obr. 4-3 Pouţitá GM trubice, typ 714 (převzato z [21]) 

 

Jedná se o miniaturní GM trubici plněnou neonem, jeţ vykazuje nejvyšší citlivost 

v oblasti gama záření. Hodí se tímto pro měření radiace, jeţ generují elektronická 

rentgenová zařízení. Mechanické rozměry trubice lze vidět na obr. 4-4. 

 

Obr. 4-4 Mechanický výkres trubice typu 714 (převzato z [21]) 
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Trubice je konstruována jako plechový váleček se zátavem na jednom konci  

a vývodem vnitřní anody na konci druhém. Katodou budiţ zmíněný plechový obal 

trubice, vývod je realizován měděným cínovaným páskem omotaným a zajištěným 

okolo trubice samotné. Tento pásek je přímo určen k zapájení do DPS, vývod anody  

se připojuje skrz dutou sponu, jeţ má na svém opačném konci pájecí oko. Trubice pro 

svoji činnost, dle výrobce, vyţaduje pracovní napětí anody přibliţně  

500 V a ochranný rezistor 3,3 MΩ, tyto parametry by měly být dodrţeny pro 

spolehlivou a správnou funkci. Souhrn základních parametrů je v tab. 4-1. 

 

Tab. 4-1 Základní parametry pouţité trubice typu 714 (převzato z [21]) 

Pracovní napětí [V] 450 ÷ 650 

Pracovní anodová zátěţ [MΩ] 3,3 

Minimální mrtvá doba [us] 20 

Kapacita trubice [pF] 3 

Gama citlivost [(pulzy/s)/(1mR/h)] 1,5 

Pracovní teplota [°C] -10 ÷ +75 

Ionizační prostředí [-] Neon 

 

 

Parametr gama citlivosti je zmíněný parametr udávající odpovídající převod mezi 

čítanými pulzy a reálnou intenzitou radiace. Parametr udává, kolik pulzů lze z trubice 

napočítat za dobu jedné sekundy, je-li v místě měření expoziční příkon o hodnotě jedné 

tisíciny Rentgenu za hodinu. Jednotka je v případě této trubice vztaţena k radionuklidu 

kobaltu 
60

Co. 

Parametr minimální mrtvé doby souvisí s výše zmíněným zhasnutím lavinového 

výboje uvnitř trubice díky vysoké hodnotě odporu anodového rezistoru. Minimální 

mrtvá doba udává čas, po který vzácný plyn uvnitř trubice regeneruje jednotlivé atomy 

do elektricky neutrálního stavu. Během tohoto času není moţné trubicí detekovat další 

pulz. Minimální mrtvá doba tedy udává maximální četnost pulzů vztaţenou vůči času. 

Tento parametr udává jednu z nevýhod GM trubic, a sice jejich omezení detekčních 

schopností při extrémně vysokých úrovní radiace. V případě měřícího modulu 

uvaţovaného v této práci se však tyto úrovně nepředpokládají, vybraná trubice tedy 

poţadavkům vyhoví. 

Další nevýhoda pouţití GM trubice tkví v potřebě speciálního zdroje vysokého 

napětí, jeţ trubice pro svoji činnost oproti fotodiodám a ionizační komoře vyţaduje. 

Konstrukce takových zdrojů však v praxi není sloţitá a náklady na tyto jsou v porovnání 

s cenami GM trubic výrazně niţší, překáţkou tedy není ani toto hledisko. 
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4.2 Komunikační modul 

Měřící modul popisovaný v této práci má být předurčen pro práci v bezdrátové síti více 

stejných modulů, z nichţ budou data odesílána na příslušný server skrze bránu. Toto  

je zapotřebí především kvůli logování dat, tj. záznamu průběhu intenzity radiace 

v měřeném místě s případným spuštěním alarmu při překročení nastavených úrovní. 

Posílat se dále mohou také např. data o napětí napájecího akumulátoru. 

Při vyuţívání bezdrátových technologií v produktech pro průmyslové,  

ale i spotřebitelské pouţití, je nutno brát ohled především na rušení, které mohou tyto 

bloky, zpravidla pracující na vysokých kmitočtech, generovat. Tento případ lze 

eliminovat výběrem modulu, jeţ má jiţ provedenou příslušnou certifikaci (FCC [22]). 

Příslušná certifikace je velmi výhodná, je-li modul schválen včetně integrované antény, 

neboť modul samotný bez antény, byť podléhá certifikaci FCC, s připojenou externí 

anténou jiţ této certifikaci nepodléhá, není-li anténa vysloveně doporučena výrobcem 

k danému modulu – anténa dané certifikaci podléhá téţ. 

Původní koncepce uvaţovala s vyuţitím modulů pro síť LoRaWAN [23], 

konkrétně modulu RN2483 firmy Microchip [24]. Jedná se o modul s dvěma pásmy 

(433 MHz a 868 MHz), která jsou v evropě běţně pouţívána. Modul je řízen pomocí 

tzv. AT příkazů skrz sběrnici UART. 

Pouţití místní brány pro síť LoRaWAN se však nejeví vzhledem k poţadavkům 

jako cenově efektivní. Tyto brány dosahují cen řádu tisíců aţ desetitisíců, navíc 

podstatné vlastnosti technologie LoRaWAN (dosah řádu kilometrů, minimalizovaná 

úspora energie apod.) nejsou u měřícího modulu uvaţovaného v této prací zapotřebí. 

Z poţadavků na modul, mezi které lze řadit dosah max. řádu desítek metrů, nízká 

rychlost komunikace apod. bylo vyvozeno pouţití modulu ESP-WROOM-02 [25] firmy 

Espressif Systems. Jedná se o modul zaloţený na dobře známém chipsetu ESP8266 [26] 

stejnojmenného výrobce, zmíněný modul je však plně certifikován [27] včetně 

integrované antény a je tedy moţno jej bez problémů pouţít. Modul ESP-WROOM-02 

lze vidět na obr. 4-5. 

 

Obr. 4-5 Bezdrátový modul ESP-WROOM-02 (převzato z [28]) 
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Modul pracuje se standardem Wi-Fi a vyuţívá pásmo 2,4 GHz. Modul je moţno 

nakonfigurovat jako klienta, jako přístupový bod, případně obojí zároveň. Modul  

má několik bootovacích módů, z nichţ primární je tzv. Flash Boot. V tomto módu  

po připojení napájení modul načte firmware z interní paměti FLASH a spustí ho. 

Primární firmware modulu ESP-WROOM-02 umoţňuje obsluhu skrz sběrnici 

UART pomocí AT příkazů, podobně jako u výše zmíněného modulu RN2483. V zásadě 

veškeré bezdrátové moduly primárně komunikují pomocí příkazů AT. Pomocí těchto 

příkazů a primárního firmwaru dodávaného výrobcem je moţné jednoduše navázat 

spojení s okolními zařízeními a následně do těchto rozesílat potřebná data. Výpis 

některých základních AT příkazů je v tab. 4-2. Kompletní detailní výpis AT příkazů 

modulu ESP-WROOM-02 je uveden v [29]. 

 

Tab. 4-2 Základní AT příkazy modulu ESP-WROOM-02 (převzato z [29]) 

AT+RST Restart modulu 

AT+GSLP Hluboký reţim spánku 

AT+UART Konfigurace sběrnice UART 

AT+RFPOWER Nastavení maximálního vysílacího výkonu 

AT+CWMODE Nastavení módu WiFi 

AT+CWJAP Připojení k AP 

AT+CWLAP Výpis dostupných AP 

 

U modulů schválených skrz FCC certifikaci je nutno dodrţet podmínky, za kterých 

je FCC definován. Tyto podmínky se nejvíce odráţí při návrhu DPS, na které má být 

modul osazen. Poţadavky na návrh cest a zemních polygonů společně s prázdnou 

oblastí jsou uvedeny v [30]. Nejběţnější osazení společně s daným návrhem spojů lze  

v [30] vidět na straně 2, jedná se o moţnost číslo 4. Poţadavek tkví ve vytvoření zóny  

o šířce 6 mm od kraje desky, ve které není vedena ţádná z měděných vrstev. Zóna  

je o 5 mm delší z kaţdé strany vůči středovým osám okrajových pájecích plošek 

modulu. Tímto je pod oblastí antény na uvaţovaném modulu vytvořena zóna pouze 

z materiálu substrátu DPS, který má na vyzařovací vlastnosti modulu zanedbatelný vliv.  

4.3 Mikrokontrolér 

Měřící modul uvaţovaný v této práci má být schopen téţ samostatné činnosti např. jako 

ruční dozimetr. Z tohoto důvodu musí být schopen měřená data zobrazovat a samostatně 

je vyhodnocovat. Dále má umoţňovat místní uţivatelské nastavení úrovní pro spuštění 

alarmu. Z tohoto důvodu je v měřícím modulu vyuţit mikrokontrolér s dostatečným 

počtem vstupně/výstupních pinů, neboť v zařízení je uvaţován grafický displej s dobře 

známým kontrolérem KS0108 [31]. Pro ovládání celého zařízení je zvolen rotační 

kodér. 
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Vybraným mikrokontrolérem je ATmega 16 [32] firmy Atmel z velké a široce 

známé rodiny AVR. Mikrokontroléry této rodiny se dlouhodobě osvědčují 

v nejrůznějších zařízeních jak v automatizaci a průmyslu, tak spotřebním zboţí,  

ať uţ v přímé podobě od výrobce, či některé modifikované podobě. Mikrokontroléry 

AVR jsou oblíbené především pro svoji jednoduchost a takřka bezchybný návrh 

křemíku, jeţ minimalizuje výskyt neznámé či náhodné chyby za provozu. 

Pouţití mikrokontroléru se téţ jeví výhodné z pohledu jeho stínění. Bezdrátový 

modul ESP-WROOM-02 sám o sobě disponuje vstupně/výstupními piny, avšak jedná  

se o vysokofrekvenční modul, jehoţ zastíněním by byly narušeny RF vlastnosti  

a definice podmínek FCC, jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích. 

Mikrokontrolér má téţ dostatečné mnoţství vstupně/výstupních pinů pro řízení 

indikačních LED, řízení napájení, měření napětí pouţitého akumulátoru a podobně.  
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5. BLOKOVÉ SCHÉMA 

Výsledkem výše shrnutých poţadavků budiţ navrţené blokové schéma, jeţ lze vidět na 

obr. 5-1. Jádrem zapojení je výše zmíněný procesor ATmega 16. Uspořádání a dělení na 

jednotlivé separované bloky je srozumitelné a přehledné, v zapojení není obsaţena 

ţádná záludnost vyţadující hlubší vysvětlování. 

 

 

 

Obr. 5-1 Blokové schéma měřícího modulu 

K pouţitému mikrokontroléru jsou z okolí připojeny veškeré potřebné periferie. 

Především se jedná o bezdrátový komunikační modul ESP-WROOM-02, grafický LCD 

128 x 64 pixelů, rotační kodér a výstup z tvarovače signálu z GM trubice.  

Dále z procesoru vedou signály do bloku správy napájení pro spínání systémové 

větve, měření napětí akumulátoru, sledování stavu nabití a detekce připojení vnějšího 

nabíjecího napětí. Z procesoru téţ vedou výstupy do řízení červených LED, které slouţí 

pro optickou indikaci alarmu. Další výstup je z procesoru veden do slučovacího vstupu 

audio zesilovače, tímto výstupem bude generován signál pro akustickou indikaci 

spuštění alarmu. Jeden z PWM výstupů mikrokontroléru je téţ vyuţit pro řízení 

zelených LED indikujících nabíjení zařízení. Blok pro generování vysokého napětí  

500 V pro GM trubici nemá s procesorem přímou vazbu. 
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6. HARDWARE 

Podle navrţeného blokového schématu bylo rozpracováno kompletní podrobné schéma 

elektrického zapojení, které výše uvedené blokové schéma detailně svojí strukturou 

kopíruje.  

Byly brány ohledy na správné navrţení napájecích sekcí, zejména vhodné 

kombinace tlumících kondenzátorů u spínaných měničů a obvodů s charakteristickým 

pulzním odběrem. Dále bylo pohlíţeno na celkovou energetickou účinnost zařízení, 

která je dostatečně poţadována z důvodu napájení akumulátorem. Zřetel byl brán  

i z pohledu spolehlivosti – při poruše procesoru by minimálně u dvou indikačních 

systémů nemělo dojít k výpadku.  

6.1 Nabíjení a napájení 

Jako kaţdý systém, i měřící modul v této práci uvaţovaný vyţaduje určitou správu 

napájení. Z blokového schématu vyplynula potřeba celkem pěti napájecích větví  

pro dílčí části celku. Nutnost tohoto počtu větví tkví v optimalizaci účinnosti (části, 

které lze napájet přímo z pouţitého akumulátoru, případně z připojeného nabíjecího 

napětí), potřeby dvou úrovní napájecího napětí pro digitální obvody (mikrokontrolér, 

LCD, bezdrátový modul) a potřeby odpojení aktuálně nedůleţitých systémů  

(sleep reţim). Napájecí větve jsou tyto: 

 

 V_USB - nabíjecí kladná větev vyvedená z dobíjecího konektoru 

 P_LI+  - napětí odebírané za ochrannými obvody LiIon akumulátoru 

 +5V  - trvalá napájecí větev s úrovní 5 V 

 +5V_SYS - spínaná napájecí větev s úrovní 5 V 

 +3V3  - spínaná napájecí větev s úrovní 3,3 V 

 

Uvaţovaný akumulátor pro soběstačné napájení měřícího modulu byl vybrán  

se sloţením LiPol o velikosti 34 x 50 mm. Tyto lithiové akumulátory lze  

od známých výrobců pořídit s kapacitami aţ do 4 Ah a se jmenovitým napětím 3,7 V, 

zde pouţitý akumulátor disponuje kapacitou 1600 mAh. Lithiové akumulátory vykazují 

nízké samovybíjení a dobře snáší vysoké vybíjecí proudy. Neodolávají však velmi 

nízkým a velmi vysokým teplotám, v případě měřícího modulu, který je zde uvaţován, 

tento fakt však nevadí. 

Lithiové akumulátory jsou choulostivé vůči překročení konečného dobíjecího 

napětí, u malých kapacit akumulátorů s napětím jednoho článku se proto nevyplatí 

navrhovat vlastní nabíjecí obvody. Mnoho světových výrobců polovodičů tyto nabíjecí 

obvody jiţ vyrábí v integrované podobě s minimem okolních součástek a s vysokou 

spolehlivostí provozu. Pro nabíjení akumulátoru v měřícím modulu byl vybrán 

integrovaný obvod LTC4054 [33] firmy Linear Technology. Jedná se o integrovaný 

obvod pro nabíjení článků s konečným napětím 4,2 V.  
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Integrovaný obvod je umístěn v pouzdru SOT23-5, základní parametry jsou 

uvedeny v tab. 6-1. 

