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ABSTRAKT 

Práce se zaměřuje na navržení systému pro měření teploty v kryokabině 

s přesností ±2°C.  

Návrh spočívá ve výběru vhodného senzoru, příslušného měřícího obvodu, 

A/D převodníku a zobrazovací jednotky. Poslední částí je návrh vyhřívacího obvodu. 
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ABSTRACT 

 This thesis is concerned on making project of temperature measuring system 

in cryochamber with an accuracy of ±2°C. 

The project consists of selection of suitable sensor, competent measuring 

circuit, A/D converter and display. The last section consists of project of heating 

circuit. 
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1. ÚVOD 

Cílem této práce je navrhnout systém pro měření teploty v kryokabině 

s přesností ±2°C.  

Nejprve se práce zabývá problematikou samotné kryoterapie, jako je využití 

v lékařství, její druhy a účinky, léčebné postupy. Předkládá přehled aplikačních 

možností, který zahrnuje různé typy kryokabin a jiných kryogenních zařízení. Dále je 

systematicky hledán vhodný teplotní snímač použitelný pro měření velmi nízkých 

teplot a ostatní obvodové prvky. Správnému výběru čidla a návrhu měřícího systému 

je věnována zvláštní pozornost, jelikož chyba způsobená nepřesností snímače a 

vyhodnocovacích prvků by se mohla mnohonásobně projevit na výstupu zařízení. 

V tomto ohledu je podstatná například linearizace teplotní závislosti senzoru, neboť 

měříme v rozsahu téměř 210°C a daná chyba by po zesílení výrazně ovlivnila 

výsledek měření. 

Systém musí zobrazovat údaje o teplotě z více čidel rozmístěných po kabině 

na jednom displeji. Z tohoto důvodu je nezbytné zabývat se otázkou přepínání 

zobrazovaných hodnot z jednotlivých čidel.  

Vzhledem k tomu, že nejnižší předpokládaná teplota, ve které se bude 

zařízení nacházet (-160°C), je daleko pod hranicí minimální provozní teploty 

součástek, je nutné navrhnout také vyhřívací obvod. Tento problém je řešen  

návrhem vhodného termostatu, topného tělesa a výběr tepelné izolace pro oddělení 

od okolního prostředí. 

Poslední částí navrhovaného systému je A/D převod a zobrazení. Práce 

podává přehled nejběžněji používaných A/D převodníků, z hlediska jednoduchosti 

provádění, přesnosti a konstrukce. 
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2. KRYOTERAPIE 

2.1 HISTORIE KRYOTERAPIE [1] 

Léčení prostřednictvím nízkých teplot používali již staří Egypťané (2500 před 

n. l.), jejich analgetický účinek konstatoval rovněž Hippokrates (5. století před n. l.).  

V širším rozměru se tato metoda rozvinula v průběhu napoleonských válek, 

kdy se velký počet těžkých zranění řešil amputacemi a na znecitlivění poškozených 

končetin sloužily obklady z ledu nebo sněhu.  

Počátky současné kryogeniky (konec 19. století) úzce souvisejí s technickým 

pokrokem, který umožnil zkapalňování a dlouhodobé uchovávání plynů, ale taky 

průmyslnou produkci vzniklých chladících tekutin. Radikální změna v metodách 

prochlazování vnějšího povrchu těla nastala v posledním čtvrtstoletí, kdy v Japonsku 

Prof. T. Yamauchi použil k léčebným účelům kapalný dusík, v roce 1978 postavil 

první kryokomoru. Uvední celotělové kryoterapie do praxe se připisuje Prof. T. 

Yamauchi (Terapie revmatoidní artritidy) po jeho vystoupení na Evropském 

revmatologickém kongresu v roce 1981. 

Prof. R. Fricke, přednosta revmatologické kliniky v německém Senenhorstu a 

jeho spolupracovníci započali spolupráci s japonskou klinikou, poznatky z tohoto 

oboru ve všech aplikacích přenesli do Evropy a postavili první kryokomoru v Evropě 

a druhou na světě.  

Významnou roli v tomto oboru hrají také polští odborníci. Polská kryoterapie 

vznikla v roce 1983 (Prof. Z. Zagrobelny), v roce 1989 byla v Polsku postavena 

první kryokomora (třetí na světě, druhá v Evropě). V České Republice byla 

postavena první kryokomora v roce 2004 a v roce 2006 vznikla první komora 

využívající  akumulace chladu. 

Celotělová chladová terapie je pasivní fyzikální krátkodobá terapie se 

systémovým účinkem, při kterém  se zpravidla používá  účinná teplota v rozmezí od 

-100°C do -150°C. Léčebná metoda je založená na stimulačním efektu organismu 

teplotami nižšími než -100°C. Celotělová chladová terapie se provádí 

v kryokomorách a slouží pro ochlazování celého těla, tedy včetně hlavy. 
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Z uvedených možností použití kryotechniky v lékařství se budeme zabývat převážně 

celotělovou kryoterapií. 
 

 

2.3 KRYOTECHNIKA V LÉKA ŘSTVÍ 

Typ činnosti Cílený ú činek 
Rychlost 

ochlazování 

Dosahovaná 

teplota na 

povrchu  

položky 

Hloubka 

průniku 

teploty do 

tkáně 

kryochirurgie 
destrukce 

tkání 
velmi vysoká 

od -2°C 

do -190°C 

od několika 

mm do 

několika cm 

kryostimulace 

zvýšení 

průtoku krve, 

zvýšení 

metabolismu 

vysoká 
max. okolo 

0°C 

malá 

(povrchová) 

chlazení 
snížení teploty 

tkání 
nízká  velká 

 

 

2.4 CELOTĚLOVÁ KRYOTERAPIE 

2.4.1 Účinky celotělové kryoterapie [2] 

1. místní snížení teploty - povrchová teplota kůže a podkožních tkání klesne 

v průběhu procedury na 2 až 0°C. Jelikož je působení nízkých teplot krátké - 1 až 4 

minuty, nedojde k ochlazení tělesného jádra. Následkem extrémního ochlazení 

povrchu kůže se bleskově utlumí kožní nervová zakončení, tzn. sníží se vnímání 

bolesti a zároveň se zpomalí rychlost vedení bolestivých vzruchů v nervech do 

centra. Po ukončení procedury se povrch těla rychle oteplí a až čtyřnásobně se zvýší 
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místní prokrvení. Návrat tělesné teploty k hodnotám před aplikací chladu nastane u 

nemocné tkáně do 25- 30-ti minut, u zdravé tkáně do 50-ti minut. Kromě léčebného 

působení místního překrvení byl prokázán i preventivní místní efekt v procesu 

stárnutí a degenerace podkožního vaziva při celulitidě. Kromě léčebných a 

rehabilitačních účinků lze očekávat i velmi dobrý kosmetický efekt této metody. 

 

2. reflexní celotělový účinek - vyvolaný vlivem silného podráždění 

chladových receptorů má za následek celou řadu pochodů v organismu vedoucích k 

příznivému ovlivnění různých onemocnění. Byl zaznamenán příznivý 

imunomodulační efekt u pacientů s obtížně terapeuticky zvládanými revmatickými 

onemocněními. V literatuře je popisováno i přechodné snížení krevních hladin 

kyseliny močové, cholesterolu, triglyceridů, volných mastných kyselin a glykémie. 

