
 

 

 



 

 



ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému na měření koncentrace 

atmosférických iontů. Jde o novou verzi již sestaveného iontmetru UTEE FEKT. Na 

rozdíl od předešlé verze by tato nová měla být zcela nezávislá na napájení ze sítě a 

nastavitelná i bez použití PC. V návrhu konstrukce se počítá se zvýšenou odolností proti 

vodě a prachu, bezdrátovým přenosem meteorologických veličin z meteostanice a 

vlastním senzorem teploty, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the design of an autonomous system for the measurement 

of the concentration of atmospheric ions. This is a new version of the already asembled 

Iontmeter by UTEE FEKT. Unlike the previous version, this new one should be 

completely independent of electrical network and configurable even without a PC. The 

design includes increased water and dust resistance, wireless transmission from the 

weather station and its own temperature, atmospheric pressure and relative humidity 

sensor. 
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ÚVOD 

Atmosférické ionty jsou elektricky nabité molekuly, části molekul nebo částice 

nacházející se v plynném obalu Země – atmosféře. Tyto vzdušné ionty, jak se také 

nazývají, vznikají v procesu zvaném ionizace. K ionizaci dochází zejména důsledkem 

ionizujícího záření, nicméně mezi další zdroje ionizace patří např. kinetická energie 

padajících kapek vody, tepelná energie, elektrický výboj (blesk) atd. 

Bylo prokázáno, že atmosférické ionty mají prokazatelný vliv na lidské zdraví a 

psychiku, zejména to platí pro záporné lehké ionty. Jejich nedostatek může být příčinou 

únavy, zdravotních problémů a menší výkonnosti na pracovišti. Aby bylo možné tyto jevy 

vyhodnotit, je nutné nejprve v daném prostoru změřit koncentraci těchto iontu, jejich 

polaritu a spektrum pohyblivosti.   

Na UTEE FEKT VUT v Brně probíhá pod vedením Ing. Zdeňka Roubala, Ph. D. 

mapování klimatických podmínek a koncentrace iontů v Císařské jeskyni [1], která se 

nachází na katastru obce Ostrov u Macochy v oblasti Moravského krasu. Tato jeskyně 

slouží k účelu speleoterapie místní Dětské léčebně se speleoterapií již od roku 1982. 

Pro účely měření koncentrace vzdušných iontů byl na UTEE navrhnut a sestrojen 

iontmetr, který dostačuje k těmto účelům a je co se citlivosti tyče plně srovnatelný 

s komerčními jednotkami na trhu. V průběhu měření ovšem vyvstaly další nároky na 

autonomii celého měření a nezávislosti na konfiguračním software. Dalším limitujícím 

faktorem se ukázalo být i nutné napájení ze sítě a tedy dostupnost elektrického vedení.  

Tato semestrální práce se tedy zabývá návrhem nové verze iontmetru, který bude 

postavený na té předchozí, avšak nabídne zcela nový řídící modul pro autonomní měření, 

napájení na baterie, možnost konfigurace bez PC s obslužným SW a ukládáním výsledků 

měření na SD kartu. V rámci bakalářské práce Bezdrátový přenos snímačů neelektrických 

veličin k iontmetru [2] byla také sestavena meteostanice s bezdrátovým přenosem přes 

ZigBee, která bude doplňovat naměřenou koncentraci kladných a záporných iontů o 

klimatická data a nabídne tak širší pohled na výsledek a možnou korelaci obou měření. 

Následující text je členěn do 5 kapitol, kapitola 1. představuje teoretické 

informace o vzdušných iontech, ve 2. kapitole je pojednáno o speleoterapii v Císařské 

jeskyni. Kapitola 3. se věnuje popisu původní verze iontmetru UTEE a návrhu nového 

iontmetru. Následující 4. kapitola představuje konstrukční řešení iontmetru. 5. kapitola je 

pak shrnutím dosažených výsledků.
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1 ATMOSFÉRICKÉ IONTY A IONIZACE 

V plynném obalu Země neboli atmosféře se nachází mnoho různých plynů. Tyto plyny 

jsou ve formě atomů, molekul nebo částí atomů a molekul. Atom se skládá z jádra 

tvořeného kladně nabitými protony a neutrony bez náboje. Obal atomu je tvořen záporně 

nabitými elektrony. Za normálních podmínek je celkový náboj atomu nula, je tedy na 

venek elektricky neutrální. Velká většina všech plynů nacházejících se v atmosféře se 

nachází právě v tomto elektricky neutrálním stavu.  

Avšak sledem fyzikálních či fyzikálně chemických procesů zvanými ionizace může 

dojít k odtržení několika elektronů z obalu atomu. Takto pak vzniknou kladné nebo 

záporné atmosférické ionty.  

Zdroji ionizace může být v přírodě několik druhů. Ve vyšších vrstvách atmosféry je 

to především kosmické a UV záření. S klesající nadmořskou výškou však ionizující síla 

těchto záření klesá a uplatňují se jiné vlivy. Mezi ně patří například kinetická energie 

vodních kapek, tepelná energie, elektrický výboj (blesk) a další. Hlavním zdrojem 

ionizace u zemského povrchu je ale radioaktivní záření prvků obsažených v hornině, 

především radonu a thoronu. Jejich koncentrace je větší v nevětraných prostorách a mezi 

takovéto přírodní prostory patří právě jeskyně v krasových oblastech. [1] 

Atmosférické ionty se dají rozdělit podle celkového náboje a velikosti na dva 

základní typy: těžké kladné ionty a lehké záporné ionty. Velikost ionů má také vliv na 

jejich pohyblivost. Záporné ionty mají také prokazatelný vliv na zdraví a psychiku 

člověka. Doba života atmosférických iontů je stovky nanejvýš tisíce sekund. Pokud je 

přítomen stálý zdroj ionizace, ustanoví se po čase na místě tzv. rovnovážná koncentrace 

iontů, kdy dojde k vytvoření rovnováhy mezi ionty nově vznikajícími a rekombinujícími 

se s opačně nabitými částicemi. Na velikost této rovnovážné koncentrace a tedy i dobu 

života iontů má pak více než samotný zdroj ionizace vliv fyzikální a chemický stav okolí, 

tedy především teplota, tlak, vlhkost, prašnost a celková čistota ovzduší. Je tedy 

prokazatelná korelace mezi aktuálním stavem prostředí a koncentrací iontů. Zvýšená 

koncentrace iontů byla naměřena v lesích, kde je zvýšená vlhkost a tedy menší obsah 

prachových částic, na kterých by mohlo docházet k rekombinaci. Vyšší koncentrace 

atmosférických iontů je i v okolí vodopádů, kde kromě vysoké vlhkosti působí i kinetická 

energie vodních kapek. A zvýšená koncentrace iontů byla naměřena i v 

některých jeskynních prostorách, které svým specifickým mikroklimatem a přirozenou 

radioaktivitou hornin představují ideální prostředí ke vzniku atmosférických iontů. 

Koncentrace iontů v běžných podmínkách díky působení vnějších výše popsaných vlivů 

dosahuje sotva 300 – 500 iontů na cm-3. V silně znečistěném a prašném prostředí může 

však klesnout až k nule.[2][3] 

Jak již bylo naznačeno, atmosférické ionty reagují s opačně nabitými částicemi 

v atmosféře v procesu zvaném rekombinace. Těmito částicemi se myslí jak prachová 

kondenzační jádra tak další nabité atomy či molekuly plynů. V důsledku těchto reakcí 

mohou ionty měnit svoji velikost, či úplně zaniknout neutralizací anionu s kationem. Na 

obrázku 1. Iontová aglomerace, je schematicky popsán vznik a následné reakce iontů. 



 3 

 

Obrázek 1. Iontová aglomerace [2] 

Rovnice, podle které se koncentrace vzdušných iontů mění s prašností ovzduší: 

−
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑞 − 𝛼𝑛+𝑛− − 𝛽eff𝑍TOT𝑛 -

dn

dt
= q-αn+n--βeffZTOTn (1) 

Hodnota rekombinačních koeficientu iontů α byla empiricky měřením určena jako 

1,5∙10-6, ZTOT je celkový počet kondenzačních jader a koeficient βeff odpovídá 

efektivnímu přitahovacímu koeficientu iontů ke kondenzačním jádrům, přičemž jeho 

hodnota závisí na poloměru kondenzačních jader. Pro běžné atmosférické podmínky lze 

aproximovat jako βeff = 1,4∙10-6.[1][3] 
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2 SPELEOTERAPIE 

Speleoterapie je enviromentální léčebná metoda pro pacienty s nejrůznějšími 

typy onemocnění, jako jsou Asthma bronchiale, Sinobronchitis, alergické rýmy, 

dermorespirační syndrom nebo recidivující katary horních cest dýchacích. K léčení těchto 

problémů se užívá, jako doplňkové léčby, jeskynního klimatu. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, v současnosti probíhá pod vedením Ing. Zdeňka 

Roubala, Ph. D. mapování klimatických podmínek a koncentrace atmosférických iontů 

v Císařské jeskyni v Ostrově u Macochy. Tato jeskyně slouží právě k účelu speleoterapie 

místní Dětské léčebně se speleoterapií. V Ostrově u Macochy byly první pokusy se 

speleoterapií zahájeny v r. 1979, které po 2 letech dostaly konkrétní podobu, takže od r. 

1982 zde byla zřízena léčebna s celoročním provozem. Tato léčebna vznikla jako 

zdravotnické zařízení OÚNZ Blansko a ročně v ní bylo léčeno asi 700 dětí z celé 

republiky. Nemocní, kteří do léčebny přicházejí, jsou děti ve věku od 4 do 18 let trpící 

různými, hlavně alergickými, chorobami dýchacího traktu.[5] 

 

Obrázek 2. Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy [5] 

Kromě léčby dýchacích chorob probíhal již v minulosti [13] a nadále pokračuje 

výzkum speleoterapie. O rozvoj této metody se zde nejvíce zasadili MUDr. Drahoslav 

Říčný, CSc. a MUDr. Pavel Slavík. [5] [6] 
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2.1 Císařská jeskyně 

2.1.1 Historie Císařské jeskyně 

Císařská jeskyně leží v Ostrovském žlebu na severovýchodním okraji Ostrova u 

Macochy v Moravském krasu. Bývala proto taky někdy nazývána jako "Ostrovská vodní 

jeskyně." Objevitelem jeskyně se stal Johannes Anton Nagel, který zde prováděl první 

průzkum roku 1748. 

 K roku 1779 patřila jeskyně mezi největší dosud objevené v Moravském Krasu. 

Na popud místního knížete Salma bylo vybudováno osvětlení a železné zábradlí 

k zatopenému jezírku. Roku 1804 navštívil jeskyni císař František s císařovnou Terezií. 

Tehdy byla ještě tato jeskyně rozdělená na dvě, první, zvaná Císařská, podle návštěvy 

rakouského mocnáře a druhá, zvaná Ovčí. Největší rozmach prací zažila jeskyně od roku 

1900 pod vedením Karla Absolona. Roku 1904 byly obě jeskyně propojeny úžinou 

pomocí kladiv a majzlů a byl tak položen základ současnému vzhledu Císařské jeskyně. 

Při průzkumu jezera byl poprvé v Moravském krasu použit skládací člun Osgood.[9][7] 

 Dalším jménem zapsaným do historie průzkumu a úprav byl ostrovský poslanec 

Šamalík. Roku 1929 začaly zpřístupňovací práce, v rámci kterých byly zbudovány 

zábradlí, chodníky a mosty. Dokonce byly vytvořeny průplavné profily pro čluny a 

přístaviště. V této době byla voda z jeskyně také odčerpávána Sigma-pumpami a 

přitékání vody z okolních polí bylo řešeno zahrazením Estavely sousedící s jeskyní.  

 V období po 2. světové válce nastalo období útlumu prací na Císařské jeskyni. To 

bylo zapříčiněno nejen samotnou válkou, ale i postupným objevem větších a na 

krápníkovou výzdobu bohatších jeskyní Moravského krasu – Sloupské, Punkevní, 

Kateřinské a jeskyně Balcarky. Na opravu vybavení jeskyně nebyly finanční zdroje a tak 

vybudované zábradlí a chodníky postupně chátraly a jezera byla zanesena bahnem 

z vnějšího okolí. [7][9] 

2.1.2 Současná podoba Císařské jeskyně 

Obnova jeskyně opět začíná až roku 1982, kdy byla provedena expedice pod 

vedením F. Musila. Zjistilo se, že vybavení jeskyně je v dezolátním stavu, velké 

Nagelovo jezero zaneseno bahnem, samotná jekyně špinavá a zatuchlá. Později tedy 

začaly sanační práce s cílem zpřístupnit Císařskou jeskyni pro účely speleoterapie. Voda 

byla odčerpána na přilehlá pole. Poslední etapa oprav je z roku 1997. Horní vchod do 

jeskyně je celoročně uzavřen ocelovými dveřmi a slouží v podstatě jen pro účely větrání 

nebo jako únikový východ. Dolní vchod slouží k přístupu do jeskyně a je opatřen dveřmi 

s celoročně otevřeným malým okénkem pro odvětrávání. Díky uzamčení stouply 

několikanásobně i počty v koloniích zimujících vrápenců malých. Vybavení jeskyně je 

upraveno v nerezi, přes Šamalíkovy chodníčky je navrstven nový beton. Niphargusové 

jezírko je překryto pletivem, díky čemuž vznikla plocha pro ležení dětí na lehátkách. Mezi 

Bílým dómem a Nagelovým dómem je vyražená štola, která obě lokality spojuje suchou 

cestou – tzv. Gotická chodba. Nagelovo jezero bylo zasypáno materiálem vzniklým při 

ražbě chodby a slouží jako další plocha pro léčbu speleoterapií. [5][7] 
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Obrázek 3. Plánek současné podoby Císařské jeskyně s vyznačenými vchody [1] Upraveno dle 

dodaného havarijního plánu Dětské léčebny Ostrov u Macochy (vyhotovil 

MUDr. Pavel Slavík) 
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Obrázek 4. Nagelovo jezero před zasypáním (foto K. Absolon 1904) [9] 

 

Obrázek 5. Nagelův dóm dnes (foto z měření říjen 2018) 
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2.2 Mikroklima jeskynních systémů 

Mikroklima jeskyní je ovlivněno hlavně tvarem a velikostí podzemních prostor, 

vzdálenosti od vchodů spojených s vnějším prostředím a hydrologickými poměry. 

