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Anotace 

 Diplomová práce „Analýza možností konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF 

RFID tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin“ se zabývá konstrukcí aktivních UHF 

RFID tagů v obecné rovině, návrhem a realizací konkrétního typu aktivního tagu pro využití 

v zásilkových službách. Úvod této práce pojednává o konstrukci UHF RFID tagů, jejich 

dělení, způsobech jejich konstrukce a popisu jejich funkcí. Dále jsou popsány principy 

měření vybraných fyzikálních veličin, konstrukce snímačů a následný výběr fyzikálních jevů, 

které při řešení problému prakticky použijeme. Poté si popíšeme HW  

a SW, který budeme využívat a určíme jeho propojení pro účel měření vybraných fyzikálních 

veličin. Nakonec si popíšeme postup tvorby aktivního tagu, měření provedená k ověření 

funkcionality, jejich výsledky a závěry vyvozené z procesu ověřovaní praktického výsledku, 

kterého jsme dosáhli při řešení diplomové práce. 

Klíčová slova 

 UHF, RFID, tag, fyzikální jev, HW, SW 

Summary 

 Diploma thesis „Analysis, design and realization of active UHF RFID tag for 

measurements of selected physical quantities“ that deals with construction of active UHF 

RFID tags in general, design and realization of specific type of active tag for logistic services 

application. Introduction of this work aims to construction of UHF RFID tags, their 

classification, construction and characteristics of their functions. In next part the principles 

of selected physical quantities measurements are mentioned as well as the construction of 

their sensors and successive selection of suitable physical phenomenon that can help us to 

solve specified problem. In next chapter we characterize applied HW and SW and determine 

the setup for measurements of selected physical quantities. At the final chapter of my 

diploma thesis there is the process of active tag creation described. I mention alsoperformed 

measurements for verification of functionality together with their results gained in the 

process of archived practical result functions verification. 
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Seznam použitých zkratek 

RFID  Radio-frekvency Identification - Rádio frekvenční identifikace 

UHF  Ultra high frequency – Ultra vysoká frekvence 

RF  Radio frequency - Rádiová frekvence 

IO  Integrovaný obvod 

I2C  Inter-Integrated Circuit - Komunikační sběrnice 

PLC  Programmable Logic Controller – Programovatelný logický automat 

USB  Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice 

EPC  Electronic Product Code – jednoznačný unikátní kód produktu 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory – paměť 

MEMS  Micro-Electro-Mechanical Systems – technologie pohybových snímačů 

DMP  Digital Motion Procesing unit – programovatelný procesor 

SDA   Datový vstup 

SCL  Hodinový vstup 

AC  Alternating Current – střídavé napětí 

DC  Direct Current – stejnosměrné napětí 

POR  Power-on reset – detekce napětí na čipu 

LCD  Liquid Crystal Display – displej 

NVM  NonVolatile memory – energeticky nezávislá paměť 

LSI  Ovladač pro zobrazení alfanumerických znaků 
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Úvod 

 V dnešní době neutuchajícího technologického rozmachu je velká část světa kolem 

nás řízena a kontrolována za pomoci automatizovaných systémů. Významný vliv tohoto 

trendu je patrný i v logistice. Zde je vhodné monitorovat každou hodnotnější či důležitější 

zásilku inteligentními systémy integrovanými do nadřazených celků sloužících jako podpora 

zajištění a zvyšování kvality služeb poskytovaných v logistickém procesu. Jedním z 

problémů současných logistických služeb je zajištění jasné prokazatelnosti správné 

manipulace se zásilkami. 

 UHF RFID tag (ultra high frequency radio-freqency identification tag – tag pro 

rádiofrekvenční identifikaci v pásmu velmi vysoké frekvence) je elektrotechnické zařízení, 

které slouží k uchování informací primárně za účelem identifikace. V případě aktivních tagů 

je však možno rozšířit funkcionalitu systému i o podsystémy měření, zpracování, 

vyhodnocování a ukládaní hodnot fyzikálních veličin. Informace z tagu dokážeme číst  

a zapisovat pomocí komunikační sběrnice I2C nebo bezdrátovým přenosem RF signálu. UHF 

RFID tag nám bude v tomto případě sloužit i k uchovávání a distribuci informací  

o osvětlení a poloze označeného objektu – v modelovém případě poštovní zásilky. 

 K získávání informací nám budou sloužit senzory. Senzory jsou elektrotechnická 

zařízení, která měří fyzikální veličiny a převádí je na elektrický signál. Takto získaný 

elektrický signál jsme schopni po digitalizaci zapsat ve formě dat do UHF RFID tagu, kde 

data mohou být po delší dobu uskladněna k jejich pozdějšímu užití. 

 Programovatelná platforma Arduino zprostředkovává komunikaci vyhodnocených 

dat ze senzorů, ale slouží také k přenosu informací do UHF RFID tagu. Arduino je speciální 

elektrotechnické zařízení, které pracuje na principu PLC automatu.  

Ke komunikaci s Arduinem nám slouží USB port, který připojíme na PC. V PC vytvoříme 

programový kód, který nahrajeme do Arduina. Nahraný kód nám začne vyhodnocovat  

a zpracovávat informace ze senzoru a ukládat je na tag. 

 Správně sestrojený model využívající vhodných senzorů a RFID čipu může mít 

významný přínos pro logistické společnosti a jejich zákazníky. V průběhu zpracování 



Bc. Ondřej Stuchlík: Analýza možnosti konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID 

tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin. 

2015   2 

zásilky nám získané a vyhodnocené údaje v praxi poskytnou jedinečnou informaci  

o průběhu distribučního procesu každé významné zásilky, čímž umožní garanci a postupné 

zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

 Cílem práce je tedy navrhnout a vyrobit zařízení schopné sběru a uchování informací 

o stavu zásilky z hlediska zacházení se zásilkou – požadavky na udržení správné orientace 

zásilky (neklopit), citlivé zacházení (křehké) a možnosti prokázat neoprávněné otevření 

zásilky. 
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1 Konstrukce UHF RFID tagu 

 RFID (rádiofrekvenční identifikace) je technologií, která využívá rádiové vlny  

k automatické identifikaci zboží. Existuje mnoho metod využívajících RFID k identifikaci, 

ale nejběžnější je uchování EPC (electronic product code – elektronický kód produktu)  

s dalšími důležitými údaji, který obsahuje specifický kód k dohledání konkrétního produktu. 

Informace jsou uloženy v mikročipu, k němuž je připojena anténa. Dohromady jsou uloženy 

v ochranném obalu. Všechny tyto části tvoří tzv. RFID tag. 

1.1 Rozdíl mezi aktivním a pasivním UHF RFID tagem 

 Aktivní RFID systém používá vlastní energii pro funkčnost RFID tagu, který je 

schopen neustálého vysílání signálu. Aktivní RFID tag se běžně používá jako zdroj signálu, 

například v systémech lokalizace objektů v reálném čase, nebo v případě vybírání mýtného. 

Aktivní tagy poskytují mnohem delší dosah čtení, než pasivní tagy. 

 Pasivní RFID systémy používají tagy, které jsou napájeny pomocí elektromagnetické 

energie, přenášené pomocí RFID čtečky. Pasivní RFID tagy jsou využívány pro řízení 

přístupu, ke sledování a řízení dodavatelského řetězce, pro výrobu inteligentních etiket a 

další. Pasivní tagy jsou z ekonomického hlediska využívány  

v mnoha průmyslových odvětvích mnohem častěji než tagy aktivní. 

 

Obrázek 1 Aktivní (nahoře) a pasivní (dole) UHF RFID tag. [5] 
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1.1.1 Aktivní UHF RFID tag 

 Aktivní RFID tag má vlastní zdroj elektrické energie a vysílač umožňující tagu 

vysílat svůj vlastní signál. Vyšší výkonnost aktivního tagu, v porovnání s pasivním řešením, 

umožňuje dosáhnout větších čtecích vzdáleností. Aktivní tagy vzhledem k potřebě ukládaní 

většího množství dat bývají často vyráběny s větší kapacitou paměti, v porovnání s pasivními 

tagy. Abychom dosáhli zmíněné vyšší výkonnosti, potřebujeme tagu zajistit dostatek energie. 

Typické aktivní tagy jsou napájeny baterií s dlouhou životností, s periodou výměny 

v rozsahu několika let. 

 Na trhu máme v podstatě dva typy aktivních RFID tagů a to, transpondér a tag  

s vlastním zdrojem signálu. Aktivní RFID transpondér komunikuje pouze tehdy, je-li  

v bezprostřední blízkosti signálu čtečky, a tak šetří životnost baterie v případě, že je tag 

mimo dosah signálu čtečky. Tento typ aktivního tagu se běžně používá například pro systém 

plateb mýtného. 

 Výrobci zamýšleli, že aktivní RFID tag se zdrojem signálu bude pravidelně vysílat 

své identifikační údaje v uživatelsky definovaných intervalech a anténa RFID čtečky bude 

číst zpracovávat data získaná z tagu. Tento typ aktivního RFID tagu je často používán  

v systémech lokalizace objektů v reálném čase, který se využívá například při sledování 

pohybu zaměstnanců, v přepravě a v dodavatelském řetězci. Některé tagy mají schopnost 

dosáhnout v ideálním prostředí čtecí vzdálenosti až 100 metrů. 

 Tagy využívané v náročných podmínkách, kde jsou vystaveny extrémním teplotám 

a vlhkostem, mohou být zabudovány v robustných obalech. Vzhledem k velikosti přiložené 

baterie, elektrického obvodu a masivnímu odolnému zapouzdření, jsou aktivní tagy mnohem 

větší než tagy pasivní. Některé aktivní tagy mohou mít zabudovány senzory, které sledují 

parametry prostředí. 
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Obrázek 2 Aktivní UHF RFID tag. [5] 

 Všechny tyto služby (funkce) se promítají do zvýšení nákladů pro zákazníka, ale 

návratnost investic do systému převýší počáteční náklady. Ceny aktivních RFID tagů se 

pohybují od 20$ [5] a výš v závislosti na schopnosti tagu odolávat náročným podmínkám  

a na dalších klíčových funkcích tagu. Vzhledem k požadované investici nutné pro nasazení 

aktivního RFID systému jsou aktivní tagy využívány výhradně pro monitoring objektů nebo 

předmětů, kde je nezbytné přesné a průběžné sledování. Příklad aktivního UHF RFID tagu 

je znázorněn na Obrázek 2. 

1.1.2 Pasivní UHF RFID tag 

 Na rozdíl od aktivního tagu pasivní RFID tagy nemají vnitřní zdroj energie. Pasivní 

RFID transpondér se skládá z mikročipů a antény. Jak už název napovídá, pasivní tag čeká 

na interakci signálu z RFID čtečky. Jakmile je tag v dosahu dotazovací zóny čtečky, začne 

anténa tagu čerpat energii z elektromagnetických vln. 

 Poté, co je v IO tagu stanovená hodnota energie, která byla transformována  

z vysílaného signálu, začne pasivní UHF RFID tag vysílat signál. Změna 

elektromagnetických vln je detekována anténou čtečky, která interpretuje informace. Pro 

správné fungování antény v IO tagu a antény v čtečce je zapotřebí, aby vzdálenost mezi 

tagem a čtečkou byla v ideálním prostředí maximálně do asi deseti metrů. Nicméně, rozsah 

čtení závisí na vysílaném výkonu, frekvenci, nastavení zařízení a na dalších faktorech 

prostředí. 

 Schopnost radiofrekvenčního signálu proniknout kapalinou nebo kovem klesá, když 

rozsah zvětšujeme tím, že zvýšíme frekvenci RF signálu. Technologie se  

v posledních letech zdokonalila a prošla technologickým vývojem. Proto specializované 

UHF RFID tagy můžou pracovat pod vodou, nebo přiložené na kovovém povrchu  
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s minimálním rušením. Vzhledem k tomu, že pasivní RFID tag nemá vlastní zdroj energie, 

má nižší kapacitu paměti a kratší dosah čtení, je pasivní tag podstatně levnější než jeho 

aktivní opak. Pasivní tagy jsou obvykle také mnohem menší než tagy aktivní, které mohou 

být silné jako list papíru. 

 

Obrázek 3 Pasivní UHF RFID tag. [5] 

 Náklady na pasivní tagy nadále klesají, větší počet průmyslových odvětví nasazuje 

nové technologie a mnoho společností nahrazuje čárové kódy za RFID systém. Pasivní tagy 

se využívají jako nástroj pro sledování a monitorování událostí, řízení přístupu, řízení 

načasování a na celou řadu dalších možností. I když aktivní i pasivní tagy využívají  

k přenosu informací rádiovou frekvenci, každý je velmi odlišný a má různou kvalitu hodící 

se k určitému systémy. 

1.2 Princip přívodu energie 

 Tag s dlouhou životností je obvykle aktivní tag, který má vlastní rádiový vysílač, 

přijímač a baterii, která tag nabíjí. Vývoj napájení aktivních tagů pomocí baterií postupoval 

velmi pomalu vzhledem k vývoji polovodičové technologie, což bylo klíčovým problémem 

při vývoji aktivního tagu. Chceme minimalizovat pracovní dobu tagu, za kterou vykonává 

činnost, když není v režimu spánku, a tím bychom minimalizovali spotřebu energie pro delší 

životnost baterie aktivního tagu. I když jsou to konstrukčně jednoduché problémy, 

technologie používaná pro výrobu aktivního tagu je v podstatě podobná jako v jiných 

vysílačích. Prvky a obvody jsou připojené k desce s plošnými spoji a s připojenou kompaktní 

anténou. Takto sestavený obvod vložíme do ochranného obalu, který muže být z plastu. 
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 Pasivní tagy jsou většinou určeny pro identifikaci objektů, kde není kladena velká 

náročnost na tag. Napájecí baterie jsou příliš rozměrné a nákladné. To platí  

i o standardních rádiových přijímačích a vysílačích, nákladných a složitých oscilátorech  

a syntezátorech, které se jako součástky, i kvůli ekonomické náročnosti, nepoužívají. Levné 

obvody a jednoduchá logika jsou podstatou pasivního tagu, pokud má být napájen  

z několika metrů vzdálené čtečky. Namísto řádného vysílače musí postačit přepínač pro 

změnu impedance. IO pasivního tagu musí mít vlastní konstrukci pro své specifické využití. 

Náklady na výrobu specifického IO pasivního tagu se nám vyplatí, pokud tag bude mít 

uplatnění,  aby se dosáhlo ekonomické návratnosti. 

 Mezi těmito dvěma typy tagů spočívá semipasivní tag obsahující baterii, ale který 

nemá radiofrekvenční přijímač. Kombinuje prvky pasivního a aktivního tagu. Semipasivní 

tagy byly zkonstruovány pro speciální využití jako je automatické vybírání mýtného. Mají 

specifický design a kladou důraz na pracovní cyklus řízení, stejně jak u aktivních tagů. 

 Blokové schéma elektrických prvků UHF RFID tagu je znázorněn na Obrázek 4. 

Rádiový signál má přibližně 900 MHz [2]. Z čtečky se převede anténou na střídavý proud. 

Ze signálu tag musí extrahovat jednak výkon, jednak informace. Tag musí pak interpretovat 

výsledná data, vyžádaná data zapíše do energeticky nezávislé paměti  

a moduluje současnou zátěž na anténu, aby se změnil zpětně odražený signál na signál 

vracející se do čtečky. 

 

Obrázek 4 Prvky UHF RFID tagu. [2] 
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Prvky UHF RFID tagu (Obrázek 4):  

 antenna – anténa, příjme radiofrekvenční signál 

 power supply – napájení, zpracovává energii z RF signálu 

 signal detection – detekce signálu, zpracovává informace z RF signálu 

 non-volatile – energeticky nezávislá paměť, zde se ukládají informace 

 modulation – modulace RF signálu. 