Procedura nevyvolává následnou stresovou reakci organismu, kromě 

krátkodobého vzestupu noradrenalinu zůstávají hladiny naprosté většiny stresových 

hormonů nízké. Během metody dochází k vyplavení hormonů endorfinů, což 

vyvolává prakticky u všech osob po absolvování celotělové kryoterapie pocit 

mimořádné tělesné síly a duševní pohody. Kromě endorfinů dochází i ke změnám 

hladin u dopaminu, serotoninu a kortizolu. 

Vlastní aplikaci celotělové kryoterapie předchází lékařské vyšetření se 

zaměřením na vyloučení kontraindikací metody. Léčebná metoda celotělové 

chladové terapie využívá zlepšeného prokrvení kůže, vaziva, šlach a svalů a kloubů. 

Po provedení série celotělové kryoterapie dochází ke zvětšení pohyblivosti kloubů, 

ke zvýšení svalové síly, zvýšení tolerance fyzické zátěže, zmenšení bolesti a ke 

snížení potřeby užívání protizánětlivých a  protibolestivých léků. I proto se dnes 

celotělová kryoterapie využívá v různých oborech medicíny.  
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2.4.2 Shrnutí fyziologických efektů 

Při aplikaci chladové terapie dojde k okamžitému stažení cév s následným 

rozšířením cév, snížení místního metabolizmu a enzymatických aktivit, snížení 

požadavku tkání na spotřebu kyslíku. Chlad snižuje aktivitu svalových vláken a 

zpomaluje rychlost nervového vedení. Proto je často chlazení užíváno ke snížení 

spasticity svalů a svalové relaxaci. 

 

2.4.3 Indikace 

- chronická zánětlivá kloubní onemocnění (artritis rheumatoides, M. Bechtěrev 

apod.) 

- artrózy a polyartrózy 

- arthritis urica 

- vertebrogenní alergické syndromy 

- revmatická a zánětlivá onemocnění měkkých částí a kůže 

- fibromyalgie 

- kolagenózy 

- vaskulitidy 

- rehabilitace po operacích velkých kloubů a páteře 

- následky profesionálního poškození kloubního, vazivového a svalového aparátu 

(nemoci z povolání) 

- traumatické a postoperační hematomy a otoky 

- autoimunní onemocnění a poruchy imunity 

- sclerosis multiplex 

- psoriasis vulgaris 

- neorodermitis 

- migrenózní cephalea 

- onemocnění dýchacího aparátu (astma bronchiale, spastická bronchitida) 

- únavový syndrom 

- tinnitus aurium 

- celulitida 
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2.4.4 Kontraindikace 

- akutní onemocnění srdce (infarkt myokardu, astabilní angina pectoris, plicní 

embolie, myokarditidy) v posledních šesti měsících 

- dekompenzovaná hypertenze (TK dlouhodobě nad 160/110) 

- poruchy arteriálního prokrvení III. a IV. stadia (arteritis obliterans aj.) 

- alergie na chlad 

- tumorózní onemocnění s tvorbou kryoproteinů 

- tromboflebitidy hlubokého žilního systému 

- stavy po periferních embóliích 

- terminální stadia onemocnění srdce, plic a ledvin 

- horečnaté infekční onemocnění 

- hnisavě-gangrenózní leze na dolních končetinách většího rozsahu 

- těžší anémie 

- klaustrofobie 

- alkoholová nebo intoxikační ebrieta 

 

 

2.4.5  Relativní kontraindikace 

-   akutní exacerbace chronické bronchitidy 

   -   ataka astma bronchiale, status astmaticus 

   -   srdeční arytmie a chlopenní vady 

   -   ischemická choroba srdeční 

   -   nádory mozku a mozkových plen, stavy po jejich operacích 

-   hypotyreóza 

-   maligní onemocnění 

-   věk nad 75 let 

-   Raynaudův syndrom 

-   Vertigo 
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2.4.6 Léčebný postup [3] 

1. Před vstupem do polária musí pacient splňovat 

podmínky pro tuto léčbu. 

2. Lékař musí během prohlídky vyšetřit indikace, 

možné kontraindikace, určit počet vstupů do 

komory a určit charakter kinezoterapie. 

3. Každému pacientovi je před vstupem do polária 

měřen krevní tlak. 

4. Před vstupem do polária musí být pacient 

dokonale suchý v oblasti kožních záhybů (pažní a 

podkolenní jamky, za krkem, ve slabinách) a 

oblečen ve speciálním ochranném oděvu do 

polária. Před aplikací procedury se klient chová 

klidně. Na proceduru přichází v dostatečném 

předstihu. 

5. Je třeba dbát na správné použití ochranných 

pomůcek, hlavně krytí úst, nosu, uší a okrajových 

oblastí rukou a nohou. 

6. Před vstupem do hlavní komory jde pacient asi na 30 sekund do  předkomory, 

kde je teplota kolem -60 °C, aby proběhlo předchlazení. V některých 

systémech komor, např. Zimmer MedizinSysteme, předchází této ještě jedna 

předkomora s teplotou -10°C. Potom vstoupí pacient do hlavní komory.  

7. Před aplikací procedury je zakázáno požívání alkoholických nápojů a tekutin 

s obsahem kofeinu. 

8. Během procedury je důležité také dýchání, které má být mělké, nádech se 

provádí nosem a dvojnásobně delší výdech ústy – vhodné nacvičit ještě před 

vstupem do polária. 

9. Během pobytu v poláriu je doporučována klidná chůze kolem obvodu kabiny, 

bez vzájemného se dotýkání klientů. V poláriu je zakázáno provádění tření 

těla a třepání končetinami. 

Konzultace s 
lékařem

Poučení o léčbě

Vstup do komory

Předkomora
15 – 30s

Teplota – 60°C

Hlavní komora
60 – 180s

-120 / -160°C

Kinezoterapie

Konzultace s 
lékařem

Poučení o léčbě

Vstup do komory

Předkomora
15 – 30s

Teplota – 60°C

Hlavní komora
60 – 180s

-120 / -160°C

Kinezoterapie
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10. Do polária je zakázáno brát a dotýkat se kovových předmětů, doporučuje se 

sundání si kovových náušnic, řetízků, brýlí, náramků a hodinek vzhledem k 

možnosti vzniku popálenin z mrazu. 

11. Po uplynutí stanovené doby pobytu v poláriu pacient opustí prostor polária a 

přemístí se do tělocvičny k provádění tělesného cvičení které by mělo trvat 

minimálně 20 minut.  

 

2.5 DALŠÍ DRUHY KRYOTERAPIE [5] 

Kryochirurgie je aplikace extrémního chladu k destrukci abnormální nebo 

nemocné tkáně. Kryochirurgie je užívána na mnoho nemocí, speciálně kůže, např. 

solární keratózy. Tekutý dusík je užíván ke zmrazení tkání na buněčné úrovni. 

Procedura je často užívána pro dobrou efektivitu a malý počet vedlejších účinků. 