Podrobná znalost mikroklimatických poměrů umožňuje sledovat vliv těchto faktorů na 

terapii onemocnění horních cest dýchacích provozovanou v těchto jeskyních.  

Z hlediska mikroklimatu je možné rozdělit jeskyně na statické a dynamické. 

Dynamické jeskyně jsou zpravidla jeskyně s dvěma a více vchody, ve kterých jsou 

výkyvy ovzduší během roku častější, což je ovlivňováno především prouděním vzduchu 

v prostorách jeskyně. Statické jeskyně jsou naopak po celý rok relativně klidné, co se 

kolísání podnebí týče, neboť mají zpravidla jen jeden vchod a proto se v nich proudění 

vzduchu tolik neprojevuje. Císařská jeskyně pak může být považována za stato-

dynamickou jeskyni, neboť má dva vchody v různé nadmořské výšce. Pokud je horní 

vchod otevřen kvůli větrání, proudí zde vzduch z horního do dolního vchodu [10]. 

V případě uzavření horního vchodu jde o statickou jeskyni. 

2.2.1 Teplotní a vlhkostní poměry jeskynních systémů 

Při měření teploty v jeskyni závisí naměřená hodnota především na ročním období (a tedy 

i na teplotě mimo jeskyni) a blízkosti místa měření od vchodu jeskyně. V dynamických 

jeskynních systémech je možné pozorovat pravidelné kolísání teplot v závislosti na 

ročním období, v místech blíže položených vchodu je amplituda odchylky teploty může 

být větší než 10 °C, zatímco ve statických je teplota poměrně stálá, roční amplituda 

odchylky teploty je zde v řádu jednotek stupňů celsia. Výkyvy teploty nejsou způsobené 

jen prouděním vzduchu, ale také tekoucí vodou. Roční amplituda teploty v jeskyních 

s tekoucí vodou je výrazně vyšší než v suchých jeskyních. V zimním období působí 

hladina vody ochlazování ovzduší, v letních měsících oteplování [13].  

Relativní vlhkost stoupá od vchodu do jeskyně ve vzdálenějších místech se blíží 

100 %. Relativní vlhkost vzduchu je ovlivňována ročním obdobím, tekoucí vodou a 

povrchem stěn jeskyně, všeobecně lze ale říci, že vlhkost vzduchu nepodléhá tak 

výrazným výkyvům jako teplota. 

Dalším faktorem ovlivňujícím teplotu a vlhkost je i přítomnost lidí, což se právě 

nejvíce projevuje ve větších skupinách při speleoterapii. Jak bylo změřeno [11], může 

skupina 30 dětí v Císařské jeskyni zvednout teplotu o 0,5 °C, přičemž relativní vlhkost 

klesne až o 5 %. Lze předpokládat, že podobně bude ovlivněna i koncentrace iontů v 

atmosféře jeskyně.  

 

2.2.2 Vznik iontů v jeskynních prostorách 

Předpokládá se, že ke vzniku iontů dochází ionizací přirozené radioaktivity hornin 

obsažených ve vápencových stěnách jeskyně. Další teorie tzv. radonového jezírka 

předpokládá jezírko v jeskyni s vyšším obsahem izotopu Rn222, který ionizuje atmosféru 

v jeskyni a jelikož stěny jeskyně mají záporný elektrický potenciál, přitahují tedy těžké 

kladné ionty a záporné lehké ionty jsou zdržovány ve volném prostoru jeskyně. [12] 
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Obrázek 6. Vznik atmosférických iontů v jeskyni [12] 

2.3 Speleoterapie v Císařské jeskyni 

Dnes je Císařská jeskyně otevřena veřejnosti jen dvakrát do roka, po zbytek roku je 

využívána místní Dětskou léčebnou k účelům speleoterapie. Tato doplňková ozdravná 

metoda byla roku 1985 uznána jakožto léčebná metoda ministerstvem zdravotnictví. Na 

její rozvoj v Ostrově u Macochy měl zásadní vliv MUDr. Drahoslav Říčný [1][6].  

V minulosti se mělo za to, že příznivé účinky speleoterapie jsou dány specifickým 

klimatem panujícím v jeskyni. Tato klimatická teorie byla následně opuštěna, neboť se 

nepodařilo reprodukovat ozdravné účinky speleoterapie v umělém prostředí, ve kterém 

se simulovaly podmínky v jeskyni. V současnosti je uznávána teorie enviromentální, 

podle které jsou ozdravné účinky kombinací klimatu panujícího v jeskyni a vysoké 

koncentrace lehkých záporných iontů. Výsledné prostředí lze tedy shrnout v těchto 

bodech [13]: 

• Poměrně stálá teplota v průběhu celého roku kolem 8 °C 

• Vysoká relativní vlhkost vzduchu, až 100 % 

• Nízké proudění vzduchu 

• Obsah vápenatých iontů v aerosolu jeskyně 

• Téměř nulová prašnost a absence bakterií nebo alergenů 

• Vysoká koncentrace lehkých záporných iontů způsobená radonem 

generovaným radionuklidy obsaženými ve vápenci 

 

Jak již bylo zmíněno výše, první experimenty se speleoterapeutickou léčbou 

probíhaly v Moravském krasu již v 80. letech minulého století např. ve Sloupských 

jeskyních (červen 1979) nebo v Amatérské jeskyni [13]. Velká pozornost ve studiích o 

speleoterapii je věnována především nemocným astmatikům do 15 let, neboť jak se 

ukázalo, má na ně do budoucna tento druh terapie nejpříznivější účinky.  
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Speleoterapie nejčastěji probíhá formou opakovaného (i každodenního) pobytu 

v jeskyni, po dobu 2 až 5 hodin.  Tento pobyt je eventuálně rozdělen na dvě poloviny, 

kdy v jedné polovině pacienti odpočívají na lehátkách a ve druhé polovině pobytu aktivně 

cvičí nebo se věnují procházkám po jeskyni.  

V roce 1979 byl proveden ve Sloupsko-šošůvských jeskyních první turnus 

experimentu, na základě kterého byla poté ustanovena speleoterapie jako léčebná metoda. 

Zde byla skupina 63 pacientů-dětí po dobu 2 dní pod neustálým dohledem a týmu doktorů 

a dětského psychologa. Pacienti byli pravidelně testováni metodou spirometrie před 

vstupem do jeskyně a ihned po skončení pobytu v ní. U všech pacientů došlo buď ke 

zmizení sledovaných potíží, nebo k jejich výraznému snížení. Zlepšení zdravotního stavu 

se projevilo také ve snížené konzumaci léků, nebo jejich úplnému vysazení. Během 

pobytu v jeskyni, ať už při ležení nebo pohybových aktivitách, pacienti udávali, že se jim 

dýchá velmi dobře, přítomný personál sledoval výskyt případných astmatických obtíží. 

Pokud se vůbec nějaké vyskytly, pak se jednalo pouze o kašel nejmírnější intenzity. [13]  
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3 NÁVRH KONSTRUKCE IONTMETRU 

3.1 Iontmetr 1.0 AK UTEE 

V rámci disertační práce Ing. Zdeňka Roubala, Ph.D [1] byl na UTEE FEKT VUT v Brně 

sestrojen iontmetr využívající aspirační kondenzátor (AK). Samotný AK se skládá ze 

dvou soustředných elektrod válcového průřezu oddělených od sebe izolantem – v tomto 

případě teflonovou průchodkou. Jeden konec trubice AK je otevřen, na druhém konci je 

ventilátor, který nasává okolní vzduch do trubice. AK tedy slouží jako snímač při měření 

koncentrace vzdušných iontů. V jeden okamžik je možné měřit pouze koncentraci 

kladných nebo záporných iontů, což závisí na nastavení polarity AK. V případě, že je 

vnitřní měřicí elektroda polarizována kladně, jsou záporné ionty přitahovány k této 

elektrodě a při dopadu vyvolávají proud i, který je snímán velmi citlivým 

elektrometrickým pikoampérmetrem. Při měření kladných iontů je tomu naopak a vnitřní 

elektroda je polarizována záporně. Pikoampérmetr se skládá z precizního přístrojového 

zesilovače INA116 [14], který snímá napětí na 10 GΩ odporu. Aby byl kompenzován 

offset zesilovače, je před každým měřením kalibrován tak, že se odpojí od AK a pomocí 

D/A převodníku je na výstupu zesilovače dosaženo nuly. Zapojení zesilovače také 

umožňuje změnu zesílení. 

 

Obrázek 7. Základní princip funkce aspiračního kondenzátoru [1] 

Pohyblivost k udávaná v [cm2∙V-1∙s-1] nám popisuje rychlost pohybu iontů 

v elektrickém poli iontmetru. Pro každou konfiguraci AK lze určit tzv. mezní pohyblivost 

km. Všechny ionty, které mají pohyblivost větší než km dopadnou na vnitřní elektrodu, 

zatímco iontů s pohyblivostí menší než km dopadne na elektrodu pouze poměrná část. Z 

parametrů AK definujme objemový průtok vzduchu M: 

𝑀 = (𝑟2
2 − 𝑟1

2) ∙ 𝜋 ∙ 𝑣𝑥       (2) 

Kde M je objemový průtok vzduchu, r1 je poloměr vnitřní válcové elektrody, r2 je 

poloměr vnější válcové elektrody. 

Hlavní parametr k určení pohyblivosti iontů je mezní pohyblivost km: 

𝑘𝑚 =
𝜀0∙𝜀𝑟∙𝑀

𝐶𝐴𝐾∙𝑈𝐴𝐾
        (3) 
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Kde km je mezní pohyblivost iontů [cm2∙V-1∙s-1], ε0 je permitivita vakua 

8,854187818∙10-12 F∙m-1 a εr je relativní permitivita, M je objemový průtok vzduchu, CAK 

je kapacita aspiračního kondenzátoru a UAK je napětí na aspiračním kondenzátoru. 

Poté lze proud naměřený elektrometrickým pikoampérmetrem definovat jako: 

𝐼𝑘<𝑘𝑚
=

𝑘

𝑘𝑚
∙ 𝑛 ∙ 𝑞 ∙ 𝑀  

𝐼𝑘≥𝑘𝑚
=  𝑛 ∙ 𝑞 ∙ 𝑀       (4) 

 

Výsledný naměřený proud je následně převeden pomocí převodníku proud/napětí, 

pro který platí, aby měl co nejmenší vlastní šum a co největší citlivost. Dále pak musí být 

dodrženo správné uložení z hlediska celkové konstrukce zařízení, aby byl převodník 

stíněn vůči vnějšímu elektromagnetickému poli a byl také co nejblíže meřicí elektrodě 

AK. [1] 

3.2 Průběh měření a komunikace s iontmetrem 

Samotné měření s iontmetrem pak probíhá následovně: pomocí PC s obslužným 

programem je nakonfigurována doba měření, polarita vnitřní elektrody (pro měření 

koncentrace kladných nebo záporných iontů), počet vzorků za jednotku času, napětí AK, 

a rozsah měření (17 tisíc až 17 milionu iontů). Tato konfigurační data jsou následně přes 

sériovou sběrnici RS232 odeslána do iontmetru a po stisknutí tlačítka START je zahájeno 

samotné měření. Na následujícím obrázku je náhled na obrazovku ovládacího PC 

programu pro nastavení parametru iontmetru. Právě jeho funkci bude navrhovaný 

kontrolní modul nahrazovat. 



 13 

 

Obrázek 8. PC program pro nastavení parametrů měření a vyčtení naměřených dat [1] 

Naměřená data jsou následně zpracována v iontmetru mikrokontrolerem Atmega16 

a ukládána na externí paměť EPROM. Po ukončení měření a připojení PC přes RS232 

sériovou sběrnici jsou tato uložená data vyčtena z paměti a pomocí obslužného software 

exportována do tabulky ve formátu .csv. Z toho již plyne první omezení, neboť doba a 

četnost měření jsou omezeny kapacitou EEPROM paměti, která je 4 Mb a jedna hodnota 

naměřených dat má velikost 3 B. Z toho vyplývá maximální počet 166 166 vzorků.  

Komunikační protokol iontmetru je uveden v následující tabulce. Obsahuje příkazy 

C01 až C18, kterými je možné nastavit nejrůznější parametry měření. Dále pak obsahuje 

události E00 až E05, kterými je možné zjistit aktuální stav přístroje. Tento komunikační 

protokol bude obsažen i v SW nové verze iontmetru a bude jím konfigurováno nastavení 

iontmetru.  