1.3 Převedení RF signálu na energii 

 Pro ovládání IO tagu potřebujeme nejen energie, ale i zdroj napětí, který je konstantní 

o velikosti 1 – 3 V v závislosti na typu tranzistorů použitých v obvodu  

a poskytnutí několika desítek µA proudu. Tag potřebuje získat stejnosměrný proud  

z příchozího vysokofrekvenčního signálu, jehož polarita se mění zhruba 900 milionů krát za 

sekundu a za předpokladu, že je pár metru od čtečky, protože malá anténa tagu poskytuje 

napětí o velikosti 0,1 – 0,3 V. [2] 

 Pokud chceme změnit střídavé napětí AC na stejnosměrné napětí DC, potřebujeme 

elektrickou součástku, která upravuje pozitivní a negativní polaritu. Na levé straně Obrázek 

5 je znázorněna idealizovaná verze diody: zařízení, které umožňuje, aby elektrický proud 

proudil pouze v jednom směru. Na pravé straně Obrázek 5 je znázorněn pohled na 

charakteristiku diody: při charakteru směru proudu dopředu se pomalu sepne, dokud 

nedosáhne sepnutého stavu, poté se zvyšuje rychleji. V blokovaném zpětném směru teče 

malý ztrátový proud, kdy se zvyšuje zpětné napětí. 
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Obrázek 5 Schematický symbol diody a směru proudu (vlevo), napěťová charakteristika 

(vpravo). [2] 

 Proud se v propustném směru zvyšuje velmi rychle vůči skutečnému napětí. Pro 

typické hodnoty proudu můžeme proud v diodě považovat jako sepnutý, kdy se v určité fázi 

sepne napětí Von. Běžně dostupné jsou dva typy diod ve standardním zpracování IO: 

spojovací diody, které mají saturační proudy Io kolem 10-10 na 10-11 / cm3 při pokojové 

teplotě a Schottkyho diody s nasyceným proudem 3. – 7. řádu a vyššího, což odpovídá 

snížení napětí asi o 0,2 až 0,3 V při stejné hustotě proudu. [2] 

 Ideální verze proudově-napěťové charakteristiky je znázorněna na Obrázek 6. Proud 

je pro všechna napětí menší, než je při sepnutém stavu vstupního napětí Von.  

V tomto ohledu se dioda chová jako ideální spínač s Offset napětím. Offset napětí lze 

odhadnout při měnící se logaritmické stupnici s potřebným stejnosměrným proudem. 

 

Obrázek 6 Proudově-napěťová charakteristika. [2] 
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 Jednoduchý model usměrňovače nám prozkoumá problém extrahování 

stejnosměrného napětí z napětí RF poskytovaného anténou IO tagu. Nejjednodušší způsob 

je umístění diod do série s napětím od antény. Výsledkem by měl být proud pouze  

v jednom směru přes diody. Použijeme kondenzátor k ukládání proudu mezi RF cykly. 

Budeme reprezentovat zbývající část IO o odporu zátěže, přes který teče proud  

z kondenzátoru a diody. Celé schéma je znázorněno na Obrázek 7. 

 

Obrázek 7 Jednoduchý usměrňovač. [2] 

 

Obrázek 8 Usměrňovače obvodu v zapnutém stavu (vlevo) a vypnutém stavu (vpravo). [2] 



Bc. Ondřej Stuchlík: Analýza možnosti konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID 

tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin. 

2015   11 

 Na Obrázek 8 je znázorněn obvod, kde dioda slouží jako usměrňovač. Když napětí 

na diodě je větší než vstupní napětí Von, dioda se chová jako uzavřený spínač s Offset 

napětím. Síťové napětí (Vpk – Von), které se zobrazí na kondenzátoru a rezistoru, kde Vpk je 

vrcholem napětí signálu. Během této doby puls proudu teče do kondenzátoru, aby se nabíjel. 

 Když napětí na diodě klesne pod vstupní napětí Von, dioda vypne. Proud proudí  

z kondenzátoru přes odpor a napětí na odporu klesá. Čas potřebný pro kondenzátor na vybití 

se rovná součinu kapacity a odporu. Je-li tato doba dlouhá ve srovnání s časem RF cyklu, 

bude napětí zhruba konstantní během RF cyklu. 

 K dosažení rozumného konstantního napětí v průběhu RF cyklu potřebujeme 

mnohem více úložné kapacity: v řádu 300 pF udržet kolísání napájecího napětí malé. To je 

značné množství kapacity a bude vyžadovat asi 40 000 až 60 000 µ4 IO, jehož celková plocha 

je obvykle 500 000 - 1 000 000 µ4. Kromě toho nelze jen uskladnit náboj, protože musíme 

také distribuovat uložené náboje přes obvod tak, že tato místa, která potřebují energii v 

daném okamžiku, máme k dispozici. Kdyby nastala možnost, že jeden tranzistor by byl 

zapnutý s tendencí ke snížení výkonu dodávaného do sousedních tranzistorů, došlo by k 

přeslechu (crosstalk) a k logickým chybám. [2] 

 Kromě řešení problému s poskytnutím dostatečné kapacity, musíme také zajistit 

celému IO provozní napětí z dostupné RF energie z antény. To je také náročné, protože  

s ohledem na Obrázek 8 je vidět, že výstupní napětí usměrňovače není hodnotou 

maximálního napětí na vstupu, ale rozdíl mezi maximálním napětím a napětím při sepnuti 

diody. V případě, že příchozí hodnota maximálního napětí je menší než napětí při sepnutí 

napětí diody, se dioda nikdy nezapne a žádná energie nebude doručena do obvodu. I když je 

vstupní napětí dostatečně velké a snaží se dostat přes diodu, obejít vstupní napětí Von je 

obtížné. To vše musíme vymáčknout z antény, která poskytuje jen 0,2 V na vzdálenost 

několika metrů od čtečky. [2] 

 Velmi častým přístupem k získání vyššího napětí z usměrňovače je použití nábojové 

pumpy, kde počet diod v sérii zvyšuje výstupní napětí pole. Nejjednodušší způsob nabití je 

pomocí zdvojovače napětí, který je zobrazen na Obrázek 9. Dvě diody jsou zapojeny v sérii 

orientovány tak, že proud v propustném směru musí proudit od potenciálu ke kladné svorce 

výstupního napětí VDD. Kondenzátor brání stejnosměrnému proudu tekoucímu mezi anténou 
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a diodou, ale uchovává nabíjení a tak umožňuje vysokofrekvenčnímu proudu proudit. Druhý 

kondenzátor ukládá výsledný náboj  

k vyhlazení výstupního napětí. Když RF napětí je záporné a větší než je při zapnutí napětí, 

první dioda vede proud. Proud teče ze zemnícího uzlu přes diody, což způsobuje hromadící 

se náboj na vstupním kondenzátoru. U negativního vrcholu napětí na kondenzátoru je rozdíl 

mezi záporným špičkovým napětím a napětím na vrcholu diody. Výstupní deska 

kondenzátoru (vpravo) je pozitivnější než vstup RF. 

 

Obrázek 9 Napětí zdvojovacího schématu. [2] 

 

Obrázek 10 Nabíjecí pumpa při záporné části RF cyklu. [2] 

 Když je vstupní RF stav pozitivní, první dioda se vypne a druhá dioda (výstup) se 

sepne (Obrázek 10). Náboj, který se shromáždí na vstupním kondenzátoru prochází výstupní 

diodou na výstupu kondenzátoru. Špičkové napětí, které může být dosaženo, se zjistí 
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přidáním napětí na vstupním kondenzátoru s maximálním kladným RF napětím  

a odečtením napětí na výstupní diodě. Skutečné výstupní napětí závisí na množství proudu 

čerpaného z paměťového kondenzátoru během každého cyklu, který je závislý na hodnotě 

odporu zátěže. 

  Vyšší množství výstupního napětí získáme v další fázi navýšením počtu nabíjecích 

čerpadel Dickson. Dvoufázová konfigurace je znázorněna na Obrázek 12. V případě ideální 

diody se zanedbatelným vstupním napětím, bude výstup čtyřikrát větší než vrcholový RF 

vstupní napětí. 

 

Obrázek 11 Nabíjecí pumpa při pozitivní časti RF cyklu. [2] 

 

Obrázek 12 Dvoufázová Dickson nabíjecí pumpa. [2] 

 Je velmi lákavé přidávat fáze podle potřeby vstupního napětí pro napájení IO, ale 

čím více fází přidáme, tím více se setkáme s klesající tendencí. Velmi jednoduchá analýza 

problému je znázorněna na Obrázek 13. Všechen stejnosměrný proud musí protékat všemi 
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diodami v sérii, přidáním dalších fází ztrácíme více energie na sepnutém napětí v diodě. 

Výsledné chování je znázorněno na Obrázek 14. Můžeme vidět, že čím více fází přidáme, 

tím menší efektivity dosáhneme. 

 

Obrázek 13 Analýza výstupu nabíjecí pumpy. RF analýza je uvedena v době, kdy diody jsou 

vertikálně, kdyby diody byly vodorovně vytvářely by jinou topologii, ale se stejným 

výsledkem. [2] 

 

Obrázek 14 Účinnost energie vs. počet fází nabíjecí pumpy. [2] 
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 Z tohoto modelu je zřejmé, že klíčem v provozu je vyšší účinnost a nižší výkon při 

snížení vstupního napětí na diodě, která obsahuje nabíjecí pumpu, v ideálním případě bez 

nadměrného růstu na kapacitní diodě a lze očekávat, že pokrok v tomto směru bude 

pokračovat ve zlepšování pasivního výkonu čipu. 

1.4 Používání a získávání dat 

 Poté, co je k dispozici energie pro provoz tagu, nám tato energie pomůže obnovit 

stav logického obvodu. Příkladem obvodu, na který vám pošleme energii pro reset signálu 

(POR – Power-on reset), je znázorněn na Obrázek 15. Obvod má dvě větve, které se zkládají 

s NMOS a PMOS tranzistoru v sérii. Levá větev s tranzistory je připojena  

k odvodu pravé větve a naopak. Zařízení NMOS se zapne, když je hradlo kladné vzhledem 

ke zdroji (přitahuje elektrony) a zařízení PMOS se zapne, když je hradlo záporné (přitahuje 

protony). Je-li například na pravé straně hradlo, spojení se stává kladnějším zdrojem energie, 

zařízení NMOS začne spínat a zařízení PMOS se stává odporem. To způsobí, že napětí na 

společném odtoku se stává více záporným, což vede k zapnutí PMOS zařízení  

a k vypnutí NMOS zařízení. Levý odtok se tak stává více kladný a zvýší se původní posun. 

NOR (not-OR) hradlový výstup je vysoký, když vstupy jsou různé, takže když tento obvod 

sepne, předpokládáme protikladné stavy na dvou větvích, NOR hradlo spustí kladný impuls 

k obnovení zbytku obvodu (POR). 

 

Obrázek 15 Energie pro resetování obvodu. [2] 
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 Signál z čtečky RFID je amplituda přizpůsobena tak, aby přenesla informace na tagy. 

Za účelem demodulace signálu musíme vytvořit v základním pásmu napětí, jehož velikost 

je přímo úměrná špičkovému napětí čtečky signálu. Může nám vyhovovat obvod na Obrázek 

7, pokud zvolíme skladovací kapacitu, která poskytuje skladovací dobu delší než RF cyklus, 

ale kratší v porovnání s modulační impulzy, které nesou data. Pro zajištění většího napětí 

signálů můžeme vytvořit vícestupňovou nabíjecí pumpu, jako je to na Obrázek 12, opětovné 

požadavky jsou mnohem méně náročné, protože je třeba dodat pouze takové napětí, aby 

následně umožnilo obvodu rozlišovat mezi vysokým výkonem RF a nízkým výkonem RF. 

Můžeme vytvořit podobný obvod s delší časovou konstantou, extrahovat napětí odpovídající 

průměrnému RF výkonu signálu. Jednoduchý obvod vhodný pro tyto účely a průběh signálu 

jsou znázorněny na Obrázek 16. 

 

Obrázek 16 Obvod pro extrakci RF a průměrný výkon z příchozího RF signálu. [2] 

 

Obrázek 17 Jednoduchá demodulace obvodu pro puls-interval-kódovaní dat. [2] 
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 Poté, co jsme získali nízkofrekvenční napětí úměrné RF energii, můžeme přistoupit 

k demodulování informací. Jeden z jednoduchých přístupů je znázorněn na Obrázek 17. 

Výstupní obvod je zaměřen na spouštěcí obvod s volitelným zdrojem s nastavitelnou 

prahovou hodnotou pro spuštění. Spoušť změní počáteční stav RF pulsu a obnoví integrátor, 

který pak začne nabíjet při vyšším napětí. Výstup integrátoru roste lineárně  

v čase, dokud je signál na jeho vstupu. Při dalším stoupajícím RF signálu je výstup 

integrátoru velký, pokud je jeho energie na velmi vysoké úrovni, v případě že je menší, doba 

RF signálu bude krátká. Výstup je dále veden do diskriminátoru, který zakóduje výstupy v 

závislosti na délce RF signálu na binární kód 1 nebo 0. 

1.5 Návrh IO tagu 

 Nyní, když jsme si nastínili problematiku s rozhraním, obraťme naší pozornost  

k logice, paměti a systému. Funkční uspořádaní klasického pasivního tagu IO je znázorněno 

na Obrázek 18. Kolem čipu je plocha zabíraná logikou potřebnou pro realizaci. Podívali jsme 

se na klíčové prvky RF, zbytek čipu pracuje na frekvenci základního pásma a je obecně 

podobné běžné konstrukci signálu. Nicméně zde jsou některé speciální prvky, které jsou 

specifické pro RFID technologii. 

 Moderní IO výrobního zařízení používají 200 mm nebo 300 mm průměru destiček. 

Standardní křemíková destička o průměru 200 mm má užitečnou plochu asi 30 000 mm2 (to 

je o něco menší, než je povrchová plocha, protože oblast asi 3 mm od okraje je nepoužitelná.) 

Pokud IO má užitečnou plochu kolem 1 mm2, můžeme získat asi 22 000 čipu z destičky za 

předpokladu, že 90% čipu jsou dobré. Při použití 300 mm destičky se zvýší  počet čipů o 

30% – 40% oproti 200 mm destičce. [2] 
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Obrázek 18 Funkční uspořádání Tagu IC. [2] 

 Tradiční velikost digitálních IO byla silně ovlivněná velikostí jednotlivých 

tranzistorů. Při snížení velikosti tranzistorů v důsledku zlepšení litografie a zpracování, došlo 

ke snížení velikosti čipu pro stejný počet tranzistorů. Mnohaleté snižování velikosti 

tranzistorů mělo za následek snížení spotřeby elektrické energie. Nicméně, stále existují 

některé překážky pro plné využití výhod malých tranzistorů v RFID čipu, jako je dosažení 

výrobního limitu a nemožnosti náhrady dílčích součástek. 

 Podstatná část z RFID IO se skládá z analogových funkčních bloků, jako jsou RF 

usměrňovače pro napájení, kondenzátory pro skladování energie, obvody pro demodulaci  

a modulaci. Velikost analogových spojů nemusíme nutně měnit jen proto, že minimální 

velikost funkce je snížena. Například plocha potřebná pro paměťové kondenzátory je dána 

celkovým příkonem všech funkcí čipu, takže v případě, kdy nejde spotřeba energie dolů, 

musí kondenzátor zůstat o stejné velikosti. Velikost diody je dán parazitním odporem  

a kapacitou s ní spojenou, která určí frekvenci. Velikost modulace kondenzátoru je dána 

vlastnostmi antény a účinností modulace, které se snažíme dosáhnout. Požadavky pro 

ochranu obvodu jsou určeny vysokým napětím, kde tag neočekává nejmenší napětí, aby jeho 

tranzistory mohly fungovat. Obecně velikost analogových bloků můžeme zmenšit.  
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V případě spotřeby energie v logické části obvodu se snižuje. Analogové funkce obvykle 

nejsou omezeny velikostně jako odpovídající digitální obvody. 