Tab. 6-1 Základní parametry integrovaného obvodu LTC4054 (převzato z [33]) 

Maximální vstupní napětí [V] 6,5 

Maximální výstupní nabíjecí proud [mA] 800 

Typ regulátoru [-] Lineární 

Minimální úbytek napětí regulátoru [mV] 100 

Nabíjecí threshold [mV] 150 

Konečné nabíjecí napětí [V] 4,2 ± 1 % 

Výstup indikace stavu nabití [-] Otevřený kolektor 

 

Zjednodušené schéma zapojení je na obr. 6-1. Zapojení je zjednodušeno  

o znásobené tlumící kondenzátory a obecně aplikované součástky (RC člen mezi GND 

a stíněním USB konektoru apod.).  

 

 

Obr. 6-1 Zjednodušené schéma zapojení nabíjecích obvodů 

Nabíjecí obvod samotný je zapojen takřka stejně, jako se udává v katalogovém  

listu [33], k obvodu je však přidáno několik podpůrných součástek. Jedná se především 

o ochranné obvody na vstupu USB portu – vratná pojistka s antiparalelní diodou proti 

přepólování, dále tavná pojistka v sérii s lithiovým akumulátorem pro případ závaţné 

poruchy. Pojistka je volena pomalá s vybavovacím proudem 2 A. Překročení tohoto 

proudu znamená hardwarovou poruchu zařízení. 

Akumulátor jako takový bude k DPS přilepen oboustrannou průmyslovou lepicí 

páskou. Akumulátor disponuje vnitřní ochranou proti přebití a podbití, také proti 

nadprodu. Vývody má řešeny jako drátové, zamezí se tím potřeba bodování a pájení 

elektrod. Tyto procedury jsou časově a finančně náročné, navíc při nesprávném 

provedení mohou vést aţ ke zničení akumulátoru s moţnou následnou explozí. 
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V sérii s akumulátorem je z důvodu moţnosti zaměnění polarity při výměně článku 

připojena ochrana proti tomuto přepólování. Ochrana spočívá v MOS tranzistoru Q9, 

jeţ ve svojí elektrodě Drain má připojený záporný konec akumulátoru, přičemţ řídící 

elektroda Gate je vyvedena na kladný pól akumulátoru. Při otočení polarity je opačným 

napětím tento MOS tranzistor uzavřen, čímţ akumulátor spolehlivě odpojí.  

Pro eliminaci jakéhokoliv moţného výskytu napětí opačné polarity je do jištěné 

větve akumulátoru přidána dále antiparalelní dioda D8, která případně při déle trvající 

opačné polaritě přepálí tavnou pojistku (řád milisekund), nevybaví-li dříve ochrana 

uvnitř akumulátoru.  

Nabíjecí proud je u integrovaného obvodu LTC4054 nastavován externě pomocí 

rezistoru mezi vývodem PROG a napájecí zemí. Ve vnitřní struktuře [33] tohoto obvodu 

lze nalézt proudový zdroj, který napájí větev s vývodem PROG. Proudový zdroj ve 

vnitřních obvodech vytváří konstantní úbytek VPROG, jeţ lze za normálního provozu 

naměřit na vývodu PROG. Připojením rezistoru mezi tento vývod a napájecí zem začne 

vývodem téct proud určený velikostí připojeného rezistoru. Proud tekoucí tímto 

vývodem je ve výkonové části vnitřní struktury integrovaného obvodu LTC4054 

proudovým zrcadlem násoben poměrem 1000. Tento vynásobený proud poté vede na 

vývod BAT, ze kterého při nabíjení teče do příslušného akumulátoru.  

Na základě výše popsaného principu lze určit nastavený proud ICHRG nabíjecího 

obvodu z hodnoty rezistoru R61:  

 

       
     

   
      , 

 

          , 

 

                

 

Měření napětí akumulátoru je realizováno pomocí interního A/D převodníku 

pouţitého mikrokontroléru ATmega 16. Spoj LI_MEAS s napětím akumulátoru 

poděleným dvěma pomocí rezistorů R65 a R66 je přiveden na PA1 (ADC1) vstup 

mikrokontroléru, MOS tranzistor vřazený v děliči pro jeho odepínání od akumulátoru  

je řízen z vývodu PA0. 

Spoje vyznačené tlustou čarou značí vedení hlavního pracovního proudu.  

Při návrhu DPS je nutno tento fakt zohlednit a řádně spoje dimenzovat. 

Výstup CHRG typu otevřený kolektor z integrovaného obvodu LTC4054  

je přiveden na pouţitý mikrokontrolér, konkrétně na vývod PB0. Logickou úrovní  

na tomto vstupu můţe mikrokontrolér vyhodnocovat stav nabití dle logických stavů 

uvedených v [33] a na jejich základě můţe řídit čtveřici zelených LED ovládaných 

pomocí MOS tranzistoru. Řídící elektroda tohoto tranzistoru je vyvedena na PWM 

výstup OC2, tedy pin PD7. 

 

(6.1) 
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Pro získávání dvou napětí 5 V a 3,3 V je zvolena topologie zvyšujícího  

a sniţujícího měniče, jeţ jsou řazeny kaskádně za sebou. Tato topologie dovoluje 

vyhnout se měniči kombinovaného typu Buck-Boost, tedy sniţujícího a zvyšujícího 

zároveň, jeţ by v tomto zařízení neměl dostatečné opodstatnění. 

Pro získávání napětí 5 V z napětí lithiového akumulátoru byl zvolen měnič 

TLV61046 [34], pro získání napětí 3,3 V z větve 5 V byl dále zvolen měnič TPS560200 

[35], oba od známého výrobce Texas Instruments. Zjednodušené schéma zapojení 

napájecích obvodů je na obr. 6-2. 

 

Obr. 6-2 Zjednodušené schéma zapojení napájecích obvodů 

Měnič TLV61046 je integrovaný zvyšující měnič pracující na kmitočtu 1 MHz 

umístěný v pouzdru SOT23-6. Díky tomuto kmitočtu není nutné pouţívat rozměrné 

tlumivky a kondenzátory o vysokých kapacitách. Měnič má integrovanou výstupní 

diodu. Měnič pracuje jiţ od napětí 1,8 V, pro naše účely byl však vybrán z důvodu 

velmi nízkého odebíraného proudu při běhu měniče s odběrem z výstupu blíţícím  

se nule (odpovídá uspanému zařízení). Měnič má integrovaný spínací výkonový prvek 

do proudu 980 mA, coţ je dostačující hodnota. Základní parametry měniče jsou 

uvedeny v tab. 6-2. 

Tab. 6-2 Základní parametry měniče TPS61046 (převzato z [34]) 

Vstupní napětí [V] 1,8 ÷ 5,5 

Maximální výstupní napětí [V] 28 

Maximální spínaný proud [mA] 980 

Spínací kmitočet [MHz] 1 

Odběr měniče při běhu naprázdno [µA] 110 

Napětí zpětné vazby [V] 0,795 

Doporučená indukčnost [µH] 10 
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Podle doporučení v datasheetu byla v návrhu pouţita tlumivka HPI0530 [36]. 

Jedná se o výkonovou SMD tlumivku se saturačním proudem 2,1 A. Tento saturační 

proud je zbytečně vysoký, cenově a rozměrově však tlumivka vyhovuje. 

Výstupní napětí měniče je určeno poměrem rezistorů R56, R58 a napětím interní 

napěťové reference, jejíţ hodnota je uvedena v tab. 6-2 jako napětí zpětné vazby. 

Výstupní napětí lze vyjádřit aplikováním ohmova zákona jako: 

 

             (
   

   
  ), 

 

             

 

Měnič je v této konfiguraci schopen dosáhnout účinnosti přibliţně 82 % [34]  

při výstupním proudu v okolí 100 mA.  

Integrovaný obvod TPS560200 je integrovaný sniţující měnič v pouzdru SOT23-5. 

Měnič disponuje interním synchronním usměrňovačem – běţná dioda je nahrazena 

vhodně řízeným tranzistorem MOS. Díky této koncepci je u měniče zaručena vysoká 

účinnost dosahující aţ 90 % [35]. Základní parametry měniče jsou uvedeny v tab. 6-3. 

 

Tab. 6-3 Základní parametry měniče TPS560200 (převzato z [35]) 

Vstupní napětí [V] 4,5 ÷ 17 

Výstupní napětí [V] 0,8 ÷ 6,5 

Maximální spínaný proud [mA] 500 

Spínací kmitočet [kHz] 600 

Odběr měniče při běhu naprázdno [µA] 60 

Napětí zpětné vazby [V] 0,8 

Doporučená indukčnost [µH] 10 

 

 

Jako vhodná pracovní indukčnost se opět jeví typ HPI0530 zmíněná v předchozích 

odstavcích. Zapojení měniče je jednoduché, výpočet děliče pro nastavení výstupního 

napětí je obdobné, jako u měniče TPS61046 a je určeno rezistory R67 a R70:  

 

             (
   

   
  ), 

 

             

(6.2) 

(6.3) 
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Měnič TPS560200 slouţí pro napájení bezdrátového komunikačního modulu  

ESP-WROOM-02, který s napětím 5 V nepracuje. 

Větev +5V je napojena přímo na výstup měniče TLV61046. Větev slouţí 

k napájení procesoru. Větev +5V_SYS je spínána MOS tranzistorem Q8 typu P, jedná 

se konkrétně o tranzistor IRLML5203 [37]. Tento MOS tranzistor je moţné řídit úrovní  

od 3 V a spínat jím proud aţ 3 A při odporu sepnutého kanálu nepřevyšujícím  

RdsON = 0,2 Ω. Maximální napětí UDS tohoto tranzistoru je -30 V. Na větev +5V_SYS 

jsou krom integrovaného měniče TPS560200 napojeny další periferie. MOS tranzistor 

Q8 je řízen mikrokontrolérem ATmega 16 z pinu PD6. V případě potřeby tímto můţe 

mikrokontrolér vypnout veškeré periferie. 

Kompletní zapojení napájecích a nabíjecích obvodů je detailně rozkresleno 

v příloze 1. Spoje vedené širší čarou jsou spoje vedoucí pracovní proud, je třeba tyto 

dimenzovat při návrhu DPS. 

6.2 Zdroj vysokého napětí a tvarovač GM pulzů 

Jak jiţ bylo zmíněno, pouţitá GM trubice vyţaduje pracovní napětí okolo 500 V. Pro 

získání tohoto napětí nebyl vyuţit ţádný z moderních integrovaných měničů,  

ale pro svoji jednoduchost a spolehlivost běţný oscilátor typu Royer [38].  

Jedná se o zpětnovazební samokmitající dvoufázový oscilátor vyuţívající hystereze 

jádra pracovního transformátoru. 

Oscilátor je běţně pouţívaný pro svoji jednoduchost a takřka nezničitelnost.  

Lze se s ním setkat nejčastěji v CCFL podsvícení LCD panelů, kde vytváří napětí řádu 

stovek voltů aţ jednotek kilovoltů pro trubice se studenou katodou. Zjednodušené 

zapojení zdroje napětí přibliţně 540 V pouţitého v návrhu měřícího modulu, o němţ 

pojednává tato práce, je na obr. 6-3. 

 

 

Obr. 6-3 Zjednodušené zapojení zdroje 540 V 
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Princip oscilátoru je prostý. Po přivedení napájecího napětí do obvodu  

se oba pracovní tranzistory otevřou skrz bázové rezistory 22 kΩ a primárním vinutím 

v kolektoru prvního i druhého tranzistoru začne téci proud. Vlivem nesymetrie zapojení 

(ţádné principiálně symetrické zapojení v reálu symetrické není) bude však proud 

kolektorem jednoho tranzistoru větší, neţ proud druhého tranzistoru. Vyvolaný vektor 

magnetického toku v jádře začne indukovat proud ve třetím – zpětnovazebním – vinutí. 

Po určitém nárůstu proudu ve zpětnovazebním vinutí tento proud tranzistor,  

jeţ zpětnovazební proud zapříčinil, uzavře. Převládne kolektorový proud druhého 

tranzistoru a děj se opakuje, avšak pro druhou polovinu zapojení. 

Princip samotný je schopen zapojení donutit rozkmitat na kmitočtu určeném 

indukčností transformátoru a jeho parazitními mezizávitovými kapacitami. Tento 

kmitočet je pro tranzistory příliš vysoký a způsobuje tedy ztráty, neboť tranzistory jsou 

téměř v lineárním reţimu a v podstatě se ani nezavírají. 

Vřazením tlumícího kondenzátoru mezi kolektory spínacích tranzistorů lze tento 

kmitočet sníţit dle Thomsonova vztahu. Zde pouţitá, experimentálně stanovená 

kapacita činí 220 nF. Měnič s touto kapacitou má při napájecím napětí 5 V odběr pouhé 

4 mA a chová se naprosto stabilně. 

V měniči byl vyuţit transformátor FL2015 [39] firmy Coilcraft. Byla pouţita verze 

transformátoru se zapojením “A”, tedy všechna vinutí jsou separována. Pouţitá verze 

má převod 1:67. S přihlédnutím k faktu, ţe je výhodnější chtít po sekundárním vinutí 

transformátoru niţší napětí a ţe poměr transformátoru navíc z napájecího napětí  

5 V nedovoluje přímou cestou vytvořit poţadované napětí min. 500 V,  

byl na sekundární vinutí transformátoru vřazen Villardův kaskádní násobič [40]. Princip 

tohoto násobiče je velmi dobře znám. Ze sekundárního vinutí se získává střídavé napětí, 

které střídavě nabíjí kondenzátory v jednotlivých sekcích skrz diody. Kondenzátory jsou 

z vnějšího pohledu řazeny v sérii, z konců Villardova násobiče tak můţeme odebírat 

usměrněné násobené napětí. Villardův násobič pouţitý zde má pět sekcí, odebírané 

napětí vůči potenciálu GND je však pouze čtyřnásobné, coţ postačuje. 

Villardův násobič se pouţívá takřka u všech zdrojů vysokých napětí pro měřicí  

a jiné účely. Důvod je prostý – je mnohem jednodušší a levnější vřadit do obvodu 

několik diod a kondenzátorů oproti nutnosti dostatečně izolovaného sekundárního 

vinutí, jeţ musí být často navíc i děleno do sekcí. 