Kryoterapie celková jako ledové plavání (ice swimming) je plavání ve vodě s 

krustami ledu. Ledové plavání může být simulováno v bazénu s vodou o teplotě 0 

°C, kdy voda mrzne. Plavání je možné, protože mrznoucí voda uvolňuje teplo. 

Lokální kryoterapie je používána buď jako přikládání chladových sáčků 

(plněny ledovými kostkami, ledovou tříští, speciálními gely, je možné užít i sáček se 

zeleninou z mrazicího boxu nebo jako lokální působení přístrojové nebo jako 

chladová vířivá koupel nebo při chůzi v ledové lázni (dle Priessnitze) nebo terapie 

chladícími spreji na principu odpařování (evaporative cooling) nebo studená vířivá 

koupel – chlazení na principu konvekce (vedení). 

Lokální  kryoterapie  (přístrojová):  Proud  chladného  vzduchu  o  teplotě  

nižší  než  -100°C  je  aplikován  na  léčené  místo.  Zákrok  trvá  asi  3  minuty,  v  

závislosti  na  individuální  reakci  pacienta.  Zákrok  je  možné  opakovat  3x  v  

průběhu  dne,  v  intervalu  min.  3-4  hodiny.  Lokální  kryoterapie  je  zejména  

vhodná  pro  klienty,  kteří  mají  alergii  na  chlad  nebo  trpí  onemocněními,  

jejichž  indikace  celotělovou  kryoterapii  nedoporučuje.  

Jako chladící médium je zde použit oxid uhličitý. Některé přístroje je možné 

používat i v nevětraných místnostech, protože pracují na bázi kapalného vzduchu.  
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Obr.1  Ukázky lokální kryoterapie 

 

 

    

 

Obr.2   Přístroje pro lokální kryoterapii 

(První dva – fa CRYOFLEX, médium – CO2, třetí – fa KRYOSYSTEM, médium – 

vzduch) 
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3. KRYOKABINY 

3.1 TYPY KRYOKABIN 

 

Obr.3  Kryokomora naplněná kapalným vzduchem – využívající akumulace chladu 

 

 

 

 

Obr.4  Tradiční kryokabina – dvě komory 
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Obr.5  Tradiční kryokabina – tři komory 
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Obr.6  Kryokabina od firmy CRYOFLEX                                   Obr.7  Kryosauna 

            (pro jednu osobu) 

 

3.1.1 Kryosauna 

Kryosauna je kabina, kde je také elektronicky přesně nastavena a rovnoměrně 

udržována nízká teplota (-120 až -150 °C). Chladícím médiem je kapalný dusík. Dno 

kabiny je elektricky posouváno, takže hlava uživatele je vždy nad kabinou a uživatel 

dýchá teplý vzduch v místnosti. Kryosauna je vybavena systémem odčerpávajícím 

zbytkový plynný dusík. 
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3.2 POPIS KRYOKOMORY ARCTICA OD FIRMY CRYOFLEX 

(PRO JEDNU OSOBU) [4] 

Kryokomora slouží pro léčbu celého těla pacienta, včetně hlavy.  

Studené médium použité v komoře je kapalný vzduch (LAir) uložený 

v kryogenním zásobníku. Nejnižší teploty dosahují -160°C. Doporučená provozní 

teplota by neměla být nižší než -140°C. 

Kryokomora pro jednu osobu se skládá z: 

- Pracovní (léčebné) komory o vnitřních rozměrech 800 × 900 × 2100 mm 

- Mikroprocesorového  řídícího systému s ovládacím panelem 

- Systému pro použití kapalného vzduchu 

- Vysoušecího systému 

Kryokomora umožňuje celotělovou léčbu. Provedení střechy komory umožňuje 

únik přebytečného vzduchu z komory. Vzhledem k tomu, že únikový otvor je 

umístěn přibližně 2m nad zemí, nejsou ztráty chladu významné. Provedení zámku 

dveří zajišťuje jejich vzduchotěsnost. Dvě dvojitá okna umožňují vizuální kontakt 

operátora s pacientem během léčby. Nesprávně zavřené dveře jsou indikovány 

snímačem. 

Kapalný vzduch je do komory přiváděn pomocí pružného kryogenního potrubí 

a přes vlastní kryogenní systém. Kryogenní systém se skládá ze dvou ventilů: 

- Mechanického (ručního) ventilu pro odpojení kryokomory od zásobníku 

s kapalným vzduchem. 

- Elektoromagnetického ventilu  pro regulaci teploty v kryokomoře. 

 

 Činnost kryokomory je řízena z řídícího panelu, který je umístěn vedle dveří 

komory.  

Řídící panel je využíván pro: 

- Nastartování komory (prochlazení) 

- Start vysoušení komory 

- Měření času léčby 

- Regulaci a zobrazování teploty uvnitř komory 

- Zobrazování koncentrace kyslíku uvnitř  kryokomory 
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3.2.1 Technická data kryokabiny Arctica 

Příkon 

Napájecí napětí 230V ~ 50Hz 

Napájecí napětí světel 12V  AC 

Napájecí napětí pohonu (pro ventily) 24V  AC 

Maximální spotřeba energie 500W 

Bezpečnost 

Třída I 

Stupeň B 

Provozní médium 

Syntetický kapalný vzduch (LAir) 21%O2 (±2%) + 78%N (±2%) 

Provozní tlak 0,5 Mpa 

Spotřeba kap. vzduchu pro naběhnutí 

(chlazení) 
≈ 20 ÷ 35 kg 

Spotřeba vzduchu při provozu ≈ 110 ÷ 140 kg/h 

Provozní teplota 

Rozsah dosažitelných provozních teplot 20°C ÷ -160° C  (293K ÷ 113K) 

Kontrola provozu 

Regulace teploty Automatická 

Měření koncentrace kyslíku 
Dva nezávislé senzory 

Koncentrace kyslíku v kabině je zobrazována 

Ostatní 

Vnitřní rozměry kabiny 800 x 900 x 2100 mm 

Vnější rozměry kabiny 1650 x 1550 x 2750 mm 

Váha 370 ÷ 390 kg 
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4. ZPŮSOBY MĚŘENÍ VELMI NÍZKÝCH TEPLOT 

4.1 ODPOROVÉ SNÍMAČE TEPLOTY (RTD) [6] 

Pro kovové senzory teploty se většinou využívá platina pro její chemickou 

netečnost, časovou stálost, vysokou teplotu tavení a také pro možnost dosažení 

vysoké čistoty (pohybuje se v rozmezí 99,9 až 99,999%). Kromě platiny je možné se 

setkat též s niklem, mědí, molybdenem nebo některými slitinami. 

 

4.1.1 Platinové odporové senzory  

Platinové teploměry se vyrábějí drátkovou, tenkovrstvou nebo tlustovrstvou 

technologií. V prvním případě je drátkový měřící odpor tvořen spirálovitě stočeným 

tenkým drátkem zataveným do keramiky nebo skla. Nejlepší stability lze pro 

metrologické účely docílit volným uložením platinové cívky ve směsi helia a 

kyslíku, protože díky různé teplotní délkové roztažnosti platiny a izolačního 

materiálu, které se dotýkají, vzniká systematická chyba, která má charakter 

hystereze. Odpory vyráběné tenkovrstvou technologií, při níž se platinový odpor 

vytvoří na ploché korundové destičce technikou napařování a iontového leptání mají 

rychlejší odezvu než odpory drátkové, mají obvykle vyšší odpor a jsou levnější. 