1.6 Souhrn o UHF RFID Tagu 

 UHF RFID tagy získávají energii z dopadajícího RF signálu pomocí uspořádaných 

diod, které tvoří nabíjecí pumpu. Pomocí zvýšení počtu fází se snažíme zvýšit výstupní 

napětí na úroveň potřebnou pro běh IO, avšak v praxi existuje omezení pro velikost napětí, 

pro který může být obvod použit při kompenzaci nízkého napětí přijatého z antény. Více fází 

nabíjecí pumpy je neefektivní při změně přijímané RF energie na stejnosměrné napětí pro 

tagy v obvodu. Podobné usměrňovače při konfiguraci s rychlejší odezvou se používají k 

extrakci amplitudy křivky čtečky signálu, kde lze nalézt příkazy a data ze čtečky. 

 Tag odpovídá pomocí zpětného rozptylu modulace. Zde dochází k nevyhnutelnému 

kompromisu mezi rozsahem, v jakém je rozptyl energie modulovaný, a množstvím energie 

ponechané pro sepnutí tagu. Nejlepší rovnováha mezi těmito alternativy se získává změnou 

kapacity tagu antény. Účinnosti zpětného rozptylu -3dB může být dosaženo s mírnými 

účinky na napájení tagu, ale skutečné výsledky závisí na ustanovení pro odpovídající zatížení 

antény tagu. [2] 
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2 Měření vybraných fyzikálních veličin 

 Měřící obvod slouží k měření fyzikálních veličin v technologickém procesu, kde 

danou funkci musí provádět co nejpřesněji. Výstupem je veličina, která je zpracovávaná 

obvody řídicího systému. Měřící obvod se skládá ze snímače pro měření fyzikálních veličiny 

a převodníku. Pokud je daný snímač schopen dodávat hodnotu, kterou je řídicí systém 

schopen zpracovávat, pak převodník odpadá. Na Obrázek 19 můžeme vidět základní schéma 

měřicího obvodu, kde do měřicího obvodu vstupuje fyzikální veličina elektrická, nebo 

neelektrická. Obvod převede fyzikální veličinu na hodnotu sloužící ke zpracování 

následujícím řídícím systémem. V současnosti, vzhledem k elektronickému zpracování 

informací, je výstupní veličinou elektrické napětí, proud, kmitočet, nebo číselný kód. 

 

Obrázek 19 Obecné schéma měřicího obvodu. 

2.1 Snímače fyzikálních veličin 

 Snímač tvoří vstupní část měřicího obvodu, který je v přímém kontaktu s měřeným 

prostředím. Slouží nám jako zdroj informací pro řídicí systém, neboli k měření určité 

fyzikální veličiny, kterou převádí na signál, který lze přenášet a dále zpracovávat  

v řídicích a měřících systémech. Pro potřeby řízení a regulace musíme snímat vstupní 

veličiny a elektronicky je zpracovávat Měřené neelektrické veličiny musíme převést na 

veličiny elektrické. Takové schéma je znázorněno na Obrázek 20. 
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Obrázek 20 Blokové schéma snímače převádějící neelektrické veličiny na veličiny 

elektrické. 

 Obrázek 20 se skládá z čidla, který je zdrojem informací, kde snímá danou veličinu 

a převádí ji na měřicí veličinu. Převodník nám převede měřenou veličinu na unifikovaný 

signál. Nakonec máme vyhodnocovací zařízení, kde výstupem je indikace, zápis signálu pro 

vstup do sběrnicového systému, nebo regulátoru. 

 

Obrázek 21 Blokové schéma měřicího obvodu s čidlem. [19] 

Princip činnosti snímače: [19] 

 Fyzikální veličina je zaznamenávána pomocí čidla snímače a převedená na měřící 

veličinu – elektrický signál, číslicový signál. 

 Měřící signál zesílíme a upravíme odstup měřeného signálu od šumu – šum snímače 

a zesilovače, parazitní šum, např. vliv elektromagnetického pole. 

 Signál dále upravují obvody, v nichž se provádí různé matematické operace  

a linearizace pro zpracování signálu. 

 Analogový signál je A/D převodníkem transformován na signál digitální. 

 Pomocí mikropočítače se dále upravuje digitální signál, např. provedení korekcí 

naměřených hodnot. 
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 Výstupní digitální signál zpracovaný mikropočítačem je tvořen číslicovým měřícím 

přístrojem s rozhraním k dálkovému zpracování a rozhraním, který umožní přenos 

naměřených dat. 

2.1.1 Inteligentní snímač 

 Inteligentní snímač obsahuje čidla měřených veličin, obvody k úpravě signálu, A/D 

převodníky, mikroprocesor pro zpracování a analýzu signálu – linearizaci charakteristiky 

čidla, zachování signálu, úpravu měřeného signálu a obvody k oboustranné komunikaci  

s okolím. Elektronika snímače umožní dálkově nastavit parametry snímače, jeho diagnostiku 

a hlášení stavu o nadřazeném členu. 

 

Obrázek 22 Blokové schéma inteligentního senzoru. [19] 
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Inteligentní snímač se skládá ze tří částí: [19] 

 Vstupní část snímače zpracovává vstup veličin pro měření, převod měřených veličin 

na veličinu elektrickou a následně převod na signál elektrický, ochranu snímače vůči 

nežádoucím vlivům veličin u vstupu nebo vlivu z okolí. Snímače  

u vstupu jsou tvořeny převodníky, membránami, zesilovači a stabilizátory. 

 Vnitřní část snímače zpracovává signál vstupní, který zajišťuje nastavení nulové 

hodnoty, kompenzuje vlivy z okolí, linearizace rozsahu vstupní veličiny, 

autokalibruje měřící funkce a funkci autodiagnostiky. Vnitřní část snímače se skládá 

z A/D a D/A převodníku, paměti, komparátoru, generátoru a mikroprocesoru. 

Nejdokonalejší inteligentní snímače zde využívají prostředky umělé inteligence. 

 Výstupní část zpracovává komunikaci snímače s následným zařízením, signalizaci 

funkce a stavu, číslicový převod signálu na normalizovaný analogový signál 

výstupní, signalizaci měřené veličiny, ochranu před působením nežádoucích vlivů na 

výstupu. Snímač může podle měřených veličin vydávat řídicí signál pro výkonová 

zařízení a umožnit místní i dálkové ovládání. 

2.1.2 Rozdělení snímačů podle přeměny neelektrické veličiny na 

signál elektrický 

 Snímače rozdělujeme podle způsobu přeměny neelektrické veličiny na aktivní  

a pasivní. Aktivní snímače přeměňují mechanickou, tepelnou, světelnou nebo chemickou 

energii na elektrickou energii. Aktivní snímače jsou založeny na nějakém transformačním 

jevu, jako například, termoelektrický, fotoelektrický a piezoelektrický jev. Pasivní snímače 

vlivem své neelektrické fyzikální veličiny (např. tlaku, teploty) mění své elektrické 

vlastnosti. 
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Obrázek 23 Druhy pasivních a aktivních snímačů. [20] 

2.1.2.1 Aktivní (generátorové) 

 Snímače aktivní jsou schopny umožnit přímý převod měřené neelektrické veličiny 

na energii elektrickou, aniž by byl potřebný pomocný zdroj energie. Při působení snímané 

veličiny senzor funguje jako zdroj elektrické energie. Výstupní signál snímače (náboj, proud 

a napětí) se v měřícím obvodu zesílí a upraví k vyhodnocení ve vyhodnocovacím zařízení. 

Snímače aktivní, založené na transformačním jevu, považujeme za zdroj napětí. 

Typy aktivních snímačů: 

 Termoelektrické – ke snímání využívají termoelektrických jevů. 

 Fotoelektrické – využívají princip detekce světelného paprsku pomocí 

fotoelektrického jevu. 

 Indukční – používají se v řízení, ke snímání polohy objektů a kontroly procesů. 

 Piezoelektrické – ke snímání se využívá piezoelektrický jev, je to schopnost 

generovat elektrické napětí při působení tlaku na krystaly. 

 Pyroelektrické – je podobný piezoelektrickému jevu, kdy pyroelektrický element je 

vložen mezi elektrody, které tvoří dva kondenzátory sériově zapojené. 

2.1.2.2 Pasivní (modulační) 

 Snímače pasivní vlivem neelektrické veličiny mění své elektrické vlastnosti – 

indukčnost, kapacitu nebo elektrický odpor. Vlivem teploty se, například, může změnit 

odpor fotorezistoru, nebo vliv akustického tlaku změní kapacitu kondenzátoru mikrofonu. 
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Také vliv tlaku dokáže pozměnit polohu železného jádra v cívce a tím i její indukčnost. 

Pasivní snímače k vyhodnocení svých elektrických vlastností vždy potřebují elektrický zdroj 

energie. Změnu odporu pasivního snímače vyhodnotíme kompenzačním měřicím můstkem, 

který taky vyžaduje energii z napájecího zdroje. [20] 

Typy pasivních snímačů:  

 Mechanické – tyto typy snímačů slouží ke snímání mechanických veličin, jako je 

snímání polohy, rychlost, kmitavý pohyb, atd. 

 Odporové – jsou přidávány do obvodu s pomocným napětím. 

 Indukčnostní – je to skupina snímačů, u kterých se měřená mechanická veličina 

převádí na veličinu indukčnosti. 

 Magnetické – pracují na principu změny permeability feromagnetiky při změně 

měřené veličiny. 

 Kapacitní – jejich princip je založen na vyhodnocení změny permitivity prostředí. 

 Ionizační – pracují na principu snímání mechanických veličin, jako je snímání 

hladiny. 

 Hallovy – snímač využívá princip Hallova jevu, který slouží k detekci magnetického 

pole. 

 Polarografické – snímač sloužící ke kvalitativnímu a kvantitativnímu stanovení 

látek. 

2.1.3 Rozdělení snímačů podle styku s měřeným objektem 

 Snímače dělené podle kontaktu s měřeným objektem rozdělujeme do tří sektorů: 

snímače dotykové, bezdotykové a invazní. 

 Dotykové (kontaktní) – snímač je v přímém kontaktu s měřeným objektem, nebo je 

v jeho měřeném prostoru. 
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 Bezdotykové (bezkontaktní) – snímač se nedotýká měřeného subjektu. 

 Invazní – snímač je uvnitř měřeného objektu. 

2.1.4 Rozdělení snímačů podle tvaru výstupního signálu 

 Senzory rozdělené podle tvaru výstupního signálu dělíme na snímače analogové, 

digitální a binární. 

 Analogové snímače (spojité x nespojité) – stálý signál x vzorky signálu. 

 Digitální snímače (diskrétní x číslicové) – výstupní veličina je přímo měřitelná  

x výstupní veličina je zakódována do dvojkového kódu. 

 Binární snímače (lineární x nelineární) – změna výstupní veličiny je úměrná změně 

vstupní (měřené) veličiny x změna výstupní veličiny má jinou závislost na vstupní 

(měřené) veličině (kvadratickou, exponenciální, skokovou, atd.). 

2.1.5 Rozdělení snímačů podle generace 

 Snímače a jejich vlastnosti můžeme vzájemně porovnávat na základě faktorů, jako 

jsou vstupní a výstupní signál, parazitní vliv, rozsah nebo přesnost. Srovnáním těchto kritérii 

dostaneme skupinu snímačů, které se od sebe můžou lišit kvalitativně. Na základě těchto 

kritérii rozlišujeme jednotlivé generace. Nejrozšířenější rozdělení snímačů je podle tří 

základních generací. 
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Obrázek 24 Schéma snímače podle generace. 

 Obrázek 24 znázorňuje blokové schéma snímače dle generací, kde do převodníku 

vstupuje naměřená elektrická veličina a převádí se z analogového signálu na digitální. 

Digitální signál je zesílen v zesilovači, kde výstupní elektrický signál je možné dále 

zpracovávat. Pro blok převodníku a zesilovače máme jeden napájecí zdroj. 

2.1.5.1 První generace 

 V první generaci jsou snímače, které pro svoji konstrukci využívají základní 

fyzikální veličiny (jevy). V této generaci se vývoj senzorů v podstatě zastavil, s výjimkou se 

můžeme setkávat při použiti nových materiálů, technologií, konstrukcí, nebo u nových 

fyzikálních veličin (jevů). O tuto generaci se vesměs opírá současná automatizace. 

2.1.5.2 Druhá generace 

 Pro druhou generaci snímačů je specifické využití polovodičů a fyzikálních jevů  

s polovodiči spojenými. Nástup této skupiny snímačů úzce souvisí s rozvojem polovodičové 

techniky. Snímače v druhé generaci vykazují lepší parametry, jako jsou citlivost, miniaturní 

rozměry, dynamické vlastnosti a přesnost. Hledají se zde nové materiály a fyzikální jevy. 

Dochází k úplnému sloučení elektronických části informačních řetězců s čidly, u kterých 

vznikají hybridní nebo integrované senzory. V druhé generaci se stále pokračuje ve vývoji a 

v současnosti je mu věnována velká pozornost. 
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2.1.5.3 Třetí generace 

 Předcházející dvě generace snímačů mají na výstupu elektrický signál. Rychle se 

rozvíjející vývoj optických systémů, u kterých je potřeba většího rozsahu frekvencí, 

například Tera-bitová rychlost k přenosu dat na jediném vlákně si žádá lepší a dokonalejší 

snímače. 

 Snímače, které můžeme napojit na optická vlákna jiných vlnovodů nebo laserových 

paprsků nazýváme mikro-elektro-mechanickými systémy MEMS. Do třetí generace 

zařazujeme snímače optoelektrické nebo světlovodivé. Jejich výstupem je světelný tok. Třetí 

generace snímačů přenáší signál pomocí světlovodu, kde využívá jejich výhod. Hlavním 

problémem je rušení snímačů elektrickými, nebo magnetickými poli při přenosu signálu na 

větší vzdálenosti a velká šířka pásma. V této generaci jsou senzory ve stádiu výzkumu a 

vývoje, avšak některé typy se už vyrábějí. 

 Ve třetí generaci je velmi zajímavá skupina představující snímače světlovodné, které 

při měření neelektrické veličiny působí na parametry světlovodu, kde je ovlivňován světelný 

tok. Díky tomu mohou mít snímače větší citlivost a menší rozměry, než snímače, které 

pracují s převodem na elektrický signál. 

2.1.6 Měření vybraných druhů neelektrických veličin elektrickými 

metodami 

 Popíšeme si několik příkladu využití měření neelektrických veličin pomocí 

elektrických metod v praxi. Uvedeme zde měření takových veličin, které v praxi nejvíce 

využíváme v automatizaci nebo zabezpečovacích systémech. 

1) Měření síly, tlaku a hmotnosti: 

 Tenzometry – jsou to odporové snímače, nejčastěji ve formě kovových nebo 

polovodičových pásku. Tento typ snímače slouží k měření mechanického namáhání, 

například, statické, nebo dynamické zatěžování nosných konstrukcí, kdy mechanický 

tlak způsobuje změnu délky pásku a díky tomu se mění jeho celkový elektrický odpor. 
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 Piezoelektrický snímač – ke snímání využívá piezoelektrického jevu, který vzniká 

deformací krystalu působením tlakem nebo tahem. Funkčnost piezoelektrických 

snímačů spočívá v tom, že uvnitř dielektrika vzniká elektrickou polarizací kvůli 

mechanické deformaci, kdy na povrchu vznikají fiktivní náboje, které mohou vázat 

nebo uvolňovat skutečné náboje pomoci přiložených elektrod. Hned jak mechanické 

napětí přestane účinkovat, tak se dielektrikum vrátí do původního stavu. V měření se 

používá křemen, který má dobré vlastnosti. Využívá se především tam, kde nastává 

rychlá změna působícího tlaku. Piezoelektrické snímače se využívají pro měření 

rychle se měnícího tlaku. [3] 

 

Obrázek 25 Schéma piezoelektrického snímače. [3] 

2) Měření tepelných veličin: 

 Termočlánek - v místě, kde se dva kovové vodiče s rozdílnou vodivostí spojují, 

vzniká při změně teploty elektrické napětí. Měření tohoto napětí využijeme  

u aktivních snímačů teploty. Tyto snímače lze použít k měření teplot s velkými 

rozsahy od -600°C až po cca +3000°C. [3] 

 Termistor - využívá teplotně závislý rezistor, pří nárůstu teploty stoupá (PTC – 

pozitivně závislé termistory), nebo klesá (NTC – negativně závislé termistory) 

elektrický odpor. Využívá se především k měření teploty kapalin, v klimatizační 

technice, nebo jako tepelné čidlo v mikrovlnné troubě. 