Pro stabilizaci výstupního napětí okolo hodnoty 540 V, je v oscilátoru zavedena 

jednoduchá zpětná vazba. Tato vazba je tvořena třetím tranzistorem, který  

se nepodílí na oscilaci. Jeho kolektor je připojen na jeden z vývodů zpětnovazebního 

vinutí transformátoru, přičemţ emitor je připojen na potenciál GND. Do báze 

tranzistoru je zavedeno výstupní napětí, avšak skrz tři Zenerovy diody řazené v sérii, 

jejichţ celkový úbytek je 540 V (3 x 180 V). Přesáhne-li výstupní napětí zdroje tuto 

hodnotu zvýšenou o úbytek mezi bází a emitorem zpětnovazebního tranzistoru, tento  

se otevře a svým kolektorovým proudem začne odebírat budící proud tranzistorů 

v Royerově oscilátoru. Celé zapojení se tímto v okolí 540 V ustálí, pro jistotu je v bázi 

zpětnovazebního tranzistoru zaveden tlumící člen C53 a R73, jejichţ hodnoty byly 

stanoveny experimentálně na nepájivém poli.  
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Na výstupu samostatně běţícího zdroje 540 V bylo při testování změřeno zvlnění 

výstupního napětí, které lze vidět na obr. 6-4. Napětí má rozkmit špička – špička 

necelých 5 V, coţ znamená zvlnění výstupního napětí pod 1%. Kmitočet zvlnění 

odpovídá pracovnímu kmitočtu Royerova oscilátoru – přibliţně 500 Hz. Kondenzátory 

10 nF pouţité v násobiči, včetně na výstupu násobiče jako celku, jsou tedy dostatečné.  

 

 

 

 

Obr. 6-4 Zvlnění výstupního napětí zdroje 550 V 

 

Napětí ze zdroje 540 V je přivedeno na GM trubici typu 714 přes odpovídající 

hodnotu anodového odporu 3,3 MΩ, jeţ je tvořen čtyřmi rezistory 820 kΩ v sérii. 

Zapojení více rezistorů v sérii má výhodu v jejich menším napěťovém namáhání,  

neboť toto se na nich dle poměrů odporů rozdělí. V katodě GM trubice je vřazen 

snímací rezistor 100 kΩ v paralelní kombinaci s kondenzátorem 330 pF, jeţ tlumí 

neuţitečné vysokofrekvenční překmity a šum. 

Signál ze 100 kΩ snímacího rezistoru je veden na dvou tranzistorový zesilovač, 

jenţ díky svému napájecímu napětí 5 V slouţí zároveň jako tvarovač pro vstup 

mikrokontroléru a pro řídící vstup proudového zdroje bílých LED, slouţících pro 

indikaci pulzů z GM trubice.  

Hodnoty rezistorů zesilovače byly stanoveny opět experimentálně, zesilovač s nimi 

klade vůči signálu z GM trubice potřebnou odezvu, jeţ se projevuje silně zesíleným 

signálem s ostře definovanými hranami. Tento signál není v případě mikrokontroléru 

dále třeba filtrovat, jak bylo na nepájivém poli ověřeno (viz obr. 6-6 níţe).  
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Schéma zapojení tohoto zesilovače je na obr. 6-5. Jedná se o běţný zesilovač 

s přímou DC vazbou mezi stupni, vyuţity jsou standardní tranzistory BC807 a BC817, 

které našly uplatnění i v obvodech audio zesilovače pro akustickou signalizaci. 

 

 

Obr. 6-5 Schéma zapojení zesilovače a tvarovače GM pulzů 

 

Odezvu zesilovače GM pulzů lze vidět na obr. 6-6 – kanál 2 (zelený) je napětí  

na snímacím rezistoru 100 kΩ vřazeným v katodě trubice, kanál 3 (červený) je napětí  

na výstupu zesilovače. 

 

 

Obr. 6-6 Odezva zesilovače a tvarovače GM pulzů 
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Důleţitým poznatkem získaným ověřením funkce zesilovače GM pulzů je fakt,  

ţe pulz samotný je o tři řády delší, neţ je doba pulzu, kterou je schopna zachytit vnitřní 

logika externího hardwarového přerušení pouţitého mikrokontroléru. Délka pulzu  

na výstupu zesilovače činí díky mrtvé době pouţité GM trubice 40 µs, délka pulzu 

zachytitelného pomocí mikrokontroléru ATmega 16 činí 50 ns, jak je uvedeno v [32]  

na straně 69. Platil-li by opak, tj. mikrokontrolér by nebyl schopen pulz z GM trubice  

s danou šířkou zachytit, bylo by zapotřebí doplnit mezi zesilovač GM pulzů  

a mikrokontrolér monostabilní klopný obvod, jeţ by minimální dostatečnou délku  

pulzu definoval. 

Jiný způsob sledování příchozího pulzu do mikrokontroléru je vřazení klopného 

obvodu typu D mezi zesilovač GM pulzů a vstup mikrokontroléru, přičemţ klopný 

obvod typu D je zapojen jako dělička dvěma. Takováto dělička s kaţdým příchozím 

pulzem do svého vstupu překlopí výstup do opačné logické hodnoty. V mikrokontroléru 

tedy stačí detekovat změnu signálu na vstupu, nikoliv pulz jako takový. V případě 

uvaţovaného měřícího modulu není toto řešení vyuţito a výstup zesilovače GM pulzů  

je připojen přes ochranný rezistor přímo na vstup externího přerušení INT0 (PD2). 

Funkce obvodů pro detekci ionizujícího záření byla testována s pomocí 

radionuklidu 
241

Am, jeţ lze, společně s otevřenou olověnou schránkou,  

vidět na obr. 6-7. 

 

 

Obr. 6-7 Radionuklid 
241

Am společně se schránkou 

 

Samotný aktivní materiál je proveden jako terčík v drţáku, jeţ lze vidět na levé 

straně obr. 6-7. Uprostřed je hlavní schránka s dutinou, napravo je uzávěr schránky. 

Schránka je konstruována jako hliníková nádoba vylitá olovem. Celková aktivita zářiče 

je přibliţně 30 kBq, coţ odpovídá aktivitě mnoţství materiálu v běţných ionizačních 

hlásičích kouře [18]. 
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Radionuklid 
241

Am je primárně zářič alfa částic, v okolí 59,5 keV však vykazuje 

spektrální špičku gama záření [41]. Tato energie je téměř shodná s charakteristickou 

energií produkovanou wolframovou anodou rentgenové trubice, proto se radionuklid 
241

Am pro testování detektorů záření z těchto rentgenů dá pouţít velmi dobře. Testování 

GM trubice typu 714 pomocí tohoto radionuklidu lze vidět na obr. 6-8. Trubice typu 

714 společně s radionuklidem 
241

Am je umístěna v levé části nepájivého pole, měnič 

s násobičem v pravé části. 

 

 

Obr. 6-8 Test GM trubice 714 a měniče 540 V pomocí radionuklidu 
241

Am 

 

Celkové schéma zapojení zdroje napětí 540 V a detekčního obvodu je uvedeno 

v příloze 2. 

 

6.3 Indikační obvody 

Pro hlášení překročení nastavených kritických hodnot intenzity a absorbované dávky 

radiace je hardware měřícího modulu vybaven celkem třemi bloky signalizace. Čtvrtý 

blok signalizace slouţí pro indikaci stavu nabíjení. 

 

6.3.1 Indikace GM pulzů 

Pro okamţitou indikaci radiačních poměrů v daném místě měřícího modulu má slouţit 

celkem 12 kusů bílých LED rozmístěných po stranách vnitřní DPS, jeţ bude umístěna 

v krabici se světlovody, popř. bude celá z průhledného ABS plastu. 
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Mechanické rozloţení LED uvnitř měřícího modulu a způsob distribuce světla  

do vnějšku krabice bude klíčová vzhledem k účinnosti indikace co do jejího postřehnutí 

člověkem. 

Pro řízení těchto LED, jeţ mají napětí téměř shodné s napětím pouţitého 

akumulátoru, byl vybrán integrovaný zvyšující proudový měnič LM3410 [42] firmy 

Texas Instruments. Jedná se o měnič schopný pracovat s napětím jednoho článku 

lithiového akumulátoru, nepotřebuje tedy ţádný předřadný měnič, důsledkem čehoţ  

by klesala energetická účinnost celku. 

Měnič pracuje v Boost módu s napěťovou zpětnou vazbou, jeţ má rozhodovací 

napětí na úrovni 0,201 V [42]. Toto nízké napětí se dá při poţadovaných proudech lehce 

získat z bočníku bez potřeby speciálního diferenciálního zesilovače. Souhrn základních 

parametrů proudového měniče LM3410 je v tab. 6-4. 

 

Tab. 6-4 Souhrn základních parametrů měniče LM3410 (převzato z [42]) 

Vstupní napětí [V] 2,7 ÷ 5,5 

Maximální výstupní napětí [V] 24 

Maximální spínaný proud [A] 2,8 

Spínací kmitočet [MHz] 0,525(Y) / 1,6(X) 

Odběr deaktivovaného měniče [nA] 80 

Napětí zpětné vazby [V] 0,201 

 

 

Měnič se vyrábí v pouzdru SOT23-5 a to ve dvojím provedení podle pracovního 

kmitočtu – 525 kHz u verze LM3410Y a 1,6 MHz u verze LM3410X. Volba kmitočtu 

je důleţitá při uvaţování interferencí vůči okolním obvodům, zde není tato volba 

podstatná. V uvaţovaném měřícím modulu je vyuţit měnič ve verzi LM3410X, která 

pracuje s vyšším kmitočtem. Zjednodušené schéma zapojení měniče je na obr. 6-9. 

 

 

Obr. 6-9 Zjednodušené schéma zapojení měniče LM3410 
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Zapojení měniče včetně hodnot pracovní tlumivky a výstupních kondenzátorů 

vychází z doporučení v [42]. Jako tlumivku lze opět vyuţít typ HPI0530 [36]  

s indukčností 10 µH. Důleţitý je pouze výpočet bočníku pro potřebný proud skrz LED. 

LED jsou zapojeny po čtyřech v sérii, čtyři tyto větve jsou pak spřaţeny 

vyvaţovacími rezistory do sérioparalelního celku, jeţ je měničem LM3410 napájen. 

Bočník je v navrţeném zapojení realizován pomocí paralelní dvojice rezistorů  

o hodnotě 6,8 Ω. Tyto rezistory jsou zároveň v sériových větvích vyuţity jako 

vyvaţovací. Proud jednou větví LED lze vyjádřit skrze referenční napětí zpětné vazby:  

 

      
    

    
      

 

, 

kde RSHUNT je hodnota jednoho ze dvou rezistorů pouţitých v bočníku.  

Po dosazení dostaneme: 

 

              

 

Tento proud kaţdou ze čtyř větví bílých LED bude pro indikaci dostatečný, navíc 

LED nejsou přetíţeny a předpokládá se u nich tímto dlouhá ţivotnost. 

U zvyšujících měničů je dobré vţdy uvaţovat nad chováním při odpojení zátěţe. 

Mnohem více to platí u měničů, jeţ mají zpětnou vazbu proudovou. U takového měniče 

dojde při odpojení proudové smyčky zátěţe k neomezenému růstu výstupního  

napětí – měnič se úbytek proudu snaţí kompenzovat. Není-li moţnost přepětí  

na výstupu ošetřena, měnič shoří skrze průraz spínacího prvku vlivem vysokého napětí. 

V [42] na straně 25 je uveden princip primitivní, avšak dostatečně účinné 

přepěťové ochrany. Ochrana spočívá v zavedení, byť nepřesné, napěťové vazby do 

vazby proudové přes oddělovací rezistor. Napěťová vazba je realizována Zenerovou 

diodou, v případě zde uvaţovaného měřícího modulu pomocí Zenerovy diody D3 

s mezním napětím 15 V (dostatečně vyšší, neţ součet napětí v jedné větvi LED). 

Přesáhne-li napětí na výstupu mezní napětí Zenerovy diody, tato dioda se začne otevírat  

a na sériovém rezistoru R31 se začne vytvářet úbytek. Jelikoţ samotný zpětnovazební 

vstup měniče LM3410 je připojený aţ za tímto rezistorem, začne se na tomto prudce 

zvyšovat napětí, které způsobí zablokování měniče a ustálení výstupního  

napětí na hodnotě součtu napětí Zenerovy diody a reference zpětné vazby.  

Tímto mechanismem je tedy měnič plně chráněn v případě přerušení zátěţe.  

Měnič LM3410 disponuje řídícím vstupem pro spínání výstupu. Do tohoto vstupu 

je přiveden signál ze zesilovače a tvarovače pulzů z GM trubice. Signál z tohoto 

zesilovače má úroveň 5 V, pomocí rezistorů R25 a R27 je tato úroveň sníţena  

na kompatibilní napětí. Před těmito rezistory je vřazen D – C člen, který definuje 

minimální dobu svitu LED. Hodnota kondenzátoru byla stanovena experimentálně na 

220 nF, při této hodnotě LED svítí s kaţdým pulzem přibliţně po dobu 10 ms – bílé 

pulzy se jeví jako velmi výrazné. Bílé LED jsou tedy určeny k signalizaci vytvářejících 

se pulzů uvnitř GM trubice v závislosti na četnosti vysokoenergetických částic, jeţ do 

trubice dopadají. 

(6.4) 
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6.3.2 Optická indikace alarmu 

Druhý indikační prvek obstarává celkem 20 kusů červených LED. Červené LED mají 

mnohem niţší pracovní napětí, neţ je napětí jednoho lithiového článku, s jejich 

serializací lze však opět pouţít zvyšující LED driver LM3410, jako v předchozím 

případě. 

Tyto LED budou v krabici hotového měřícího modulu umístěny v podobném 

smyslu, jako výše zmíněné LED bílé barvy, tj. po stranách přední i zadní plochy DPS. 

Tyto červené LED mají slouţit pro optickou signalizaci poplachu vyvolaného 

mikrokontrolérem, zjistí-li tento překročení nastavených úrovní. 

Elektrické uspořádání červených LED bylo zvoleno se stejným počtem paralelních 

větví, jako v případě LED bílých. Při daném počtu červených LED pak vychází pět 

LED na jednu sériovou větev. Celkové napětí tohoto bloku červených LED se tedy 

pohybuje v okolí 10 V, přičemţ celkový proud je, co do stejného počtu paralelních 

větví, stejný jako v případě LED bílých. 

Díky tomuto zapojení lze tedy LED driver LM3410 uţít beze změny okolních 

hodnot součástek vůči driveru, jeţ je pouţit u LED bílých, neboť potřené výstupní 

parametry jsou takřka shodné, a to včetně přepěťové ochrany na výstupu driveru. 

Rozdílem oproti zapojení s bílými LED je absence členu D – C ve spínacím vstupu 

driveru, neboť červené LED budou ovládány přímo z mikrokontroléru, kde lze 

samozřejmě čas minimálního svitu řešit vhodným kódem.  