Drátkové odpory jsou však časově stálejší. Čistota platiny pro provozní teploměry se 

posuzuje podle tzv. redukovaného odporu W100 °C, který je dán poměrem odporů 

senzoru při 100 °C a 0 °C:  

  

385,1
0

100
100 ≥=

°

°
°

C

C
C R

R
W  

 

U provozních teploměrů je důležitá záměnnost umožňující měřit s chybami 

v určitých dohodnutých mezích. Z tohoto důvodu jsou normami určeny základní 

hodnoty odporů včetně odchylek.  

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 24 

Dle IEC ( International Electrotechnical Commission ) se platinové měřící 

odpory (W100 =1,385) dělí do dvou tolerančních tříd: 

• Třída A : Rozsah: -200 °C až 650 °C, tolerance (°C): ± (0,15 + 0,002 · | t |) 

• Třída B : Rozsah: -200 °C až 850 °C, tolerance (°C): ± (0,3 + 0,005 · | t |)  

Standardní hodnota odporu Pt senzoru je 100 Ω při 0°C, kromě této hodnoty 

se ale vyrábějí též Pt senzory 50, 200, 500, 1000 a 2000 Ω (nejčastěji užívané Pt100 a 

Pt1000). Pro teplotní závislost standardního měřícího odporu (W100 =1,385, R0 =100Ω) 

platí vztah: 

Rϑ =R0 [1 + Aϑ + Bϑ2 + Cϑ3 (ϑ -100)]  

kde dle IEC je A = 3,90802·10-3 K-1 , B = -5,802·10-7 K-2 a C = -4,27350·10-12 pro ϑ 

< 0 °C, resp. C=0 pro ϑ >0 °C. Chyba linearity pro rozsah teplot od 0 °C do 100 °C 

činí asi 1,45·10-3 R0 tedy cca 0,15 °C.  

 

Obr.8   Tolerance standardních Pt měřících odporů dle IEC 
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Obr.9  Závislost odporu (resp. R/R0 ) Pt senzoru na teplotě – modrá křivka,  

červená přímka je zde pro zvýraznění nelinearity.  

 

Senzory mají obvykle tvar podlouhlých válečků nebo malých destiček v závislosti na 

technologii výroby. 

 

Obr.10  Drátkové vinuté (obr. vlevo), tenkovrstvé (obr. vpravo) platinové senzory 

teploty 
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4.1.2 Niklové odporové senzory  

Niklové senzory se obvykle vyrábějí tenkovrstvou technologií. Jejich 

výhodou je vysoká citlivost, rychlá časová odezva a malé rozměry. Ve srovnání 

s platinovými senzory trpí značnou nelinearitou, mají omezenější teplotní rozsah 

(používají se pro teploty -60 °C až 180 °C) a menší dlouhodobou stálost. Používají se 

čidla např. s W100 = 1,6170, ale pravděpodobně nejužívanější jsou čidla s W100 = 

1,6180 a R0 = 100 Ω dle normy DIN 43760.  

 

Obr.11  Závislost tolerance Ni odporových senzorů na teplotě  

 

4.1.3 Měděné odporové senzory  

Tyto senzory lze použít pro měření teplot od -200 °C do 200 °C. Běžně se 

příliš nepoužívají vzhledem k malé rezistivitě a snadné oxidaci mědi. Můžeme se 

s nimi setkat ve formě vinutých čidel s W100 =1,4260 a jmenovitou hodnotou odporu 

50 nebo 100Ω. Výhodnou aplikací mědi je např. přímé měření teploty měděného 

vinutí elektromotoru.  
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4.1.4 Shrnutí parametrů zmíněných odporových snímačů 

Materiál čidla 

Základní 

odpor 

R0 [ΩΩΩΩ]  

Poměr 

odporů 

W100  

Měřicí rozsah 

[°C]  

Teplotní 
součinitel 
odporu     

αααα ·10-3 [K -1]  

Pt 100 1,3850 -200 až 850 3,85 až 3,93 

Ni 100 1,6180 
-60 až 180 

(250) 
6,17 až 6,70 

Cu 100 1,4260 -200 až 200 4,26 až 4,33 

 

 

4.1.5 Způsoby zapojení odporových snímačů 

 

 

a) Dvouvodičové zapojení       b) Třívodičové zapojení        c) Čtyřvodičové zapojení  

Obr.12  Příklady zapojení měřícího odporu 

 

Nejrozšířenějším způsobem měření teploty odporovými snímači je měření 

změn hodnot měřícího odporu jeho zapojením do odporového (Wheatsonova) 

můstku. Měřící odpor je zapojen do jedné větve můstku, změna teploty způsobí 

změnu měřícího odporu, tím dojde k rozvážení můstku. To je indikováno měřícím 

přístrojem zapojeným v úhlopříčce. Hodnoty odporů jsou voleny tak, aby při 

minimální hodnotě rozsahu byl můstek vyvážen - ručička měřícího přístroje má 

nulovou výchylku, při maximálním rozsahu je proud do můstku nastaven tak,         

aby ručka ukazovala maximální hodnotu.  
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Pro rovnováhu Wheatsonova můstku platí: 

  
3

41

R

R

R

R

P

=  

   kde RP= Pt100 + Rv + Rv (viz. obr.12a)  

 

Odpor vedení mezi přístrojem a odporovým snímačem se vlivem změny 

teploty okolí mění a způsobuje chybu měření, neboť je zapojen spolu s měřícím 

odporem ve stejné větvi můstku. Proto se tohoto zapojení využívá pro kratší 

vzdálenosti mezi měřícím místem a vyhodnocovacím přístrojem a pro větší rozsahy 

teplot, aby relativní chyba byla v poměru k velikosti rozsahu menší. 

Vliv změn odporu vedení na přesnost měření je prakticky odstraněn 

třívodičovým zapojením odporového snímače (viz.Obr.12b). U tohoto zapojení je 

snímač teploty a jeden vodič s vyrovnávacím odporem Rj zapojen do jedné větve 

odporového můstku a druhý vodič s vyrovnávacím odporem Rj do druhé větve. Třetí 

vodič je v napájecí větvi a napájecí bod je posunut až ke snímači teploty. Vliv okolní 

teploty na vedení je eliminován, protože přírůstky odporu působí v sousedních 

větvích a tím se navzájem ruší. 

Při zapojení senzoru do měřícího řetězce je třeba si dát pozor zejména na 

maximální měřící proud a minimalizovat jeho vliv. Průchodem měřícího proudu 

odporovým senzorem teploty dochází k chybě vlivem oteplení senzoru. Maximální 

měřící proud bývá uváděn výrobcem mezi základními údaji, u platinových senzorů 

s R0 =100Ω bývá kolem 1mA. 