 Odporový snímač - princip odporového snímače je podobný jak u termistoru. 

Využívá vlastností kovů, které jsou pozitivně teplotně závislé, tak že s rostoucí 

teplotou roste odpor a elektrický odpor je negativně závislý na teplotě. 
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3) Snímače pohybu: 

 PIR čidla - pohybové senzory používají pyroelektrická čidla, tato čidla reagují na 

tepelné záření vyzařované lidským tělem. K větší citlivosti, nebo k vymezení 

prostoru pro snímaní, jsou spojné čočky umístěné v ohnisku. Využíváme je, 

například, v zabezpečovacích systémech nebo pří automatickém osvětlení. 

4) Měření průtoku: 

 Indukční průtokoměr - pracuje na principu Faradayova zákona  

o elektromagnetické indukci. Při průtoku kapaliny magnetickým polem se indukuje 

elektrické napětí. Tento princip měří pouze vodivé kapaliny. Výhodou tohoto měření 

je, že se vykonává bezdotykově, v tom případě nedochází k opotřebení zařízení a 

také nedochází ke ztrátě tlaku, jako u většiny při měření průtoku. 

5) Měření otáček: 

 Tachodynamo - sloužící pro měření otáček. Jeho princip je postaven na malém 

stejnosměrném motoru s permanentními magnety, u něhož se měří velikost napětí 

indukovaného v kotvě. 

 Stroboskopický snímač otáček - rotující kotouč, který je osvětlován záblesky, se 

nám při dané frekvenci otáčení jeví jako stojící, jedná se o stroboskopický jev. Při 

známe frekvenci záblesku lze zjistit frekvenci otáčení kotouče. 

 Impulzní snímač otáček - strukturou je kotouč, který se otáčí a jsou v něm otvory, 

nebo zuby. Zdroj světla přerušovaně osvětluje fotoelektrický snímač, co může být 

fotoodpor, fotodioda, apod. 

6) Měření vzdálenosti: 

 Ultrazvukové - vyslaný impuls s frekvencí kolem 100 kHz se odrazí od dané 

překážky a vrátí se zpět. Měříme dobu jeho návratu a doba návratu je přímo úměrná 

vzdálenosti. 
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7) Měření polohy a úhlového natočení: 

 Používají se ke sledování přímočarého pohybu a úhlu natočení. 

 Indukční snímač - indukční snímače polohy pří měření veličiny způsobují změnu 

indukčnosti způsobenou pohybem jádra. 

 Kapacitní snímač - změna kapacity vlivem změny polohy je zajištěna změnou 

vzájemné vzdálenosti elektrod, nebo změnou jejich překrytí. 

2.2 Zvolené snímače pro měření fyzikálních veličin 

 V rámci diplomové práce pro praktickou část jsme si vybrali snímač intenzity světla, 

který nám bude zaznamenávat hodnotu osvětlení. Jako druhý snímač byl vybrán 

akcelerometr, který snímá pohyb a úhel natočení snímače. 

2.2.1 Měření intenzity osvětlení 

 Měření osvětlení se provádí pomocí luxmetru, který je tvořen selenovým nebo 

křemíkovým fotočlánkem. Na Obrázek 26 vidíme řez fotočlánkem a jeho princip. Dnešní 

luxmetry jsou rozděleny na dvě části, první část je obvod pro detekci a druhou část tvoří 

obvod vyhodnocovací. Intenzita osvětlení se značí [E] a její jednotkou je lux [lx]. Intenzita 

osvětlení je světelný tok dopadající na jednotku plochy a definuje se pomocí čtvercového 

zákona. Definice čtvercového zákona zní „Intenzita osvětlení bodovým světelným zdrojem 

ubývá se čtvercem vzdálenosti od zdroje“ a jeho vzorec je: 

𝐸 =
Φ

𝑙2
  , 

kde E je intenzita osvětlení, l je vzdálenost a Φ je světelný tok. [8] 
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Obrázek 26 Princip fotočlánku. [8] 

 Na Obrázek 27 vidíme schématické znázornění hradlového fotočlánku, kdy takový 

fotočlánek není ještě v hodný pro měření intenzity světla. Potřebujeme, aby citlivost 

fotočlánku byla shodná s citlivostí lidského oka. Proto je součástí luxmetru kosinový 

nástavec podle Hartig-Helwiega, anebo podle Reeb-Tosberga. Pokud není kosinový 

nástavec součásti luxmetru, dochází k chybnému měření, které se zvětšuje s úhlem dopadu. 

 

Obrázek 27 a) Hradlový fotočlánek, b) typy kosinových nástavců. [8] 
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Obrázek 28 Porovnání citlivosti fotočlánku a oka. [8] 

 Luxmetry dělíme do tří základních skupin podle definovaných parametrů. První 

skupinou jsou luxmetry používané pro laboratorní měření, u nichž je přípustná chyba měření 

+3/-3%. Další skupinou jsou luxmetry, které se využívají pro běžné měření, jejichž 

přípustnou chybou měření je +5/-5% - +10/-10%. Poslední skupinou jsou luxmetry měřící 

hrubou orientaci a jsou nejméně přesné, s přípustnou chybou měření +20/-20%. Hlavním 

cílem měření intenzity osvětlení je měření viditelného záření a světelné energie, tak aby byl 

výsledek co nejblíž k výsledku lidského oka. [8] 

2.2.1.1 Blokové schéma luxmetru 

 Blokové schéma luxmetru je složeno ze 4 základních bloků, které zpracovávají 

naměřenou hodnotu intenzity osvětlení. 

 

Obrázek 29 Blokové schéma luxmetru. [8] 
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Popis blokového schématu luxmetru: 

 Detekce – je to elektronická součástka, která snímá fyzikální jev a převádí ho na 

elektrickou veličinu. V tomto případě bude detektor snímat světelnou energii  

a převádět ho na napětí. 

 Zesílení signálu – slouží k zesílení malých proudů a napětí, které slouží k dalšímu 

zpracování. 

 A/D převodník – převádí analogový signál na signál digitální, který lze lépe 

zpracovávat na počítači. 

 Zobrazení – je to výstupní část obvodu, kde se změřená hodnota zobrazí na displeji. 

2.2.1.2 Typy snímačů pro příjem světelného záření 

 Jako snímače pro příjem světelného záření používáme fotodetektory, které se 

používají ve fotoelektrických systémech. Snímače musí splňovat několik parametrů pro 

měření intenzity osvětlení, jako jsou rychlost odezvy, citlivost, šířka dekódovaného spektra 

a malý přídavný šum. Dále by neměly být ovlivnitelné změnou prostředí, vlhkostí  

a teplotou. Podle těchto parametrů nám vyhovují polovodičové snímače, jako fotodioda  

a fototranzistor. 

 Při výběru vhodného snímače je dobré uvědomit si složení světelného záření, protože 

snímače nejsou citlivé pro celou spektrální šířku, a proto máme na výběr  

z několika typů: 

 Fotoefekt – princip fotoefektu spočívá na vzájemném působení látky  

a elektromagnetického zařízení, kde dochází k uvolnění elektronů a pohlcení fotonů. 

 Fotodiody – princip fotodiod zpracovává vnitřní fotoelektrický jev v polovodiči tak, 

že při dopadu fotonů do P-N přechodů vzniknou páry mezi elektronem a dírou. Tento 

princip jevů způsobuje navýšení proudů v obvodu. 

 Fototranzistor – nejvyužívanějším typem fototranzistoru je typ NPN s volnou bází. 

Je zkonstruovaný tak, aby světlo dopadalo do oblasti P-N přechodu. Nosiče nábojů, 



Bc. Ondřej Stuchlík: Analýza možnosti konstrukce, návrh a sestavení aktivních UHF RFID 

tagů pro měření vybraných fyzikálních veličin. 

2015   35 

co vznikají mezi přechodem P-N v oblasti bází a kolektorem, způsobují průtok 

proudu fototranzistorem. Kvůli zvětšení průtoku proudu fototranzistorem dochází 

k zlepšení citlivosti na světlo než u fotodiody. 

 Diodový fototyristor – princip fototyristoru spočívá v tom, že při dopadu světla 

přepne z blokovacího stavu do stavu propustného. Přepnutí způsobí jev, který je 

vyvolán na polovodičové destičce, při němž světlo dopadá na stranu katody. 

 Fotorezistor – nejcitlivější typ snímače, který pracuje na principu fotovodivostí. 

Když začne dopadat světlo na fotorezistor, dojde ke generování párů elektron – díra. 

Kvůli tomu klesá odpor fotorezistoru a mění se poměr napětí v obvodu. 

2.2.2 Měření úhlu natočení - akcelerometr 

 Měření úhlu natočení se provádí akcelerometrem. Akcelerometr je 

elektromechanický snímač pro měření zrychlení sil. Tyto síly můžou mít charakter statický, 

nebo dynamický. Dynamické zrychlení vzniká změnou rychle se pohybujícího předmětu,  

u kterého můžeme analyzovat směr pohybu a statické zrychlení vzniká působením zemské 

gravitace, kdy můžeme zjistit stupeň vychýlení vůči zemi. Dále můžeme měřit dynamické 

zrychlení detekcí vibrací, kdy statické zrychlení je stále přítomno, a proto ho musíme pří 

měření dynamického zrychlení odstranit. V dnešní době je pomocí snímače možno měřit obě 

možnosti jedním integrovaným obvodem, který obsahuje čidlo a vyhodnocovací obvod. 

 Je mnoho možností, jak sestrojit akcelerometr, při čemž některé akcelerometry, které 

mají v sobě mikroskopické krystaly, využívají piezoelektrický jev. Tyto krystaly při 

namáhání, které je způsobeno zrychlením, začnou generovat napětí. Jednou z dalších 

možností je snímaní kapacitně, kdy mezi dvěma mikrostrukturami vniká určitá kapacita. 

Pokud zrychlovací síla pohybuje jednou z těchto struktur, pak se kapacitně mění, když  

k tomu přidáme obvod, který přemění kapacitu na napětí, máme akcelerometr. 
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2.2.2.1 Piezoelektrický akcelerometr 

 Akcelerometry využívají piezoelektrický materiál, který generuje náboj úměrný 

mechanickému namáhaní způsobeného akcelerací. Náboj piezokrystalu měříme pomocí 

externí elektroniky s velikou vstupní impedancí, a nebo vnitřní elektronikou senzoru 

převádíme náboj na napěťový výstup s malou impedancí. Díky konstrukci, která je 

jednoduchá můžeme snímač napojit na vyhodnocovací obvod. 

 Na Obrázek 30 můžete vidět piezoelektrický jev při deformaci disku. Deformační 

disk můžeme přirovnat ke kondenzátoru s piezokeramického materiálu, který je uložen mezi 

dvě elektrody, kde působící síla na disk způsobuje napětí na elektrodách. 

 

Obrázek 30 Piezoelektrický jev. [9] 

Strukturou piezoelektrických akcelerometrů jsou dvě hlavní části: [9] 

 Piezoelektrický materiál – snímač měřící zrychlení. 

 Seizmická hmota – převádí pomoci Newtonova zákona hodnotu zrychlení na sílu. 

 Jedna ze stran piezoelektrického materiálu je pevně uchycena ke snímači, kdy 

seizmická hmota je uchycena na druhé straně. Když akcelerometr zaznamená pohyb, začne 

se generovat síla, která působí na piezoelektrický prvek, který je znázorněn na Obrázek 31. 

Síla v Newtonově zákoně se rovná síle vygenerované seizmické hmoty, protože 

piezoelektrickému jevu je výstupní náboj roven k vnější generované síle. Pokud seizmická 
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hmota je konstantní, tak náboj výstupního signálu je rovnoměrný ke zrychlení seizmické 

hmoty. 

 

Obrázek 31 Princip piezoelektrického akcelerometru. [9] 

 Kvůli širokému pásmu frekvencí mají obě části snímače srovnatelnou velikost 

zrychlení, a proto může snímač měřit zrychlení objektů. Piezoelektrický prvek je připojen 

ke snímači pomocí páru elektrod. Některé akcelerometry májí elektrický integrovaný obvod, 

který přemění vysoký náboj na výstupu na signál nízkého napětí. Uvnitř operačního rozsahu 

frekvence je citlivost nezávislá na frekvenci, kdy akcelerometr můžeme považovat za 

mechanickou dolní propust s rezonujícími špičkami. Systém pružné hmoty tvoří 

piezokeramika seizmické hmoty, která udává rezonující chování a definuje akcelerometru 

horní frekvenční mez. Abychom dosáhli většího operačního kmitočtového rozsahu, musíme 

zvýšit rezonanční frekvenci, kterou zvýšíme redukováním seizmické hmoty, ale pokud 

snížíme seizmickou hmotu, snížíme její citlivost. Z toho plyne, že akcelerometry  

s velkým rezonančním kmitočtem budou méně citlivé oproti seizmickým akcelerometrům, 

které mají vysokou citlivost, ale mají nízký rezonanční kmitočet. Obrázek 32 znázorňuje 

frekvenční křivku odezvy akcelerometru při buzení konstantního zrychlení. 
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Obrázek 32 Frekvenční odezva.[9] 

 Nízké frekvenční limity, které mohou byt často předzesilovány pomocí vybraných 

předzesilovačů. Když jsou voleny napěťové zesilovače, je jejich funkce časové konstanty 

tvořená akcelerometrem, kabelem, vstupní kapacitou a výstupním odporem zesilovače. 
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3 Návrh aktivního UHF RFID tagu 

 V návrhu budu řešit hardwarové vybavení použité pro realizaci zápisu fyzikálních 

veličin do aktivního UHF RFID tagu. Hardware bude obsahovat vývojovou platformu, 

snímače pro měření intenzity osvětlení a měření úhlu náklonu akcelerometrem a také aktivní 

UHF RFID tag (paměť) pro zápis naměřených veličin. Pro komunikaci HW využiji software 

Arduino, který pracuje na principu programovacího jazyka C a C++. Nakonec sestavím 

obvod z vybraných elektrotechnických součástek, který bude měřit a zapisovat vybrané 

fyzikální veličiny. 

3.1 Hardware 

 Když se podíváme v současné době na trh s vývojovými platformami, tak vidíme, že 

existuje celá řada vhodných desek a čipů, které jsou výrobci nabízeny. Můžou to být 

samostatné čipy, k jejichž programování poslouží sériový kabel s výkonnou platformou, 

která se přizpůsobí operačnímu systému. Na trhu jsou nabízeny různé typy desek od méně 

výkonných až po ty výkonnější. Dále se odlišují podle jejich velikost a vybavenosti 

obsahující USB, Ethernet, HDMI, nebo audio porty. 

3.1.1 Arduino 

 Je to fyzická open-source počítačová platforma, která je vytvořena na jednoduché 

mikro kontrolní desce s vývojářským prostředím pro zápis softwaru. Díky Arduinu lze 

vytvářet interaktivní předměty, zakomponovat vstupy přídavných spínačů, nebo snímačů, 

kterými lze ovládat světlo, teplo, anebo v jiném případě to mohou být motory, či jiné fyzické 

výstupy. Projekty vytvořené Arduinem mohou být samostatné, nebo propojené softwarem s 

vlastním počítačem (např.: Flash, Processing, MaxMSP.) Arduino deska může být sestavena 

ručně, nebo ji lze zakoupit sestavenou. Stáhnutí open-source vývojového prostředí je 

zadarmo. Pro programování Arduina slouží jazyk Wiring, který je založený na 

multimediálním programovacím prostředí processing. 
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Výhody, které poskytuje Arduino: [10] 

 Nízkonákladovost – desky Arduino jsou oproti konkurenčním platformám 

prodávány za nižší cenu. 

