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Anotace 

Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem modelu systému pro sledování 

havárií na parovodním potrubí. Prvotním impuls k vývoji tohoto modelu přišel od firmy 

zabývající se výrobou předizolovaného parovodního potrubí. Systém se primárně zaměřuje 

na sledování spojů potrubí, kde vzniká 98% všech havárií. Úvodní kapitola se zabývá 

současnou problematikou detekcí havárií na parovodních potrubích. Další kapitola se 

zabývá návrhem technického řešení systému. Následující kapitoly popisují prvotní testy, 

které předcházely vývoji modelu systému, výsledný model, jeho evaluaci a následný 

potenciál nasazení tohoto systému v praxi. V závěru jsou zhodnoceny výsledky práce a 

navržená případná další využití tohoto systému. 

 

Klíčová slova 

Parovodní potrubí, Sledování havárií, Model, Arduino. 

 

Annotation 

This diploma thesis describes the design and development of a model of a system 

for monitoring accidents on steam pipes. The primary impulse for the development of this 

model came from a company involved in the manufacture of pre-insulated steam pipe. The 

system is primarily focused on monitoring pipe joints, where 98% of all accidents happen. 

The first chapter deals with the current issues of detection of accidents on the steam pipe. 

The following chapter deals with the technical design of the system. The following 

chapters describe the initial tests that preceded the development of a model of the system, 

the resulting model, its evaluation and subsequent potential of using this system in 

practice. In conclusion, the results are evaluated and potential further utilizations of the 

system are suggested. 
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Použité zkratky 

CMOS (Complementary Metal – Oxide – Semiconductor) – Technologie pro 

výrobu polovodičů 

COM  (Common) – Sériový port   

CRC  (Cyclic Redundancy Check) - Cyklický redundantní součet 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) – Elektricky 

mazatelná paměť 

GND  (Chassis Ground) - Zemnění kostry 

HW  (Hardware) – Železné zboží, součástky 

Hz  (Hertz) – Jednotka frekvence 

I/O  (Input/Output) - Vstupy/výstupy 

ICSP  (In-Circuit Serial Programming) -  Protokol firmy Microchip pro sériové 

programování mikrokontrolérů. 

IDE  (Integrated Development Dnviroment) - Integrované vývojové prostředí 

INF   (Information File) – Informační soubor 

LCD  (Liquid Crystal Cisplay) - Displej z tekutých krystalů 

LED  (Light Emitting Diode) - Elektroluminiscenční dioda 

LSTTL (Low-Power Schottky Transistor-Transistor Logic) - Nízkovykonová 

tranzistorová logika 

MISO  (Master in Slave Out) – Signál na sériovém periferním rozhraní  

MOSI  (Master Out Slave In) – Signál na sériovém periferním rozhraní 

PC  (Personal Computer) - Osobní počítač 

PVC  Polyvinylchlorid 

PWM  (Pulse Width Modulation) - Pulzně šířková modulace 

ROM   (Read-Only Memory) – Paměť pouze pro čtení 

Rx  (Receive) - Přijímat 



 

 

 

SCK  (Seriál Clock) – Hodinový signál elektronického zařízení 

SCL  (Session Control Layer) - Relační řídící vrstva 

SDA  (Swappable Data Area) - Odkládatelná oblast dat 

SPI  (Serial Peripheral Interface) - Sériové periferní rozhraní 

SRAM  (Static Random Access Memory) - Statická paměť 

SS  (Single Side) - Jednostranný záznam 

SW  (Software) – Programové vybavení 

Tx  (Transmission) - Vysílání 

UHF  (Ultra High Frequency) - Ultra krátké vlny 

USB  (Universal Serial Bus) - Univerzální sériová sběrnice 

Vin  (Voltage input) – Napájecí vstup 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Voltage


Roman Kolář: Návrh a vývoj systému pro sledování havárií na parovodním potrubí 

2015                                                                  1 

 

1 Úvod  

Téma mé diplomové práce vzniklo na návrh firmy Hart-pipe. Firma se zabývá 

výrobou předizolovaných potrubních systémů, které se využívají pro výstavbu, 

modernizaci a rekonstrukci tepelných rozvodů. Firma Hart-pipe provádí rovněž servis na 

těchto systémech. Největším problémem při vykonávání servisu realizovaného potrubí je 

lokalizace místa havárie na daném potrubí. Dnešní lokalizační přístroje jsou velmi 

nepřesné a vyžadují odborné zkušenosti obsluhujícího personálu. V současnosti můžeme 

pouze zjistit, že se na parovodním potrubí porucha či havárie vyskytla, ale její místo se 

prakticky určit nedá. Nemožnost přesné lokalizace poruchy znamená pro firmu obrovské 

náklady na její odstranění. Většina nákladů je spojena s výkopem montážních jam, kterých 

se při nepřesné lokalizaci vykope několik než se na místo havárie vůbec narazí. Dalším 

úskalím je nemožnost poruchu odhalit včas, a tím zabránit škodám na tepelné izolaci 

potrubí, která při vniknutí páry do izolačního pláště zcela shoří.  