 

4.1.6  Přesnost měření teploty odporovými snímači [7] 

Na přesnost měření teploty snímačem má obecně vliv více činitelů a chyby 

jimi způsobené můžeme zařadit do tří hlavních skupin : 

a) Chyby způsobené umístěním snímače a tepelnými vlastnostmi prostředí, 

jímky, armatury, apod. 

b)  Chyby způsobené dynamickými vlastnostmi samotného snímače. 

c) Chyby jednotlivých členů elektrického obvodu, které mají vliv na 

výslednou chybu měření teploty. 
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Hlavním předpokladem správného měření teploty je vhodné umístění 

snímačů teploty, aby byl zajištěn správný přestup tepla a dokonalý styk s měřeným 

prostředím. Přesto se mohou vyskytnout chyby způsobené: 

1. změnou odporu vedení vlivem teploty 

2. základní chyba vyhodnocovacího přístroje 

3. nesprávným vyrovnáním vedení 

4. měřícím odporem jako odchylkou od cejchovní řady 

5. odchylkou kompenzačního vedení od cejchovní řady 

6. termočlánkem jako odchylkou od normalizované cejchovní řady 

7. odchylkou korekčního napětí 

8. tvarem a orientací čidla (je-li podlouhlé a umístěno svisle, pak může být 

přesnost výsledku ovlivněna teplotním gradientem) 

9. dalšími ovlivňujícími veličinami, např. okolní teplotou, napájecím napětím, 

apod. a jejich vlivem na přístroje. 

 

Změna odporu vedení, např. vlivem teploty se projevuje jako chyba náhodná. 

Vliv chyby lze odhadnout podle uvedeného vzorce, který uvádí velikost chyby v %, 

jak se projeví na stupnici přístroje. Jde o poměrnou chybu vztažnou k rozsahu. 

 

  [ ]ΩΩ⋅
∆+

⋅∆=∆ ,%,100
1

1

Ric

RRic

Rα  

 

kde : ∆α - přídavná chyba (%) 

         ∆R - změna (či odchylka) odporu vedení 

         Ric - celkový vnitřní odpor (odpor vedení a vnitřní odpor měřícího 

přístroje)  
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4.2 TERMOELEKTRICKÉ SNÍMA ČE 

4.2.1 Princip [8] 

Termoelektrické snímače teploty patří mezi kontaktní snímače používané k 

dálkovému měření teploty a jejich čidlo (termoelektrický článek) převádí teplotní 

změnu prostředí na změnu elektrického napětí. Využívá se přitom toho, že jestliže 

jsou v jednoduchém elektrickém obvodu, tvořeném dvěma vodiči z různých kovů, 

viz. Obr.13, oba jejich spoje 1 a 2 umístěny v prostředí se dvěma různými teplotami 

T1 a T2, začne obvodem procházet elektrický proud. Pokud obvod v naznačeném 

místě přerušíme a zařadíme do něj vhodný měřící přístroj, naměříme malý rozdíl 

elektrických potenciálů, který je funkcí rozdílu teplot T2 - T1. Tento rozdíl potenciálů 

se nazývá termoelektrické napětí. Takto je zjednodušeně popsán takzvaný Seebeckův 

jev, na kterém je založeno měření teploty termoelektrickými články (termočlánky).  

 

 

 

Obr.13  Seebeckův jev 

[9] 

Pro měření nízkých teplot -250 až +500°C se používá běžně termoelektrický 

snímač Cu-ko. Při přechodu přes 0°C se mění znaménko termoelektrického napětí 

snímače. Pro vyšší teploty je vhodná dvojice Fe-ko. Konstantan (ko) má podle normy 

45%Ni, 55%Cu a nepatrný obsah jiných přísad (Mn, Si, Co, Mg), jehož zvětšení 

může nepříznivě ovlivnit termoelektrické vlastnosti snímače. Tyto přísady jsou 

vhodné zejména pro zvětšení odolnosti proti korozi. Velmi choulostivá je 

konstantanová větev v sirném prostředí. Někdy bývají též jako konstantan 

označovány slitiny s poněkud odlišným složením, které se pro realizaci snímačů 

tohoto typu nehodí. 
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Měď používaná na termoelektrické články má být elektrolyticky čistá. Na 

čistotě mědi velmi záleží, protože jakékoliv příměsi ovlivňují velmi podstatně její 

termoelektrické vlastnosti. Poměrně úzký teplotní rozsah je omezen  malou odolností 

mědi, která se snadno okysličuje, dále pak korozní náchylností konstantanu a železa. 

Znečištění železa (S, Si, Mn a zvlášť C) smí být pouze několik setin procenta. Železo 

je náchylné ke korozi zvláště v prostředí plynných spalin. Intenzita koroze závisí 

jednak na kvalitním složení spalin, jednak na jejich teplotě. Pro vyšší teploty 

používáme termoelektrického článku NiCr-Ni. Pro měření teploty se používá tato 

dvojice déle než 50 let. Niklová větev má 95% Ni, zbytek tvoří dezoxidační a jiné 

přísady. Větev niklochrómová má mít 85% Ni, 10% Cr a zbytek tvoří opět 

dezoxidační a jiné přísady. Zachování předem stanoveného složení, zvláště obsahu 

chrómu je velmi obtížné. Odchylky ve složení přirozeně vedou k odchylkám 

termoelektrických vlastností snímačů, vyrobených z různých materiálů, různých 

taveb nebo různými výrobci. Ve snaze po sjednocení byla proto stanovena 

mezinárodní srovnávací stupnice termoelektrických napětí pro různé teploty pro 

snímač NiCr-Ni. Složení této dvojice je následující: 

Větev NiCr - 89% Ni, 9,8% Cr, 1% Fe, 0,2%Mn 

Větev Ni     - 94% Ni, 2% Al, 1% Si, 2,5% Mn 

 

Optimální množství chrómu, pokud jde o termoelektrické napětí je 0,8%. Při 

tomto obsahu chrómu je však doba života chrómniklové větve kratší než větve 

niklové. Volí se proto větší přísada chrómu, aby se doba životnosti obou větví 

přibližně vyrovnala.   Při teplotě 600°C se pokrývá povrch termoelektrického článku 

vrstvou okují, která sice na povrchu pevně drží, nechrání však vnitřní jádro drátu 

před další oxidací. Větší je toto působení u niklové větve při oxidaci vzduchu.  

Niklochrómová větev je napadena podstatně méně , neboť souvislá vrstva oxidů, 

vytvořená na povrchu drátu,  zabraňuje dalšímu okysličování. Také v prostředí 

sirnatých plynů je větev NiCr odolnější než větev Ni. Odolnost niklové větve může 

být sice zlepšena přidáním manganu, avšak přesto se škodlivý vliv síry při vyšších 

teplotách projeví zkřehnutím materiálu. 
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   Obr.14  Schéma obvodu termoelektrického článku 

 

Na Obr.14 jsou vyznačena jednotlivá funkční místa obvodu. 

Termoelektrické napětí Ut, jehož hodnota je úměrná rozdílu teploty Tm v místě 

měřícího spoje a teploty To v místě srovnávacích spojů se přivádí kompenzačním 

vedením a měděným vedením na měřící přístroj. Aby bylo možno každé hodnotě 

termoelektrického napětí přiřadit určitou teplotu, je třeba udržovat srovnávací spoje 

na známé a konstantní teplotě, tzv. teplotě vztažné.  