 Multiplatformnost – software k programování Arduina funguje na počítačích 

s operačním systémem Windows,  Macintosh OS X a Linux. 

 Jednoduché a čisté programovací prostředí – vhodné jak pro začátečníky, tak i pro 

zkušené uživatele. 

 Open source a rozšířitelný software – software, který lze rozšířit, je volně ke stažení. 

Programovací jazyk může být rozšířen přes knihovnu C++ a zkušení uživatelé mají 

možnost zapnout vývojové prostředí do programovacího jazyka AVR C, na kterém 

je založen. 

 Open source a rozšířitelný hardware – Arduino obsahuje mikro ovládač ATMEGA8 

a ATMEGA168 výrobce Atmel. Přičemž zkušení vývojáři mohou vytvořit vlastní 

modul,  nebo jej rozšiřovat. 

3.1.1.1 Arduino UNO 

 Arduino Uno je nejvíce používaný typ desky v současné době. Deska je osazena 

procesorem  ATmega328 s připojením přes USB rozhraní. Z tohoto typu desky vznikly dva 

nové typy desek, které byly rozšířeny o Ethernet port pro připojení k síti, kam byl přidán slot 

pro microSD karty. Druhý typ desky byl rozšířen o Bluetooth k bezdrátové komunikaci, 

která nahradila USB port. Odlehčenou verzi Arduina UNO je Arduino PRO, který je ochuzen 

o USB port, v tomto případě je nutno programovat přes externí převodník, ale tyto typy se 

používají k pevnému zabudování. 
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Obrázek 33 Popis Arduino UNO. 

Osazení desky Arduino UNO: [10] 

 Resetovací tlačítko používáme tehdy, pokud chceme náš program spustit od začátku. 

Umístění tlačítka se může lišit od typu desky, ale většinou je tlačítko popsané 

nápisem RESET. 

 USB konektor typu B nám slouží pro komunikaci s počítačem, kdy přes něj 

nahráváme program do Arduina. U starších desek najdeme místo USB sériový port 

a u novějších desek může být osazen micro USB. 

 Napájecí konektor využíváme pokud Arduino není napájeno přes USB port. 

 ISCP hlavice nám slouží pro externí programování USB-seriál převodníku, kdy ji 

běžný uživatel nepoužívá. Ve verzích bez převodníku nebo s převodníky v hlavním 

čipu ji nenalezneme. 

 ISCP hlavice k externímu programování hlavního čipu  využívají některé shieldy. 

 Indikační LED diody L, Rx a Tx. Dioda popsaná L je často využívána, protože je 

připojena k výstupu č. 13. Diody popsané Rx a Tx blikají při komunikaci přes 

sériovou linku. Indikační LED dioda ON bliká, když je připojeno napájení. 
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 Hlavní čip celé desky najdeme v různých podobách na všech deskách. 

 Digitální piny nám slouží k připojování různých obvodů. 

 Na analogové vstupy se připojují vodiče, se kterými budeme měřit nějakou 

analogovou hodnotu. Také se dají využít jako digitální vstupy a výstupy. 

3.1.1.2 Arduino Nano 

 Arduino Nano je menší verzí Arduino UNO, v sobě má zabudovaný USB port  

a převodník, kdy odpadá nutnost mít k desce další programovací prostředí. Osazen je 

procesorem ATmega328 s taktem 16 MHz, dříve byl osazen procesorem ATmega168. Díky 

svým malým rozměrům má flexibilnější a úspornější využití. 

 

Obrázek 34 Popis Arduino Nano. 

3.1.2 Snímač intenzity světla – BH1750FVI 

 BH1750FVI je digitální snímač pro snímání intenzity osvětlení z okolí pracující po 

komunikační sběrnici I2C. Snímač BH1750FVI je vyráběn společností ROHM 

Semiconductor. Tento snímač využiji v praktické části ke snímání intenzity osvětlení  

v balíkové dopravě, kdy snímač zaznamená změnu intenzity osvětlení v prostoru balíku. 

Speciálnější popis světelného snímače BH1750 naleznete v produktovém listu výrobce  

v literatuře pod číslem [11]. 
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Základní parametry BH1750FVI: [11] 

 Komunikační rozhraní I2C. 

 Digitální převodník. 

 Funkce úspory energie. 

 Světelný hluk – 50Hz / 60Hz. 

 Vstupní rozhraní 1.8 V. 

 Rozlišení: 1 – 65 535 lx. 

 Možnost nastavení dvou adres I2C. 

 Nastavitelná citlivost. 

 Malá míra vychýlení měření +/- 20%. 

 Pracovní teploty -40 °C až +85 °C. 

 BH1750FVI - snímač intenzity osvětlení zobrazený na Obrázek 35. Na levé straně 

obrázku jsou výstupy pro zapojení snímače a na pravé straně je znázorněn snímač, jak 

vypadá ve skutečnosti. SDA (datový vstup) a SCL (hodinový vstup) jsou analogové vstupy 

snímače, které připojím na analogové vstupy Arduina, který slouží k přenosu hodnot ze 

snímače. Dále jsou zde napájecí vstupy VCC (+3,3/+5V) a GND (Zem). 

 

Obrázek 35 Snímač intenzity osvětlení BH1750FVI. 

 Snímač pro měření intenzity osvětlení se skládá z několika bloků, které jsou 

zobrazené na Obrázek 36. Světlo je snímáno pomocí fotodiody PD, kdy se signál  upravuje 

na integrujícím operačním zesilovači AMP, poté je převeden pomocí A/D převodníku na 

digitální signál a odesílán blokem I2C. Oscilátor OSC pracuje na frekvenci 320 kHz a řídí 
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vnitřní logiku. Terminálem ADD určujeme adresu zařízení pro sběrnici I2C. [16] 

 

Obrázek 36 Blokové schéma snímače BH1750FVI. [11] 

Popis blokového schématu snímače BH1750FVI: [11] 

 PD – fotodioda k snímání osvětlení. 

 AMP – integrovaný operační zesilovač. 

 ADC – A/D převodník. 

 Logic + I2C rozhraní – slouží ke zpracování naměřené hodnoty z okolního světla. 

 OSC – vnitřní oscilátor. 

3.1.3 Snímač akcelerometru MPU-6050 

 Akcelerometr MPU-6050 je vyráběn společností InvenSense. Je to samostatný 

modul, který je tvořen dvěma snímači pro zjištění polohy náklonu. Jedná se o gyroskop  

a akcelerometr, které využívají technologii MEMS a jsou integrovány v čipu s DMP (Digital 

motion processing unit.) DMP je programovatelný procesor, který nám zpracuje data 

naměřené snímačem v podobě elektrického napětí 16-bitovým převodníkem, kdy se odesílá 

po komunikační sběrnici I2C. Dále obsahuje FIFO buffer s velikostí 1024 bytů, který 

umožňuje naměřená data poskytnou uživateli k přečtení. MPU-6050 má velmi nízkou 

spotřebu a je možné ho napájet napětím o hodnotě +3,3 V. [12] 
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Základní parametry MPU-6050: [14] 

 Čip: MPU-6050. 

 Regulátor: GY-521. 

 Provozní napětí: +3,3V/+5V. 

 Provozní proud akcelerometru: 500μA. 

 Nízká spotřeba proudu: 10μA – 1.25Hz, 20μA – 5Hz, 60μA – 20Hz, 110μA – 40Hz. 

 Komunikační rozhraní I2C. 

 Vestavěný 16 bitový A/D převodním, 16 bitový výstup dat. 

 Rozsah zrychlení akcelerometru: +/- 2g 4g 8g 16g. 

 

Obrázek 37 Snímač akcelerometru MPU-6050. 

 Snímač akcelerometru MPU-6050 je znázorněn na Obrázek 37. Obrázek znázorňuje 

výstupy, které jsme použili ke komunikaci snímače s Arduinem. Snímač má vstupy pro 

napájení VCC (+3,3V/+5V) a GND (Zem) a také analogové vstupy SCL (hodinový vstup) a 

SDA (datový vstup) k připojení na analogové vstupy Arduina. Tyto vstupy jsem použil v 

praktické částí pro snímaní náklonu akcelerometru. 
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Obrázek 38 Blokové schéma MPU-6050. [13] 

 Blokové schéma čipu MPU-6050 znázorněné na Obrázek 38 se skládá z bloku 

tříosého kompasu, jehož výstup vstupuje do čipu MPU-6050, ve kterém se vyhodnocuje 

náklon a pohyb akcelerometru pomocí DMP procesoru. Ten komunikuje  

s programovatelným automatem pomocí komunikační sběrnice I2C. Specifičtější popis 

akcelerometru MPU-6050 naleznete v produktovém listu výrobce. Odkaz na produkční list 

naleznete v literatuře pod číslem [14]. 

3.1.4 Aktivní UHF RFID tag – Monza X-8K Dura 

 Monza X-8K Dura tag umožňuje uživatelům bezdrátovou komunikaci  

s procesorem uvnitř elektronického zařízení pomocí standardní čtečky RFID. Tento typ tagu 

umožňuje uživatelům mnoho nových výhod. K procesoru uvnitř Monza X-8K Dura se 

připojujeme pomocí standardní sběrnice I2C. Sběrnice nám umožňuje číst a zapisovat do 

paměti procesoru informace. Tyto informace můžeme číst pomocí UHF RFID čtečky,  

i když je elektronický přístroj neaktivní. Výhodou tohoto tagu je energeticky nezávislá 

paměť (NVM), která funguje jako standardní EEPROM paměť přes sběrnici I2C. 
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Obrázek 39 Propojení Monza X-8K Dura s mikroprocesorem přes I2C sběrnici. [15] 

 V rámci praktické části využiji pro komunikaci s tagem Mozna X-8K Dura 

komunikační rozhraní I2C. Kdy mi postačí zapojit napájecí vstupy DCI (VDD - +3,3V/+5V ) 

a GND (Zem). Pro komunikaci na sběrnici I2C a k přenosu dat použiji vstupy SCL (hodinový 

vstup) a SDA (datový vstup). 

Prvky Monza X-8K Dura: [15] 

 EPCglobal a ISO 18000-63. 

 8 192 bitů uživatelské paměti NVM. 

 16 OTP (One Time Programmable) bloky o 3583 bitů prostřednictvím funkce 

blockpermalock, podporován I2C a EPC rozhraní. 

 QT – pro kontrolu čtení údajů a ochranu na RF přenosu. 

 I2C slave s NVM pro zápis a čtení. 

 -17 dBm – typická citlivost pro čtení na vstupu RF antény, -24 dBm s DC vstupem. 

 -19,5 dBm – typická citlivost pro čtení na vstupu dvou RF antén. 

 -12 dBm – typická citlivost pro zápis při použití RF antény. 

 Kontrola I2C RF přistupu. 

 Write – režim probuzení. 
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Obrázek 40 Schéma výstupu Monza X-8K Dura. 

 Specifičtější popis UHF RFID tagu Monza X-8K naleznete v produktovém listu 

výrobce.  Odkaz na produktový list naleznete v literatuře pod číslem [15]. 

3.1.5 Další použitý HW 

 V rámci své praktické části jsem ke svým modelům připojil LCD, který mi slouží 

pro zobrazení hodnot. Na displeji se mi zobrazí hodnota, která byla snímačem zaznamenána. 

Pro zobrazovaní snímaní hodnot jsem vybral dva modely displeje, kterými jsou displej 

Nokia5110 a Arduino displej 16x2 znaků. 

 EEPROM paměť 24C01 

 EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) jedna se  

o standartní paměť elektronicky mazatelnou, kterou si můžeme naprogramovat a později 

data vymazat. Při výrobě využívají speciální tranzistory vyrobené technologii MNOS (Metal 

Nitrid Oxide Semiconductor), na jedné straně řídicí elektrody je nanesen nitrid křemíku 

(Si3N4) a na druhé straně je oxid křemičitý (SiO2). Princip paměti spočívá na principu 

vkládaní elektrického náboje mezi tyti dvě vrstvy. Paměť je rozložená do bloků  

o velikosti 125x8 bitů (1Kbit). Blokové schéma paměti je znázorněné na Obrázek 41. 
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Vlastnosti EEPROM paměti 24C01: [23] 

 Provozní napětí +4,5V/+5V. 

 Proud pro čtení 1 mA a pohotovostní proud 5 µA. 

 Sériové rozhraní I2C. 

 Doba zápisu do 1 ms. 

 Velikost zápisu 16 bytů. 

 Velikost paměti 1K bit. 

 

Obrázek 41 Standartní EEPROM paměť 24C01. [23] 

 V rámci svého modelu jsem použil vstupy pro napájení Vss (GND) a Vcc (+5V). Pro 

komunikaci a zápis informací jsem připojil vstupy SCL (hodinový vstup) a SDA (datový 

vstup). Pomocí vstupu A0, A1 a A2 se definuje adresa paměti, když všechny tři vstupy 

připojíme na vstup GND, tak adresa paměti je 0x50, ale pokud jeden ze vstupu změníme  

a připojíme na +5V, tak adresa paměti se nám změní. 

 Specifičtější popis EEPROM paměti 24C01 naleznete v produktovém listu výrobce. 

Odkaz na produktový list naleznete v literatuře pod číslem [23]. 
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 Displej Nokia5110 

 Nokia5110 je LCD displej určený pro grafické zobrazení aplikací. Displej je umístěn 

na plošné desce. Obsahuje řadič PCD8544, který se využíval u mobilních telefonu Nokia 

3310. Řadič PCD8544 je nízkospotřebný CMOS LCD ovladač, který je určen pro grafické 

zobrazení 48 řádků a 84 sloupců displeje. Displej je zobrazen na Obrázek 42. 

 

Obrázek 42 Displej Nokia5110. 

 Specifičtější popis displeje Nokia5110 naleznete v produktovém listu výrobce. 

Odkaz na produktový list naleznete v literatuře pod číslem [17]. 

 Displej Arduino 16x2 znaků 

 Arduino displej obsahuje řadič HD44780U a ovladač LSI pro zobrazení 

alfanumerických znaků. Mikroprocesor displeje pracuje na taktu 4 nebo 8 bitu. Dále 

obsahuje paměť RAM a generátor znaků. Displej může zobrazit až 16 znaků na jednom 

řádku a celkem 32 znaků na dvou řádcích. Pro svou funkčnost potřebuje napětí o hodnotě 

+2,7V – +5,5V. Displej je zobrazen na Obrázek 43. [18] 
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Obrázek 43 Displej Arduino 16x2 znaků. 

 Specifičtější popis displeje Arduino 16x2 znaků naleznete v produktovém listu 

výrobce. Odkaz na produktový list naleznete v literatuře pod číslem [18]. 

3.2 Software Arduino 1.6.0 

 Arduino lze programovat pomocí jazyku C nebo C++, ale nejjednodušším způsobem 

pro programování Arduina je využití knihovny Wiring. Je to v současné době nejrozšířenější 

programovací platforma pro Arduino. Díky její komplexnosti lze o ní říci, že je to 

samostatný programovací jazyk. Knihovnu Wiring využíváme v programu Arduino 1.6.0 

pro programování desek Arduino. 
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Obrázek 44 SW Arduino 1.6.0. 