Mohlo by se zdát, že tyto problémy s haváriemi potrubí se týkají pouze firmy, 

která má s potrubím co dočinění, ale opak je pravdou. Oprava parovodního potrubí může 

zasáhnout i lidi, kteří tyto potrubní systémy vůbec nevyužívají. Jako příklad můžeme 

vzpomenout silniční zácpy, které jsou způsobeny rozkopanou silnicí z důvodu odstranění 

havárie potrubí. Jako další příklad můžeme uvést provozovatele obchodů, kterým byl z 

důvodu havárie potrubí a její následné opravy uzavřen chodník před jejich prodejnou a 

přicházejí tak o své zákazníky. Havárie potrubí může mít dopad také na zemědělce, kterým 

je při odstraňování havárií potrubí poškozena úroda. V neposlední řadě můžeme uvést také 

firmy, které jsou na dodávkách páry závislé a kvůli havárii musí zastavit nebo omezit 

výrobu. 

Z výše zmíněných důvodu firma Hart-pipe oslovila RFID laboratoř s požadavkem 

na vývoj systému, který by přesně lokalizoval místa havárií na parovodních potrubních 

systémech a zároveň měřil vybrané fyzikální veličiny ve spojích potrubí. Tento systém by 

firmě ušetřil nemalé finanční náklady na opravy a zároveň by také urychlil dobu oprav. 

Než se však takový systém uvede do provozu, je nutno jej odzkoušet formou modelu 

v laboratorních podmínkách. 
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Ve své diplomové práci se zabývám návrhem a vývojem tohoto modelu. Cílem 

práce je sestavit model systému, který bude schopen lokalizovat poruchu pomocí čipu, 

který bude vlivem vysoké teploty zničen. Model bude dále schopen měřit teplotu ve 

spojích potrubí. Toto téma diplomové práce jsem si zvolil také proto, že se mohu podílet 

na řešení současného problému a vnést do něj své myšlenky a kreativitu. Dalším důvodem 

pro výběr tohoto tématu je také fakt, že systém bude nadále rozvíjen pracovníky RFID 

laboratoře a tím pádem má velkou šanci na uvedení do praxe. 

Diplomová práce je rozdělena dle zadání do kapitol, přičemž první a poslední 

kapitolu tvoří úvod a závěr. Jednotlivé kapitoly na sebe navzájem navazují a umožňují 

snadnou orientaci v textu. 

Ve druhé kapitole jsou popsány současné metody detekce havárií na parovodních 

potrubních systémech. Jsou zde popsány principy, ze kterých tyto metody vycházejí, dále 

také postupy měření a nevýhody, které toto měření přináší. Tato kapitola dále popisuje 

požadavky, které by měl nový systém pro vyhledávání poruch a havárií splňovat. 

Kapitola tři pojednává o použitých technických prostředcích, jakými jsou 

sběrnice, snímače, displej a mikrokontrolér. Velká část této kapitoly je věnována právě 

mikrokontroléru Arduino Uno, který je velmi důležitou součástí celého systému. Tento 

mikrokontrelér byl vybrán také z toho důvodu, že s ním měli pracovníci RFID laboratoře 

již zkušenosti. 

Ve čtvrté kapitole jsou popsány první experimenty na modelu. Jsou zde ukázky 

prvních zdrojových kódů. Celá tato kapitola krok po kroku v podstatě dokumentuje, jak 

model vznikal a co všechno bylo potřeba vyřešit pro jeho úspěšné dokončení. Vše je 

doplněno o podrobná schémata a fotodokumentaci. 

Pátá kapitola popisuje výsledný model, jeho funkčnost a následné experimenty, 

včetně fotodokumentace. 

Šestá kapitola pojednává o praktickém nasazení tohoto systému.  
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2 Problematika detekce havárií 

V dnešní době jsou parovodní a horkovodní rozvody realizovány pomocí 

předizolovaných ocelových trubek o délce 6 – 12 m. V 98% nastávají havárie ve svárech 

spojů potrubí. 