Tabulka 1. Komunikační protokol iontmetru [1] 

příkaz parametr ukončení význam 

C01 123....(ASCII) # celkový čas měření v minutách 

C02 123....(ASCII) # interval měření 

C03 123....(ASCII) # zpoždění před měřením 

C04 k / z (ASCII) N/A polarita iontů (kladná / záporná) 
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C05 0/1/2/3 

(ASCII) 

N/A rozsah měření 

C06 a / m (ASCII) N/A ovládání (automatické / manuální) 

C07 N/A N/A spusť kalibraci 

C08 N/A N/A nabít kondenzátor 

C09 N/A N/A start měření 

C10 N/A N/A stop měření 

C11 N/A N/A zjisti nastavení 

C12 N/A N/A výzva k odeslání události 

C13 n z / v N/A ovládání relé 

C14 z / v N/A ovládání ventilátoru 

C15 R(G) z(v) N/A ovládání LED 

C16 N/A N/A žádost o všechna měřená data z FLASH 

C17 N/A N/A ukončení sekvence dat 

C18 123....(ASCII) # nastavování napájecího napětí AK 

událost parametr ukončení význam 

E00 N/A N/A bez události 

E01 text...(ASCII) # stav přístroje 

E02 nastavení N/A nastavení přístroje 

E03 N/A N/A konec kalibrace 

E04 N/A N/A konec měření 

E05 n data N/A změřená data 

 

Naměřená data koncentrace iontů jsou pak ukládána v následujícím formátu: 

rozsah měřená hodnota HIGH 

byte 

měřená hodnota LOW byte 

0/1/2/3/4 (bin) 0..255 (bin) 0..255 (bin) 

 

Výslednou koncentraci je pak možné spočítat pomocí vztahu 

𝐶 =
𝐷𝑎𝑡𝑎𝐻𝑖𝑔ℎ+𝐿𝑜𝑤

32768
∙ 𝑅       (5) 

Kde C je výsledná naměřená koncentrace iontů, DataHigh+Low jsou 16 bitová 

naměřená data a R je zvolený rozsah měření. 

Tabulka 2. Parametry iontmetru UTEE [1] 

Napájecí napětí 14,4 – 15 V 

Spotřeba Typ. 150 mA 

Rozměry AK 360x60 mm 

 

Iontmetr 1.0 je také napájen přímo z elektrické sítě 230 V přes adaptér 15 V. Z toho 

plyne další omezení pro měření, protože vyžaduje pro svůj chod zavedenou el. síť a není 

na ní zcela nezávislý.  
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Nemá také žádné senzory pro měření okolních klimatických podmínek, což bylo 

dosud řešeno použitím externího dataloggeru AXIO AX-DT100, který dlouhodobě 

zaznamenával okolní teplotu a relativní vlhkost.  

Všechny výše uvedené nedostatky bude řešit návrh nové konstrukce iontmetru 

uvedený v této práci.  

 

Obrázek 9. Iontmetr 1.0 UTEE při měření v Císařské jeskyni (říjen 2017), instalován na stativ ve 

výšce 1,2 m s uzemněným AK 

3.3 Požadavky na novou verzi iontmetru 2.0 

Z výše uvedených nedostatků stávající konstrukce iontmetru UTEE vyplynuly následující 

požadavky na nový iontmetr 2.0: 

• Autonomní měření bez nutnosti konfigurace pomocí PC 

• Napájení z baterií, výdrž cca 5 dní 

• Ukládání naměřených dat na SD paměťovou kartu 

• Vlastní čidlo teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku 

• Bezdrátové spojení s meteostanicí 

• Volitelně čidlo O2 a magnetického pole 

• Robustní konstrukce a zvýšená odolnost proti vodě a prachu 

V následující části budou podrobněji rozebrány konkrétní návrhy na konstrukci 

nového iontmetru.  

3.4 Návrh konstrukce iontmetru 

Pro uložení elektroniky iontmetru byla vybrána hliníková krabice firmy BOPLA typ 

A160. Tato krabice byla vybrána s ohledem na rozměry AK: délka 360 mm a průměr 
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63 mm. Dalším požadavkem bylo, aby povrch krabice byl vodivý a nehromadil tak 

elektrostatický náboj, který by mohl mít nežádoucí účinek na koncentraci iontů. To 

hliníková krabice splňuje. Posledním kritériem je také zvýšená odolnost proti prachu a 

vodě IP66. 

 

Obrázek 10. Vizualizace iontmetru 2.0 

3.4.1 Blokové schéma 

Na následujícím obrázku je blokové schéma nového iontmetru 2.0. Je zde vidět původní 

část s AK, elektrometrickým zesilovačem a mikrokontrolérem Atmega. Další části jsou 

pak již součástí návrhu nové konstrukce, kdy řídící nadřazený mikrokontrolér 

Atmega 2560 ovládá původní MCU a supluje tak funkci PC s obslužným SW. Dále také 

zpracovává naměřená data z bezdrátově připojené meteostanice, vnitřních senzorů 

iontmetru a vše ukládá na SD paměťovou kartu, nebo přímo zobrazuje na LCD displeji. 

Pro vstupy od uživatele je počítáno s maticovou klávesnicí, je tedy nutné vytvořit i SW 

uživatelské prostředí pro vstup konfiguračních dat.  
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Obrázek 11. Blokové schéma nového iontmetru 2.0 

3.5 Měření meteorologických veličin 

Před výběrem konkrétních senzorů pro stavbu nového iontmetru si nejprve na 

následujících řádcích připomeneme stručnou historii přístrojů pro měření 

meteorologických veličin a bude provedeno srovnání se současnými senzory dostupnými 

na trhu.  

3.5.1 Měření teploty 

Teplota vzduchu patří mezi nejsledovanější veličiny v meteorologii. Udává nám aktuální 

tepelný stav atmosféry. Nejčastěji se zaznamenává ve °C nebo °F. Historicky se teplota 

měřila zejména dilatačními teploměry, tedy takovými, které využívají teplotní roztažnosti 

látek. Nejpoužívanější byly rtuťové teploměry, které posléze začaly nahrazovat 

teploměry lihové, zejména kvůli jejich zdravotní nezávadnosti. V současnosti se již 

teplota v profesionálních zařízeních měří digitálními čidly, která převádějí fyzikální 

veličiny na elektrické a následně jsou naměřené hodnoty pomocí A/D převodníku 

zpracovány digitálně.  

Teplota se v meteorologii měří nejčastěji ve výšce 2 m nad zemí, je zjišťována pro 

představu o vývoji klimatu v aktuální oblasti [15]. Dále se měří u zemského povrchu 5 

cm nad zemí – tzv. přízemní teplota. Měří se v době ranního minima a má význam 

z hlediska zemědělství. 
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Kapalinové teploměry 

Jak již bylo řečeno výše, mezi nejstarší teploměry patřily ty, které využívaly teplotní 

roztažnost kapalin. Jde především o rtuťový a lihový teploměr. Při různých teplotách 

zaujímalo kapalné médium v baňce teploměru různý objem, který se pak odečítal na 

stupnici a tak se určila aktuální teplota. Přesnost těchto teploměrů závisí především na 

rovnoměrnosti rozpínání kapaliny uvnitř. Běžně to bývá ±0,2 až ±0,1 °C, ale u 

profesionálních kalibrovaných teploměrů s lupou to může být i ±0,01°C v měřeném 

rozmezí 0 až 100 °C. [18] [19] 

 

Bimetalový teploměr 

Patří mezi další dilatační teploměry. Využívá různé tepelné roztažnosti dvou kovů. Při 

změně teploty se pásek tvořený těmito kovy ohýbá a tento pohyb je přenášen na ručičku 

přístroje. Přesnost těchto teploměrů je maximálně ±1°C. 

 

Odporová teplotní čidla 

Odporová teplotní čidla využívají vlastnosti kovů, které se změnou teploty zvyšují 

přibližně lineárně svůj odpor. Používané materiály jsou platina, nikl nebo měď, kritériem 

je co nejvyšší teplotní součinitel a dobrá linearita. Nejlepších vlastností dosahují 

odporová teplotní čidla z platiny, u nichž se ještě definuje jejich třída přesnost závisející 

na obsahu nečistot a technologii výroby. Například profesionální meteorologický modul 

HMP155 firmy Vaisala používá platinový senzor PT100 1/3 DIN třídy B a dosahuje 

přesnosti až ±0,055 °C. [21] 

 

 

 

Obrázek 12. Profesionální odporový senzor teploty HMP155 firmy Vaisala instalovaný v 

radiačním štítě meteorologické stanice [21] (vlevo) a konstrukce platinového 

rezistivního čidla (vpravo) [15] 
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Polovodičové senzory teploty 

V současnosti se v profesionálních meteostanicích nejčastěji používají digitální 

polovodičová čidla teploty se snímačem založeným na technologii band-gap. Pojem 

band-gap je spojen také s napěťovou referencí (jak je vidět na obrázku 13.) u které je 

naopak teplotní závislost nežádoucí. Pokud ale snímáme napětí na rezistoru R4, jsme 

z něj schopni určit okolní teplotu. Základem je napětí na PN přechodu, jako je u 

tranzistoru mezi bází a emitorem. Toto napětí je teplotně závislé. Pokud budeme 

porovnávat napětí na techto dvou PN přechodech vystavených stejné teplotě, ovšem jejich 

plocha bude rozdílná a tedy i proud těmito přechody bude rozdílný, lze poté rozdíl napětí 

báze-emitor popsat vztahem: 

∆𝑈𝐵𝐸 =  
𝐾𝑇

𝑞
∙ ln (

𝐼𝐶1

𝐼𝐶2
)        (6) 

Kde K je Boltzmanova konstanta, T je termodynamická teplota v [°K], q je náboj 

elektronu a IC1 a IC1 jsou proudy jednotlivými tranzistory.[16][17][18] 

 

Obrázek 13. Schema bandgap senzoru[16] 

 

Dále už je naměřené napětí převáděno přesnými A/D převodníky na číslicovou 

hodnotu, která je dále zpracována na konkrétní hodnotu teploty. Průběh napětí je 

nelineární a závislý také na napájecím napětí, proto většina senzorů obsahuje kalibrační 

koeficienty od výrobce, které toto kompenzují. Přesnost těchto polovodičových senzorů 

je pak až ±0,1 °C. [15] 

Tabulka 3. Srovnání teploměrů 

Typ teploměru Rozsah [°C] Přesnost [°C] 

Kapalinový -30 až +500 ±0,1 až ±0,01 

Bimetalový -50 až +400 ±1 až ±10 

Odporový PT100 -200 až +850 ±0,055 až ±0,1 

Polovodičový -50 až +150 až ±0,1 
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3.5.2 Měření vlhkosti 

Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané 

množství vzduchu. Z hlediska atmosférických iontů má právě vlhkost vzduchu největší 

vliv na jejich koncentraci, neboť při vyšší vlhkosti vzduchu roste i koncentrace iontů. 

Vzduch je pak zbaven prachových částic, které působí jako kondenzační jádra a snižují 

koncentraci iontů. Naměřená vlhkost vzduchu je tzv. absolutní vlhkostí. Nejčastěji se ale 

uvádí relativní vlhkost vzduchu, což je poměr mezi okamžitým množstvím vodních par 

ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při 

plném nasycení. Udává se v procentech (%). Relativní vlhkost se též někdy označuje 

jako poměrná vlhkost. [20] 

Také přístroje pro měření vlhkosti prodělaly vývoj od nejstarších analogových 

vlasových vlhkoměrů až po moderní digitální polovodičové přístroje. Mezi zástupce 

můžeme jmenovat již zmíněný vlasový vlhkoměr, psychometr a kapacitní senzor relativní 

vlhkosti. 

 

Vlasový vlhkoměr 

Tento přístroj patří mezi historicky nejstarší a pracuje na principu hydroskopie – tedy 

schopnosti lidského vlasu pohlcovat vzdušnou vlhkost. Vlasy mění v závislosti na 

vzdušné vlhkosti svoji délku a přes pákový převod je tato změna přivedena na ručičku 

vlhkoměru, kde je již možné na stupnici odečíst hodnotu relativní vlhkosti. V současné 

době se většinou již používají syntetická vlákna. Přesnost těchto přístrojů se pohybuje 

v rozmezí ±3 % rel. vlhkosti. Je nutné jej periodicky vystavovat vlhkosti 100 %, jinak je 

vlas vysušený a vlhkoměr neukazuje správně. [19] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_p%C3%A1ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syt%C3%A1_p%C3%A1ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
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Obrázek 14. Vlasový vlhkoměr s teploměrem [22] 

Aspirační psychrometr 

Jeho objev patří prof. Richardu Assmannovi. Sestává ze dvou teploměrů a ventilátoru, 

jenž je natahován pružinkou. Psychrometrická metoda měření vzdušné vlhkosti je 

založena na určováni rozdílu teploty (psychrometrické diference), který udávají dva 

stejné teploměry, z nichž jeden je suchý a druhý vlhký. Po odečtení teplot obou teploměrů, 

které jsou ovívány proudem vzduchu, lze dle následujícího vztahu určit tlak vodní páry 

v torrech: 

𝐸 = 𝑒𝑠 − 𝐴(𝑇 − 𝑇´)
𝑝

755
        (7) 

Kde E je tlak vodní páry [torr], es tlak nasycené vodní páry v torrech při teplotě T´, 

p tlak vzduchu [torr], A psychrometrický koeficient, T teplota suchého teploměru a T' 

teplota vlhkého teploměru [°C]. Číselná hodnota psychrometrického koeficientu závisí 

především na ventilační rychlosti, kterou vzduch proudí kolem nádobek teploměrů. 

Většinou jsou k aspiračnímu psychrometru dodávány psychometrické tabulky, kde lze 

rychle odečíst změřenou relativní vlhkost. 

Manipulace s tímto přístrojem nebyla jednoduchá, avšak oproti vlasovým 
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vlhkoměrům představoval podstatné zlepšení v přesnosti měření. Při dodržení zásad 

(zaclonění teploměrů proti slunečnímu záření, zamezení dotyku teploměrů s ostatními 

částmi přístroje, konstantní proudění ventilátoru) je možné dosáhnout přesnosti ± 0,5 až 

1% rel. vlhkosti. Dosažitelná přesnost klesá se snižující se teplotou suchého teploměru. 

Použité rtuťové teploměry mají většinou dělení stupnice po 0,2 °C, u některých typů je 

pro odečtení teploty pomocná lupa. Aspirační psychrometr byl vyráběn i firmou Metra. 

[24] Lze jej používat pro porovnávací měření například s kapacitními senzory jako 

referenční[24]. Přístroj je vhodný do prostředí dolů a jeskyní s vysokou relativní vlhkostí. 