 Na Obrázek 44 můžete vidět vývojové prostředí pro Arduino. V první řadě, co nás 

bude zajímat, je rozbalovací nabídka Nástroje, ve které je zobrazené nastavení pro připojení 

programovatelné desky Arduino. V prvním řádku programu nalezneme ikony, které slouží 

pro nahrávání, ověřování a ukládání programů. Ikona s fajfkou znamená ověření programu, 

kdy po kliknutí spustí kontrolu programu a zkontroluje kód. V případě, že nalezne chybu, 

zvýrazní  ji v prostoru informačních a chybových výpisů. Ikona se šipkou doprava znamená 

nahrát, následně se spustí kontrola programu, a pokud nejsou nalezeny žádné chyby, tak se 

program nahraje do Arduina. Ikona se symbolem přeložené strany je nový soubor. Další 

ikona se šipkou nahoru je otevření souboru, kterou máme uloženou v PC. Nakonec ikona se 

šipkou dolů znázorňuje uložení aktuálního programu. Úplně vpravo nalezneme ikonu s 

lupou, která po zmáčknutí spustí sériový monitor. Bílý prostor pod ikonami znázorňuje 

prostor pro zápis kódu a černý prostor pod nim vypisuje chybový a informační běh prostředí. 
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3.2.1 Programovací jazyk 

 Na ukázkovém kódu pod námi si můžete všimnout, že je rozložen do dvou bloků.  

V horní části bloku se nám zobrazuje funkce void setup(), kam se mezi složené závorky 

zapisuje kód, který se provede na začátku programu jen jednou, to je po spuštění Arduina, 

nebo při jeho resetování a nahrání nového kódu. Ve spodním bloku nalezneme funkci void 

loop(), kdy program zapsaný do jeho složených závorek se bude neustále opakovat, dokud 

nepřerušíme napájení. Dvojíté lomítko v programu znázorňuje komentář k popsaní 

programu, kdy část textu za lomítkem  bude program ignorovat. Využívá se především, když 

si chceme k danému kódu v programu napsat poznámku, nebo můžeme tím část kódu v 

programu na chvíli vyřadit z provozu. 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

} 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

} 
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4 Realizace aktivního UHF RFID tagu 

 Po objasnění si konstrukce UHF RFID tagu a pochopení principu snímání 

fyzikálních veličin pomocí snímačů, přistoupíme k realizaci obvodu. Na základě získaných 

informací jsem si vybral potřebné HW vybavení a SW, pomocí kterých jsem sestavil 

program pro funkčnost obvodu. Sestavil jsem dva obvody pro snímání intenzity osvětlení  

a měření náklonu pomocí akcelerometru. Popíši a rozeberu tyto dva obvody od jejich 

struktury, sestavení, až po výslednou funkčnost obvodu a postup vyhodnocení měření. 

 V rámci praktické častijsem místo aktivního UHF RFID tagu použil standartní 

EEPROM paměť 24C01, která je robustnější a při testech se sní lépe pracuje. Na funkčnost 

modelu to nemá vliv, protože tag i paměť pracují na komunikační sběrnici I2C, kdy se princip 

využití v rámci testů neliší. 

4.1 Obvod pro měření intenzity osvětlení 

 Obvod pro měření intenzity osvětlení snímá světlo z okolí, které po překročení limitu 

osvětlení zapíše naměřenou hodnotu do tagu. Pokud limit nebyl překročený, tak se hodnota 

do tagu nezapíše. Naměřenou hodnotu, která byla zapsaná do tagu, si můžu následně vyčíst 

v sériovém portu v programu Arduino 1.6.0. Díky tomuto obvodu můžu sledovat intenzitu 

osvětlení a narušení objektu při překročení hodnot. 

4.1.1 Základní schéma zapojení 

 Schéma zapojení nám ukáže, jak takovýto obvod sestavit. Jakou danou část HW 

připojit k jinému tak, aby správně komunikovaly. Pro správnou funkčnost je základem mít 

dobře sestavený obvod. Na Obrázek 45 je znázorněno ilustrační schéma zapojení a na 

Obrázek 46 je znázorněno blokové schéma zapojení pro měření a zápis hodnot intenzity 

osvětlení. 
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Obrázek 45 Ilustrační schéma pro měření a zápis hodnot intenzity osvětlení. 

 Schéma zapojení měření a zápis intenzity osvětlení se skládá z pěti 

elektrotechnických zařízení, kterými jsou Arduino Nano, Světelný snímač – BH1750, 

EEPROM paměť, Displej Arduino 16x2 znaky, Potenciometr. Základním prvkem obvodu je 

Arduino Nano, u kterého využijeme napájecí vstupy GND a +5V pro napájení dalších 

součástek. Dále použiji analogové vstupy (A5, A4) a digitální piny (D2, D3, D4, D5, D6, 

D7), které slouží ke komunikaci se snímačem, s pamětí a displejem. 

 Snímač intenzity osvětlení BH1750 má dva napájecí vstupy GND, buď jej přivedu 

na napájecí vstup Arduina GND (zem), nebo VCC přivedu na vstup +5V. K přenosu 

informací mi slouží vstupy SCL (hodinový vstup), který připojím na analogový vstup A5  

a SDA (datový vstup) připojím na analogový vstup A4. 

 EEPROM paměť má osm vstupů, kdy mi postačí sedum z osmy vstupů. Vstupy na 

levé straně paměti A0, A1, A2, GND připojím na napájecí vstup Arduina GND (zem). Na 

pravé straně paměti mám vstupy VCC, WP, SCL a SDA, při čemž vstup WP nepoužiji  

v rámci mého obvodu. Vstup VCC přivedu na napájecí vstup Arduina +5V. SCL a SDA jsou 

komunikační vstupy pro zápis hodnot do paměti, kdy SCL připojím na analogový vstup A5 
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a SDA na analogový vstup A4. 

 Displej Arduino mi bude sloužit pro vykreslení hodnot měřených světelným 

snímačem. Vstupy VSS, RW a LED- (podsvícení) připojím na napájecí vstup Arduina GND 

(zem). Dále VDD a LED+ (podsvícení) připojím na napájecí vstup Arduina +5V. Posledním 

prvkem pro napájení je vstup V0, který napojím na potenciometr pro regulaci kontrastu 

displeje. Potenciometr je pak napojen na napájecí vstupy Arduina GND a +5V. Zbylých osm 

vstupů jsou datovými typy. Při svém zapojení využiji čtyř datových vstupů DB4, DB5, DB6 

a DB7, protože budeme pracovat ve 4 bitovém módu. Datové vstupy přivedu na digitální 

piny Arduina D4, D5, D6 a D7. Vstup RS připojím na digitální pin D2 a vstup E na digitální 

pin D3. 

 

Obrázek 46 Blokové schéma pro měření a zápis hodnoty intenzity osvětlení. 

 Takto sestavený model mi bude zaznamenávat hodnoty intenzity osvětlení, které 

vykreslí na přídavný displej a následně informaci uloží do paměti, ze které si můžu vyčíst 

hodnoty pomocí sériového portu na PC v programu Arduino. 

4.1.2 Postup vytvoření kódu programu pro měření a zápis intenzity 
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osvětlení 

 V předchozí kapitole jsem si popsal schéma zapojení obvodu. Teď si ukážeme postup 

sestavení programu. Program mi slouží k oživení funkčnosti obvodu tak, aby byl schopen 

měřit fyzikální veličiny pomocí snímače. Tento program tvořím v SW Arduino 1.6.0, který 

je vytvořen pro programování Arduino desek. 

 V prvním kroku si do programu vložím knihovny pro Arduino displej, snímač 

intenzity osvětlení BH1750 a pro komunikační rozhraní I2C. Vytvořím si dva objekty  

s názvem displeje a s názvem snímače. Pojmenuji si proměnnou adresu, kterou budu  

v programu vyvolávat. Nadefinuji si funkci pro přečtení jednoho bytu na dané adrese. V této 

funkci zahájím přenos bytu z adresy a přečtu byte na dané adrese. Na konci funkce bude 

oznámení chyby, pokud nějaká nastane. 

 

Obrázek 47 Kód programu světelného snímače - část 1. 

 V části programu void setup() se kód vyvolá a provede vždy při startu obvodu. Mám 

zde nadefinovaný výpis textu v sériovém portu a nastavení rychlosti sériového portu na 9600 

baudů. Následně inicializuji světelný snímač a komunikační rozhraní I2C. Dále pokračuji k 

vytvoření cyklu výpisu hodnot z adresy paměti na sériový port. Nakonec si nastavím počet 

znaků a sloupců pro vykreslení textu na displeji. 

 V části void loop() se bude kód programu stále opakovat, dokud neukončím chod 

obvodu. Pojmenuji si proměnnou pro světelný snímač, kdy proměnnou budu vyvolávat  

v programu. Nastavím si počet znaků a sloupců na výpis hodnot ze světelného snímače. 
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Vložím si podmínku do programu, která bude zapisovat hodnoty do paměti, pokud se 

překročí hodnota nadefinovaná v podmínce. V podmínce si inicializuji komunikační 

rozhraní I2C a komunikaci s pamětí. Nadefinuji si adresu a zápis hodnot do paměti ze 

světelného snímače. Jakmile kód proběhne, ukončí se komunikace s pamětí. Kód bude 

probíhat v časových intervalech, které jsem si na konci nastavil. Aby se mi hodnoty na adrese 

nepřepisovaly, přidal jsem si do podmínky výpočet, který po zápisu do paměti přičte k adrese 

hodnotu jedna. Tento výpočet vyvolá, že další hodnota se zapíše o jednu adresu dál. 

 Do části programu void loop() jsem si navíc vložil výpis hodnot z paměti. Nastavím 

si proměnnou a inicializuji si komunikaci s pamětí. Nadefinuji si adresu a nastavím si výpis 

dat z paměti. Když je komunikace aktivní, vypíše se mi byte. Hodnoty se mi vypisují po 

časových intervalech v sériovém portu. Celý kód programu naleznete v příloze diplomové 

práce. 

 

Obrázek 48 Kód programu světelného snímače - část 2. 

4.1.3 Praktický test měření a zápis intenzity osvětlení do paměti 

 Model má ukázat, jak využít snímač intenzity osvětlení v balíkové dopravě  
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a pomoct při reklamaci zásilky, která není v pořádku. K provádění testu jsem použil osobní 

počítač, ke kterému jsem připojil model pro snímaní a zápis intenzity osvětlení do paměti. 

PC nám slouží jako napájecí zdroj pro model, ke kontrole zaznamenaných hodnot ze snímače 

a následného vypsaní uložených hodnot z paměti. Model jsem vložil do krabice,  

u které budu simulovat narušení zásilky cizí osobou. Budu zaznamenávat hodnoty při 

otevření balíku v místnosti za denního osvětlení a za osvětlení umělého. Na Obrázek 49 

můžete vidět model pro praktický test. 

 

Obrázek 49 Model pro měření a zápis hodnot intenzity osvětlení. 
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Obrázek 50 Model měření a zápisu intenzity osvětlení do paměti. 

 Model připojíme k počítači pomocí USB portu, přes který se přivede do modelu 

energie a snímač začne snímat intenzitu osvětlení v místnosti. Snímač snímá intenzitu 

osvětlení každých 1000 ms. V programu mám danou podmínku, která začne zaznamenávat 

hodnotu po překročení 7 lx. Hodnota 7 lx je nastavená proto, že některé balíky propouštějí 

určité množství světla, i když by nebyly otevřeny, které by mohlo zapříčinit, že se hodnota 

zaznamená do paměti, i když by balík nebyl otevřen. Kvůli tomu bychom mohli nabýt dojmu, 

že zásilka byla narušena. 
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Obrázek 51 Princip měření intenzity osvětlení modelem. 

 Obrázek 51 prezentuje princip měření intenzity osvětlení. Na obrázku je zobrazena 

hodnota z předešlého měření, která je zaznamenána a uchována v adrese paměti pro další 

využití. Hodnoty vypsané z paměti mí ukazují, že balík byl narušen a hodnota při otevření 

balíku byla 59 lx na adrese 0. Pokud je balík zavřený, tak se žádná hodnota do paměti 

nezaznamenává, protože nebyla překročena podmínka 7 lx. Jakmile balík otevřu, tak mi 

začne snímač snímat intenzitu osvětlení, která se vypisuje po časové prodlevě 1000 ms, kdy 

naměřená hodnota se zobrazí pod vypsanými hodnotami adres. 

 Přiblížili jsme si princip měření intenzity osvětlení, kdy provedu dvě měření za 

rozdílných podmínek v místnosti. První měření proběhne v místnosti za denního světla, kdy 

budu dělat pokus s balíkem, kdy ho otevřu a následně zavřu po zaznamenání hodnoty. Tento 

postup provedu také u druhého měření, ale za umělého osvětlení. Hodnoty budu 

zaznamenávat do tabulky a následně vynesu graf, který ukáže rozdíl mezi hodnotami za 

denního a umělého osvětlení. 
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a) Měření intenzity osvětlení v místnosti za denního světla: 

 

Obrázek 52 Naměřené hodnoty intenzity osvětlení za denního světla. 

 Provedl jsem třicet měření intenzity osvětlení za denního světla. Naměřené hodnoty 

jsou zobrazeny na Obrázek 52 a zapsány do Tabulka 1 pro zanesení do grafu. Třicetpětkrát 

jsem otevřel a zavřel balík, kdy hodnoty osvětlení se pohybovaly od 87 do 110 lx za denního 

světla v místnosti. Rozmezí mezí minimální a maximální hodnotou bylo 26 lx. Průměrná 

hodnota intenzity osvětlení v místnosti za denního světla bylo 97 lx. Snímač začal okamžitě 

reagovat na světlo dopadající na čidlo snímače při otevření balíku. Dále mám v Tabulka 1 

zaznamenané hodnoty z paměti pro kontrolu, že naměřené hodnoty ze snímače jsou 

hodnotami uloženými do paměti. Výsledky celkového měření intenzity osvětlení jsem vložil 

do příloh a deset měření jsem přiložil pro ukázku do praktické části práce. 
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Tabulka 1 Deset naměřených hodnot z třicetipěti při denním osvětlení. 

Denní osvětlení 

Číslo měření: Intenzita osvětlení [lx] Adresa: Uložené hodnoty z paměti [lx] 

1. 93 0 93 

2. 91 1 91 

3. 90 2 90 

4. 86 3 86 

5. 96 4 96 

6. 99 5 99 

7. 107 6 107 

8. 87 7 87 

9. 102 8 102 

10. 99 9 99 

b) Měření intenzity osvětlení v místnosti za umělého osvětlení: 

 

Obrázek 53 Naměřené hodnoty intenzity osvětlení za umělého světla. 

 Jak v předchozím měření, tak i v tomto měření jsem provedl třicet měření pod 

umělým světle. Naměřené hodnoty jsem zapsal do Tabulka 2 a pro kontrolu jsem přiložil 

Obrázek 53, kde jsou zaznamenány hodnoty při měření a zápisu do paměti. Místnost byla 

osvětlena dvěma žárovkami o výkonu 60W, při vzdálenosti 3 m od snímače. Balík jsem 

otevřel a zavřel třicetpětkrát, kdy rozmezí intenzity osvětlení za umělého světla v místnosti 

se pohybovalo od 11 lx do 12 lx. Při umělém osvětlení nebyl tak velký rozdíl mezi 
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naměřenými hodnotami, kdy výchylka byla jen 1 lx. Průměrná hodnota intenzity osvětlení 

v místnosti za umělého světla byla 11 lx. V Tabulka 2 mám dále vypsané hodnoty z paměti 

pro kontrolu, že hodnoty které byly naměřeny se zapsaly do paměti a následně jsem je mohl 

vyčíst, kdy nebyly zaznamenány žádné ztráty v přenosu. Výsledky celkového měření 

intenzity osvětlení jsem vložil do příloh a deset měření jsem přiložil pro ukázku do praktické 

části práce. 

Tabulka 2 Deset naměřených hodnot z třicetipěti při umělém osvětlení. 

Umělé osvětlení (Žárovka 60W) 

Číslo měření: Intenzita osvětlení [lx] Adresa: Uložené hodnoty z paměti [lx] 

1 11 0 11 

2 11 1 11 

3 11 2 11 

4 12 3 12 

5 11 4 11 

6 11 5 11 

7 12 6 12 

8 11 7 11 

9 12 8 12 

10 11 9 11 

c) Výsledek měření intenzity osvětlení v místnosti za denního a umělého 

osvětlení: 

 

Graf 1 Deset výsledku měření intenzity osvětlení ze třicetipěti. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denní osvětlení 93 91 90 86 96 99 107 87 102 99

Umělé osvětlení (Žárovka
60W)

11 11 11 12 11 11 12 11 12 11
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 Změřil jsem si intenzitu osvětlení v místnosti za denního a umělého osvětlení. 