  

4.2.2 Měřící rozsahy termočlánků dle norem [8] 

Označení termočlánku 

dle IEC 584 
Původní označení 

Měřicí rozsah 

[ ° C] 

T Cu-CuNi, Cu-ko - 200 až 350 

J Fe-CuNi - 200 až 750 

E NiCr-CuNi, ch-ko - 100 až 900 

K Ni-Cr-Ni, ch-a - 200 až 1200 

N NiCrSi-NiSi - 200 až 1200 

S PtRh10-Pt 0 až 1600 

R PtRh13-Pt 0 až 1600 

B PtRh30-PtRh6 300 až 1700 

Označení termočlánku 

dle DIN 43710 
Původní označení 

Měřicí rozsah 

[°C ] 

L Fe-CuNi, Fe-ko - 200 až 900 

U Cu-Ni, Cu-ko - 200 až 600 
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4.2.3 Materiály termoelektrických snímačů [9] 

Při výběru materiálu pro termoelektrický snímač se snažíme splnit některé 

základní požadavky. Především, aby se závislost termoelektrického napětí na teplotě 

blížila lineárnímu průběhu. Materiál má být odolný proti chemickým, mechanickým 

a korozním vlivům. Výstupní termoelektrické napětí má být co největší. Čím je 

hodnota napětí menší, tím je menší přesnost, měřící přístroj musí být citlivější, a tím 

je choulostivější. U snímačů z křehkých kovů (vizmut, antimon apod.) je nutno tyto 

na sebe ve vakuu nastříkat nebo spékat. 

Materiál volíme z hlediska požadovaného rozsahu teplot a požadované přesnosti 

měření. Důležitá je též časová stálost, popř. střední doba životnosti snímače. Stálost 

charakteristiky má být s časem neproměnná. Tato podmínka se dá obzvlášť za 

vyšších teplot těžko dodržet. Dochází k rekrystalizaci v místě spoje, popř. ke stárnutí. 

Snímače se pak musí obnovovat a občas přecejchovat. Byly sestaveny dvojice 

materiálů, které se ke konstrukci termoelektrických snímačů používají. Jejich 

parametry jsou uvedeny v normách. V české státní normě jsou cejchovní řady 

termoelektrických článků Fe-ko, ch-a, ch-k (chromal-kopel) a PtRh-Pt. Jsou v ní 

udány hodnoty napětí odstupňované po 10°C po vztažnou teplotu srovnávacího spoje 

20°C. Pokud je teplota srovnávacího spoje jiná (např. 0 nebo 50°C) pak musíme 

hodnoty napětí přepočítat. U termoelektrických snímačů je třeba počítat s tím, že i 

snímače téhož druhu mohou mít různý původ a tedy i různé cejchovní řady, takže 

jejich charakteristiky jsou poněkud rozdílné. Rozdíl je dán složením použitých 

materiálů.  
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5. LIENARIZACE 

Teplotní závislost odporu  Pt100 je téměř lineární, a  tudíž při měření teplot v malém 

rozsahu není linearizace nutná. Ovšem pokud potřebujeme měřit široký rozsah teplot, 

nebo nám záleží na přesnosti, musíme použít linearizační obvod. 

 

5.1 LINEARIZACE POMOCÍ OPERA ČNÍCH ZESILOVA ČŮ [10] 

 

Obr. 15 Příklad linearizace napěťového průběhu na výstupu teplotního čidla 

Pt100 

 

Zapojení bylo navrženo pro měření teploty od 0 do 200°C, dle potřeby lze 

pomocí nastavovacích prvků tuto oblast změnit. První část obvodu pro linearizaci se 

skládá ze zdroje konstantního proudu pracujícího do uzemněné zátěže (IO1 a IO2), 

kterou tvoří právě odporový teploměr. Druhá část slouží k zesílení úbytku napětí na 

teploměru tak, aby výsledné napětí bylo úměrné teplotě.  

Tento zesilovač je nastaven takovým způsobem, aby změna teploty o 200°C 

způsobila na výstupu změnu napětí 2 V. Zapojení je tedy obdobou můstkové měřící 

metody. Rozdíl je v použití kladné zpětné vazby z výstupu IO4 na (−) proudového 

zdroje IO1, zajišťující linearizaci celého měřícího zařízení. 
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5.2 LINEARIZACE POMOCÍ MIKROPROCESORU [10] 

Jeden z možných způsobů, jak linearizovat průběhy teplotních senzorů, je 

naprogramovat mikroprocesor tak, aby podle funkční hodnoty napětí ”dopočítával“ 

odpovídající teplotu. Polynom se tak jednoduše uloží do paměti mikroprocesoru a 

veškeré vstupní vzorky z AD převodníku, které vyjadřují napět’ovou hodnotu, jsou 

pomocí tohoto polynomu přepočítávány na teplotní hodnoty.  

 

5.3 LINEARIZACE POMOCÍ SPECIÁLNÍHO IO 

Tyto obvody vyrábí firma Burr-Brown. Jedním z nich je XTR105, který 

pracuje jako kompletní proudový budič pro platinové RTD, můstky, aj. Obvod 

obsahuje dva přesné proudové zdroje a linearizační část. Výstupním signálem je 

proud v rozsahu 4 – 20mA odpovídající rozsahu měřených teplot. 

 

Na svorky V+
IN a V-

IN přivádíme signál z čidla a referenční napětí. Odpor RZ 

zvolíme tak, aby byl stejný jako odpor RTD při nejnižší měřené teplotě. Této teplotě 

bude odpovídat výstupní proud 4mA. Pomocí RG nastavíme měřený rozsah. 

Odporem RLIN nastavujeme hloubku samotné linearizace. Pokud bychom tento odpor 

nepřipojili, obvod by nelinearizoval. Více informací viz. [11]. 

Výhodou tohoto obvodu je, že není třeba zvlášť navrhovat a konstruovat 

proudové zdroje a zesilovací a linearizační prvky. Všechno je zde precizně a 

kompaktně zpracováno v jednom pouzdře, z čehož plyne i větší přesnost než při 

postupném návrhu a zpracování všech potřebných částí. Cena se pohybuje okolo 

200Kč u pouzdra SO-14 a kolem 300 u pouzdra DIP-14. 
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Obr. 16 Základní dvouvodičové zapojení RTD měřícího obvodu s linearizací 

 

                 

 

Obr. 17 Korekce nelinearity snímače Pt100 použitím XTR105 
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6. A/D PŘEVODNÍKY [12] 

6.1 PARALELNÍ A/D P ŘEVODNÍK 

 Analogové napětí přivádíme na vstupy soustavy m napěťových komparátorů, 

kde m = 2n−1 pro n-bitové datové slovo. Na komparátorech se toto napětí porovnává 

s referenčním napětím Urefi (pro každý komparátor rozdílným, daným odporovým 

děličem). V případě, že Uvst ≥ Urefi, se výstup jednotlivých komparátorů překlopí. 

Převaděč kódu pak převede výstupy z napěťových komparátorů na výstupní datové 

slovo. 