 

Obrázek 15. Aspirační psychrometr Aspirační psychrometr současné konstrukce (vlevo) a starší 

typ Metra 885 (vpravo) [24] 

Digitální kapacitní senzor vlhkosti 

V moderních meteorologických přístrojích jsou nejčastěji využívány kapacitní senzory 

relativní vlhkosti. Ty se změnou relativní vlhkosti mění svoji kapacitu, tato změna je 

měřena nepřímo například v oscilátoru. Výstupní kmitočet je pak funkcí vzdušné relativní 

vlhkosti. Kapacita snímače je ovšem teplotně závislá, a tak je nutno ji kompenzovat 

naměřenou teplotou. Digitální senzory jsou tedy kombinované a umožňují jak měření 

teploty, tak relativní vlhkosti, jako např. senzor SHT-75 firmy Sensirion. Jeho přesnost je 

±1,8 % rel. vlhkosti, avšak profesionální senzory jako HUMICAP 180R s převodníkem 

HMT330 firmy Vaisala dosahují přesnosti i ±1% RH pro vlhkost 10 až 90 % RH a 

přesnost ±1,8% u rozsahu 90 až 100 % RH. Nevýhodou kapacitních senzorů vlhkosti je 

možnost ovlivnění kapacity chemicky agresivními látkami a saturace senzoru při vysoké 

relativní vlhkosti. Úpravou technologie výroby se jednotlivý výrobci se snaží tyto 

problémy odstranit.Na obrázku je příklad zapojení senzoru rel. vlhkosti s časovačem 555. 

[2] 
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Obrázek 16. Příklad zapojení senzoru relativní vlhkosti a jeho konstrukce [2] [25] 

 

Tabulka 4. Srovnání přesnosti vlhkoměrů 

Typ vlhkoměru Rozsah [% RH] Přesnost [% RH] 

Vlasový 0 až 100 ±3 

Aspirační 

psychrometr 
0 až 100 ±1 až ±0,5 

Kapacitní 0 až 100 ±1 až ±1,8 

 

3.5.3 Měření atmosférického tlaku 

Atmosférický tlak je další velmi často měřenou meteorologickou veličinou. Je definován 

jako absolutní statický tlak atmosféry měřený u zemského povrchu. Je udáván nejčastěji 

ve stovkách Pascalů [Pa] nebo barech [bar], kdy 1 bar = 105 hPa. Normální atmosférický 

tlak u hladiny moře má hodnotu pn = 1013,25 hPa. [26] 

Je třeba dodat, že naměřený atmosférický tlak je tzv. absolutní. Aby bylo možné 

porovnat tlak na místech s různou nadmořskou výškou, je třeba naměřenou absolutní 

hodnotu korigovat. Po této korekci na hladinu moře jde již o relativní atmosférický 

tlak. [2] 

Mezi přístroje pro měření atmosférického tlaku můžeme zařadit mechanické 

barometry, kapalinové barometry a v poslední řadě také moderní číslicové senzory 

atmosférického tlaku.  

Mechanické barometry 

Někdy nazýván také Aneroidy, pracují na principu deformace plechové krabičky, která 

má uvnitř vakuum. Působením okolního atmosférického tlaku se tato krabička deformuje 

a deformace jsou přes pružinu přenášeny na ručičku barometru. Tento přístroj vynalezl 

roku 1843 Lucien Vidie [26]. Mechanické barometry dosahují přesnosti od jednotek hPa 

až po ±0,7 hPa, například u přesného námořního barometru Fischer 103PM. 

Na podobném principu je založen např. přístroj Mikrobarograf 869 firmy Anemo. 

Oproti klasickému mechanickému barometru se ale deformace přenáší přes soustavu 12 
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Vidiho dóz. Záznam tlaku pak umožňuje otočný válec se stupnicí, na který je 

zaznamenána aktuální hodnota tlaku. Celý systém je také teplotně kompenzován a 

dosahuje přesnosti až ±1 hPa při 20 °C. 

 

Obrázek 17. Přesný mechanický barometr Fischer Precision Aneroid Barometer 103PM (vlevo) 

a přístroj pro měření a záznam atm. tlaku Mikrobarograf 869 (vpravo) [30] 

 

Kapalinové barometry 

Také známé jako rtuťové, podle používané kapaliny. Skládají se ze dvou trubic, jedna je 

na konci zatavená a je obrácena do druhé, volně přístupné okolnímu vzduchu. Naplněné 

jsou rtutí. Působením tlaku na otevřenou trubici hladina rtuti v uzavřené trubici vzlíná a 

na stupnici je možné odečíst počet mm Hg. 1 torr = 1 mm Hg. Tyto přístroje mohou 

dosahovat velké přesnosti, zvláště s odečítáním na noniu až ±0,1 hPa u běžného 

staničního provedení a ±0,05 hPa u standartního typu. Součástí tlakoměru je i teploměr 

pro korekci teplotní roztažnosti trubic a rtuti. Následně se pro naměřené tlak a teplotu 

provede oprava naměřeného údaje podle tabulek dodávaných s tlakoměrem. Většinou byl 

v ČSSR a ČR používán tlakoměr typu Fuess [19]. Nesnadno se přenáší a problémem je i 

toxicita použité rtuti.  
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Obrázek 18. Zleva: Princip rtuťového barometru, jeho běžné staniční provedení, ukázka jeho 

nonia a stupnice, provedení nonia a odečítání u standartního provedení  [26], 

[27] 

Digitální kapacitní senzor atmosférického tlaku 

V dnešní době se kvůli dalšímu zpracování používají v profesionálních aplikacích 

křemíkové digitální senzory tlaku. Jak je uvedeno níže na příkladu profesionálního 

senzoru BAROCAP, skládají se z křemíkové membrány, která se působením okolního 

tlaku prohýbá a mění tak velikost štěrbiny vyplněné vakuem. Na této membráně a 

základně jsou napařeny elektrody. Změnou velikosti štěrbiny se mění kapacita celého 

senzoru, která je následně převedena na hodnotu atmosférického tlaku. Přesnost těchto 

senzorů se pohybuje od jednotek hPa pro komerční použití až po ±0,1 hPa u 

profesionálních senzorů pro meteorologii. [28] 
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Obrázek 19. příklad konstrukce křemíkového senzoru tlaku BAROCAP firmy Vaisala [28] 

Digitální piezorezistivní senzor atmosférického tlaku 

Nejrozšířenější komerčně dostupné senzory atm. tlaku využívají piezoelektrického jevu. 

Snímacím elementem je monokrystal křemíku upravený pomocí dotací tak, že jeho odpor 

je výrazně závislý na jeho mechanickém namáhání. Krystal je umístěn v silikonovém 

oleji a přes membránu se na něj přenáší působení vnějšího tlaku. Pomocí napařených 

elektrod se pak snímá vodivost křemíku, která je úměrná hodnotě atmosférického tlaku. 

Tyto senzory pak obsahují často A/D převodník a komunikační sběrnici I2C nebo SPI. 

Jejich přesnost se pohybuje v závislosti na použitém převodníku v rozmezí ±3 až ±1,5 

hPa. [29] 

 

Obrázek 20. Řez piezorezistivním senzorem tlaku (vlevo), příklad jeho provedení na substrátu 

(uprostřed) a schéma zapojení piezo elementů (vpravo) [29] 

Tabulka 5. Srovnání přesnosti barometrů 

Typ barometru Rozsah Přesnost [hPa] 

Mechanický ---- ±3  

Kapalinový 800 až 1070 ±1 až ±0,5 

Kapacitní ----- ±1,5 až ±0,1  

Piezorezistivní ----- ±3 až ±1,5 
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3.6 Návrh HW řešení 

V následující podkapitole je rozebráno HW řešení a výběr jednotlivých komponent pro 

iontmetr 2.0. Aby mohla být vyhodnocena případná korelace mezi okolními klimatickými 

podmínkami a koncentrací atmosférických iontů, je nutné počítat v návrhu konstrukce 

také se senzory atmosférických veličin. Při výběru jednotlivých senzorů byl kladen důraz 

na co nejvyšší dosažitelnou přesnost, nízkou spotřebu, malé rozměry senzoru, rozsah 

pracovních teplot alespoň - 20 °C až 40 °C a dostupnou cenu.  

3.6.1 Senzor teploty a vlhkosti 

Jako první byly vybrány kombinovaný senzor teploty a relativní vlhkosti SHT-75 firmy 

Sensirion, a čidlo TSYS01 firmy TE Connectivity. Senzor SHT-75 umožňuje měření 

teploty a díky teplotní kompenzaci i relativní vlhkosti. Senzor TSYS01 byl vybrán proto, 

že dosahuje ještě vyšší přesnosti a lepšího rozlišení změny teploty. Ve výsledné 

konstrukci se tak počítá s oběma senzory. V porovnání s ostatními digitálními čidly na 

trhu, dosahuje TSYS01 nejlepší přesnosti měření ±0,1 °C a má dostatečný rozsah 

měřených hodnot. Dalšími výhodami obou senzorů jsou malé rozměry a vysoká teplotní 

stabilita. Následující tabulka porovnává SHT-75 a TSYS01 s ostatními běžně dostupnými 

digitálními senzory na trhu. 

Tabulka 6. Srovnání SHT-75 a TSYS01 s ostatními kombinovanými digitálními čidly teploty a 

vlhkosti [31][32][33][34] 

Senzor TSYS01 SHT-75 HDC1000 HYT-271 

Výrobce TE 

Connectivity 
Sensirion 

Texas 

Instruments 
Hygrochip 

Rozsah 

teplota / 

vlhkost 

-40 až +125 °C 
-40 až 123,8 °C / 

0 až 100% RH 

-40 až 125 °C / 

0 až 100% RH 

-40 až 125 °C / 

0 až 100% RH 

 

Mezní 

absolutní 

chyba teploty 

/ vlhkosti 

±0,1 °C  

(rozsah -5 až 

+50 °C) / 

±0,5 °C  

(rozsah -40 až 

+125 °C) 

±0.3 °C  / 

±1,8 % 
±0.2 °C / ±3 % ±0.2 °C / ±1,8 % 

Rozlišení 
0,01 °C 

0,01 °C 

0,05 % RH 
0,1 % RH 

0,015 °C 

0,03 % RH 

Rozsah 

pracovních 

teplot 
-40 až +125 °C -40 až 125 °C 

-40 až 125 °C pro 

měření teploty, 

-40 až 60 °C pro 

měření vlhkosti 

-40 až 125 °C 

Napájení 3,3 V 2,4 – 5,5 V 2,7 – 5,5 V 2,7 – 5,5 V 

Spotřeba 12,5 μA měření 

0,14 3 μA idle 

550 μA měření 

0,3 μA idle 

 220 μA měření 

0,2 μA idle 

850 μA měření 

1 μA idle 

Doba odezvy 

τ  
4 s 4 s 15 s 5 s 

Interface I2C / SPI 2-wire Sensibus I2C I2C 
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Čidlo TSYS01 má ze všech ostatních porovnávaných senzorů nejmenší absolutní 

chybu měření teploty. Senzor SHT-75 byl vybrán také z toho důvodu, že poskytuje 

nejpřesnější měření relativní vlhkosti při vysoké vlhkosti okolí. To je vhodné vzhledem 

k předpokládanému umístění meteostanice v jeskyních a v okolí vodopádů, kde je vysoká 

koncentrace vzdušných iontů, ale také vysoká relativní vlhkost. Na obrázku 21. je graf 

srovnávající přesnost měření v závislosti na okolní vlhkosti u výše zmíněných digitálních 

senzorů. SHT-75 vychází z tohoto srovnání nejlépe zejména při relativní vlhkosti okolí 

od 80 do 100 %. Snímač teploty je typu Bandgap (popsán v kapitole 3.5.1). 

 

Obrázek 21. Graf závislosti přesnosti měření rel. vlhkosti jednotlivých čidel na vlhkosti okolí 
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Obrázek 22. Graf abs. mezní chyby teplotních senzorů v závislosti na měřené teplotě 

SHT-75 se, na rozdíl od SHT-15 vyráběného stejnou firmou, dodává ve 4 pinovém 

pouzdře, což usnadňuje ruční montáž na DPS. Senzor obsahuje integrovaný zesilovač 

signálu a 14 bit A/D převodník. Komunikace s mikrokontrolérem probíhá po 2-wire 

sběrnici (Sensibus), která má parametry podobné jako I2C, ovšem není s touto sběrnicí 

kompatibilní. Na obrázku 23. je SHT-75 v 4-pinovém provedení a jeho blokové schéma. 

Na obrázku 24. je senzor TSYS01 ve formě vývojového modulu.  

 

Obrázek 23. Sensor SHT-75 a jeho blokové schéma [2] 
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Obrázek 24. Modul se senzorem TSYS01 firmy TE Connectivity [32] 

3.6.2 Senzor atmosférického tlaku 

Jako senzor pro snímání atmosférického tlaku byl vybrán HP206C firmy Hope RF. Tento 

senzor se vyznačuje vysokou přesností měření až ±1,5 hPa a má 20 bitový AD převodník, 

díky čemuž dosahuje rozlišení 0,01 hPa, což je adekvátní změně výšky o pouhých 10 cm. 

Nabízí také nejlepší uzpůsobení svojí konstrukce podmínkám s vysokou relativní vlhkostí 

ze všech srovnávaných senzorů. Velkou výhodou je také malá spotřeba v režimu stand-

by 0,1 μA. Se senzorem je možné komunikovat po I2C sběrnici. Samozřejmostí je teplotní 

kompenzace vestavěným teplotním čidlem. Oproti např. senzoru HP03M firmy HOPE 

RF použitém v navržené meteostanici [2], není třeba používat externí hodinový signál ani 

reset signál pro interní AD převodník, senzor tak potřebuje pro svoji funkci jen 2 GPIO 

piny oproti 4 pinům u HP03M. ČHMÚ používá výrazně lepší senzory tlaku od firmy 

Vaisala BAROCAP® například typu PTB330 s mezní absolutní chybou 0,15 hPa a 

automatickým přepočtem na tlak QFE a QNH. Tyto senzory využívají kapacitní senzor 

tlaku s křemíkovou membránou, který je výrazně přesnější jak senzory piezorezistivní. 