Hodnoty jsem si zapsal do tabulek. Zapsané hodnoty v tabulkách jsem si vložil do 

sloupcového grafu viz Graf 1, kde se mi porovnávají naměřené hodnoty. Modře označené 

sloupce jsou hodnoty naměřené v místnosti za denního světla a červeně označené sloupce 

jsou hodnoty naměřené v místnosti za umělého světla. Nejvyšší hodnota při denním světle 

je 109 lx a při umělém světle je to 12 lx. Rozdíl mezí denním a umělým světlem je 97 lx, 

kdy intenzita osvětlení při denním světle je mnohem větší, než za umělého světla. Také 

musíme brát v potaz, že při denním světle je rozptyl mezi minimální a maximální hodnotou 

26 lx oproti měření za umělého světla, kde rozdíl byl pouhý 1 lx. Z výsledku vychází lépe 

hodnoty za umělého světla, kde nebyl zaznamenán tak velký rozptyl mezi naměřenými 

hodnotami oproti měření za denního světla. 

4.2 Obvod pro měření polohy akcelerometrem 

 Obvod pro měření zrychlení pomocí akcelerometru zaznamenává pohyb zrychlení 

náklonu předmětu při pádu. Pokud objekt změní svoji polohu, snímač akcelerometru jej 

zaznamená a danou hodnotu zapíše do paměti. Následně zapsanou hodnotu v paměti si 

můžeme vyčíst pomocí sériového portu v programu Arduino. 

4.2.1 Základní schéma zapojení obvodu 

 Základní schéma nám pomůže pro sestavení obvodu pro měření zrychlení 

akcelerometrem. Uvedeme si zapojení zařízení, a to které vstupy jsem v rámci obvodu využil 

pro zapojení. Na Obrázek 54 vidíme ilustrační schéma zapojení pro měření pohybu a jeho 

zápis a na Obrázek 55 je znázorněno blokové schéma obvodu. 
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Obrázek 54 Ilustrační schéma zapojení měření a zápis zrychlení. 

 K sestrojení obvodu pro měření a zápisu zrychlení využiji tyto elektrotechnické 

součástky: Arduino UNO, snímač akcelerometr MPU-6050, displej Nokia 5110, EEPROM 

paměť. Arduino slouží k propojení a ke komunikaci elektrotechnických součástek.  

U Arduina využiji napájecí piny GND, +5V, 3V3. Ke komunikaci a posílání informací 

použiji analogové piny A4, A5. K zobrazení hodnot na externím displeji použiji digitální 

piny D3, D4, D5, D6, D7. Tyto vstupní piny využiju pro sestavení obvodu. 

 Akcelerometr MPU-6050 má osm vstupů: GND, VCC, SCL, SDA, XDA, XCL, AD0, 

INT, kdy k sestrojení obvodu postačí vstupy GND, VCC, SCL a SDA. K napájení slouží 

vstup GND, který připojím na napájecí vstup Arduina GND (zem) a vstup VCC, který 

připojím na napájecí vstup 3V3 nebo +5V. Další dva vstupy připojím na analogové vstupy. 

Vstup SCL (hodinový vstup) na A5 a vstup SDA (datový vstup) na A4. 

 EEPROM paměť má osm vstupů, kdy k zapojení do obvodu postačí sedm těchto 

vstupů. Vstupy na levé straně paměti A0, A1, A2, GND připojím na napájecí vstup Arduina 

GND (zem). Na pravé straně paměti mám vstupy VCC, WP, SCL a SDA, kdy vstup WP 

nepoužiji v rámci mého obvodu. VCC vstup paměti připojím na napájecí vstup Arduina +5V. 

SCL a SDA jsou komunikační vstupy pro zápis hodnot do paměti, kdy SCL připojím na 

analogový vstup A5 a SCL na analogový vstup A4. 

 Displej Nokia 5110 se skládá z osmi vstupů: GND, VCC, CLK, RST, DC, DIN, CE, 

LIGHT, které využiji pro připojení do obvodu. Vstupy GND a LIGHT napojím na napájecí 
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vstupy Arduina GND (zem) a vstup VCC napojím na napájecí vstup +3,3V/+5V, kdy pro 

obvod postačí napájení +3,3V. Ostatní vstupy přivedeme na digitální piny Arduina. Vstup 

CLK připojím na pin D3, vstup DIN připojím na pin D4, vstup DC připojím na pin D5, vstup 

CE připojím na pin D6 a vstup RST na pin D7. 

 

Obrázek 55 Blokové schéma zapojení měření a zápisu zrychlení. 

 Takto sestavený obvod bude zaznamenávat hodnoty naměřené snímačem, které se 

zobrazí na displeji. Také naměřenou hodnotu si budeme moci zobrazit v sériovém portu na 

PC, nebo pomocí UHF RFID čtečky z paměti, kde byla daná hodnota uložena. 

 Poznámka: Displej a snímač použitý v schématu nejsou přesnými typy, které jsme 

použili do modelu, ale mají stejné výstupy pro zobrazení jaký vstup, kam připojit. 
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4.2.2 Postup vytvoření kódu programu  

 V předchozí kapitole jsem popsal schéma zapojení obvodu. Teď si ukážeme postup 

sestavení programu. Program slouží k oživení funkčnosti obvodu, tak aby byl schopen měřit 

fyzikální veličiny pomocí snímače. Tento kód programu sestavuji v SW Arduino 1.6.0, který 

je vytvořen pro programování Arduino desek. 

 Na začátek programu si vložíme vytvořené knihovny pro Nokia displej, snímač 

akcelerometr a pro komunikační sběrnici I2C. Po vložení knihoven si vytvoříme objekt 

LCDnokia 5110 s názvem lcd a objekt MPU6050 s názvem akcelerometr. Nastavíme si 

uložený obrázek pozadí pro displej Nokia5110, který ukazuje směr náklonu. Zadáme si 

konstantu Ludolfova čísla pro pozdější výpočty programu a konstantu pro zadání z kolika 

vzorků bude měření probíhat. Dále si vypíšeme a pojmenujeme proměnné v programu. 

Pojmenuji si proměnou adresa, kterou budu v programu vyvolávat. Nadefinuji si funkci pro 

přečtení jednoho bytu na dané adrese. V této funkci zahájím přenos bytu z adresy  

a přečteme byte na dané adrese. Na konci funkce bude oznámení chyby pokud nějaká nastane. 

 

Obrázek 56 Kód programu akcelerometru - část 1. 
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 Kód programu v části void setup () se vždy vyvolá při startu programu, kde se vyvolá 

činnost displeje, snímače a komunikačního rozhraní. Inicializujeme displej  

a vymažeme stará data z displeje. Nastavíme pozici, kam se nám bude vypisovat zadaný text. 

V dalším kroku si inicializujeme komunikační rozhraní I2C a akcelerometr. Pokud bude 

spojení v pořádku, displej se promaže a nastaví se nadefinovaný obrázek. Pro kontrolu 

měření si nadefinujeme sériový port, kde si zvolíme rychlost  portu na 38400 baudů. Na 

displeji a v sériovém portu by měly být shodné hodnoty. Dále pokračuji  

k vytvoření cyklu výpisu hodnot z adresy paměti na sériový port. 

 Kód programu zapsaný do void loop () se bude pokaždé opakovat. Nadefinujeme si 

všechny zjištěné hodnoty z akcelerometru. Zjištěné hodnoty sčítáme a určíme si pomocný 

počet vzorku. Stanovíme si rozsah počtu vzorků, ze kterých si zjistíme průměrné hodnoty  

a vypočítáme sklon a náklon. Následně vynulujeme hodnoty pro další použití a výpočty. 

Poté si nadefinujeme zobrazení hodnot na displeji a v sériovém portu. Následně si vložím 

do programu podmínku, která bude zapisovat hodnoty do paměti po překročení podmínky. 

V podmínce si inicializuji komunikační rozhraní I2C a komunikaci s pamětí. Nadefinuji si 

adresu a zápis hodnot do paměti z akcelerometru. Jak kód proběhne ukončí se komunikace 

s paměti. Aby se mi hodnoty na adrese nepřepisovali, přidal jsem si do podmínky výpočet, 

který po zápisu do paměti přičte k adrese hodnotu jedna. Tento výpočet vyvolá, že další 

hodnota se zapíše o jednu adresu dál. Celý kód programu naleznete v příloze diplomové 

práce. 
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Obrázek 57 Kód programu akcelerometru - část 2. 

4.2.3 Praktický test měření zrychlené pomocí akcelerometru 

 Sestavený model pro měření zrychlení pomocí akcelerometrů jsem si připevnil na 

desku, s kterou jsem simuloval pád poštovní zásilky. Test vyhodnocoval zrychlení po osách 

x, y a z, kdy jsem nechal model klesat z metrové výšky volným pádem a pak jsem jej zachytil. 

Do sériového portu se mi zaznamenávaly hodnoty zrychlení, kdy jsem měl počáteční stav 

polohy zrychlení a následné změny při pádu, kdy jsem vyhodnocoval zrychlení mezi stavy 

polohy. Při překročení zrychlení víc jak 20g se mi hodnota zaznamená do paměti, která 

slouží k uchování informací, jak bylo se zásilkou zacházeno. 
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Obrázek 58 Provádění měření zrychlení a zápis hodnot do paměti. 

 

Obrázek 59 Model měření zrychlení a zápisu hodnot do paměti. 
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 Model pro měření zrychlení pomocí akcelerometru jsem měl připojený k osobnímu 

počítači přes USB, které mi sloužilo k napájení a ke komunikaci. Na Obrázek 58 můžete 

vidět, jak vypadá zaznamenávání hodnot z tříosého akcelerometru a následné vykreslení 

těchto hodnot na displeji a v sériovém portu. Displej mi zobrazí náklon úhlu na ose x a y. V 

sériovém portu se mi při startu vykreslí uložené hodnoty, které byly při překročení podmínky 

zapsaný do paměti na dané adrese. Přiklad zobrazení můžeme vidět na Obrázek 60, kdy na 

adrese 0 byla zapsaná hodnota o zrychlení 56 g. Následně se mi vykreslí tři osy, které mi 

začnou zobrazovat hodnoty naměřené akcelerometrem. Osy zaznamenávají zrychlení po ose 

x, y a z. Hodnoty na osách mohou být v záporné hodnotě nebo v kladné, zaleží v jakém 

náklonu se balík při pohybu k zemi nacházel. Snímač zaznamená sebemenší pohyb. Dále na 

obrázku můžete vidět změnu zrychlení při pádu 

. 

 

Obrázek 60 Vypsaní hodnot na displeji a v sériovém portu. 
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 Přiblížili jsme si základní princip měření pomocí akcelerometrů a teď přejdeme  

k danému testu, kdy jsem provedl třicetpět měření. Při testovaní jsem simuloval pád balíku 

z metrové výšky a zaznamenával změnu zrychlení na ose x, y, z. Hodnoty jsem si zapisoval 

do tabulky, z které jsem si vykreslil graf k porovnáni zrychlení mezi osami. Do paměti jsem 

ukládat aritmetický průměr hodnot zrychlení u osy x, y, z, po překročení zrychlení víc jak 

20g při pádu zásilky. Počáteční hodnoty zrychlení před pádem se pohybovali okolo ±1g, 

kdy mě zajímala nejvyšší hodnota zrychlení při pádu u osy x, y, z. Maximální zrychlení bylo 

zaznamenáno na ose z -86g a minimální zrychlení bylo naměřeno na ose x 12,39g. Průměrné 

zrychlení na ose x bylo 23,18g, na ose y -41,00g a na ose z -42,63g. Výsledky všech 

třicetipěti měření zrychlení jsem vložil do příloh a deset měření z třicetipěti jsem přiložil pro 

ukázku do praktické části práce v Tabulka 3. 

Tabulka 3 Deset naměřených hodnot z třicetipěti při zrychlení. 

Měření úhlu zrychlení 

Číslo měření: Osa x : Osa y: Osa z: 

1 23,09 -43,85 -39,98 

2 12,96 -50,54 -42,55 

3 45,11 -44,82 -86 

4 32,7 -32,29 -30,6 

5 42,4 -39,75 -50,75 

6 32,65 -51,31 -60,24 

7 26,36 -31,71 -27,12 

8 34,12 -51,16 -63,01 

9 44,47 -42,71 -65,46 

10 31,4 -46,58 -48,89 
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Graf 2 Deset výsledků měření zrychlení z třicetipěti. 

 Graf 2 znázorňuje zrychlení při pádu poštovní zásilky, kdy osa x je znázorněna 

modrými sloupci, osa y je znázorněna červenými sloupci a osa z je znázorněna zelenými 

sloupci. V grafu jsou vyznačené hodnoty záporně nebo kladně v závislosti na náklonu balíku. 

Výsledky zrychlení se mezi sebou liší, protože balík může byt nakloněn více na osu x než 

na osu y, kdy u osy x dojde k menšímu zrychlení než na ose y z důvodu většího náklonu na 

stranu osy x. 
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4.3 Vyhodnocení praktické části 

 Sestavené modely jsem vyzkoušel na praktickém příkladu při narušení poštovní 

zásilky. První model mi zaznamenával otevření poštovního balíku, kdy jsem třicetpetkrát 

otevřel a zavřel balík při denním a umělém světle. Průměrná hodnota intenzity osvětlení  

v místnosti za denního světla byla 97 lx a za umělého světla 11 lx. Naměřené hodnoty byly 

ukládaný do paměti pro uchování informací pro uživatelé poštovní zásilky. Uživatel 

poštovní zásilky si následně zjistil, jestli jeho zásilka nebyla narušena cizí osobou. Model 

pro měření intenzity osvětlení splnil funkční požadavky pro praxi, kdy informaci uchoval 

pro přečtení.  

 Druhý model nám měří a zaznamenává hodnoty zrychlení při pádu poštovní zásilky. 

U modelu jsem měřil zrychlení, o kolik se změnila při zrychlení hodnota. Při pádu může 

zásilka zrychlit až o ±86g, ale také může jen zrychlit o ±12,39g, záleží, jakou silou je 

zásilkou hozeno vůči zemi. Hodnoty můžou být zapsány v kladném nebo v záporné čísle,  

v důsledku náklonu balíku k zemi. Průměrná hodnota při třiceti pěti měření na ose x byla 

23,18g, na ose y -41g a na ose z -42,63g. Do paměti se mi ukládala hodnota aritmetického 

průměru zrychlení ze tří os. Hodnoty uložené v paměti si uživatel po dodání zásilky mohl 

přečíst a zjistit, jestli se zásilkou nebylo špatně zacházeno. Snímač splnil princip měření 

náklonu a zrychlení při pádu poštovní zásilky na zem, kdy uživatel věděl, s jakým 

zrychlením padala poštovní zásilka směrem k zemi. 

 Model je sestaven pro ukázku, jak by mohl v praxi fungovat zaznamenávání  

a zacházení s poštovní zásilkou. Do praxe by se hodilo sestavení vlastního obvodu na plošné 

desce, do kterého by byly zabudovaný jen čip s Arduina pro naprogramování  

a komunikaci ze snímačem a čip snímače pro měření veličin. Následně by se vyvedly 

potřebné vývody pro zapojení, kdy by výsledný obvod mohl být o několik cm menší. 

 V rámci zkoušení a testování modelu jsem zjišťoval různé nedostatky modelu, kdy 

je zapotřebí ošetřit přívod energie po dobu převozu zásilky, kdy běžná 9V baterie vydrží  

v provozu 30 hodin, ale balíky chodí minimálně do tři dnů a to nemluvě o celosvětové 

dopravě. Je možné do programu vložit kód, který bude model uspávat a při narušení zásilky 

se snímání zapne, nebo se bude zapínat v časových intervalech, ale u tohoto typu řešení muže 
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dojít k nezaznamenání hodnot při narušení poštovní zásilky, kdy bude model ve stavu spánku. 