Proud je opět dostatečný pro silnou optickou signalizaci vyvolaného alarmu, navíc 

však LED nejsou přetíţené, tedy opět u těchto lze předpokládat dlouhou ţivotnost. 

Vstup měniče LM3410, jeţ řídí LED červené barvy, je napojen přímo na jeden 

z vývodů mikrokontroléru, konkrétně PWM OC1B (PD4). Skrze tento pin je 

mikrokontrolér schopen měnič aktivovat a s vyuţitím funkce PWM i regulovat jeho 

nastavený jas. Dále v popisu firmwaru mikrokontroléru tohoto vyuţito nebude, pin PD4 

bude vyuţit jako logický pin, jehoţ vysoká a nízká úroveň bude přepínána skrze 

přerušení čítače/časovače OC0. Tento čítač bude svojí rutinou téţ tvořit logický signál 

pro generování akustického návěští skrze níţe popsané reproduktory. 

 

 

6.3.3 Akustická signalizace 

Třetí blok signalizace je akustický. Vyuţívá jednoduchého zesilovače 

z komplementárních tranzistorů zapojených jako emitorové sledovače v příčné větvi.  

Tento zesilovač je v návrhu zapojení měřícího modulu zdvojený pro dva 

reproduktory, z nichţ jeden bude mířit v předním směru skrz dutinu krabice, ve které 

bude měřící modul umístěn a druhý reproduktor bude ve stejném smyslu mířit do 

opačné strany. Zjednodušené schéma jednoho zesilovače je na obrázku 6-10. 
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Obr. 6-10 Zjednodušené zapojení zesilovače pro akustickou signalizaci 

Zesilovač má dva sloučené vstupy, z nichţ první bez vstupního rezistoru je určen  

pro zpracování pulzů ze zesilovače a tvarovače GM signálu. Pro moţné ovlivnění 

vstupu driveru bílých LED a vstupu přerušení INT0 mikrokontroléru pro čítání pulzů 

z GM trubice, byla v tomto vstupu do série zařazena nízko výkonová Schottkyho dioda. 

Dioda zabrání mylnému čítání pulzů vlivem pronikajícího pulzujícího audio signálu 

z příslušného výstupu mikrokontroléru. Rezistor 22 kΩ, umístěný za diodou, slouţí pro 

vybíjení vazebního kondenzátoru 10 µF.  

Druhý vstup je pak určen pro zpracování signálu s logickými úrovněmi z výstupu 

mikrokontroléru. Do tohoto vstupu má mikrokontrolér moţnost pouštět signál 

v akustickém pásmu udávající spuštěný poplach, případně jiné stavy. 

Pouţitý reproduktor je typu LD-SP-U15.5/8A [43]. Jedná se o miniaturní 

reproduktor určený k montáţi přilepením krajové ochranné plsti na okraj otvoru 

s odpovídajícím průměrem. Tento otvor můţe být s výhodou realizován přímo v DPS 

měřícího modulu. Základní parametry uvaţovaného reproduktoru jsou v tab. 6-5. 

 

Tab. 6-5 Základní parametry reproduktoru LD-SP-U15.5/8A (převzato z [44]) 

Jmenovitá impedance [Ω] 8 

Maximální šumový příkon [W] 1 

Charakteristická citlivost [dB] 87 

Kmitočtový rozsah [Hz] 400 ÷ 20k 

Vnější mechanický průměr [mm] 16 

 

 

Pro dostatečně silnou akustickou indikaci v pásmu, pro které je určen zmíněný 

reproduktor, není zapotřebí vysokého výkonu, neboť lidské ucho je v oblasti  

1 kHz – 3 kHz nejcitlivější. K tomuto faktu je třeba přihlédnout při volbě vhodného 

charakteru akustického návěští.  

Hodnota výstupní vazební kapacity výkonového stupně byla experimentálně určena 

na nepájivém poli, v konečném návrhu byly pouţity tantalové kondenzátory 100 µF. 
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Vstupní kapacity především určují budící energii bází obou tranzistorů, neboť zde 

kondenzátory slouţí jako střídavá vazba. Energie vzestupné změny na vstupu prochází 

skrz kondenzátor do báze dolního NPN tranzistoru, energie sestupné změny pak do báze 

horního PNP tranzistoru. 

 Odezvu zesilovače (červený průběh) na obdélníkový signál s kmitočtem  

500 Hz (modrý průběh) a rozkmitem amplitudy 5 V špička – špička při zatíţení 

uvaţovaným reproduktorem, lze vidět na obrázku 6-11. Pulzující výstupní průběh je dán 

energiemi vstupních a výstupních vazebních kondenzátorů. 

Tranzistory pouţité v zesilovači jsou jiţ zmíněného komplementárního typu BC807 

a BC817. Jedná se o tranzistory v provedení SMD, jeţ umoţňují v obvodu kolektoru 

řídit proud aţ 0,5 A. Při řízení reproduktoru je tento proud zapotřebí, byť jen  

ve špičkách. 

 

 

Obr. 6-11 Odezva audio zesilovače při vstupním obdélníkovém signálu 500 Hz 

6.3.4 Indikace stavu nabíjení 

Čtvrtý blok signalizace spočívá ve čtveřici zelených LED, které jsou řazeny v sérii 

s rezistory a jakoţto samostatné větve jsou paralelně spřaţeny. Tento celek je ovládaný 

pouze MOS tranzistorem typu N, konkrétně IRLML2502. Jedná se o běţný MOS 

tranzistor v provedení SMD, jeţ lze řídit logickou úrovní od 3 V. LED jsou napájeny 

z větve napětí USB, v modulu budou slouţit k indikaci stavu nabíjení. Čtyři LED byly 

zvoleny opět kvůli moţnosti vhodného rozmístění a tím i dostatečně viditelnou indikací 

nabíjení ze všech směrů zařízení. 

Veškerá reálná zapojení zde zmíněných vyuţitých signalizačních obvodů jsou 

podrobně rozkreslena v příloze 3. 
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6.4 Komunikace a ovládání 

Pro komunikaci je v návrhu vyuţit jiţ zmíněný bezdrátový modul ESP-WROOM-02 

pracující se standardem Wi-Fi. Pro ovládání zařízení jako takového a interakci 

s uţivatelem je předpokládané vyuţití rotačního kodéru společně s běţně prodávaným 

grafickým LCD s rozlišením 128 x 64 pixelů. 

 

6.4.1 Komunikační modul ESP-WROOM-02 

Jedná se o bezdrátový komunikační modul uzpůsobený jako SMD součástka.  

Co se elektrických parametrů týče, z [44] plyne poţadavek na dobře řešenou přívodní 

větev s napětím 3,3 V, neboť se jedná o modul s charakteristickým pulzním odběrem  

aţ 150 mA.  

S přihlédnutím k této skutečnosti obstarává v navrţeném zapojení stabilitu napájecí 

větve dvojice vysokokapacitních keramických kondenzátorů a navíc ještě jeden kus 

keramického kondenzátoru s hodnotou 100 nF. Zjednodušené zapojení modulu  

ESP-WROOM-02 je na obr. 6-12. 

 

 

Obr. 6-12 Zjednodušené schéma zapojení modulu ESP-WROOM-02 

 

Modul obsahuje řadu vstupně/výstupních GPIO pinů, dále Enable vstup a vstup  

pro reset. Vyvedena je samozřejmě i komunikační sběrnice UART. Vstup Enable  

pro aktivaci modulu je napojen na zpoţďovací člen RC, jeţ modulu dovolí svou aktivaci 

po uplynutí určité časové prodlevy od připojení napájení, během které se napájecí cesty 

plně ustálí. 
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Piny GPIO15 a GPIO0 primárně slouţí pro definici bootovacího reţimu [45]. 

Uzemněním pinu GPIO15 a ponecháním pinu GPIO0 v odpojeném stavu si modul  

po zapnutí nahraje z interní Flash paměti firmware, který následně spustí. Přes primární 

firmware výrobce lze s modulem komunikovat po sběrnici UART pomocí AT příkazů. 

Při uzemnění pinu GPIO0, na kterém je v návrhu schématu připravena pájecí 

propojka, se modul po zapnutí přepne do tzv. „UART Download Mode“, kdy je moţné 

po sběrnici UART nahrát do interní paměti Flash vlastní firmware. 

Vzájemným spojením pinů GPIO16 a Reset lze pomocí vyvolání Resetu modul 

ESP-WROOM-02 probudit z hlubokého spánku. 

Jelikoţ modul pracuje s napěťovou úrovní 3,3 V a mikrokontrolér s úrovní 5 V,  

je ve směru od mikrokontroléru do komunikačního modulu vřazen dělič, který tyto 

napěťové úrovně přizpůsobuje. Mikrokontrolér je s úrovní 3,3 V zpětně dostatečně 

kompatibilní, upravovat TX signál z komunikačního modulu je tedy zbytečné. 

V reálném zapojení jsou na těchto dvou komunikačních vodičích připojeny indikační 

LED v sérii s rezistory 10 kΩ, které zaručují, ţe přenos dat těmito LED nebude  

ovlivněn díky nízkému zatěţovacímu proudu. 

6.4.2 Grafický LCD a rotační kodér 

Pro sdělování konkrétních naměřených, rsp. zobrazovaných a logovaných hodnot  

a nastavených rozhodovacích úrovní slouţí v návrhu hardwaru měřícího modulu běţný 

grafický LCD s rozlišením 128 x 64. Vybraný grafický LCD [31] je zaloţen na známém 

řadiči KS0108. Zapojení grafického LCD kopíruje doporučení v datasheetu  

a ve zjednodušené podobě lze vidět na obr. 6-13. 

 

 

Obr. 6-13 Zjednodušené schéma zapojené grafického LCD NHD-12864-WG-BT 
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Displej pracuje s napájecím napětím 5 V a disponuje vnitřním LED podsvícením, 

jeţ je z vnějšku řízeno pomocí jiţ zmíněného MOS tranzistoru typu N – IRLML2502. 

Reálné paralelní spřaţení trojice rezistorů o hodnotách 120 Ω jakoţto předřadný rezistor 

podsvícení, dává výsledný proud podsvícení LCD 37,5 mA, coţ je hodnota 

korespondující s maximálním proudem podsvícení 60 mA. Elektroda Gate MOS 

tranzistoru pro ovládání podsvícení LCD je vyvedena na pin PWM OC1A (PD5) 

mikrokontroléru, jas podsvícení lze tedy z mikrokontroléru plynule řídit. 

LCD disponuje interním invertujícím měničem, jeţ vytváří napětí -5 V slouţící  

pro řízení kontrastu LCD. Potenciál v rozmezí GND a zmíněného vnitřního záporného 

napětí dává rozsah kontrastu od 0 % aţ do 100 %. Konkrétní napětí pro nastavení 

kontrastu se přivádí na pin označovaný jako V0. Experimentálním zjištěním bylo 

dospěno k hodnotám 2,2 kΩ a 1,2 kΩ děliče, zapojeného středem k tomuto pinu LCD. 

Pro stabilitu napětí určujícího kontrast byl v návrhu do tohoto bodu přidán kondenzátor 

s kapacitou 100 nF. 

LCD vyţaduje pro řízení celkem 14 komunikačních vodičů, z nichţ 8 je datových  

a 6 řídících. Datové vodiče jsou připojeny na celý port C mikrokontroléru, řídící vodiče 

pak na zbytek portu A (PA2 ÷ PA7). 

LCD oţivený v programovacím prostředí CodeVision AVR [46] lze vidět  

na obrázku 6-14.  

 

 

 

Obr. 6-14 Oţivený grafický LCD s řadičem KS0108 

 

Prostředí CodeVision AVR umoţňuje rychlou konfiguraci mikrokontrolérů AVR  

a také jejich externích periferií, včetně velkého mnoţství grafických řadičů. Interní 

knihovna prostředí CodeVision AVR pro řízení grafických LCD umoţňuje pozicovaně 

vypisovat text, proměnné, vykreslovat čáry, kruhy, vícestranné symetrické objekty 

apod. 
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Rotační kodér byl pro ovládání měřícího modulu zvolen pro svoji pohodlnost  

a rychlost ovládání, oproti běţným tlačítkům. Rotační kodér je spínací součástka 

s otočnou hřídelí, pod níţ jsou umístěny dva spínací kontakty. Podle směru otáčení  

se pak mění i smysl vzájemného přepínání obou kontaktů.  

Rotační kodéry často také disponují ještě třetím mechanickým spínacím kontaktem, 

který je aktivován stiskem hřídele. Tento spínací kontakt je moţné vyuţít např. pro 

potvrzování vloţených hodnot.  

Schéma zapojení rotačního kodéru je na obr. 6-15. 

 

 

Obr. 6-15 Zjednodušené zapojení rotačního kodéru 

 

Rotační kodér má na svých kontaktech připojeny pull-up rezistory s hodnotou  

22 kΩ a kondenzátory pro odrušení nejvyšších zákmitů. Proti opotřebovávání kontaktů 

rotačního kodéru při vybíjení těchto kondenzátorů jsou v sérii s nimi připojeny ještě 

další rezistory s hodnotou 390 Ω. Jeden vývod rotačního kodéru je připojený na externí 

přerušení INT1 (PD3) mikrokontroléru, druhý vývod rotačního kodéru vede na pin PB1. 

Připojení jednoho z vývodů rotačního kodéru na přerušení INT1 má své opodstatnění, 

jelikoţ přerušení INT1 umoţňuje reagovat jak na sestupnou, tak na vzestupnou hranu 

zároveň. Toto je zapotřebí pro detekci pootočení rotačního kodéru o jeden krok. Směr 

točení lze v programu určit při vyvolání přerušení určitou hranou pouhým sledováním 

úrovně druhého výstupu rotačního kodéru. 

Tlačítko rotačního kodéru je připojeno na zbývající externí přerušení INT2 (PB2). 

Signál z tlačítka je nutno digitálně filtrovat v příslušné rutině přerušení, viz dále. 

Detekční obvody oţivené společně s rotačním kodérem a LCD lze vidět na obr. 6-16. 
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Obr. 6-16 Oţivení detekčních obvodů, rotačního kodéru a LCD 

 

Kompletní podrobné schéma zapojení celé řídící části, tj. grafické LCD, 

komunikačního modulu, rotačního kodéru, řídícího mikrokontroléru a navíc šesti 

pinového konektoru pro ISP je uvedeno v příloze 4. 
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7. DESKA PLOŠNÉHO SPOJE 

Návrh plošného spoje, stejně jako návrh elektrického schema zapojení, byl proveden 

v SW Eagle 6.4.0 [47]. SW Eagle je ucelený nástroj, jeţ je velice dobře aplikovatelný 

pro návrh schematů a plošných spojů i vůči konkurenčním produktům. Mezi jeho 

přednosti lze řadit jednoduchost, nenáročnost na systémové prostředky a především 

bohatou zásobu knihoven elektronických součástek, jeţ jsou mnohdy tvořeny i 

samotnými výrobci.  