Kompletní modul stojí ale přibližně 2000 USD a má značné rozměry a spotřebu, takže se 

hodí spíše pro stacionární meteostanici. Tabulka uvádí srovnání HP206C s ostatními 

dostupnými senzory tlaku. 

Tabulka 7. Srovnání HP206C s ostatními čidly tlaku [37][38][39][40] 

Senzor HP206C MS5611-01BA03 HP03M MPX4115 

Výrobce Hope RF TE Connectivity Hope RF Freescale  

Semiconductor 

Rozsah  300 – 1200 hPa 10 – 1200 hPa 300 - 1100 hPa 150 – 1150 hPa 

Mezní 

absolutní 

chyba  

±1,5 hPa  

(0 až 50 °C) 

±3 hPa  

(-20 až 70 °C) 

 

±1,5 hPa  

(25 °C) 

±2,5 hPa  

(-20 až 85 °C) 

±1,5 hPa  

(0 až 50 °C) 

±3 hPa  

(-20 až 60 °C) 

 

±17 hPa 

Rozlišení 0,01 hPa /0,1 m 0,012 hPa /0,1 m --- --- 

Počet bitů 20  24 16 --- 

Napájení 1,8 – 3,6V 3,3 V 2,2 – 3,6 V 4,85 – 5,35 V 
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Spotřeba 85,3 μA měření 

0,1 μA stand-by 

12,5 μA měření 

0,14 μA stand-by 

500 μA měření 

1 μA  

stand-by 

7 mA 

Rozsah 

pracovních 

teplot 

-40 až 85 °C -40 až 85 °C -40 až 85 °C -40 až 125 °C 

Interface I2C I2C / SPI I2C Analog napětí 

 

 

Obrázek 25. HP206C jeho blokové schéma [37] 

Během vývoje bylo také provedeno srovnání přesnosti měření senzorů HP206C a 

HP03M. Výsledek je vidět na grafu níže. Jak je patrné, obě hodnoty se liší přibližně o 

2 hPa, což při mezní absolutní chybě obou senzorů 3 hPa lze považovat za relevantní 

měření. Měření je prováděno s periodou 10 s. Při menší periodě jak 3 s dochází 

k zahřívání obou senzorů a mezní absolutní chyba měření je větší než výrobcem uvedené 

hodnoty. 

 

Obrázek 26. Graf srovnání měření atm. tlaku HP206C a HP03M 
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3.6.3 Doplňkové součásti nového iontmetru 

Mezi doplňkové součásti iontmetru 2.0 byl zařazen i obvod reálného času (tzv. RTC 

obvod) PCF PCF8563T [41], aby bylo možné doplnit měřená data o časovou značku pro 

lepší orientaci v měření. Dále se pak do budoucna počítá i s doplňkovými senzory 

koncentrace kyslíku O2 FLUX 25% firmy CO2 Meter a intenzity magnetického pole 

MAG3110 firmy NXP. Tyto dva senzory však nejsou zahrnuty do současné konstrukce 

iontmetru. 

Senzor kyslíku O2 FLUX 25% umožňuje měřit koncentraci kyslíku v rozmezí 0 až 

25%. Běžná koncentrace kyslíku v atmosféře je 21%. Do konstrukce byl zařazen proto, 

aby vhodně doplnil čidlo koncentrace CO2 v meteostanici, která bude bezdrátově spojená 

s iontmetrem. Tento senzor měří koncentraci kyslíku pomocí absorbce UV světla. Uvnitř 

senzoru je nejčastěji kov např. ruthenium, který po ozáření UV světlem fluoreskuje. Ze 

známé intenzity UV záření zdroje a změřené intenzity fluorescence je možné určit 

koncentraci, která je ale závislá i na okolní teplotě a tlaku. Proto obsahuje i tato čidla. 

Vestavěný mikrokontroler pak z parciálního tlaku kyslíku určí výslednou koncentraci O2 

[43]. Oproti elektrochemickým senzorům plynů mají ty optické mnohonásobně delší 

životnost.  

Tabulka 8. Tabulka parametrů O2 FLUX [43] 

Senzor UV Flux 25% 

Výrobce CO2 Meter 

Rozsah 0 – 25% O2 

Přesnost 2% FS / 0.1 mba 

Rozlišení 0,01 % 

Napájení 4,5 – 5,5 V 

Spotřeba 7,5 mA 

Rozsah 

pracovních teplot 

-30 až 60 °C 

Interface UART 

 

 

Obrázek 27. Modul se senzorem O2 Flux [43] 

Jako další doplňkový senzor byl zvolen MAG3110. Jde o čidlo magnetické indukce 
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umožňující měření ve 3 osách. S mikrokontrolérem komunikuje pomocí I2C sběrnice. Byl 

vybrán z důvodu měření magnetického pole v jeskyni. Pokud by se zde vyskytovaly 

nějaké magnetické anomálie, které by mohly ovlivňovat pacienty při léčbě, tento senzor 

by je měl detekovat. Hodnota zemského mag.  pole v zeměpisných šířkách ČR by se měla 

pohybovat okolo 45 až 50 μT. [42] 

Tabulka 9. Parametry senzoru MAG3110 

Senzor MAG3110 

Výrobce NXP 

Rozsah ±1000 μT 

Rozlišení 0,01 μT 

Napájení -0,3 až 3,6 V 

Spotřeba 8,6 až 900 μA 

Rozsah 

pracovních teplot 

-30 až 85 °C 

Interface I2C 

 

 

Obrázek 28. Modul se senzorem mag. pole MAG3110 [44] 

3.6.4 Mikrokontrolér 

Jako řídící mikrokontrolér byl vybrán 8 bitový Atmega2560V-8U [45] firmy Microchip 

(dříve Atmel). Pro účely zadání je naprosto dostačující, jeho architektura je již prověřená 

a nabízí také dostatečný počet periferií pro komunikaci s ostatními moduly iontmetru - 

zejména 4 UART sběrnice. Mezi jeho přednosti patří: 

• 256 KB Flash programovatelné paměti 

• 8 KB RAM 

• Čtyři 16 bitové čítače a dva 8 bitové čítače s oddělenými předděličkami a 

komparátory 

• 12 PWM kanálů 

• 16 kanálový 10 bitový ADC 

• 4 UART sériové sběrnice 

• SPI sběrnice 

• I2C (TWI) sběrnice 

• 6 úsporných Sleep módů, spotřeba < 1 uA 
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• 86 GPIO 

• Vcc 1,8 – 5,5 V, spotřeba typicky 3,2 mA při 3,3 Vcc a 4 MHz CLK 

• -55 až +125 °C provozní teplota 

Verze mikrokontroléru 2560V-U8 je uzpůsobená napájení z 3,3V při snížení taktu 

z 16 MHz na 8 MHz. Další z důvodů, proč byl vybrán právě tento MCU, je i jeho použití 

na vývojové desce Arduino MEGA 2560 V3, díky čemu je zajištěn snadný vývoj bez 

nutnosti vytvořit samostatný vývojový modul. Cena této desky začíná již na 10 USD. Lze 

ji programovat jak v nativním prostředí pro Arduino IDE, tak v klasickém C pro 

mikrokontrolery rodiny AVR.  

 

Obrázek 29. Vývojová deska Arduino MEGA a Atmega2560 [46] 

3.6.5 Baterie 

Aby mohl být výsledný iontmetr mobilní a plně nezávislý na dostupnosti elektrické sítě, 

je třeba počítat s jeho napájením z baterie. Baterie by měly mít dostatečnou kapacitu, aby 

zajistily dobu měření minimálně 3 dny. Dále je potřeba počítat s co největší hustotou 

energie na objem baterie. Posledním parametrem pro výběr je také cena, neboť u 

některých typů baterií se pohybuje v řádu tisíců Kč. Následující tabulka nabízí srovnání 

několika nejčastěji používaných typů baterií. [48] 

Tabulka 10. Srovnání různých typů baterií [48] 

Typ Olověná  NiCd NiMH Li-Ion 

Hustota 

energie 

(Wh/Kg) 

30 - 50 45 - 80 60 - 120  90 - 120 

Nominální 

napětí [V] 

2,105 1,2 1,2 3,6 

Životní cyklus 

(80% vybití) 

200 - 300 1000 300 - 500 1000 - 5000 

Samovybíjení / 

měsíc (20 °C) 

5 – 15 % 20 % 30 % < 5 % 

Provozní 

teplota [°C] 

-20 až 50 -20 až 65 -20 až 65 -20 až 60 

Toxicita Vysoká Vysoká Nízká Nízká 

 

Z dostupných technologií byly nakonec vybrány Li-Ion články typ 18650  
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s kapacitou 3,2 Ah. Hlavním důvodem byla největší energetická hustota a tudíž nejmenší 

rozměry ze všech srovnávaných typů baterie. Analogová část iontmetru potřebuje 

napájecí napětí 14,4 – 15 V, proto budou použity 3 články v sérii s nominálním napětím 

3,7 V, což umožní získat napětí celkem  11,1 V. Pracovního napětí pak bude dosaženo 

pomocí Step-up DC/DC spínaného měniče TPS55330 firmy Texas Instruments [49], 

který podporuje široké rozpětí vstupních hodnot napětí a umožňuje nastavení stálého 

výstupního napětí 14,4 V při maximálním proudu 1,5 A. Těchto sériových větví 

s bateriemi se pak může použít až 5 v paralelním zapojení, což zvedne celkovou kapacitu 

na 16 Ah. Při průměrné spotřebě původního iontmetru 150 mA a s použitím úsporných 

režimů nové digitální části by výsledná doba provozu na baterie mohla být až 4 dny.  

Aby nedocházelo ke ztrátě naměřených dat, bude muset mít iontmetr i funkci 

hlídající minimální hodnotu napájecího napětí a pokud bude hrozit vybití baterií, ukončí 

měření a uloží poslední naměřená data na SD kartu. 

V případě, že by v měřeném prostředí byla dostupná elektrická síť, je iontmetr 

vybaven i konektorem pro napájení 15 V adaptérem přímo ze sítě, aby se šetřila kapacita 

baterií. V tomto případě si uživatel bude moci zvolit přepínačem, který ze způsobu 

napájení upřednostní. 

 

Obrázek 30. Baterie Li-Ion NCR18650 - 3,6 V / 3,2 Ah [50] 

3.7 Srovnání komerčních meteostanic s čidly iontmetru 2.0 

V následující kapitole budou krátce srovnány dostupných komerčních meteostanic s čidly 

vybranými do nového iontmetru. Sledovanými parametry bude nejen přesnost měření, ale 

také výsledná cena.  

Předpokládaná cena komponentůpro meteorologický modul v iontmetru je 130,56 

Kč za TSYS01, 689 Kč za SHT-75, 280 Kč za HP206C, 17 Kč za PCF8563T. Celkem 

tedy 1116 Kč. Cena meteostanice, která bude bezdrátově spojená s iontmetrem je pak cca 

10 000 Kč. Dostáváme se tedy do kategorie meteorologických stanic za přibližně 

12 000 Kč. 

V podobné cenové relaci jsou na trhu dostupné například poloprofesionální 
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meteostanice Davis Vantage Vue, nebo již o třídu lepší profesionální meteostanice Davis 

Vantage Pro 2. [51] 

 

Obrázek 31. Komerční poloprofesionální meteosatnice Davis Vantage Vue a profesionální 

meteostanice Davis Vantage Pro 2 [51] 

Následující tabulka nabízí srovnání vybraných parametrů komerčně dostupných 

meteostanic a senzorů v iontmetru 2.0. 

Tabulka 11. Srovnání senzorů iontmetru s komerčními meteostanicemi 

Meteostanice Iontmetr 2.0 + 

Meteostanice 

Davis Vantage Vue Davis Vatage Pro 2 

Měřené 

veličiny 

Teplota (in/out), 

tlak (in/out), rel. 

vlhkost (in/out), 

koncentrace CO2, 

intenzita 

osvětlení, UVA a 

UVB index   

Teplota (in/out), tlak, 

rel. vlhkost (in/out), 

směr a rychlost větru, 

srážkoměr 

Teplota (in/out), tlak, 

rel. vlhkost (in/out), 

intenzita osvětlení, 

UVA a UVB index, 

směr a rychlost větru, 

srážkoměr   

Přesnost 

měření 

teploty 

±0,1 °C ±0,5 °C ±0,5 °C 

Přesnost 

měření rel. 

vlhkosti 

±1,8 % RH ±3 % RH ±3 % RH 

Přesnost 

měření atm. 

tlaku 

±1,5 hPa ±1 hPa ±1 hPa 

Cena 12 000 Kč 12 990 Kč 42 800 Kč 

 

Jak je vidět z tabulky je konstruovaný měřící systém iontmetru 2.0 plně srovnatelný 
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i s profesionální meteostanicí za téměř čtyřnásobnou cenu a to nejen co do přesnosti 

použitých senzorů, ale i do počtu měřených veličin. Samozřejmě komerční meteostanice 

mají také často obslužný PC program pro sledování hodnot v reálném čase a do jejich 

ceny se promítne i  celkové mechanické zpracování a marže, avšak z hlediska přesnosti 

vybraných senzorů jsou naprosto srovnatelné a někdy dokonce i zaostávají.  

3.8 Srovnání Senzorů ČHMÚ se senzory iontmetru 2.0 

V této kapitole bude provedeno krátké srovnání čidel iontmetru 2.0 s čidly a meteostanicí 

používanými Českým hydrometeorologickým ústavem. V podstatě výhradním 

dodavatelem senzorů používanými ČHMÚ je firma Vaisala. Jde především o 

kombinované senzory teploty a vlhkosti HMP113 a HMP155, dále pak digitální barometr 

PTB330, mobilní stanici pro měření tlaku, teploty a vlhkosti PTB330TS. 