Převodníky tohoto typu jsou rychlé a principiálně velmi jednoduché, ale 

finančně nákladné z důvodu velkého počtu napěťových komparátorů. 

 

6.2 PŘEVODNÍK S POSTUPNOU APROXIMACÍ  

Převod analogového napětí na výstupní datové slovo se provádí postupně po 

krocích. Počet kroků je roven počtu bitů výstupního datového slova. Tento typ 

převodníku v sobě obsahuje D/A převodník, napěťový (vyjimečně proudový) 

komparátor, aproximační registr a výstupní registr.  

Převod se provádí od nejvyššího bitu směrem k nižším metodou půlení 

intervalu. Řídicí obvod převodníku nastaví hodnotu testovaného bitu (testované 

napěťové úrovně) na hodnotu 1, D/A převodníkem je generováno příslušné 

referenční napětí a napěťový komparátor porovná toto napětí se vstupním napětím. 

Je-li vstupní napětí větší než referenční, zůstane v příslušném bitu datového slova v 

aproximačním registru uchována jednička, v opačném případě se na toto místo 

dosadí nula. Převod pak pokračuje nastavením následujícího (nižšího) bitu datového 

slova na jedničku a porovnání příslušné napěťové úrovně, přitom hodnoty vyšších 

bitů zůstávají zachovány.  

Oproti předchozímu typu je tento relativně jednoduše realizovatelný, ale 

nevýhodou je celková doba převodu, která je přímo úměrná počtu bitů výstupního 

datového slova. 
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6.3 PŘEVODNÍK S DVOJITOU INTEGRACÍ  

Analogové napětí je nejdříve převedeno na dobu trvání určitého elektrického 

signálu a velikost vstupního napětí je určována podle hodnoty slova v čítači, který je 

tímto napětím zprostředkovaně řízen.  

Popsaný A/D převodník s dvojitou integrací je možno charakterizovat 

poměrně malou rychlostí převodu, značnou dosažitelnou přesností a obvodovou 

jednoduchostí bez větších nároků na přesnost většiny prvků. 

 

6.4 PŘEVODNÍKY TYPU SIGMA-DELTA.  

Základem tohoto synchronního převodníku je opět integrátor a komparátor, 

který generuje sled pulzů, jejichž střední hodnota počtu za určitý interval odpovídá 

vstupnímu napětí. Střední hodnota se vytváří v číslicovém filtru.  

U těchto převodníků můžeme dosáhnout vysokého rozlišení, ale ztrácejí v rychlosti 

převodu. 
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7. NÁVRH 

Jako čidlo vybereme platinový odpor Pt100 pro jeho velkou přesnost. Jako 

měřící obvod použijeme IO XTR105, jehož výhody jsme si popsali v teoretické části. 

A/D převod bude zajišťovat převodník ICL7106, který se hojně používá např. 

v digitálních multimetrech. Zobrazovací jednotkou bude běžný LCD displej.  

 

XTR105

XTR105

XTR105

XTR105

Přepínač A/D převod Zobrazení

Ovládání
přepínače

 

Obr. 18 Blokové schéma navrhovaného systému 

 

7.1 NÁVRH XTR105 

Předpokládaná nejnižší měřená teplota je -160°C. Při této teplotě je hodnota 

odporu Pt100 35,53Ω. Rz zvolíme 33Ω (≈ -166°C), čímž získáme ještě drobnou 

rezervu. 

RZ = 33Ω 

 

Nastavení zesílení 
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Pro co nejpřesnější nastavení použijeme jako RG sériovou kombinaci pevného 

rezistoru RG = 130Ω a víceotáčkového cermetového trimru PG = 100Ω. 

 

Kde: R1 = odpor Pt100 při (TMIN + TMAX)/2 = 75,13Ω 

R2 = odpor Pt100 při TMAX  = 115,54Ω 

RLIN = 1kΩ (vnitřní) 

TMIN = minimální měřená teplota =-166°C 

TMAX = maximální měřená teplota =40°C 

 

Výpočet linearizačního odporu 
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Opět použijeme kombinaci pevného odporu RLIN1 = 11kΩ a trimru PLIN1 = 1kΩ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Schéma zapojení měřící části obvou 
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7.2 NÁVRH PŘEPÍNÁNÍ 

Jako přepínač použijeme IO 4066, viz. Obr. 19. Jedná se o obvod obsahující 

4x oboustranný spínač. Jejich postupné přepínání je ovládáno napětím na kontrolních 

pinech. Toto napětí (obdélníkové impulsy) generujeme obvodem 4022 (čítač/dělič 

osmi). Na vstup časovače (clock) přivádíme obdélníkový signál s periodou T a na 

každém z výstupů dostáváme postupně obdélníkový impuls o době T, viz obr 20. 

Jako časovač použijeme velice známý IO 555 zapojený do astabilního  klopného 

obvodu, kdy pracuje jako multivibrátor. Hodnoty obvodových prvků jsou nastaveny 

tak, aby plnění signálu (poměr doby trvání vysoké a nízké úrovně) byl přibližně 50%. 

Tímto systémem také zajišťujeme signalizaci, které čidlo je právě 

zobrazováno. Provádíme to pomocí LED diod umístěných u displeje a přepínaných 

současně s čidly.  

 

 

Obr. 20 Vnitřní zapojení IO 4066 

 

 

Obr. 21 Časový diagram integrovaného obvodu 4022 (čítač/dělič osmi) 
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7.2.1 Parametry časovače 555 

Dobu zobrazení údaje o teplotě na displeji jsme zvolili 2s. Z toho plyne, že 

perioda výstupního signálu z 555 musí být také 2s. 

 

Frekvence a perioda výstupního signálu 

( ) 121 2

44,1

CRR
f

+
=    ( ) 121 2693,0 CRRT +=  

 

Trvání vysoké úrovně 

( ) 1211 693,0 CRRT +=  

Trvání nízké úrovně 

122 693,0 CRT =             Obr. 22 Výstupní signál z 555 

 

Ze vzorce pro výpočet  trvání nízké úrovně získáme hodnotu odporu R2. 

Zvolené hodnoty: FCsT µ10,1 12 ==  

Ω⇒Ω=
⋅⋅

== − kk
C

T
R 1473,144

1010693,0

1

693,0 6
1

2
2  

 

Abychom dostali T1 ≈ T2 musí být R1 << R2.  

Zvolíme Ω= kR 101  

 

Hodnoty T1, T2 a T vypočítané pro získané hodnoty rezistorů R1 a R2 

( ) sCRRT 04,1101010157693,0693,0 63
1211 =⋅⋅⋅⋅=+= −  

sCRT 02,1101010147693,0693,0 63
122 =⋅⋅⋅⋅== −  

sTTT 06,221 =+=  
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7.3 A/D PŘEVOD 

Pro převod použijeme IO ICL7106, což je monolitický A/D převodník. Má 

velmi vysokou vstupní impedanci a integrované ovladače pro 3,5 místný LCD displej 

(vzorkovací generátor, detekce polarity, dekodér a budič displeje). Další informace 

viz. [13] katalogový list. 

Konkrétní zapojení převodníku, viz obr. 23, jsme použili z katalogového listu. 