Nejspíše největší nevýhodou SW Eagle je absence přímého 3D náhledu 

vytvářeného plošného spoje. Tento fakt byl v konkurenčních produktech jiţ vyřešen, 

avšak při prostorově nenáročných a jednoduchých návrzích, jako je modul popsaný 

v této práci, absence této funkce nevadí a výhody tohoto nástroje převáţí. 

7.1 Návrh plošného spoje  

Návrh se, i přes svoji komplexnost, nesetkal s ţádnou větší zábranou. Díky tomuto byl 

celý návrh realizován s pomocí dvou vrstev a výroba desky se tak stala relativně levnou.  

Při návrhu byly nejdříve jednotlivé elektronické součástky roztříděny do 

separovaných funkčních bloků. Tyto bloky byly následně uspořádány do 

předpokládaného rozmístění s nezanedbáním prostoru pro akumulátor a s potřebnou 

nezastíněnou pozicí detekční GM trubice. Tímto byly stanoveny výsledné rozměry 

DPS.  

Dále byly určeny pozice všech dílů, jeţ jsou mechanicky závislé na okolí. Jedná se 

především o pozici grafického LCD, rotačního enkodéru, umístění reproduktorů (z 

kaţdé strany DPS jeden), umístění nabíjecího micro USB konektoru a pozice 

distančních sloupků, které budou ve výsledku drţet DPS v krabičce a celou krabičku 

pohromadě. Byly téţ určeny pozice všech indikačních LED, jejich pozice však nemusí 

být nutně definované v milimetrové mříţce oproti např. reproduktorům, u kterých se 

předpokládá vymodelování zvukovodu v obou tělesech krabičky. 

Orientační rozměry DPS lze vidět na obr. 7-1, kompletní výkres rozměrů DPS i 

s pozicemi dílů mechanicky závislých na okolí je uveden v příloze 5. Na obr. 7-1 lze 

vidět umístění reproduktorů ve spodní části DPS, nad nimi pak grafický LCD. Nad LCD 

v levé části je umístěn ESP WiFi modul, na pravé straně pak rotační kodér. Umístění 

kodéru bylo zvoleno z důvodu pohodlného ovládání palcem pravé ruky, přičemţ 

předpoklad je, ţe kolečko kodéru bude pravý bok krabičky přesahovat. V pravé horní 

části je pak v nezastíněné pozici umístěna čítací GM trubice. 
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Obr. 7-1 Orientační rozměrový výkres desky plošných spojů 

Návrh cest desky plošných spojů jako takový byl proveden s ohledem na veškeré 

poţadavky uvedené v předchozích kapitolách, jeţ popisovaly návrh elektrického 

schema zapojení.  

Poţadavky je nutné dodrţovat pro bezproblémové oţivení zařízení a bezchybný 

následný provoz. Splnění poţadavků především eliminuje kolísání napájecích napětí 

všech větví, jeţ by mělo za následek výpadky funkčnosti daných bloků, případně změnu 

hodnot logických úrovní, kterými je celé zapojení proseto. Úbytky na napájecích 

cestách se totiţ pochopitelně na úrovně logických signálů superponují. 

Z těchto důvodů bylo zvoleno několik šířek cest na plošném spoji. Datové vodiče 

byly realizovány cestami o šíři 0,4 mm, cesty pro lokální napájení jednotlivých 

funkčních bloků mají šíři 0,6 mm a cesty pro společné rozvody napájení pak 0,8 mm. 

Datové vodiče jsou ve výjimečných případech tahány pomocí cest o šíři 0,3 mm, ani 

toto však nekoliduje s minimálními poţadavky na šíře cest a mezer mezi nimi u 

společnosti Apama s. r. o. [48], ve které byla DPS nechána ke zhotovení. 

Rozvod země celé DPS byl realizován pomocí rozlitého měděného polygonu 

z obou stran DPS, tento však byl ve výsledném návrhu na mnoha místech rozřezán. 

Z tohoto důvodu byla celá zem proseta dostatečným počtem prokovů především v okolí 

proudově náročných dílů (měnič pro vysoké napětí, ESP WiFi modul, …). Zemní 

polygon je tak ve výsledku dostatečně silově dimenzován. 
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Při návrhu cest desky plošných spojů byly samozřejmě brány v potaz i pozice 

blokovacích kondenzátorů v napájecích cestách. Jejich pozice jsou vţdy co nejblíţe 

místu, ve kterém mají u příslušného funkčního bloku napájení filtrovat od pulzních 

změn. Toto je kritické nejen u proudově náročných bloků, nýbrţ i u bloků, jeţ sice 

nemají vysoký odběr, avšak mají odběr charakteristický zvlněním proudu vysokým 

kmitočtem, coţ je např. mikrokontrolér.  

Kompletní výkres spojů horní strany DPS lze vidět v příloze 6, výkres spojů spodní 

strany DPS pak v příloze 7. Osazovací plán horní strany desky plošných spojů je uveden 

v příloze 8, osazovací plán spodní strany DPS pak v příloze 9. 

7.2 Osazení desky plošných spojů  

Samotné osazení součástek s pevně určenou pozicí na základě příslušných pájecích 

plošek neskrývá ţádné záludnosti, je však třeba upřít pozornost na prvky, jeţ mají co 

dočinění s výslednou mechanickou podobou. Plně osazené obě strany DPS, mimo 

napájecí akumulátor, lze vidět na obr. 7-2. 

 

 

Obr. 7-2 Osazená horní (TOP) a spodní (BOTTOM) strana desky plošných spojů 

Na desce plošných spojů lze pozorovat několik řešených detailů, jeţ zaručují 

jednoduchou montáţ zařízení jakoţto celku a také zaručují spolehlivý chod.  
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Prvně lze zmínit řešení izolačních mezer v obvodech měniče pro tvorbu vysokého 

napětí 500 V. Měnič toto napětí vytváří za pomoci Villardova násobiče, jak jiţ bylo 

zmíněno výše. Tento násobič sestává z vysokonapěťových kondenzátorů a rychlých 

vysokonapěťových diod. Vodivé cesty tohoto bloku proto musí být dostatečně odděleny 

od okolních choulostivých obvodů, které by při úderu výboje z nabitých kondenzátorů 

násobiče spolehlivě vypověděly funkci. Provedení separace pomocí izolačních mezer 

lze vidět na obr. 7-3. 

 

 

Obr. 7-3 Provedení izolačních mezer bloku vysokonapěťového měniče 

Šíře izolační mezery byla zvolena jako přibliţně korespondující s izolační mezerou 

pouţitých vysokonapěťových kondenzátorů, jeţ v případě výstupního kondenzátoru 

násobiče vidí plné výstupní napětí měniče. Obsazení plošného spoje ostatními 

součástkami tuto izolační vzdálenost dovolilo udrţet v obou vrstvách plošného spoje, na 

horní vrstvě s potiskem je tento prostor vytyčen také příslušným popisem varujícím 

před moţným úderem při doteku. Energie kondenzátorů násobiče však není ţivot 

ohroţující.  

Při návrhu desky plošného spoje byl dále vyřešen způsob uchycení detekční GM 

trubice. Trubice nesmí být zastíněna ţádným, byť tenkým kovem, neboť taková vrstva 

by změnila její detekční schopnosti. Plastový ani sklolaminátový zákryt není při 

milimetrových tloušťkách nikterak významný. V případě materiálu desky plošného 

spoje FR4 se jedná právě o sklolaminát, detekční trubice se o substrát desky plošného 

spoje tedy můţe mechanicky opírat. Uchycení GM trubice lze vidět na  

obrázku 7-4.  
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Obr. 7-4 Detail uchycení detekční GM trubice na stranách desky plošného spoje 

Samotné uchycení trubice k substrátu plošného spoje bylo provedeno pomocí 

stahovacích pásků se zámkem, které byly protáhnuty skrz frézované podlouhlé otvory 

v plošném spoji po stranách trubice. 

V předešlých kapitolách teoretického rozboru této práce bylo rozebráno i moţné 

stínění mikrokontroléru pomocí olověného plátu. Pro stínění byl jako dostatečný zvolen 

olověný plát o tloušťce 0,5 mm. Olovo, jakoţto kov, je pochopitelně vodivý.    

Při stínění musel tento fakt být zohledněn kvůli moţnému zkratu vývodů pouzdra 

pouţitého mikrokontroléru, přes nějţ má být olověný plát umístěn. Řešení se naskytlo 

v moţnosti olověný plátek obalit v papírové lepicí pásce, jeţ svou tuhostí dostačuje pro 

spolehlivě bezpečné překrytí vývodů pouzdra, aniţ by mohl nastat zmíněný zkrat. 

Tento plátek tvaru čtverce, o délce strany 18,5 mm a se zaříznutými rohy, byl 

vyříznut dvakrát pro stínění mikrokontroléru z obou stran desky plošných spojů. Pod 

mikrokontrolérem je z tohoto důvodu úplná absence elektronických součástek, stejně 

tak pod celým prostorem akumulátoru. Plíšek určený pro spodní stranu desky plošného 

spoje bylo moţné tedy uchytit bez tvarování, plíšek pro stínění horní strany 

mikrokontroléru bylo nutné po obalení papírovou páskou vytvarovat přitlačením okrajů 

přes pouzdro mikrokontroléru. Vznikla tímto potřebná „vanička“, jeţ přiléhá přes 

mikrokontrolér aţ přímo k desce plošných spojů. 

Oba olověné plíšky byly po obalení papírovou lepicí páskou a vhodném 

natvarování přilepeny k desce plošných spojů pomocí průmyslového lepidla  

Chemoprén [49]. Toto lepidlo se ve společnosti ELEDUS s. r. o. [53], pod kterou je tato 

práce řešena, jiţ mnohokrát pro lepení olověných plátů v průmyslových rentgenových 

zařízeních osvědčilo. Výsledné stínění mikrokontroléru lze vidět na obr. 7-5. 

 

 

Obr. 7-5 Detail stínění mikrokontroléru pomocí olověných plíšků na obou stranách 
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Při návrhu desky plošných spojů byla zohledněna i oblast pro umístění integrované 

antény ESP WiFi modulu. V [30] jsou podmínky pro danou okolní měděnou vrstvu 

definovány pomocí několika moţností. V případě měřicího modulu popsaného v této 

práci byla zvolena moţnost s úplnou absencí v oblasti pod anténou a blízké oblasti 

v jejím okolí. ESP komunikační modul byl tedy na okraj desky plošných spojů umístěn, 

při výrobě desky plošných spojů pak frézka bere tento nutný výřez jako obrys desky a 

nevykonává tím činnost navíc. Umístění a okolní vedení měděných cest u ESP WiFi 

modulu lze vidět na obr. 7-6 

 

 

 

Obr. 7-6 Horní a spodní strana desky plošných spojů v okolí ESP WiFi modulu 

 

Při návrhu desky plošných spojů bylo také nutno řešit osazení dvojice 

reproduktorů. Vybrané reproduktory LD-SP-U15.5/8A [43] disponují okruţím z pěnové 

oboustranné lepicí pásky. Prázdnou stranou této lepicí pásky je umoţněno jejich 

uchycení nad otvor, v našem případě, v desce plošných spojů. Toto jednoduché 

mechanické uchycení umoţňuje vyzařovací stranu reproduktoru lehce vyuţít i pro 

navazující zvukovod, jak bude ukázáno dále u mechanické konstrukce krabičky. 

Uchycení reproduktorů lze vidět na obr. 7-7. 

 

 

 

Obr. 7-7 Detail uchycení reproduktorů k desce plošných spojů 
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V neposlední řadě bylo řešeno také uchycení příslušného lithiového akumulátoru. 

Jelikoţ se jedná o typ Lithium – Polymer, jeţ je konstruován jako plochý svitek, lze jej 

přímo uchytit přilepením na rovnou plochu. K přilepení byla vyuţita průmyslová 3M 

pěnová oboustranná lepicí páska, která zaručuje vyrovnání nerovností v prostoru pod 

akumulátorem, které jsou způsobeny umístěním stínícího plíšku mikrokontroléru na 

spodní straně DPS. Detail uchycení lithiového akumulátoru lze vidět na obr. 7-8. 

 

 

Obr. 7-8 Detail umístění lithiového akumulátoru 

V blízkém okolí akumulátoru je umístěn i šesti pinový programovací konektor 

rozhraní SPI. Pozice akumulátoru neumoţňuje bez vlastní demontáţe se k tomuto 

konektoru bez pouţití síly jednoduše připojit, vzhledem k předpokladu nepotřeby 

aktualizace firmwaru je však tento fakt částečně nepodstatný. 
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8. FIRMWARE MIKROKONTROLÉRU 

Firmware pro pouţitý mikrokontrolér ATmega 16 byl napsán v programovacím 

prostředí CodeVision AVR [46]. Toto programovací prostředí disponuje pohodlným  

a interaktivním editorem kódu, výkonným kompilátorem a nástrojem CodeWizard pro 

prvotní inicializaci mikrokontroléru.  

Kód vygenerovaný nástrojem CodeWizard má interpretaci přístupu na úrovni 

registrů, tj. nejsou vyuţívány ţádné zbytečné knihovny navíc. Tento kód lze po 

vygenerování jakkoliv měnit, slouţí především pro orientaci mezi všemi potřebnými 

registry. CodeWizard je téţ schopný vytvořit rutinní funkce pro obsluhu různých 

periferií, jako např. A/D převodník, sběrnice UART apod. 

Prostředí CodeVision AVR téţ disponuje mnoţstvím knihoven pro nejrůznější 

periferie, jako jsou teplotní senzory komunikující po sběrnicích, alfanumerické a 

grafické LCD zobrazovače, externí paměti apod. Integrovaná knihovna pro ovládání 

řadiče KS0108 grafického LCD byla vyuţita i zde. Knihovna disponuje funkcemi pro 

vykreslování tvarů, vypisování textů v základním fontu 5x7 a další řízení displeje. 

Ukázku prostředí Codevision lze vidět na obr. 8-1. 

 

 

Obr. 8-1 Ukázka prostředí CodeVisionAVR 
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8.1 Externí funkce 

Pro přehlednost hlavní struktury kódu, jeţ je vytvořena v hlavní smyčce firmwaru, byla 

většina operací separována do externích funkcí. Většinu těchto funkcí je navíc potřeba 

pouţívat na více místech kódu, jedná se tedy z velké části samozřejmě i o optimalizaci. 