Tabulka 12. Srovnání senzorů iontmetru 2.0 se senzory používanými ČHMÚ 

Senzor HMP113 HMP155 TSYS01 SHT-75 PTB330 HP206C 

Rozsah 

měření 

teploty 

[°C] 

-40 až 

+60 

-80 až +60 -40 až 

+125 

-40 až 

+123,8 

----- -40 až 

+85 

Přesnost 

měření 

teploty 

[°C] 

±0,2 (0 - 

+40°C) 

±(0.055 + 

0.0057 x T) 

pro T = 20 

až 60 °C 

±0,1 °C  

(-5 - +50 

°C) 

±0,3 ----- ±1,5 

Rozsah 

měření 

RH [%] 

0 až 100 0 až 100 ----- 0 až 100 ----- ----- 

Přesnost 

měření 

RH [%] 

±1,5 (0-

90% RH) 

±1 (0-90% 

RH) 

----- ±1,8 ----- ----- 

Rozsah 

tlaku 

[hPa] 

----- ----- ----- ----- 500 až 

1100 

300 až 

1200 

Přesnost 

měření 

tlaku 

[hPa] 

----- ----- ----- ----- ±0,15 ±1,5 

Rozhraní RS485 / 

4-20 mA 

smyčka 

RS485 / 

napěťové  / 

rezistivní 

Pt100 

I2C / SPI Sensi-Bus RS232 / 

RS485 

I2C 

Cena 6228 Kč 20830 Kč 130 Kč 689 Kč 45713 Kč 426 Kč 
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Jak je vidět výše, profesionální čidla firmy Vaisala nabízí až o řád lepší přesnost než 

senzory použité v iontmeru. To je ale vyváženo výrazně vyšší pořizovací cenou, která se 

pohybuje v řádech desítek tisíc Kč. Profesionální čidla jsou také mnohem větší a mají 

výrazně vyšší spotřebu. Hodí se tak zejména pro nepřenosné meteorologické stanice.  

3.9 Návrh SW řešení 

Program iontmetru 2.0 má za úkol inicializovat veškeré periferie, zpracovat a uložit 

uživatelská data s parametry měření a shromažďovat data z vestavěných senzorů. Dále 

pak řídí bezdrátovou komunikaci s externí meteostanicí a celou smyčku měření, kdy jsou 

z A/D převodníku vyčítány hodnoty napětí na AK, tato data jsou zpracována a je z nich 

vypočtena koncentrace iontů. V neposlední řadě pak kontroluje celkovou dobu měření, 

periodu měření i kapacitu baterií. Program má také za úkol kontrolovat zadané parametry 

a nastavení tak, aby byl provoz iontmetru co nejvíce uživatelsky přívětivý. Veškerá data 

jsou pak přehledně ukládána na SD kartu. Na následujícím obrázku je vývojový diagram 

hlavní smyčky programu. V následujících odstavcích pak bude blíže popsána funkce 

jednotlivých modulů. 
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Obrázek 32. Vývojový diagram programu iontmetru 2.0 



 40 

Veškerý SW byl napsán v open-source programu EmBitz 0.42 [47], který vychází 

z oblíbeného prostředí Code Blocks. Během vývoje bylo použito Arduino Mega R3 jako 

testovací deska, neboť obsahuje stejný mikrokontrolér jako výsledná kontrolní deska. 

K naprogramování kontrolní desky je pak použito ISP rozhraní a programátor USBasp, 

který má podporu jak pro 5V tak 3,3V napájení. 

Původní záměr neupravovat jakkoliv už napsaný program původního iontmetru a 

meteostanice se ukázal jako nepříliš vhodný. Šlo by totiž o asynchronní sběr dat, kdy by 

nový kontrolní modul po spuštění měření pouze čekal, až obdrží naměřená data externích 

senzorů nebo koncentrace iontů. Mohlo by tak docházet ke kolizím příjmu a ztrátě 

jednotlivých dat. Proto byl program iontmetru a meteostanice mírně upraven, aby posílal 

naměřená data pouze na přímý povel z kontrolní desky. Takto je zajištěno synchronní 

řízení a absolutní kontrola nové kontrolní desky nad průběhem celého měření. Veškerá 

funkcionalita a kompatibilita s původním SW pro PC byla ale zachována a tak je možné 

iontmetr nastavit oběma způsoby – jak pomocí PC, tak přímo zadáním parametrů přes 

maticovou klávesnici. Do komunikačního protokolu byly přidány nové příkazy: 

příkaz parametr ukončení význam 

C20 N/A N/A Žádost o naměřenou hodnotu napětí na AK z A/D 

převodníku. Obratem je odeslána hodnota jako 

řetězec ASCII znaků ukončená terminačním 

znakem „#“ 

C21 N/A N/A Příkaz pro kalibraci Iontmetru. Potvrzení o 

dokončení kalibrace je zasláno znakem „#“ 

 

Veškeré knihovny použité v programu byly napsány přímo pro Iontmetr 2.0, kromě 

knihoven pro I2C, LCD a SD kartu, které jsou dostupné pod open-source licencí.  

3.9.1 Inicializace periferií 

Po spuštění iontmetru 2.0 musí dojít nejdříve k inicializaci všech periferií, které budou 

následně použity. Provede se inicializace LCD, I2C, SPI, UART 0, UART1, povolení 

přerušení, softwarový reset všech interních meteosenzorů a RTC, kdy je do řetězce 

načteno aktuální datum a čas. Tento řetězec je pak použit jako název .csv souboru 

s naměřenými daty.  

FatFS modul 

Pro SD kartu je použit volně dostupný soubor knihoven FatFS [52]. Jde o generický 

FAT/exFat souborový systémový modul pro embedded systémy. Je psán jako aplikační 

vrstva mezi hlavním programem a nižší vrstvou HW registrů. Tudíž je zcela nezávislý na 

použité platformě a je tedy po patřičné implementaci kompatibilní s mikrokontroléry 

architektury AVR, PIC, ATM, a dalšími. Na tento modul se musí pomocí souboru 

mmc_avr_spi.c nalinkovat SPI sběrnice AVR mikrokontroléru a dále musí být nastaven 

některý z vnitřních časovačů na frekvenci 100 Hz, jelikož tento hodinový signál je 

potřeba pro správnou funkci. To řeší funkce ISR(TIMER0_COMPA_vect), která 

v přerušení inkrementuje proměnnou Timer. Celý FatFS modul je velmi komplexní a 

umožňuje ovládat kompletní souborový systém Fat16 nebo Fat32. Pro účely iontmetru 

2.0 však stačí funkce pro inicializaci SD karty, vytvoření souboru .csv, otevření a zápis 

do souboru a jeho uložení na SD. V knihovně ffconf.h je pak možné nastavit veškeré 
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parametry pro správnou funkci modulu. Na tomto místě je třeba podotknout, že je možné 

nastavit i tzv. tiny-fatfs verzi, kdy dojde ke zmenšení celkové velikosti knihovny a většina 

funkcí je vypuštěna z kompilace. Místo HW SPI sběrnice je pak použita SW definovaná 

sběrnice. To je vhodné pro mikrokontroléry s omezenou velikostí paměti. Během 

testování se však toto nastavení neosvědčilo, protože SW definovaná sběrnice pracuje 

několikanásobně menší rychlostí a není příliš spolehlivá. Docházelo tak k výpadku 

spojení a dokonce i k nenávratnému poškození SD karty, kterou se ani po opětovném 

zformátování nepodařilo opravit. 

 

Obrázek 33. Diagram FatFS modulu [52] 

Po inicializaci SD karty proběhne diagnostika, zda-li je vůbec vložena a v případě, 

že není detekována, je zobrazeno na LCD oznámení, aby uživatel kartu vložil a restartoval 

iontmetr. V případě detekce karty program pokračuje dál vytvořením .csv souboru. 

Jako další proběhne diagnostika, zda uživatel chce použít externí meteostanici a 

pokud ano, zda je v dosahu. Do meteostanice je odeslán přes X-Bee modul řetězec a 

pokud meteostanice odpoví, pokračuje program dále. V opačném případě je opět 

zobrazeno varovné hlášení.  
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Obrázek 34. Informační zobrazení stavu SD karty na LCD displeji 

Na základě toho, jestli je použita meteostanice nebo ne, je do souboru pro naměřená 

data zapsána hlavička pro jednotlivá data z interních a externích senzorů. 

3.9.2 Vstup uživatele 

Tento modul kompletně zastupuje funkci původního obslužného programu pro PC, který 

se používal k nastavení iontmetru UTEE. Zde je vstup od uživatele řešen pomocí 

maticové klávesnice, přes kterou jsou zadány parametry měření. Jde o celkovou dobu 

měření, periodu měření, rozsah měření, polaritu iontů a napětí na AK. Pro každou funkci 

je obsažena i kontrola, zda jsou zadaná data v povoleném rozsahu. V případě že ne, je 

uživatel vyzván k opětovnému zadání. Parametry je možné i smazat a opravit.  

 

Obrázek 35. Obrazovka zadání uživatelských dat 

Jakmile jsou zadána všechna potřebná data s parametry měření, jsou doplněna o 

identifikátor C01-C18 a o terminační znak „#“. Tato úprava je nutná proto, aby byl řetězec 

dat kompatibilní s komunikačním protokolem iontmetru, který byl původně používán pro 

vstup dat z PC. Řetězec dat je přes UART0 sběrnici mikrokontroléru Atmega2560 poslán 

do mikrokontroléru Atmega16, digitální desky iontmetru, který pak provede nastavení 

napětí AK atd. 

Jakmile jsou všechna data poslána a měření je nakonfigurováno, čeká se na stisknutí 

klávesy A pro spuštění měření, případně je klávesou B možné opakovat zadání dat. 

3.9.3 Smyčka měření 

Po spuštění měření je příkazem zapnut ventilátor a pomocí vnitřního časovače 

inkrementována proměnná Timer_period. Uživatel je na LCD displeji informován o 
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průběhu měření.  

 

Obrázek 36. Stav měření na LCD displeji 

Ve chvíli, kdy je rovna periodě měření, dojde ke spuštění vlastního načtení všech 

dat. Do digitální desky iontmetru je poslán příkaz C20, což je žádost o poslání hodnoty 

AD převodníku napětí na AK. Poté je pomocí následujícího vztahu vypočítána hodnota 

koncentrace iontů: 

koncentrace_iont=(iont_data/32768)*scale_of_meas; 

 

Dále jsou postupně vyčtena data teploty, rel. vlhkosti a atm. tlaku z interních 

senzorů. Poté, byla-li nastavena i externí meteostanice, následuje komunikace přes Xbee 

a vyčtení dat z externích senzorů. Jde o data teploty, tlaku, rel. vlhkosti, koncentrace CO2, 

osvětlení, UVA a UVB. Zde je také kontrolováno to, zda vůbec nějaká data 

z meteostanice přijdou. Pokud ne, je po uplynutí 3 sekund uložena nulová hodnota, 

měření se díky tomu nezacyklí a může dále pokračovat alespoň co se koncentrace iontů a 

interních senzorů týče.  

Měření iontů je možno ve třech konfiguracích. Buď se měří kladné ionty, záporné 

ionty, a nebo se měří ionty obou polarit. V posledním případě je měření mírně 

modifikováno. Nejprve proběhne kalibrace, poté se polovinu celkového času měření měří 

kladné ionty, následuje opět kalibrace a druhou polovinu celkové doby měření se měří 

záporné ionty. Tato funkce byla implementována proto, aby pokud chce uživatel měřit 

obě polarity, nemusel začínat pro každou polaritu nové měření, ale mohl obě polarity 

změřit automaticky. 

Nakonec jsou všechna získaná data zapsána a uložena na SD kartu, doplněná o 

časovou značku měření. Poté se ověří, zda neuplynula celková doba měření, zda je baterie 

dostatečně nabitá (zjistí se její napětí pomocí interního A/D převodníku) a zda uživatel 

nedrží tlačítko pro ukončení měření. 

3.9.4 Ukončení měření 

Měření je ukončeno jednou ze tří podmínek: 

1. Uplynula celková nastavená doba měření 

2. Uživatel stiskl tlačítko a ukončil měření 

3. Napětí na baterii kleslo pod 2,6 V na jeden článek 

Pokud je detekován konec měření, veškerá data jsou uložena na SD kartu, je ukončen 
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zápis a soubor je uložen. Na LCD displeji je zobrazena informace o konci měření. 

Uživatel může v tomto momentě bezpečně vyjmout SD kartu a zkontrolovat naměřená 

data v PC, případně je dále zpracovat do grafu.  

 

Obrázek 37. Informace o skončení měření na LCD displeji 

 

Obrázek 38. Výsledný graf měření z interních a externích meteorologických senzorů 

3.10 Bezdrátová komunikace s meteostanicí 

V rámci bakalářské práce Bezdrátový přenos snímačů neelektrických veličin k iontmetru 

[2] byla zkonstruována meteostanice s bezdrátovým přenosem modulu XBee firmy DIGI 

Inc. [53], komunikujícího standardem ZigBee IEEE 802.15.4. Již od počátku vývoje této 

meteostanice bylo počítáno s tím, že bude doplňovat systém pro měření koncentrace 

atmosférických iontů. Tato meteostanice se vyznačuje dlouhou výdrží na baterii, 

zvýšenou odolností proti okolní vlhkosti a prachu. Mezi měřené veličiny této 
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meteostanice patří: teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost, koncentrace CO2, 

intenzita osvětlení a hodnota UVA a UVB indexu. Tyto veličiny jsou bezdrátově 

přenášeny ve formě textového řetězce ASCII. V iontmetru doplňují údaje z interního 

meteo modulu a jsou ukládány na SD kartu společně s koncentrací iontů. 