Dané schéma obsahuje i kalibrační část, nutnou při „oživení“ obvodu. 

Výhodou tohoto obvodu je jeho jednoduchost a cena, která se pohybuje jen 

v desítkách korun. 

 

 

Obr. 23  Zapojení A/D převodníku a zobrazovací části. 

 

7.3.1 Postup kalibrace 

Po připojení napájecího napětí je obvod ihned schopný pracovat, ale je třeba 

provést jeho kalibraci. Pro kalibraci zapojíme místo Pt100 odporovou dekádu, 

abychom mohli měnit odpor podle potřeby a simulovat tak změnu měřené teploty. 

Nejprve na dekádě nastavíme hodnotu 100Ω (odpovídající 0°C) a trimrem R14 

nastavíme na displeji 0,00. Poté změníme hodnotu dekády například na 60,25Ω 
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(odpovídá -100°C) a trimrem R13 nastavíme na displeji -100. Pro lepší stabilitu a 

přesnost použijeme trimry cermetové víceotáčkové. Kalibraci je nutné několikrát 

zopakovat. 

 

7.4 NÁVRH ZDROJE 

Nejprve je nutné si uvědomit jak bude celý systém napájen. Měřící obvod 

XTR105 budeme napájet 12V. 555 bude pracovat s napětím 5V stejně jako přepínač, 

ovládání přepínače a vyhřívací obvod. A/D převodník má doporučené napájení 9V. 

Displej samostatné napájení nepotřebuje, je buzen A/D převodníkem. Žádný 

z obvodů nevyžaduje symetrické napájení. 

Základem zdroje je transformátor 230V/18V se zdánlivým výkonem 10VA. 

To bude bez problémů postačovat pro celý obvod. Sekundární napětí transformátoru 

usměrníme můstkovým usměrňovačem a dále stabilizujeme na požadované hodnoty. 

Pro 5V použijeme stabilizační integrovaný obvod řady 7805, pro 9V je to IO 7809 a 

pro 12V obvod 7812. Schéma zapojení se nachází v příloze 8.5. 

 

7.5 NÁVRH TOPENÍ 

Jako senzor teploty použijeme PTC termistor KTY81-2. Vyhodnocovací část 

bude realizována komparátorem LM393, kterým bude ovládáno relé spínající topné 

těleso. Aby relé nebylo stále spínáno a rozepínáno kolem nastavené teploty, je nutné 

zapojit LM393 jako komparátor z hysterezí. 

 

Velikost odporu R20 je zvolena tak, aby proud procházející termistorem měl 

výrobcem doporučenou hodnotu a čidlo nezahříval. Trimrem P a rezistorem R22 

(opět pro přesnější nastavení zvolena sériová kombinace pevného rezistoru a trimru) 

určíme referenční napětí. To odpovídá požadované teplotě, okolo které bude obvod 

spínat. Referenční teplotu zvolíme 25°C. Odpor termistoru při této teplotě je 2kΩ  → 

R22 = 1,8kΩ, P = 500Ω, takže pokud P nastavíme na 200Ω (R22+P=2kΩ), bude 

systém spínat okolo 25°C. Oblast hystereze zvolíme ±5°C od požadované hodnoty, 

tj. mezi 20°C a 30°C.  
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Obr. 24 Schéma vyhřívacího obvodu 

 

7.5.1 Výpočet spínacího a rozpínacího napětí  

Z katalogového listu KTY81-2 [14] odečteme hodnotu odporu termistoru při 

sepnutí Rsp a rozepnutí Rroz, tj.  při 20°C a 30°C. Z daného grafu sice nelze tyto 

hodnoty odečíst přesně, ovšem přesné nastavení zde není důležité. 

Rsp = 1,9kΩ  

Rroz = 2,1kΩ 

 

Těmto hodnotám odpovídá napětí na termistoru: 

Usp = 1,938V 

Uroz = 2,059V 
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Odpory R23, R24, R25 a R26, kterými se nastavuje oblast hystereze, dostaneme 

ze vzorců pro výpočet Usp a Uroz zadaných v katalogovém listu komparátoru [15]. 

( )
2625

25

RR

RUolowUref
UrefUsp

+
−

−=    →  
( )

2625

25

RR

RUolowUref
UspUref

+
−

=−  

Uref = 2V 

Uolow = 0V    nízká úroveň výstupního napětí z komparátoru 

 

Po dosazení: 

2625

252
06,0

RR

R

+
=  

Zvolíme R25 = 3kΩ, pak R25 + R26 = 100kΩ. Ovšem, jak je uvedeno výše, 

přesné nastavení parametrů není nutné, takže zvolíme R26 = 100kΩ. 

Přepočítané hodnoty Usp a Uroz pro zvolené R25 a R26 

( )
V

RR

RUolowUref
UrefUsp 941,1

103

6
2

2625

25 =−=
+

−
−=  

 

( )
V

RRR

RUolowUref
UrefUroz

L

057,2
5,103

6
2

2625

25 =−=
++

−
+=  

 

 RL = 500Ω   odpor cívky relé 

 

Odpor (R23+ R24) vypočítáme jako paralelní kombinaci R25 a R26. 

Ω===+ kRRRR 91,2
103

300
)( 26252423   => použijeme odpory 1k1 a 1k8 

v sérii. 

 

Jako topné těleso použijeme drátový rezistor 3.3Ω v keramickém pouzdře 

určený pro jmenovité výkonové zatížení 10W. 

Navržený topný obvod zabalíme spolu s měřící částí (XTR105) do tepelně 

izolačního materiálu, jako je polystyren nebo lépe polyuretan, který má lepší izolační 

vlastnosti.  
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8. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

8.1 SCHÉMA ZAPOJENÍ M ĚŘÍCÍ ČÁSTI 

 

8.2 SCHÉMA TOPENÍ 
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8.3 SCHÉMA ZAPOJENÍ VYHODNOCOVACÍ A ZOBRAZOVACÍ 

ČÁSTI 
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8.4 SCHÉMA PŘEPÍNACÍ ČÁSTI 
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8.5 SCHÉMA TOPENÍ 
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8.6 SCHÉMA ZDROJE 
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8.7 SEZNAM SOUČÁSTEK 

RLIN1, R14 11K 
RG K13 
R4 33K 
R5 1K0 
R7, R26 0M1 
R8 1M0 
R9 M22 
R10 47K 
R11, R12 M47 
R13 0K1 
R15 M28 
R16, R17, R18, R19 K68 
R20, R21, R25 3K0 
R22, R24 1K8 
R23 1K1 
R27 3R3 
 
PLIN1 1K0 
PG 0K1 
P1, P2 0M1 
 
C1, C2, C5, C9 10n 
C3, C4 100p 
C6 470p 
C7 220p 
C8 5u 
C10-C14 100n 
C15-C19 1m 
 
U1 XTR105 
U2 ICL7106 
U3 NE555 
U4 CD4022 
U5 4066 
U6 LM393 
U7 7805 
U8 7809 
U9 7812 
 
Q1 2N4922 
Q2 BC337 
 
RE1 PRMA1A05 
KTY81-2 KTY81-2 
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