Pro měření napětí skrze interní AD převodník pouţitého mikrokontroléru je v kódu 

implementována funkce unsigned int read_adc(unsigned char). V jádru této funkce je 

obsaţeno předání příslušného makra, definujícího typ napěťové reference a příslušného 

měřeného vstupu (0 – 7 portu A) do registru ADMUX. Měřený kanál se funkci předává 

skrze parametr. Následuje zpoţdění 10 µs pro ustálení napětí na vstupu AD převodníku 

a jeho referenčního vstupu. Po tomto zpoţdění je spuštěn samotný převod napětí na 

binární hodnotu zapsáním logické „1“ do bitu ADSC registru ADCSRA. Následuje 

čekací cyklus, jenţ se opustí po dokončení převodu. Funkce navrací zpět do místa 

volání číselnou hodnotu daného datového typu, jeţ odpovídá měřenému napětí. 

Mezi nejpodstatnější funkce celého kódu lze řadit funkci pro výpočet dávkového 

příkonu. Funkce není sloţitá, jedná se pouze o převod derivace pulzů za určitý čas na 

hodnotu dávky za hodinu. Akumulace pulzů za určitý čas je řešena v sekundovém 

přerušení čítače/časovače 1, přičemţ dočítání pulzů za určitý čas je indikováno 

nastavením příslušného příznaku. Funkce samotná pak po zavolání z hlavní smyčky 

provede vynásobení napočítané hodnoty číslem 60 a podělení počtem sekund, za který 

byl počet pulzů čítán. Dále danou hodnotu číslem 60 vynásobí podruhé. Dvojité 

násobení tímto číslem zahrne do údaje vztah k jedné celé hodině, rozdělené násobení 

eliminuje teoreticky moţné přetečení proměnné. K tomuto by mohlo dojít v případě 

extrémních hodnot, byť je tato proměnná deklarována s hloubkou 32 b. Nakonec je číslo 

poděleno konstantou pouţité trubice. Tímto je získána desetinásobná hodnota 

dávkového příkonu v jednotkách µGy/h.  

Funkce pro výpočet dávkového příkonu je v kódu zdvojena, dávkový příkon je 

totiţ potřeba počítat dvakrát, a to plně nezávisle na sobě. Prvně je potřeba dávkový 

příkon počítat pro měřený údaj zobrazovaný na LCD, přičemţ u tohoto měření lze 

měnit průměrovací čas v rozmezí 5 - 60 s. Druhý samostatný výpočet je zapotřebí pro 

měření dávkového příkonu, jeţ spouští alarm a definuje jeho úroveň. Tento výpočet 

operuje s pevně daným průměrovacím časem 5 s, jeţ definuje maximální prodlevu mezi 

spuštěným alarmem a aktuálním stavem dávkového příkonu v místě měření. Zároveň 

definuje nejkratší moţnou dobu, po kterou je případně spuštěný alarm aktivní. 

Důleţitou součástí kódu jsou funkce pro výpis konkrétních naměřených hodnot, 

tedy celkového počtu pulzů, celkové kumulované dávky a dávkového příkonu. Tyto 

funkce jsou ve svém jádru velice jednoduché, princip spočívá pouze v převedení 

hodnoty příslušné proměnné na tvar vhodný pro výpis. Výpis je prováděn pomocí 

převodu hodnoty proměnné na pole znaků a následné vykreslení pomocí funkce 

glcd_outtextxy(x, y, char). Tato funkce je obsaţena v knihovně pro řízení  

grafického LCD glcd.h, jeţ je součástí prostředí CodeVision AVR. Funkci se předávají 

parametry x a y pozice pro výpis a také proměnná typu pole znaků, ve kterém jsou 

uloţena data pro výpis. Převod proměnné na pole znaků se provádí pomocí funkce 

itoa(int, char), která je součástí standardní I/O knihovny stdio.h. Proměnné pro výpis, 

jeţ mají disponovat desetinným místem, jsou v kódu zpracovávány jako celočíselné,  

a to desetinásobně větší. Při výpisu se proto nejdříve dělením deseti získává celočíselná 
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hodnota, následně dělením modulo deseti hodnota za desetinnou čárkou, konkrétně o 

jednom desetinném místě. Tento princip výpisu na grafický LCD a samotném 

zpracování měření dat se ukázal jako významně méně výkonově i paměťově náročný, 

neţ počítání s desetinnými čísly a vyuţívání funkce print. 

Ve funkci pro výpis celkové dávky je navíc implementován i výpočet této dávky, 

neboť se jedná pouze o podělení aktuálního počtu pulzů konstantou trubice, jeţ udává 

výrobce.  

Konstanta pouţité trubice LND 714, po přepočítání na hodnotu v jednotkách Gray, 

činí 54. Tato hodnota je uloţena v proměnné v paměti EEPROM mikrokontroléru, coţ 

umoţňuje rekalibraci přístroje skrz příslušnou poloţku v nabídce na grafickém LCD.  

Funkce pro vykreslování příslušných znaků na hlavní obrazovce zařízení mají 

jednoduchou strukturu. Jedná se v podstatě, podle předaného parametru „1“ nebo „0“, 

buď o zobrazení, nebo smazání daného znaku, případně pomocí dalších parametrů o 

jeho překreslení. Jednotlivé znaky – ikony – jsou uloţeny jako pole hodnot 

v samostatné knihovně sprites.c. Struktura kaţdého takového pole začíná dvěma bajty, 

které definují šířku a výšku obrázku. Za těmito bajty následují samotná data symbolu. 

Veškeré symboly jsou uloţeny v paměti FLASH mikrokontroléru. Pro jejich 

vykreslování je v knihovně grafického LCD přítomna funkce  

glcd_putimagef(x, y, picture, type). Této funkci se předává parametr x a y, jeţ definují 

pozici vykreslování od levého horního rohu obrázku, dále pak název pole, ve kterém je 

obrázek uloţen a nakonec způsob, kterým je obrázek vykreslen. Funkce umoţňuje pro 

vykreslování vyuţít přímé nakopírování (překreslení), nebo sloučení pomocí funkcí 

AND, OR nebo XOR. Slučovací funkce vyuţity nebyly, vykreslování veškerých 

grafických bloků je prováděno jako přímé pomocí parametru GLCD_PUTCOPY.  

Všechny potřebné symboly, tj. znak radiace pro grafickou indikaci spuštěného 

alarmu, znak deseti stupňů nabití baterie, znak šipky pro navigaci v menu, znak 

odpojeného a připojeného WiFi ESP modulu, znak připojené nabíječky do portu mikro 

USB a znak odemknutého a zamknutého zámku byly vytvořeny v programu Paint, jeţ je 

primárně implementován v operačním systému Microsoft Windows. Tento grafický 

editor disponuje rastrovým vykreslováním, znaky v něm vytvořené lze tedy přímo 

aplikovat na grafický LCD. Návrh všech pouţitých symbolů lze vidět na obr. 8-2. 

 

 

Obr. 8-2 Ikony pouţité v měřicím modulu 
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V editoru Paint byl vytvořen i návrh hlavní obrazovky zařízení. Hlavní obrazovka 

obsahuje ve svém středu na levé straně čtyři řádky. První řádek slouţí pro výpis 

celkového počtu pulzů z GM trubice, druhý řádek pro výpis celkové absorbované dávky 

a třetí řádek pro výpis dávkového příkonu. Čtvrtý řádek slouţí pro výpis statusu, je nebo 

není-li spuštěn alarm. Je-li spuštěn alarm, vypíše se v tomto řádku i jeho úroveň (1 – 3 

dle naměřeného dávkového příkonu). V pravé prostřední části je pak vymezen prostor 

pro vykreslování točícího se znaku radiace, jeţ graficky indikuje spuštěný alarm. Horní 

část LCD je pak vyhrazena pro status nabíječky a akumulátoru, status WiFi, aktuální 

systémový čas a symbol zámku. Ve spodní části obrazovky pak jsou umístěny tři 

poloţky: SETTINGS, LOCK a OFF. Mezi těmito poloţkami lze přepínat rotačním 

kodérem a jeho stiskem danou poloţku vybrat. Návrh hlavní obrazovky lze vidět  

na obr. 8-3. 

 

Obr. 8-3 Návrh hlavní obrazovky měřicího modulu 

Ikony navrţené v editoru Paint bylo potřeba převést na daná pole hodnot, jeţ by 

byla příslušná funkce schopna bez problémů vykreslit. K tomuto účelu je prostředí 

CodeVision AVR vybaveno nástrojem LCD Vision. Tento nástroj je schopný načíst 

běţně pouţívané typy grafických souborů, tyto načtené soubory převést do stupňů šedi, 

případně do černobílého rastru, a dle zvoleného grafického řadiče s příslušným 

rozlišením tento grafický soubor převést na potřebné pole hodnot i s deklarací datového 

typu uloţeného v paměti Flash. Nástroj LCD Vision pak umoţňuje vygenerovaný kód 

exportovat do samostatné knihovny .c spolu s příslušným hlavičkovým souborem .h. 

Ukázku práce s nástrojem LCD Vision lze vidět na obr. 8-4. 

 

 

Obr. 8-4 Ukázka práce s nástrojem LCD Vision 
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Veškeré ikony v podobě knihoven, včetně návrhu hlavní obrazovky, byly sloučeny 

do knihovny jediné, nesoucí název sprites.c. Ve společném hlavičkovém souboru 

sprites.h byly pak vytvořeny makra nesoucí poziční x a y hodnoty všech ikon, jeţ jsou 

v knihovně obsaţeny. Tato makra jsou vyuţívána hlavním kódem pro jejich pozicování, 

jejich změnou lze tak pozice všech vykreslených objektů upravovat. 

Mezi ostatní externí funkce se dále řadí vypsání aktuálního času (volána při 

změně), změna oddělovače hodin a minut z tečky na dvojtečku a naopak (volána kaţdou 

sekundu) a funkce pro vykreslení stavu nabití akumulátoru a případné připojené 

nabíječky.  

Funkce pro vykreslování stavu nabití akumulátoru je sloţena z měřicí sekvence a 

vnořených podmínek, jejichţ parametry jsou rozhodovací úrovně o stavu nabití. Tyto 

rozhodovací úrovně jsou na začátku hlavního kódu zadefinovány jako makra, jeţ svojí 

číselnou hodnotou přímo odpovídají dané hodnotě navracené z AD převodníku při 

měření napětí akumulátoru.  

Měřicí sekvence pak obsahuje nastavení pinu 0 portu A do vysoké logické hodnoty, 

čímţ tranzistor N MOS Q10 připojí k akumulátoru měřicí dělič s poměrem 1:1. 

Následuje krátké zpoţdění 2 ms pro ustálení napětí na středu tohoto děliče, jeţ je 

uzemněn kondenzátorem 10 nF. Po tomto zpoţdění je zavolána funkce pro měření 

napětí pomocí interního AD převodníku na pinu 1 portu A, jeţ do funkce navrátí 

změřenou hodnotu. Po navrácení z měřicí funkce se deaktivuje pin 0 portu A a měřicí 

dělič se od akumulátoru odpojí. Dle změřené hodnoty se poté zařídí následující vnořené 

podmínky a vykreslí daný stav akumulátoru. 

 

8.2 Rutiny externích přerušení 

Mikrokontrolér ATmega 16 disponuje celkem třemi vstupy pro externí přerušení. 

Přerušení jsou seřazeny od 0 do 2 podle priority, jeţ je dána vektorem přerušení, od 

nejvyšší po nejniţší.  

Přerušení INT0 je nastaveno na detekci vzestupné hrany, která je generována 

tvarovačem pulzů z čítací GM trubice. Rutina tohoto přerušení obsahuje na svém 

začátku globální zablokování přerušení pomocí instrukce #asm("cli"), které je 

následováno inkrementací příslušné proměnné čítající pulzy. Pomocí jednoduché 

podmínky je zde i provedeno ošetření přetečení čítací proměnné do hodnoty 9999999, 

která svým počtem číslic odpovídá maximální hodnotě, které je na grafickém LCD 

vymezen prostor. Při přetečení proměnné je krom jejího vynulování také nastaven 

příslušný příznak přetečení. Na závěr funkce je nastaven příznak indikující změnu 

hodnoty počtu pulzů, který slouţí pro následnou obsluhu v hlavní smyčce kódu. Po 

tomto nastavení je povoleno globální přerušení pomocí instrukce #asm("sei").  

Externí přerušení INT1 slouţí pro detekci pohybu rotačního kodéru, jeţ slouţí pro 

ovládání měřicího modulu. Rotační kodér generuje s kaţdým krokem vţdy opačnou 

hranu, toto přerušení proto bylo nastaveno v příslušných registrech pro spouštění při 

obou jejich polaritách. Rutina přerušení INT1 obsahuje vnořené podmínky, jeţ jsou 

podmíněny hodnotou proměnné menu_level. Tato proměnná definuje, která 

z obrazovek (hlavní obrazovka, menu, nastavování) má být aktuálně zobrazena.  
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Dále je v podmínkách rutiny přerušení INT1 zahrnuta proměnná navigator_pos, která 

definuje, na které pozici které obrazovky se právě nachází kurzor – ikona tvaru malé 

šipky. Začátek a konec tohoto přerušení je opět ohraničen globálním vypnutím a 

zapnutím přerušení. 

Externí přerušení INT2 slouţí pro detekci stisku tlačítka kodéru. Tlačítko kodéru 

slouţí pro potvrzování vybrané poloţky z nabídky hlavní obrazovky a obrazovky menu 

a také pro potvrzení zadávaných hodnot. Rutina přerušení je opět sestavena z mnoţství 

vnořených podmínek, jeţ jsou podmíněny proměnnou menu_level a navigator_pos, 

podobně jako v případě přerušení INT1. V tomto přerušení je zahrnut i jednoduchý 

mechanismus ošetřující zákmity tlačítka, který spočívá v integračním filtru. Čítací 

proměnná tohoto filtru je při stavu nízké logické úrovně na vstupu mikrokontroléru 

portu B 2 z tlačítka inkrementována o jedničku, v případě vysoké logické úrovně na 

tomto vstupu je proměnná dekrementována. Vnitřní funkce rutiny přerušení je spuštěna 

aţ po načítání této proměnné do určité hodnoty. Po provedení funkce rutiny je pak před 

globálním povolením přerušení ještě vynulován příznak tohoto přerušení, aby se 

předešlo druhému neplatnému spuštění. 

 

8.3 Rutiny přerušení čítačů a RX UART 

V mikrokontroléru ATmega 16 jsou integrovány celkem tři čítače/časovače, z nichţ dva 

jsou 8 b a jeden 16 b. Čítače jsou vyuţity všechny tři pro časově kritické části kódu, 

jako čítání systémového času, odměřování konkrétního času pro čítání pulzů a 

generování optického a akustického návěští spuštěného alarmu. 