 

Obrázek 39. Meteostanice [2] 

Aby mohla být data bezdrátově přenášeny mezi meteostanicí a iontmetrem, je třeba 

oba XBee moduly nakonfigurovat pro spojení typu point to point. K tomu je možné použít 

buď speciální konfigurační protokol, kdy řídící mikrokontroler přes UART pošle do 

XBee modulu konfigurační data, nebo je možné provést konfiguraci přes program XCTU 

pro Windows, který disponuje přehledným uživatelským rozhraním. Konfigurace spojení 

bod-bod se podle výrobce nazývá AT mód. V AT módu se modul chová jako UART 

sběrnice, tedy data posláná na jeho vstupní pin jsou uložena do DI zásobníku (je třeba 

hlídat délku zprávy, neboť kapacita zásobníku je maximálně 100 znaků) a jakmile je 

detekován příkaz CTS – Clear To Send od spárovaného modulu, data jsou okamžitě 

odvysílána. Při příjmu jsou data zase uložena do DO zásobníku a po skončení přenosu 

mohou být zpracována cílovým zařízením. Pokud hrozí přetečení DI zásobníku, modul 

uvede 17 znaků před koncem zásobníku CTS pin do vysoké úrovně a řídícímu 

mikrokontroléru tak signalizuje, aby přerušil posílání dat.  



 46 

 

Obrázek 40. Snímek obrazovky rozhraní programu XCTU 

Pro vytvoření AT módu je třeba před použitím obou modulů nastavit jejich 

parametry. K tomu byl použit výše zmíněný program XCTU. Zde je možné provést 

aktualizaci firmware obou modulů, provést Range test dosahu a hlavně nastavit jejich 

společnou adresu sítě PAN ID a kanál, ve kterém budou vysílat. Pokud by neměly oba 

moduly stejnou adresu sítě a stejný kanál, nebyla by komunikace mezi nimi možná. 

Parametry nastavené pro síť iontmetr-meteostanice jsou následující: 

Tabulka 13. Nastavení parametrů sítě bezdrátové komunikace 

 XBee - meteostanice XBee - iontmetr 

MAC Adresa 0013A20040F5530D 0013A20040D9D4A2 

Kanál C C 

PAN ID 1111 1111 

Destination address high 

DH 

0 0 

Destination address low DL 1 0 

Source address MY 0 1 

 

Komunikace s meteostanicí je pak probíhá následovně: kontrolní modul iontmetru 

2.0 se chová jako master a vysílá do meteostanice žádost o data meteorologických veličin. 

Jednotlivá žádost má tvar znaku „t“  - teplota, „r“ - relativní vlhkost, „p“ – tlak, „c“ – 

koncentrace CO2, „l“ – osvětlení, „a“ – UVA index, „b“ – UVB index. V meteostanici je 

nastavené přerušení na přijatý znak přes UART a na základě přijatého znaku je v obsluze 

přerušení napsán switch na jednotlivá data. Po odeslání dat meteorologických veličin 

následuje znak „#“ pro oznámení ukončení přenosu. 

ISR(USART_RXC_vect) 

{ 

   volatile char message; 

   message = UDR;    

   switch (message) 

 { 

  case 's': uart_putc('s'); 

     uart_putc('#'); 

    break; 

  case 't': uart_pstr(sht75_temp); 
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     uart_putc('#'); 

    break; 

  case 'r': uart_pstr(sht75_rh); 

      uart_putc('#'); 

    break; 

  case 'p': uart_pstr(hp03m_press); 

      uart_putc('#'); 

    break; 

  case 'a': uart_pstr(UVA_level); 

     uart_putc('#'); 

    break; 

  case 'b': uart_pstr(UVB_level); 

     uart_putc('#'); 

    break; 

  case 'c': uart_pstr(co2_level); 

     uart_putc('#'); 

    break; 

  case 'l': uart_pstr(lux_level); 

     uart_putc('#'); 

    break; 

 } 

 

}  

Znak „s“ je rezervován pro ověření, zda je meteostanice v dosahu iontmetru, kdy na 

tento příkaz odpoví stejně. Výhodou použití XBee modulu je, že v komunikačním 

protokolu přes ZigBee je již implementován CRC kontrolní součet a tudíž jsou přijatá i 

odeslaná data kontrolována automaticky.  

Tabulka 14. Parametry bezdrátového modulu XBee [53] 

Modul XBee 

Výrobce Digi Inc. 

Bezdrátový standard Zigbee 2,4 GHz 

IEEE 802.15.4 

Výkon rádiového 

modulu 

TX výkon: 1 mW (0 dBm) 

 RX citlivost: -92 dBm 

Spotřeba  Vysílání: 45 mA  

Sleep mode: ˂ 10 uA 

Napájení 2,8 – 3,4 V 

Provozní teplota  - 40 až + 80 °C 

Interface UART 
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Obrázek 41. Bezdrátový modul XBee od firmy Digi Inc. [53] 
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3.11 Testování a vývoj 

V průběhu vývoje SW byly zprovozněny jednotlivé moduly budoucí kontrolní části 

iontmetru 2.0. Byla otestována práce s jednotlivými senzory, vstup dat pomocí klávesnice 

a ukládání na SD kartu.  

Konkrétně jde o modul klávesnice, alfanumerický LCD displej  s 20x4 znaků, 

všechny výše jmenované senzory meteorologických veličin a modul SD karty. Testování 

SW probíhalo na vývojové desce Arduino Mega. Zapojení bylo provedeno pomocí vodičů 

a nepájivého pole. Na přiložených snímcích je demonstrována funkčnost jednotlivých 

částí. 

Pro příklad je uvedena část zdrojového kódu pro práci se senzorem teploty. Senzor 

teploty TSYS01 komunikuje po sběrnici I2C. Nejprve je nutné vyčíst 5 kalibračních 

koeficientů z jeho pamětí PROM a následně je již možné číst 3 Byty s hodnotou teploty 

z interního A/D převodníku. Teplota se pak určí pomocí následující části kódu dle 

doporučení výrobce [32] : 

        i2c_start(TSY01_W); //prevod ADC teploty 

        i2c_write(TSY01_Start_ADC); 

        i2c_stop(); 

        _delay_ms(20); 

 

        i2c_start(TSY01_W);//oznameni o cteni ADC 

        i2c_write(TSY01_Read_ADC); 

        i2c_stop(); 

 

        i2c_start(TSY01_R);//cteni 3 byte of ADC value 

        ADC_val = i2c_read_ack(); 

        ADC_val = (ADC_val << 8) | i2c_read_ack(); 

        ADC_val = (ADC_val << 8) | i2c_read_ack(); 

        i2c_stop(); 

 

        adc = ADC_val / 256; //24 bit do 16 bit ADC value 

//-----------výpočet teploty-------------- 

Temp = (-2) * (float)C[1] / 1000000000000000000000.0f *    pow(adc,  4)+ 

               4 * (float)C[2] / 10000000000000000.0f * pow(adc, 3) + 

               (-2) * (float)C[3] / 100000000000.0f * pow(adc, 2) + 

               1 * (float)C[4] / 1000000.0f * adc + 

               (-1.5) * (float)C[5] / 100 ;  

 

Ostatní části kódu jsou k dispozici v elektronické příloze diplomové práce. 

Na následujících snímcích jsou vidět jednotlivé moduly se senzory 

meteorologických veličin a vývojové desky s mikrokontrolérem Atmega2560. 

K testování vývoje obslužného SW je zapojení pomocí nepájivého pole naprosto 

dostačující a funkce senzorů byla ověřena. 
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Obrázek 42. Vývojové moduly 

 

Obrázek 43. Data senzorů SHT-75 a TSYS01 na LCD displeji 

Z hlediska hardwaru se jako nejvhodnější ukázala varianta návrhu 3 desek plošných 

spojů. Fotografie a výrobní dokumentace jsou uvedeny v příloze A a B. 

1. Kontrolní deska s mikrokontrolérem a veškerými konektrory pro připojení 

dipleje, klávesnice, senzorů i UART sběrnice pro starý iontmetr. Tato deska 

obsahuje dále RTC modul s knoflíkovou baterií. Napájení je řešeno z 5V, 

které poskytne zdroj původního iontmetru. Pomocí napěťového regulátoru 

je pak napětí sníženo na 3,3V přímo na desce. 

2. Destička s meteosenzory, která obsahuje čidla TSYS01, SHT-75 a HP206C. 

Její tvar je řešen tak, aby nedocházelo k akumulaci tepla na měděné vrstvě 

plošného spoje, a tím se co nejvíce zkrátí doba přizpůsobení jednotlivých 

senzorů okolním podmínkám. Tato deska bude umístěna v samostatné 

oddělené komoře, aby byla vystavena okolnímu prostředí a zároveň aby 

vlhkost nepronikala dále do iontmetru 

3. Deska s DC/DC měničem pro baterie. Obsahuje spínaný step-up měnič 

TPS55330, který zvyšuje napětí 3 sériových Li-Ion článků na 14,5 V pro 

napájení desky zdrojů. 
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Ačkoliv se počítalo i s doplňkovými senzory koncentrace O2 a mag. indukce, 

nepodařilo se je během vývoje zahrnout do výsledné konstrukce iontmetru 2.0. Bohužel 

došlo k mechanickému poškození senzoru O2 a tak jsou výstupní data chybná, senzor je 

neustále v saturaci a ukazuje okolní koncentraci 25 % O2. 

Mag. senzor MAG3110 se sice podařilo zprovoznit, avšak data jsou nejspíše 

ovlivňována rušivým magnetickým polem jednotlivých komponentů a tudíž chybná, nebo 

jsou ovlivněna okolním mag. polem všudypřítomných spotřebičů. Navíc umístění 

v kovové krabici ovlivňuje i měření s tímto senzorem. 

V průběhu vývoje došlo také k poruše původního iontmetru UTEE, na kterém se 

projevila právě vysoká okolní vlhkost panující v prostředí jeskyně. Nemohly být proto 

použity stávající DPS z původního Iontmetru, ale musely být vyrobeny a osazeny desky 

nové. Byla tak vyrobena a osazena deska zdrojů,  a digitální deska s A/D a D/A 

převodníky. Bohužel se včas nepodařilo vyrobit nový elektrometrický zesilovač, jehož 

výroba a osazení je časově náročné. Je kladen velký důraz na precizní konstrukci a 

všechny vodiče musí být opatřeny teflonovými průchodkami, aby se zabránilo svodům. 

Proto nemohla být funkce iontmetru 2.0 ověřena v reálném provozu při měření v jeskyni. 

Správná funkce Kontrolní desky byla ověřena pouze výstupem dat z A/D převodníku, 

kdy na jeho vstup bylo přivedeno napětí a byly odečítány jeho hodnoty. Dalším důkazem 

správné funkce nové konstrukce je bezchybné nastavení všech parametrů měření. 

Komunikace s původními částmi iontmetru UTEE byla tedy tímto ověřena. 
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4 KONSTRUKCE IONTMETRU 

4.1 Problematika měření teploty a vlhkosti v jeskyni 

Jak již bylo zmíněno výše, při měření koncentrace atmosférických iontů a 

meteorologických veličin v jeskyni panují specifické podmínky, kterým bylo potřeba 

uzpůsobit konstrukci celého iontmetru i výběr jednotlivých senzorů. Z těchto 

specifických podmínek je třeba zmínit zejména relativní vlhkost vzduchu, která se často 

blíží 100 %. To má samozřejmě neblahý vliv na veškerou elektroniku, která je vystavena 

tak velké relativní vlhkosti. Všechny kovové části začínají korodovat, což byla i příčina 

poruchy původního iontmetru. Dalším neblahým vlivem vlhkosti je kontaminace 

teflonových izolátorů v aspiračním kondenzátoru, tím může docházet ke svodům mezi 

elektrodami kondenzátoru a tím pádem i k nepřesnému měření. Vysoká vlhkost pak 

ovlivňuje i samotné měření vlhkosti, neboť dochází ke kondenzaci vody na samotném 

čidle, které je pak saturováno a může ukazovat nepřesné hodnoty.  

I z tohoto důvodu byl vybrán senzor teploty a rel. vlhkostiSHT-75, neboť obsahuje 

vyhřívací element, který je možné aktivovat změnou jednoho bitu ve stavovém registru 

senzoru. Po jeho aktivaci dojde k vyhřátí čidla o 5 až 10 °C, přičemž spotřeba stoupne na 

8 mA (při VCC 5V). Tím dojde k odpaření zkondenzované vody na senzoru a po uplynutí 

doby nutné k ustálení senzoru na okolní podmínky je možné opět změřit rel. vlhkost. Při 

použití topného tělíska je nutné poznamenat, že senzor není stavěn na trvalé zapnutí 

vyhřívání a při delším provozu by mohl být dokonce poškozen. Proto byla do SW 

konstruovaného iontmetru přidána kontrola hodnoty rel. vlhkosti. Po každém měření je 

ověřeno, že hodnota nepřesahuje 99 % a tudíž senzor není v saturaci. Pokud je detekována 

vyšší hodnota než 99 %, je na 10 sekund spuštěn vyhřívací element, a poté se čeká dokud 

teplota na senzoru není opět na úrovni teploty z TSYS-01, což značí, že senzor 

vychladnul. Měření poté dále pokračuje. Aby bylo zajištěno, že senzor nebude neustálým 

vyhříváním poškozen, je povoleno zahřívání pouze jednou za 60 minut. V tabulce 

stavového registru SHT-75 je uveden význam jednotlivých bitů.  