Použijí se součástky s nižší spotřebou nebo baterie o vyšší kapacitě. 

 Při podrobnějších zkoumání nových možností rozšíření modelů o další HW, jako je 

hodinový modul, který měří reálný čas. Hodinový modul by se hodil k sestaveným modelům 

měření, protože by k zaznamenaným hodnotám přidal hodnotu reálného času, kdy byla 

zásilka narušena. Dále bychom mohli použít bluetooth modul, kdy pomocí BT terminálu v 

mobilu si můžeme zjistit snímané hodnoty ze snímače. Nebo Wifi modul, který by po dobu 

cesty poštovní zásilky, pomocí funkce vyhledávání chytré sítě se připojoval  

k wifi sítím a posílal informace ze snímače do mobilní aplikace, pro přehled stavu poštovní 

zásilky. 

 Největším problémem v praktické části bylo zajištění vývodu z tagu, kdy trvalo delší 

dobu než byla nalezena firma, která by nám nepájela kontakty na tag. Po zajištění firmy 

trvalo několik měsíců než se zásilka vyřídila a byla dodána, kdy jsem si ji mohl vyzvednout 

pár dní před odevzdáním práce. Při zpracovaní tagu byl problém nepájet kontakty na 

nepájivé pole z důvodů křehkých kontaktu napájených na tagu, které se lámaly. Proto jsem 

byl nucen nahradit pro praktickou část tag za EEPROM paměť, kdy tag pracuje na stejném 

principu jako daná EEPROM paměť po komunikační sběrnici I2C. Kdy mohla být splněna 

simulace testů na základě zadání diplomové práce. Pro ilustraci přikládám obrázek na kterém 

je znázorněný tag s vývody, který je zobrazený na Obrázek 64. 

 

Obrázek 61 Monza X-8K Dura tag. 
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Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo sestavení dvou měřících modelů pro zaznamenávání 

intenzity osvětlení při otevření poštovní zásilky a zrychlení při pádu poštovní zásilky. 

Zjištěné hodnoty jsou ukládány do paměti pomocí komunikační sběrnice I2C. Po dodání 

poštovní zásilky si takto uživatel bude moci zjistit, jestli nebylo s jeho zásilkou špatně 

zacházeno, kdy po připojení na počítač si pomoci SW Arduina, či později přes RFID čtečku 

vyčte naměřené hodnoty. 

 Na začátku práce jsme si popsali, co to je UHF RFID tag, jak funguje a zabývali jsme 

se i konstrukcí tagů. Charakterizovali jsme si, co to je měřící obvod a objasnili princip 

snímačů. Následně jsem si po konzultaci s vedoucím práce vybral dva typy snímačů pro 

praktickou část práce. Vybranými snímači byly snímač pro měření intenzity osvětlení a 

snímač pro měření polohy – akcelerometr. K daným snímačům jsem si vybral 

programovatelnou platformu Arduino, přes kterou jsem zajistil komunikaci se snímačem a 

následný zápis hodnot do tagu. Po volbě HW, jsem si sestavil funkční modely a následně 

jsem provedl dílčí testy. 

 Při provádění testů jsem vyhodnotil, že pro odhalení narušení zásilky se velmi hodí 

snímání intenzity osvětlení. Snímač reaguje na změnu intenzity osvětlení dostatečně citlivě 

a při překročení vstupní podmínky ukládá zápis o události narušení zásilky. Model 

umožňující zaznamenávání polohy zásilky pracuje s menší přesností a jeho kalibrace je 

obtížnější. Často dochází k vysokým výkyvům v hodnotách zrychlení i při vcelku běžné 

manipulaci, což znesnadňuje rozhodování o tom, zda bylo se zásilkou zacházeno správně či 

nikoliv.  Dle mého názoru je dobrá znát fakt, že je se zásilkou špatně zacházeno, ale v dnešní 

době je důležitější zaznamenat, jestli naše zásilka nebyla otevřena, kdy se cizí lidé snaží 

zjistit informace a zneužít je ve svůj prospěch. 

 Modely měření splňují základní strukturu, jak by mohlo fungovat sledování zásilek 

a jejich stavu během přepravy. Je plno možností jak tyto měřicí modely rozšířit, aby mohly 

být použity v praxi. Diplomová práce měla ukázat možnosti využití diskutované technologie 

při přepravě zásilky, což se uskutečnilo. Popsané principy vytvořených modelů mohou být 

v budoucnu v rámci dalších prací prakticky rozvíjeny jak ve smyslu přidání či záměny 
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senzorů a dalších modulů, tak i ve smyslu vývoje dalších algoritmů umožňujících získávaní 

dalších znalostí z naměřených dat. 
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Příloha č. 1: Měření intenzity osvětlení a zápis hodnot do 

paměti. 

1. Kód programu 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <Wire.h> 

#include <BH1750.h> 

LiquidCrystal LCD(2,3,4,5,6,7); 

BH1750 lightMeter; 

int adr = 0; 

byte eeprom_i2c_read(int address, int from_addr) { 

  Wire.beginTransmission(address);  

  Wire.write(from_addr); 

  Wire.endTransmission(); 

  Wire.requestFrom(address, 1); 

  if(Wire.available()) 

    return Wire.read(); 

  else 

    return 0xFF;} 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  lightMeter.begin(); 

  Serial.println("Ulozena hodnota intenzity svetla"); 

  Wire.begin(); 

  for(int i = 0; i < 10; i++) { 

  byte r = eeprom_i2c_read(0x50, i); 



 

 II 

  Serial.print("Adresa "); 

  Serial.print(i); 

  Serial.print(" = "); 

  Serial.print(r); 

  Serial.print(" lx \n");  } 

  LCD.begin(16, 2); 

  LCD.print("Intenzita svet.:"); } 

void loop() { 

  int lux = lightMeter.readLightLevel(); 

  LCD.setCursor(1,2); 

  LCD.print("Light: "); 

  LCD.print(lux); 

  LCD.println(" lux   "); 

  if (lux > 5){ 

  Wire.begin(); 

  Wire.beginTransmission(0x50); 

  Wire.write(adr); 

  Wire.write(lux);   

  Wire.endTransmission(); 

  delay(1000); 

  adr = adr + 1; 

  byte byte_z_EEPROM = 0xFF;     

  Wire.beginTransmission(0x50);     

  Wire.write(adr);   

  Wire.endTransmission();    

  Wire.requestFrom(0x50, lux);     



 

 III 

  if (Wire.available()) byte_z_EEPROM = Wire.read(); 

  Serial.print("Light: "); 

  Serial.print(lux); 

  Serial.println(" lx"); }  

  delay(3000); } 
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2. Naměřené hodnoty za denního světla 

Denní osvětlení 

Číslo měření: Intenzita osvětlení [lx] Adresa: Uložené hodnoty z paměti [lx] 

1 93 0 93 

2 91 1 91 

3 90 2 90 

4 86 3 86 

5 96 4 96 

6 99 5 99 

7 107 6 107 

8 87 7 87 

9 102 8 102 

10 99 9 99 

11 83 10 83 

12 89 11 89 

13 91 12 91 

14 99 13 99 

15 99 14 99 

16 102 15 102 

17 107 16 107 

18 93 17 93 

19 90 18 90 

20 91 19 91 

21 97 20 97 

22 89 21 89 

23 88 22 88 

24 100 23 100 

25 109 24 109 

26 109 25 109 

27 109 26 109 

28 109 27 109 

29 93 28 93 

30 93 29 93 

31 85 30 85 

32 86 31 86 

33 84 32 84 

34 99 33 99 

35 100 34 100 

Průměr [lx]: 96   
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3. Naměřené hodnoty za umělého světla 

Umělé osvětlení (Žárovka 60W) 

Číslo měření: Intenzita osvětlení [lx] Adresa: Uložené hodnoty z paměti [lx] 

1 11 0 11 

2 11 1 11 

3 11 2 11 

4 12 3 12 

5 11 4 11 

6 11 5 11 

7 12 6 12 

8 11 7 11 

9 12 8 12 

10 11 9 11 

11 11 10 11 

12 11 11 11 

13 11 12 11 

14 12 13 12 

15 12 14 12 

16 11 15 11 

17 11 16 11 

18 11 17 11 

19 11 18 11 

20 11 19 11 

21 11 20 11 

22 12 21 12 

23 12 22 12 

24 12 23 12 

25 12 24 12 

26 12 25 12 

27 11 26 11 

28 11 27 11 

29 12 28 12 

30 11 29 11 

31 12 30 12 

32 12 31 12 

33 12 32 12 

34 11 33 11 

35 11 34 11 

Průměr [lx]: 11   
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4. Výsledný graf měření intenzity osvětlení 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Denní osvětlení 93 91 90 86 96 99 107 87 102 99 83 89 91 99 99 102107 93 90 91 97 89 88 100109109109109 93 93 85 86 84 99 100

Umělé osvětlení (Žárovka 60W) 11 11 11 12 11 11 12 11 12 11 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 11 12 11 12 12 12 11 11
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Příloha č. 1: Měření zrychlení akcelerometrem a zápis 

hodnot do paměti. 

1. Kód programu 

#include <Nokia5110.h> 

#include <I2Cdev.h> 

#include <Wire.h> 

#include <MPU6050.h> 

LCDnokia5110 lcd(7,6,5,4,3); 

MPU6050 akcelerometr; 

char data[5] = "    "; 

const unsigned char background [] = { 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 

0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x06, 0x07, 0x07, 

0x07, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 

0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x06, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 

0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 

0x3F,0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 

0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 

0x80, 0x80, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 

0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 
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0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3E, 0x3C, 0x1C, 

0x18, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 

0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, }; 

int adr = 0; 

int prumer; 

byte eeprom_i2c_read(int address, int from_addr) { 

  Wire.beginTransmission(address);  

  Wire.write(from_addr); 

  Wire.endTransmission(); 

  Wire.requestFrom(address, 1); 

  if(Wire.available()) 

    return Wire.read(); 

  else 

    return 0xFF;} 

const float pi = 3.141592; 

const int pocet_vzorku = 100; 

int16_t ax, ay, az; 

float x, y, z; 

int  pocet; 

float _angle_x, angle_x, _angle_y, angle_y, _angle_z, angle_z; 

long ax_p, ay_p, az_p; 

void setup() { 

    lcd.LcdInitialise(); 



 

 IX 

    lcd.LcdClear();   

    lcd.GotoXY(13,1); 

    lcd.LcdString("Akcelerometr"); 

    lcd.GotoXY(16,3); 

    lcd.LcdString("MPU-6050"); 

    delay(1000); 

    lcd.LcdClear(); 

    lcd.GotoXY(8,1); 

    lcd.LcdString("Searching"); 

    lcd.GotoXY(13,2); 

    lcd.LcdString("MPU6050"); 

    Wire.begin();   

    akcelerometr.initialize(); 

    if (akcelerometr.testConnection()) { 

    lcd.GotoXY(13,3); 

    lcd.LcdString("...OK"); } 

    else{ 

    lcd.GotoXY(6,3); 

    lcd.LcdString("NOT FOUND!");  }    

    delay(1000); 

    lcd.LcdClear(); 

    lcd.ShowImage(background,0); 

    Serial.begin(38400); 

    if (akcelerometr.testConnection()); 

    Serial.println("Spojeni OK"); 

  for(int i = 0; i < 10; i++) { 



 

 X 

  byte r = eeprom_i2c_read(0x50, i); 

  Serial.print("Adresa "); 

  Serial.print(i); 

  Serial.print(" = "); 

  Serial.print(r); 

  Serial.print(" g \n");  }} 

void loop() {   

  akcelerometr.getAcceleration(&ax, &ay, &az);    

  ax_p = ax_p + ax; 

  ay_p = ay_p + ay; 

  az_p = az_p + az; 

  pocet++;  

  if (pocet == pocet_vzorku)  { 

     x = ax_p/pocet_vzorku; 

     y = ay_p/pocet_vzorku; 

     z = az_p/pocet_vzorku; 

     angle_x = atan2(x, sqrt(square(y) + square(z))      )/(pi/180); 

     angle_y = atan2(y, sqrt(square(x) + square(z))      )/(pi/180); 

     angle_z = atan2(y, sqrt(square(z) + square(z))      )/(pi/180);      

     pocet = 0; 

     ax_p = 0; 

     ay_p = 0; 

     az_p = 0;      

    sprintf(data, "%d" , (int)(angle_x)); 

    lcd.GotoXY(55,1); 

    lcd.LcdString(data); 
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    lcd.LcdString("'  ");     

    sprintf(data, "%d" , (int)(angle_y)); 

    lcd.GotoXY(55,4); 

    lcd.LcdString(data); 

    lcd.LcdString("'  ");     

    Serial.print(angle_x); 

    Serial.print("\t"); 

    Serial.print(angle_y); 

    Serial.print("\t"); 

    Serial.println(angle_z);   

  prumer = (int)(angle_x) + (int)(angle_y) + (int)(angle_z)/3; 

  if (prumer > 20) {   

  Wire.begin(); 

  Wire.beginTransmission(0x50); 

  Wire.write(adr); 

  Wire.write(prumer);   

  Wire.endTransmission(); 

  adr = adr + 1; 

  byte byte_z_EEPROM = 0xFF;     

  Wire.beginTransmission(0x50);     

  Wire.write(adr);   

  Wire.endTransmission();    

  Wire.requestFrom(0x50, prumer);     

  if (Wire.available()) byte_z_EEPROM = Wire.read();} 

    }     

} 
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2. Měření zrychlení akcelerometrem 

Měření zrychlení 

Číslo měření: Osa x : Osa y: Osa z: 

1 23,09 -43,85 -39,98 

2 12,96 -50,54 -42,55 

3 45,11 -44,82 -86 

4 32,7 -32,29 -30,6 

5 42,4 -39,75 -50,75 

6 32,65 -51,31 -60,24 

7 26,36 -31,71 -27,12 

8 34,12 -51,16 -63,01 

9 44,47 -42,71 -65,46 

10 31,4 -46,58 -48,89 

11 33,37 -56,44 -84,59 

12 28,53 -22,68 -19,05 

13 22,07 -59,98 -61,66 

14 19,7 -29,31 -23,29 

15 -27,8 55,37 46,31 

16 24,44 -40,58 -35,84 

17 -30,25 32,95 29,82 

18 27,96 -55,72 -61,9 

19 25,74 -52,87 -53,36 

20 32,31 -47,36 -51,33 

21 29,58 -37,07 -34,22 

22 29,99 -43,25 -42,45 

23 37,68 -30,61 -30,72 

24 12,39 -41,9 -33,53 

25 24,99 -29,32 -24,42 

26 -16,57 53,45 47,37 

27 29,1 -50,04 -52,26 

28 46,42 -15,03 -16,02 

29 26,18 -42,29 -38,7 

30 19,73 -27,71 -21,89 

31 23,71 -41,42 -36,47 

32 21,05 -40,81 -34,74 

33 19,51 19,23 14,77 

34 13,06 39,28 31,16 

35 16,72 -41,07 -33,69 

Průměr: 28,13 -41 -42,63 



 

 XIII 

3. Výsledný graf měření zrychlení akcelerometrem 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Osa x : 23 13 45 33 42 33 26 34 44 31 33 29 22 20 -28 24 -30 28 26 32 30 30 38 12 25 -17 29 46 26 20 24 21 20 13 17

Osa y: -44 -51 -45 -32 -40 -51 -32 -51 -43 -47 -56 -23 -60 -29 55 -41 33 -56 -53 -47 -37 -43 -31 -42 -29 53 -50 -15 -42 -28 -41 -41 19 39 -41

Osa z: -40 -43 -86 -31 -51 -60 -27 -63 -65 -49 -85 -19 -62 -23 46 -36 30 -62 -53 -51 -34 -42 -31 -34 -24 47 -52 -16 -39 -22 -36 -35 15 31 -34

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Z
ry

ch
le

n
í

Měření zrychlení akcelerometrem