Čítač/časovat 0 je 8 b, jeho mód je nastaven na Overflow Interrupt, tedy ţe rutina 

přerušení se vyvolá, přeteče-li čítací registr. Čítač je primárně deaktivován, slouţí pro 

generování akustického a optického návěští spuštěného alarmu skrz výstupy 

mikrokontroléru port D 4 (červené LED) a port B 3 (reproduktory). Pro aktivaci čítače 

je tento spuštěn a jeho dělička je nastavena na hodnotu 64. Tímto je dosaţeno periody 

čítače přesně 0,512 ms. Touto periodou je skrz příslušné vnořené podmínky a dělící 

proměnné, generována perioda 10,24 ms pro blikání s červenými LED a střídavě 

primární perioda čítače a perioda 1,024 ms pro generování dvou tónů pomocí 

instalovaných reproduktorů. Niţší tón je navíc ještě přerušován kmitočtem blikání LED, 

akustické návěští v případě spuštění alarmu tedy zní velmi výrazně. Rutina přerušení je 

také ohraničena globálním zapnutím a vypnutím přerušení. 

Čítač/časovač 1 je 16 b dvojitý, vyuţita je pouze jedna část čítače a to v módu 

Compare Match Interrupt, tedy spuštění rutiny čítače v případě rovnosti čítacího a 

komparačního registru. Čítač běţí neustále i ve vypnutém stavu zařízení, dělička je zde 

nastavena na hodnotu 1024. Společně s hodnotu komparačního registru  

OCR1 = 15624 dává tento čítač periodu přesně 1 s. Rutina tohoto přerušení je tedy 

vyuţita pro čítání systémového času, pro kumulaci derivací pulzů za poslední sekundu 

pro měřený dávkový příkon a dávkový příkon spouštění alarmu a nastavování příznaků 

změny času a nutnosti změny oddělovače hodin a minut. Tyto příznaky jsou pak 

obslouţeny hlavní smyčkou. Rutina přerušení je opět ohraničena globálním zapnutím a 

vypnutím přerušení. 



 66 

Čítač/časovač 2 je, stejně jako čítač/časovač 1, 8 b. Čítač slouţí pro obsluhu 

zelených LED, jeţ indikují stav nabíjení plynulým „dýcháním“, případně stav plného 

nabití plným svitem. Čítač je primárně deaktivovaný, v případě detekce připojení 

nabíječky do portu mikro USB je tento čítač spuštěn v módu Fast PWM  

s periodou 8,16 ms. Rutina čítače, na základě příznaku indikujícího stav nabíjení skrz 

hlavní smyčku z portu B 0, jeţ je připojen na indikační výstup nabíjecího obvodu, 

obsluhuje celý proces řízení hodnoty PWM pomocí statické proměnné, jeţ je 

v jednoduché podmínce čítána a následně zapisována do komparačního registru OCR2. 

Hodnota v tomto registru přímo určuje úroveň střídy PWM výstupu, jeţ ovládá zelené 

LED skrz N MOS. 

V rutině přerušení sběrnice UART pro RX, jeţ je připojena k WiFi modulu ESP, je 

pouze příjem dat do zásobníku dlouhého 8 znaků, neboť odezva většiny pouţitých AT 

příkazů činí pouhé „OK\r\n“. Cokoliv jiného lze ignorovat, krom odezvy AT příkazu 

AT+CIFSR [29], jeţ navrací statickou IP adresu přidělenou DHCP serverem a statickou 

MAC adresu. Tento AT příkaz zde však není vyuţit. 

 

8.4 Hlavní smyčka 

Po inicializaci veškerého HW (čítače, LCD apod.) v hlavní funkci main, skočí tato do 

hlavní smyčky. Hlavní smyčka je rozdělena do několika částí, z nichţ na samém 

začátku jsou obsluhovány funkce „reálného času“, které navíc nejsou závislé na právě 

aktivním typu obrazovky. Jedná se o volání výpočtu dávkového příkonu pro spuštění 

alarmu a jeho následné případné spuštění či zastavení, dále spouštění a zastavení 

indikace nabíjení akumulátoru a jeho případnou indikaci plného nabití. Část pro výpočet 

dávkového příkonu pro spouštění alarmu je prováděna na základě příznaku, jenţ 

indikuje změření počtů za pevně daný čas 5 sekund, je zde tedy zaneseno i odesílání 

krátkého logu přes sběrnici UART do WiFi modulu ESP. Odesílání dat skrz sběrnici 

UART je realizováno pomocí funkce printf(). Příklad odesílání logů přes WiFi lze vidět  

na obr. 8-5. 

 

 

Obr. 8-5 Odesílané logy počtu pulzů, dávky a dávkového příkonu 
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Odesílaný log obsahuje časovou značku, počet pulzů, celkovou dávku, aktuální 

dávkový příkon a úroveň případně vyvolaného alarmu. 

V hlavní smyčce následuje část vnořených podmínek, jejichţ parametrem je úroveň 

menu – obrazovky. V případě hodnoty úrovně obrazovky 0 je zobrazena hlavní 

obrazovka. Tuto část vykreslování hlavní obrazovky lze opět rozdělit na část 

podmíněnou příznaky, jeţ indikují změnu některé z měřených hodnot a také, změnil-li 

se systémový čas, případně status uzamknutí. Platí-li některý z příznaků, daná hodnota 

se zaktualizuje a daný příznak vynuluje pro příští pouţití. Druhá část této podmínky 

hlavní obrazovky je podmíněna příznakem, jenţ indikuje uplynutí jedné sekundy 

v systémovém času. Uvnitř této podmínky je ukryta změna oddělovače času, aktualizace 

statusu akumulátoru, volání funkce pro rotaci znaku radiace, je-li vyvolán alarm, a na 

samém konci vynulování příslušného příznaku. 

Následuje úroveň obrazovky 1, která indikuje obrazovku se seznamem poloţek 

v nastavení zařízení. Další úrovně obrazovky pak obsluhují kaţdou z těchto poloţek. 

Rozhodovací úrovně pro spuštění alarmu byly zvoleny podle hodnot určitých 

situací, jeţ jsou podrobně popsány ve vyhlášce číslo 422/2016 Sbírky zákonů [53]. 

Jedná se o vyhlášku o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. 

V paragrafu 13 části druhé této vyhlášky je stanoveno, ţe zdroj ionizujícího záření lze 

povaţovat za nevýznamný, nepřesahuje-li příkon prostorového dávkového ekvivalentu 

ve vzdálenosti 0,1 m od jeho povrchu hodnotu 1 µSv/h. Mluvíme-li o zdrojích 

rentgenového záření v průmyslu, jehoţ parametr dávkového ekvivalentu je roven jedné, 

pak lze namísto jednotky Sievert mluvit téţ o jednotce Gray, která je měřicím modulem 

popsaným v této práci, měřena. Limit alarmu první úrovně byl tedy stanoven  

na 1 µGy/h. Stejný odstavec dále uvádí, ţe maximální dávkový ekvivalentní příkon ve 

stejné vzdálenosti a za stejných podmínek, avšak při manipulaci se zdrojem záření 

pouze pomocí rukou, činí 250 µSv/h, tedy v případě měřicího modulu zde popsaného se 

jedná o měřenou hodnotu 250 µGy/h. Tato hodnota byla vyuţita pro definici limitu 

alarmu třetího stupně. Druhý stupeň pak byl zvolen kompromisem na úrovni dávkového 

příkonu 10 µGy/h. 

Celý kód je podmíněn mnoţstvím příznaků, jeţ reprezentují jednotlivé 

separovatelné části firmwaru. Celkový kód v mikrokontroléru zabírá přibliţně 12 kB 

paměti z 16 kB dostupných, byla téţ vyuţita většina HW prostředků mikrokontroléru 

ATmega 16, jeţ je zde vyuţit. Pro další rozšíření funkcí firmwaru lze v případě potřeby 

mikrokontrolér zaměnit za typ s větším objemem paměti FLASH, avšak se stejným 

rozloţením vývodů. Takových mikrokontrolérů je v dané řadě dostatek. Celý kód je 

dostupný na přiloţeném CD. 
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9. KRABIČKA ZAŘÍZENÍ 

Krabička pro umístění elektroniky jako celku byla vymodelována v SW SolidWorks 

[50]. Jedná se o špičkový a ucelený nástroj, jeţ je pouţíván mnoha konstruktéry po 

celém světě. Licence je zdarma dostupná i pro studenty. 

Návrh krabičky od samého počátku počítal s dvoudílnou konstrukcí. Vize spočívala 

v kvádru o rozměrech uchytitelných ve dlani, z jehoţ horní strany povede úzký krytý 

prostor, ve kterém bude umístěna detekční GM trubice. 

9.1 Návrh a tisk krabičky 

Krabička byla v SW SolidWorks modelována samostatně pro přední i zadní část. Obě 

části počínaly kvádrem o rozměrech 84 x 163 x 16 mm. Hloubka 16 mm při zahrnutí 

opěrného schodku výšky 0,5 mm, dále tloušťky desky plošných spojů 1,5 mm a 

tloušťky stěny krabičky 3 mm dovoluje pro uchycení desky s elektronikou pouţít 

z obou stran distanční sloupky výšky 12 mm, které jsou běţně prodejné.  

Na počátečním kvádru byla vytvořena skica definující obvod krabičky, tedy výřez 

prostoru vedle výstupku, v němţ je ukryta čítací GM trubice. Po odebrání skici byl 

vyhlouben prostor pro knoflík rotačního kodéru. Uvaţovaný knoflík má průměr 31,5 

mm, otvor pro něj byl vymodelován s průměrem 33 mm pro eliminaci tření knoflíku o 

vnitřní stěnu krabičky v důsledku radiálního zatíţení osy rotačního kodéru. 

Jelikoţ byl, při následném odebrání materiálu pomocí funkce „Skořepina“ tak, aby 

zůstal jen povrch kvádru s tloušťkou stěny 3 mm, v okolí knoflíku rotačního kodéru 

zjištěn velký úbytek hmoty, který by měl za následek mechanickou nestabilitu 

vyrobeného plastového dílu, byla v okolí knoflíku hmota přidána nabalením další 

tloušťky 3 mm na původní vnitřní plochu skořepiny. Tento detail lze vidět, i se 

zaoblením konečného návrhu předního dílu a otvorem pro distanční sloupek  

na obr. 9-1. 

 

 

Obr. 9-1 Detail zesílení stěny předního dílu v okolí knoflíku rotačního kodéru 
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V části předního dílu byl dále vymodelován potřebný zvukovod pro distribuci 

akustického vlnění z reproduktoru přilepeného k desce plošných spojů na zadní straně. 

Zvukovod byl proveden jako dutý válec s tloušťkou stěny 2 mm a o délce 12 mm, tedy 

tolik, aby svým koncem přesně doléhal na povrch. Tímto opěrem dává zvukovod 

zařízení další mechanické posílení. 

Vnější strana zvukovodu byla po obvodu kruţnice otvoru zaoblena poloměrem  

3 mm. Otvor mířící směrem ven byl dále zakryt jednoduchou symetrickou mříţkou, 

která ve výsledku brání zanesení větších částic do vnitřku zvukovodu. Reproduktor 

samotný je chráněn průzvučnou pevnou tkaninou, společně s tímto zákrytem je tedy 

reproduktor proti vnějším mechanickým vlivům dobře chráněn. Vymodelovaný 

zvukovod spolu s krycí mříţkou a zaoblením výsledného modelu lze vidět na obr. 9-2. 

 

 

Obr. 9-2 Detail vymodelovaného zvukovodu reproduktoru 

V předním dílu krabičky dále následovalo nadefinování skici, jeţ slouţí jako 

vnitřní obvod schodku na samém kraji předního dílu, jeţ se stýká s dílem zadním. 

Schod po celém obvodu slouţí pro mechanické zaklesnutí obou dílů krabičky tak, aby 

nedocházelo k jejich vzájemnému vychylování. Výška schodku činí 1 mm, jeho šířka 

poté 1,2 mm, coţ při síle stěny 3 mm dává rezervu 0,6 mm. Tato rezerva je nutná kvůli 

následné tvorbě obou dílů krabičky pomocí 3D tisku, jeţ vykazuje jistou nemalou 

nepřesnost oproti např. vstřikování plastů do formy. Detail schodku po obvodu předního 

dílů lze vidět na obr. 9-3. 

 

 

Obr. 9-3 Detail schodku přední části krabičky 



 70 

V předním dílu krabičky následovalo jiţ pouze vytvoření otvorů pro distanční 

sloupky a pro grafický LCD. Na závěr byl přední díl zaoblen na všech místech, kde 

můţe zaoblení zlepšit mechanickou vazbu mezi jednotlivými plochami krabičky. Díl 

byl téţ zaoblen po obvodu tak, aby při drţení nebyla o dlaň opřena ţádná nezaoblená 

hrana. 

Zadní díl krabičky byl tvořen ve stejném smyslu, jako díl přední, pouze s rozdílem 

absence otvoru pro knoflík rotačního kodéru a absence otvoru pro grafický LCD. Pozice 

distančních sloupků, místa pro uloţení výstupku desky plošných spojů s uchycenou 

detekční GM trubicí a zvukovod reproduktoru pro opačný směr jsou shodné, jen 

zrcadlově převrácené vůči přednímu dílu. Navíc přibyl otvor pro připojení konektoru 

mikro USB, jeţ byl vytvořen jako výsek o rozměrech 10 x 4,5 mm. Jiţ zaoblený otvor 

mikro USB nabíjecího konektoru na konečném modelu zadní části krabičky, společně 

s vyhlazenou protější částí předního dílu, lze vidět na obr. 9-4.  

 

 

Obr. 9-4 Detail otvoru nabíjecího mikro USB konektoru 

 

V zadním dílu krabičky byl na závěr vytvořen obdobný schodek, jako v dílu 

předním, jen v reverzní podobě. Předpoklad tedy je, ţe oba díly krabičky do sebe bez 

větších potíţí zapadnou. 

K oběma dílům krabičky byl ještě vymodelován díl okénka, jeţ bude vyříznuto na 

laserové řezačce z plexiskla o tloušťce 2 mm. Toto okénko s rozměry 58 x 31 mm bude 

do vytištěné krabičky vlepeno. 

SW SolidWorks disponuje nástrojem pro vytvoření sestav z mnoţství dílů. Sestava 

byla provedena i u této vymodelované krabičky, a to z předního a zadního dílu krabičky 

a z plexisklového okénka. Sestavu všech zmíněných dílů lze vidět na obr. 9-5. Podrobný 

výkres předního dílu krabičky je uveden v příloze 10, výkres zadního dílu krabičky pak 

v příloze 11. 
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Obr. 9-5 Sestava všech dílů krabičky 

Orientační rozměry krabičky lze vidět na obr. 9-6. 