Tabulka 15. Tabulka Stavového registru SHT-75 s vyznačeným bitem vyhřívání [31] 

Bit R/W Popis Výchozí hodnota 

7 --- rezervován 0  

6 R Detekce nízkého napětí 

0 = VDD >2.47V 

1 = VDD < 2.47 V 

--- Žádná výchozí hodnota, 

bit je aktualizován po 

každém měření 

5 --- Rezervován 0  

4 --- Rezervován 0  

3 --- Pouze pro testovací účely, 

nepoužívat 

0  

2 R/W Vyhřívání 0 vypnuto 
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1 R/W Nenačítat z OTP 0 načítat 

0 R/W Rozlišení měření 

1 = 8bit RH /12 bit Teplota 

0 = 12 bit RH / 14 bit teplota 

0 12 bit RH a 14 bit 

Teplota 

 

Pomocí termokamery a měření z teplotního čidla SHT-75 bylo zjištěno, že vyhřívací 

element je schopný zvýšit teplotu o 6 °C. To odpovídá údajům výrobce o oteplení o 5 až 

10 °C. 

 

Obrázek 44. Měření oteplení senzoru SHT-75 po aktivování topného tělíska (obraz termokamery 

je mírně posunutý z důvodu malé vzdálenosti od měřeného objektu) 

Také senzor tlaku byl vybrán s ohledem na okolní vysokou vlhkost vzduchu. Čidlo 

HP206C je dobře uzpůsobeno těmto podmínkám, protože jeho měřící element je celý 

překrytý voděodolnou membránou, která brání pronikání vlhkosti do senzoru. Detail je 

vidět na následujícím snímku.   

 

Obrázek 45.  Detail senzoru TSYS01 (vlevo), HP206C (uprostřed) a SHT-75 (vpravo) na DPS 
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Senzor teploty TSYS01 je před vlhkostí chráněn, protože je v uzavřeném pouzdře 

typu QFN-16.  

Veškeré spoje jsou pak kryty nepájivou maskou, nebo byly jejich odhalené části 

ošetřeny sprejem Plastik, což je akrylátový sprej, který vytváří na povrchu ochranný film 

a chrání elektronické součástky před vlhkostí. 

Profesionální senzory HMP100, 110, 113 či 120 vyhřívání nemají. Měřit se dá i s 

těmito sondami, nicméně problémem jsou rychlé změny teploty, což znamená 

kondenzující vodu a sonda je na dlouhou dobu paralyzovaná. Je nutné ji pak vytáhnout a 

zahřát. 

 

 

Obrázek 46. Mechanické zpracování profesionálních senzorů teploty a vlhkosti HMP60 a 

HMP155 

4.2 Mechanická konstrukce iontmetru 2.0 

Vysoké okolní vlhkosti musela být přizpůsobena také celková mechanická 

konstrukce iontmetru. Počítá se s tím, že jediné části, které budou přicházet do styku 

s okolním prostředím, jsou trubice aspiračního kondenzátoru a destička se senzory 

meteorologických veličin. Jak bylo popsáno v podkapitole výše, všechny tyto části jsou 

upraveny tak, aby nedošlo při styku s vysokou vlhkostí k jejich poškození. Samotná 

krabice, ve které jsou všechny součásti uloženy, je z hliníku a kolem víka má gumové 

těsnění. Do krabice ale musely být vyfrézovány díry pro uložení AK, LCD displeje, USB 

konektoru, SD karty a v neposlední řadě i otvor pro fyzický kontakt meteorologických 

senzorů s okolním prostředím.  
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Obrázek 47. Frézování otvoru AK 

 

Obrázek 48. Frézování ovládacího panelu 

Proto bylo nutné zajistit i vodotěsnost těchto otvorů. Všechny byly utěsněny 

silikonem po obvodu a deska s meteosenzory je uložena v samostatné komůrce tak, aby 

k senzorům mohl okolní vzduch skrz trubici. Zároveň jsou ale odděleny od vnitřního 

prostoru s ostatními součástkami. Také dráty od elektrod AK jsou utěsněny a vedou 

teflonovými průchodkami.  

Celou krabici pak ještě čeká povrchová úprava galvanickým pokovováním, které 

splní podmínku vodivosti a zároveň ochrání hliníkovou krabici před korozí. 
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Obrázek 49. Schéma vnitřní konstrukce Iontmetru 2.0 

 

Obrázek 50. Výsledná podoba Iontmetru 2.0  
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5 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce tematicky navazuje na disertační práci Ing. Zdeňka Roubala, Ph. D. 

a na bakalářskou práci autora. V rámci této práce byl popsán vliv atmosférických iontů 

na zdraví člověka a využití těchto účinků v léčebné metodě – speleoterapii. Dále bylo 

popsáno specifické klima panující v jeskynních prostorách, kde je speleoterapie 

provozována, s důrazem na klima Císařské jeskyně v Ostrově u Macochy.  

Byl popsán měřicí systém původního iontmetru vyvinutého na UTEE FEKT VUT 

v Brně. Na základě požadavků, které vyplynuly z jeho používání, byla navržena 

konstrukce nového iontmetru 2.0. Při tomto návrhu byl kladen důraz na výběr senzorů 

meteorologických veličin vestavěného meteorologického modulu. U všech senzorů byl  

představen princip, na kterém jsou jednotlivá čidla založena, případně byla srovnána i 

s analogovými metodami měření. Dále bylo provedeno srovnání digitálních senzorů 

meteorologických veličin s několika dostupnými alternativami na trhu a na základě 

parametrů byl vybrán ten nejlepší. Dále byla navrhnuta i celá mechanická konstrukce 

výsledného zařízení. 

Podle návrhu byly vyrobeny 3 DPS nového iontmetru – kontrolní deska, deska 

s meteo senzory a deska DC/DC měniče, kompatibilní s těmi již obsaženými v původním 

zařízení. Byl napsán obslužný SW celého měřicího systému včetně bezdrátové 

komunikace přes ZigBee s meteostanicí a ukládáním dat na SD kartu.  

Celá konstrukce byla zabudována do krabice odolávající zvýšené vlhkosti vzduchu 

a podmínkám panujícím v jeskyni. Takto zhotovený systém plně vyhovuje požadavkům 

autonomního měření – je možná konfigurace parametrů měření přímo zadáváním přes 

klávesnici bez nutnosti používat PC, je možné zvolit i napájení z elektrické sítě nebo na 

vestavěné baterie. Bohužel před odevzdáním této práce nebyl dokončen elektrometrický 

zesilovač, takže nemohlo být ověřeno měření koncentrace iontů v reálných podmínkách. 

Byla ale ověřena bezdrátová komunikace s meteostanicí, kdy jsou všechny měřené 

veličiny spolehlivě přijímány a ukládány na SD kartu. Tímto jsou připraveny k dalšímu 

zpracování. Dále byla ověřena funkčnost řízení celého průběhu měření včetně nastavení 

parametrů měření. Uživatel je o celém průběhu měření informován na vestavěném LCD 

displeji. Původní systému měření atmosférických iontů tak byl s novou konstrukcí 

zachován a navíc ještě rozšířen o nové funkce. Celý systém tak může měřit koncentraci 

atmosférických iontů, teplotu, atmosférický tlak, relativní vlhkost, intenzitu osvětlení, 

UVA a UVB index a koncentraci CO2. 

Do budoucna se počítá s dokončením elektrometrického zesilovače a provedením 

srovnávacího měření v jeskyni, kdy bude celý systém ověřen. Jeho kalibrace je plánována 

ve speciální stíněné komoře UTEE. Dále je možné doplnit iontmetr o další senzory, 

zejména koncentrace kyslíku a magnetické indukce. Nabízí se i možnost vestavěné 

nabíječky Li-Ion baterií, což by ještě zvýšilo uživatelský komfort nového zařízení.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

AK Aspirační kondenzátor 

SW Software 

HW Hardware 

DPS Deska plošných spojů 

RH Relative Humidity – relativní vlhkost 

LiFePo Lithium-železo-fosfátový akumulátor 

Li-Ion Lithium-Iontový akumulátor 

LCD Liquid crystal display 

Atm. Atmosféra, atmosférický 

PROM Programable memory, programovatelná paměť 

ASCII American Standard Code for Information Interchange  

RX Receiver – příjmač 

TX Transmitter – vysílač 

USB Universal Serial Bus 

VCC  napájecí napětí 
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A OBVODOVÉ ŘEŠENÍ IONTMETRU 2.0 

A.1 Obvodové zapojení Kontrolního modulu 
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A.2 Deska plošného spoje Kontrolního modulu – TOP 

 

Rozměr desky 74x78 [mm] M 1:1 

A.3 Deska plošného spoje Kontrolního modulu – BOTTOM 

 

Rozměr desky 74x78 [mm] M 1:1 
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A.4 Seznam součástek Kontrolního modulu 

Reference Hodnota Pouzdro Popis 

C1, C14, C15 22p C0603 Keramický kondenzátor X7R 

C2, C3, C4, C5, C6, C7, 
C8, C9, C10, C13, C16, 
C17 100n C0603 Keramický kondenzátor X7R 

C11, C12 10uF B/3528-21R Tantalový kondenzátor B 

D1, D4, D5 BAT46 SOD-123 Dioda Shottky BAT46 

G1 CR2032H CR2032H Lithiová baterie CR2032 

ICSP ICSP 2X03 ISP programovací konektor 2x3 

IO1 
ATMEGA2560V-
8AU TQFP100 

Mikrokontroler AVR Atmega 2560V-
8U 

IO2 TXB0108PWR SOP65 
8-bitový obousměrný TTL logický 
převodník 

IO3 MC33269D-3.3 DPACK 
LDO napěťový regulátor 800 mA / 
3V3 

IO4 PCF8563T SO8 Integrovaný obvod RTC  

IO5 XBEE XBEE Xbee bezdrátový modul XBEE S1 

JP1, JP2, JP3  1X02 Pinová lišta 2.54 mm 

KLAVESNICE  1X08 Pinová lišta 2.54 mm 

LCD  2X07 Pinová lišta 2.54 mm 

I.01  SML1206 LED dioda červená 

MAG.SENSOR  1X05 Pinová lišta 2.54 mm 

METEO  2X05 Pinová lišta 2.54 mm 

ON GREEN 
CHIP-
LED0805 LED dioda zelená 

Q1, Q5 BSS123 SOT23 Tranzistor N-Mosfet BSS123 

Q2 8MHz QS Krystal 8Mhz 

Q3 32kHz TC26V Krystal 32kHz 

R2, R7 1k R0603 Rezistor SMD 1% 

R1, R3, R4, R5, R6, R10, 
R11, R12, R13 10k R0603 Rezistor SMD 1% 

R8 47k R0603 Rezistor SMD 1% 

R9  RTRIM64Y Trimmer rezistor 10K 

RESET  B3F-10XX Tlačítko 

SD  2X05 Pinová lišta 2.54 mm 

F1 500mA R1812 Polyswitch vratná pojistka 500mA 

VCC  AK500/2 Konektor svorkovnice 

X1  AK500/3 Konektor svorkovnice 
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A.5 Obvodové zapojení Meteo modulu 
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A.6 Deska plošného spoje Meteo modulu – TOP 

 

Rozměr desky 39x39 [mm] M 1:1 

A.7 Deska plošného spoje Meteo modulu – BOTTOM 

 

Rozměr desky 39x39 [mm] M 1:1 

A.8 Seznam součástek Meteo modulu 

Reference Hodnota Pouzdro Popis 

C1 1uF C1206 Kondenzátor keramický X7R 

C2 100nF C0603 Kondenzátor keramický X7R 

C3 4.7uF C1206 Kondenzátor keramický X7R 

C4 1uF C1206 Kondenzátor keramický X7R 

IC1  SOT23-5 Napěťový regulátor 3V3/300mA 

IC2  SHT75 Senzor teploty a rel vlhkosti SHT-75 

IC3  HP206C Senzor tlaku HP206C 

IC4  QFN16 Senzor teploty TSYS01 

X1  90-6 Konnektor 
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A.9 Obvodové zapojení DC/DC měniče Li-Ion baterie 

 
 



 68 

A.10 Deska plošného spoje DC/DC měniče Li-Ion baterie – 

TOP 

 

Rozměr desky 50x26 [mm] M 1:1 

A.11 Deska plošného spoje DC/DC měniče Li-Ion baterie – 

BOTTOM 

 

Rozměr desky 50x26 [mm] M 1:1 

A.12 Seznam součástek DC/DC měniče Li-Ion baterie 

Reference Hodnota Pouzdro Popis 

CCOMP 47nF C0603 Kondenzátor keramický  

CCOMP2 910pF C0603 Kondenzátor keramický  

CIN 15u C0603 Kondenzátor keramický  

CINX 100n C0603 Kondenzátor keramický  

COUT 22uF C1210 Kondenzátor keramický  

COUTX 1uF C1206 Kondenzátor keramický  

CSS 27nF C0603 Kondenzátor keramický  

D1 0.550V DO214AA Dioda usměrňovací 

F1 1000mA R1812 Polyswitch vratná pojistka 1500 mA 

L1 4.7uH XAL4030 Cívka SMD  

RCOMP 1.54k R0603 Rezistor SMD 1% 

RD1 30k R0603 Rezistor SMD 1% 

RD2 10k R0603 Rezistor SMD 1% 

RFBB 10k R0603 Rezistor SMD 1% 

RFBT 107k R0603 Rezistor SMD 1% 

RT 60.4k R0603 Rezistor SMD 1% 

TPS55330 TPS55330 QFN16 DC/DC měnič SMD TPS55330 
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B FOTOGRAFIE DPS IONTMETRU 2.0 

 

Obrázek 51. Osazená DPS Kontrolního modulu nového iontmetru 
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Obrázek 52. Osazená DPS s interními meteorologickými senzory 

 

Obrázek 53. Uložení desky se senzory v komůrce s přístupem vzduchu přes trubici 
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Obrázek 54. Rozmístění jednotlivých DPS ve věži shora: Kontrolní deska Iontmetru 2.0, Digitální 

deska Iontmetru 1.0, Analogová deska zdroje Iontmetru 1.0 
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Obrázek 55. Iontmetr 2.0 s detailem na AK 

 

Obrázek 56. Iontmetr 2.0 s detailem na ovladací panel 
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Obrázek 57. Vnitřní uspořádání Iontmetru 2.0 s 12 Ah aku-packem 