 

Obr. 9-6 Orientační rozměry krabičky 

Model krabičky byl od počátku uvaţován pro prototyp zařízení pro výrobu pomocí 

3D tisku. Další výroba krabičky pomocí vstřikování plastu do formy není z tohoto 

modelu moţná bez jeho úpravy. Model pro formu na vstřikování plastů musí být 

upraven tak, aby veškeré stěny kolmé ke stěně přední (zadní) s touto svíraly malý úhel 

(jednotky stupňů). Je to nutné z důvodu principu technologie vstřikování plastu – nebýt 

tohoto úhlu, nebyl by plastový výlisek schopný z formy vypadnout bez poškození. 
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Vymodelovaný přední a zadní díl krabičky byl vytisknut na 3D tiskárně  

Prusa i3 MK2 českého konstruktéra, jimiţ je ve větším počtu vybavena Brněnská dílna 

FabLab [51]. Dílna umoţňuje za členský poplatek přístup k jejímu kompletnímu 

vybavení, mezi kterým je i laserová řezačka, na níţ bylo vyříznuto sklíčko krabičky. 

Tiskárna Prusa i3 MK2 umoţňuje rozlišení vrstvy tisku aţ 0,5 mm, coţ pro případ zde 

popisované krabičky bohatě stačí. 

Krabička byla vytištěna z plastu typu PLA (vlákno polymléčné kyseliny [52]). 

Tento materiál disponuje dostatečnou mechanickou a chemickou odolností, nevýhodou 

je sníţená tepelná odolnost, v běţném prostředí však vyhoví.  

Barva plastu PLA, z nějţ byla krabička vytištěna, byla zvolena světle modrá čirá. 

Čirost plastu byla primární podmínkou, neboť zařízení obsahuje mnoţství LED, jeţ 

indikují jednotlivé stavy, v nichţ se zařízení nachází. Tomuto faktu nahrává i moţnost 

nastavení zmíněné 3D tiskárny, kdy jsou plným objemem tištěny jen vnější strany 

výrobku tloušťkou 1 mm, přičemţ přebývající vnitřek stěn zůstává vyztuţený pouze 

čárami, jeţ zaručují mechanickou pevnost. 

Průhlednost krabičky je bohuţel omezena vzorem charakteristickým pro 3D výtisk, 

při tvorbě krabičky pomocí vstřikování plastu do formy se tento vzor však 

nepředpokládá a optické vlastnosti výlisku budou nesrovnatelně lepší. 

Vytištěný přední díl krabičky lze vidět na obr. 9-7, vytištěný zadní díl pak  

na obr. 9-8. 

 

 

Obr. 9-7 Vytištěný přední díl krabičky 
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Obr. 9-8 Vytištěný zadní díl krabičky 

Takřka všechny části a detaily krabičky byly vytištěny dostatečně přesně, 

nevyjímaje především schodek na okrajích obou dílů, díky kterým do sebe krabička umí 

pevně zapadnout. 

Výtisk zvukovodů reproduktoru i přes nároky na strukturu krycí části vyšel bez 

problémů, stejně tak zesílení stěny předního dílu v okolí otvoru pro knoflík rotačního 

kodéru. Tyto detaily lze vidět na obr. 9-9. 

 

 

Obr. 9-9 Detail zvukovodu a zesílené stěny v okolí knoflíku rotačního kodéru 

Meze zmíněné 3D tiskárny se projevily pouze v jediném případě, a to u zaoblení 

krajů obou dílů – předního i zadního. Zaoblení, jak jiţ bylo řečeno, bylo v modelu 

vytvořeno pro pohodlné drţení krabičky – a tím i celého zařízení - v dlaních. Rovina 

tisku byla shodná s rovinou čel obou dílů krabičky, při tvorbě tohoto zaoblení tedy 

musela tiskárna nejdříve vytvořit „odskok“ od roviny tisku, aby na tomto mohla začít 

pod úhlem, který je dán fyzikálními moţnostmi tisku, daný poloměr zaoblení. 

V důsledku tohoto je počátek zaoblení daných hran na začátku mírně ostrý, lze to dobře 

vidět na obr. 9-10, přičemţ rovina tisku je vůči obrázku vodorovná. 
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Obr. 9-10 Detail zaoblení bočních hran krabičky 

Krabičku jako sloţený celek lze vidět na obr. 9-11. 

 

 

Obr. 9-11 Krabička sloţená z předního a zadního dílu 

Konečná přesnost zmíněné 3D tiskárny se po vytisknutí obou dílů krabičky zařízení 

ukázala jako více neţ dostatečná, díly do sebe zapadly bez jakýchkoliv zádrhelů, navíc i 

s malou vůlí, způsobenou zbytečně velkou mezerou mezi opěrnými schodky na rozhraní 

obou dílů krabičky. 
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9.2 Sestavené zařízení 

Mechanická sestava kompletního zařízení byla vyřešena pomocí plastových 

polyamidových distančních sloupků, které prochází skrz plošný spoj a oba díly plastové 

vytištěné krabičky. Plastové distanční sloupky byly zvoleny z důvodu moţného 

mechanického poškození výtisku krabičky při pouţitý sloupků kovových. 

Šrouby pojící veškeré díly dohromady skrze zmíněné distanční sloupky, byly 

zvoleny téţ z materiálu polyamid. Obecně není doporučeno, především skrze závity, 

kombinovat plastové a kovové materiály. Fotografii kompletně sloţeného a oţiveného 

zařízení lze vidět na obr. 9-12. 

 

 

 

Obr. 9-12 Kompletně sestavené a oţivené zařízení 
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Zařízení je na obr. 9-12 vyobrazeno se svítícími zelenými LED indikujícími stav 

nabíjení a rozsvícenými červenými LED indikujícími zvýšenou úroveň radiace. Ostatní 

pohledy zařízení lze vidět na obr. 9-13. 

Na obr. 9-13 lze téţ vidět konkrétní usazení kolečka rotačního kodéru. Toto 

kolečko přesahuje okraj krabičky přibliţně o 3 mm, coţ bohatě stačí pro otáčení palcem 

pravé ruky s pouţitím i velmi malého přítlaku (zvolený rotační kodér se točí velmi 

plynule a lehce). Je zde téţ zřetelná pozice nabíjecího konektoru mikro USB a pozice a 

vzhled výstupů obou zvukovodů. 

 

 

 

Obr. 9-13 Boční a zadní pohled na zhotovené zařízení 
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10. RADIAČNÍ ODOLNOST 

Zařízení bylo zkonstruováno s ohledem na odolnost vůči zvýšeným intenzitám radiace 

ve spektrální oblasti průmyslových rentgenových zdrojů záření. Kritickým blokem byl 

v tomto případě mikrokontrolér disponující vnitřními paměťmi typu FLASH a SRAM. 

Obdobnými součástmi disponuje i bezdrátový komunikační WiFI modul ESP.  

Pro zastínění kritických prvků byl zvolen olověný plech o tloušťce 0,5 mm. Tímto 

plechem byl však ve výsledku zakryt pouze řídící mikrokontrolér, neboť zakrytí 

komunikačního modulu by mělo s největší pravděpodobností za následek narušení jeho 

podmínek, za kterých byl udělen certifikát FCC. Zastíněním řídícího mikrokontroléru 

by měla být zaručena odolnost kódu v tomto nahraném, tedy i akustická a optická 

signalizace zvýšené úrovně radiace v místě měření. I při plném výpadku funkčnosti 

mikrokontroléru však zůstává alespoň signalizace jednotlivých pulzů z čítací GM 

trubice pomocí bílých záblesků příslušných LED a hlasitým ťukáním z reproduktorů, 

neboť tyto funkce nejsou firmwarem mikrokontroléru nijak podmíněny. 

Radiační odolnost byla otestována v rentgenovém zařízení SCIOX [55] firmy 

ELEDUS s. r. o. [54]. Toto zařízení je v jedné ze svých základních konfigurací schopno 

generovat rentgenové záření aţ do energie 80 keV při proudu anody rentgenky  

aţ 400 µA. Rentgenové pracoviště se zařízením SCIOX lze vidět na obr. 9-14. 

 

 

Obr. 10-1 Rentgenové pracoviště firmy ELEDUS s. r. o. 

Rentgenové zařízení SCIOX je ve svém nitru vybaveno plošným CMOS snímačem 

s rozlišením 2304 x 1300 px a velikostí pixelu 49 µm. Dále toto zařízení disponuje 

víceosým pozičním systémem, jeţ je schopno nést rentgenované objekty do hmotnosti 

přibliţně 1 kg a tyto pozicovat v celém vnitřním prostoru rentgenové komory. Přiblíţení 

ke zdroji rentgenového záření má za následek zvětšení ve výsledném obrazu, u měřicího 

modulu zde popsaného tohoto vyuţito nebylo, neboť samotný modul svým hlavním 

tělem – bez přesahující trubice – zabírá celý prostor snímače. 
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Podstata testu radiační odolnosti byla zvolena velice jednoduchá – sestavený a 

aktivní měřicí modul bude umístěn do komory rentgenového zařízení SCIOX, kde bude 

po dobu šesti hodin vystaven maximální intenzitě a maximální energii fotonů 

generovaného rentgenového záření. Po vystavení této dávce nesmí modul vykazovat 

jakýkoliv druh chyby jak před HW resetem, tak po něm, ať uţ jde o detekci samotnou, 

zobrazování na grafickém LCD, pohyb v menu a podobně. Měřicí modul umístěný na 

plošném CMOS snímači v rentgenové komoře zařízení SCIOX lze vidět na obr. 9-15. 

 

 

Obr. 10-2 Měřicí modul umístěný na CMOS snímači zařízení SCIOX 

Pro ovládání celého rentgenového zařízení SCIOX slouţí aplikace SCIOX 

Software [56], jeţ je pod příslušným operačním systémem nainstalována na vnitřním 

počítači typu PC. Obsluze rentgenového zařízení je k dispozici dvojice Full HD 

monitorů, klávesnice a myš.  Příklad ovládací aplikace SCIOX Software se spuštěným 

rentgenovým snímáním v reálném čase lze vidět na obr. 9-16. 

 

 

Obr. 10-3 Ukázka aplikace SCIOX Software pro ovládání rentgenových zařízení 
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Aplikace SCIOX Software je řešena intuitivně a přehledně. V levé části okna je 

k dispozici panel s nastavením jednotlivých parametrů zdroje rentgenového záření 

(napětí anody, proud anodou, doba expozice), dále počet snímků pro průměrování 

(eliminace šumu) a v neposlední řadě cesta v souborovém systému pro ukládání snímků. 

V prostřední části aplikace je k dispozici okno s obrazem z CMOS snímače 

citlivého na rentgenové záření, v pravé části pak okno s obrazem v reálném čase 

z vnitřní kamery, na které lze pozorovat odezvu pozičního systému. Ovládání pozičního 

systému je k dispozici ve formě posuvníků v okolí prostředního rentgenového obrazu. 

Po vystavení měřicího modulu výše uvedené dávce byl po ruční kontrole funkcí 

měřicí modul připojen k programátoru USB ASP, pomocí kterého byl vyčten obsah 

paměti FLASH. Tento byl následně uloţen do souboru. Extrahovaný hexa kód byl 

porovnán s původním kódem, jeţ byl vygenerován prostředím CodeVision AVR. 

Porovnání proběhlo v internetové aplikaci dostupné na [57], ţádná chyba mezi oběma 

kódy zjištěna nebyla. 

Během testování radiační odolnosti byl pořízen také rentgenový snímek těla 

měřicího modulu v plném rozlišení, který lze vidět na obr. 9-17 a který je také v plné 

velikosti v příloze 12. Na snímku je zřetelně viditelný akumulátor v prostřední části, 

pod kterým je uloţeno olověné stínění mikrokontroléru. 

 

 

Obr. 10-4 Rentgenový snímek těla měřicího modulu 
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11. ZÁVĚR 

 

V teoretické části práce bylo dosaţeno kompletního a logického návrhu modulu 

určeného k měření intenzity a dávky radiace na daném místě jeho instalace. Ve 

schématu bylo vyřešeno mnoţství dílčích částí umoţňujících dostatečnou indikaci 

překročení mezních hodnot, ale téţ blok bezdrátové komunikace a uţivatelsky 

přívětivého ovládání. Nebyla opomenuta ani správa napájení řešící provoz bez přístupu 

k elektrické síti. 

Schéma a výběr součástek byly provedeny s ohledem na potřebná předpokládaná 

konstrukční řešení. Klíčové bloky celého měřicího modulu byly předem otestovány na 

nepájivém poli, přičemţ u ţádného z daných nebyl objeven ţádný funkční problém. 

Zohledněna byla i potřeba stínění mikrokontroléru proti radiaci pomocí olověného 

plátu, jehoţ aplikace v praktickém provedení nečiní potíţe. 

V následující praktické části byla navrţena deska plošných spojů s ohledem na 

výsledné rozměry modulu, drţení modulu v ruce apod. Navrţená deska plošných spojů 

byla během osazování postupně oţivována bez přítomnosti závad, coţ eliminovalo 

nutnost v návrhu hardwaru řešit případné chyby. 

 Následně byl proveden návrh montáţní krabičky s ohledem na umístění všech 

mechanicky závislých prvků a také s ohledem na určitý stupeň ergonomie. Krabička 

byla vyrobena pomocí technologie 3D tisku, přičemţ oba díly do sebe bez problémů 

zapadly. Deska plošných spojů se poté do těchto dvou dílů dostala dle veškerých 

předpokladů téţ bez problémů. Mechanické spojení všech dílů pomocí plastových 

distančních sloupků, procházejících skrze desku plošných spojů aţ k vnitřním stranám 

krabičky a plastovým šroubům, se projevilo jako velmi účinné a dostačující. Plastové 

díly krabičky se vzájemně samovolně neposunují, vše uvnitř drţí pevně.  

Firmware mikrokontroléru měřicího modulu, jenţ byl implementován ve 

výsledném zařízení, obsluhuje veškerý hardware, který byl v modulu navrţen. Modul je 

tak schopný bezproblémového nabíjení, správného měření daných veličin, spouštění a 

indikace alarmu na základě těchto měřených hodnot a jejich následné odesílání v rámci 

jednoduchého logu skrze standard WiFi. Ověřena byla i radiační odolnost modulu 

v intenzitách, jeţ přesahují několika řády běţně měřitelné údaje a to po dobu několika 

hodin. Modul se tak stává pouţitelným v praxi, konkrétně pro kontrolní měření v okolí 

míst s provozovaným rentgenovým zařízením v průmyslových výrobních halách apod.  
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