 

Obrázek 2-1 Svár na parovodním potrubí 

2.1 Současný stav 

Současný stav určování poruch vychází z elektrolytické vodivosti kapalného 

média přenášeného potrubím. Při poruše se přenášené médium dostane do izolační vrstvy 

předizolovaného potrubí, kde jsou instalovány měděné vodiče. Pomocí těchto vodičů se 

určuje změna elektrolytické vodivosti. 

Systémy pro určování poruch můžeme rozdělit podle principu uzavírání měřicího 

obvodu. Jedná se o systémy dvouvodičové, které tvoří samostatné vedení, nebo méně 

využívané systémy, které jako náhradu za jeden z vodičů využívají teplonosnou trubku. 
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2.1.1 Detektory 

Detektory se podle způsobů použití dělí na stabilní a přenosné. Stabilní detektory 

se používají k nepřetržitému sledování dané trasy potrubí. Jsou umístěny v objektech se 

zdrojem energie, jako jsou teplárny nebo výměníky. Přenosné přístroje se používají 

k měření v místech přístupu k vodičům, jako jsou topné kanály, sklepy budov atp. Dále 

detektory dělíme na indikační a lokalizační. Zatímco indikační detektory pouze upozorní 

na poruchu, která nastala ve sledovaném úseku, lokalizační detektory určují také polohu 

poruchy ve sledovaném úseku. 

2.1.2 Konduktometrie 

Konduktometrie je způsob měření elektrické vodivosti kapalin. Všechny nyní 

využívané detektory pracují na principu konduktometrie. Poruchu indikuje překročení 

elektrického svodu mezi měřicími vodiči, které jsou součástí předizolovaného potrubí. 

Vodivostní detektory se používají k monitorování potrubního systému, jsou schopny 

poruchu odhalit, nikoli ji však lokalizovat. Nevýhodou přístrojů, které pracují na principu 

konduktometrie je jejich velká citlivost. Někdy se stává, že signalizují poruchu, která 

vůbec nenastala, a proto se v praxi znecitlivují.  

2.1.3 Refletometrie 

V elektrotechnice se tato metoda využívá k určování poruch v kabelech. Tyto 

poruchy způsobuje zkrat, svod, přerušení a jiné změny elektrických a mechanických 

veličin. Princip této metody spočívá ve vyslání signálu přesně daných parametrů do 

měřeného kabelu, a následně měření doby, za kterou se signál vrátí, protože v místech 

poruch se signál odráží zpět. Nejvyšší třídu detektorů netěsností tvoří detektory pracující 

na principu reflektometrie. Tyto detektory jsou schopny určit přibližnou polohu poruchy 

potrubního vedení a podle amplitudy odraženého signálu určit i její rozsah. 
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Obrázek 2-2 Reflektometrický detektor netěsností 

2.1.4 Vyhledání poruchy 

Poruchy se zprvu projevují nepravidelně, což je zapříčiněno teplotou média a 

koeficientem teplotní vodivosti kapalin. Jakmile je signalizace poruchy stálá, znamená to, 

že se porucha zvětšuje a musí se opravit. Pomocí stavební dokumentace lze najít 

nejvhodnější přístupové body k měřícím vodičům. Pomocí reflektometru se pak určí pozice 

poruchy. Pro co nejpřesnější určení místa poruchy se musí měření provést z více 

přístupových bodů. Poté se musí naměřené hodnoty porovnat s hodnotami naměřenými 

před poruchou. toto má velký význam pro co nejpřesnější určení poruchy 

2.1.5 Shrnutí 

Včasné odstranění poruchy na parovodním potrubí může jeho provozovateli 

přinést značné úspory. Současně používané přístroje na monitorování potrubních sítí jsou 

však dosti nepřesné a někdy reagují i na podněty, které s poruchou nesouvisí. Příkladem 

může být vzdušná vlhkost, která se do spoje potrubí dostane při jeho montáži. 

Jestliže už k poruše dojde, bude to s největší pravděpodobností v místě sváru, kde 

může dojít k úniku přenášeného média. Další příčinou poruchy může být proniknutí vody 

z okolního prostředí v místě spoje potrubí. Tyto poruchy se lokalizují pomocí 

reflektometrického měřicího přístroje. Měření tímto přístrojem je však nepřesné a vyžaduje 

velkou zkušenost jeho obsluhujícího personálu. V případě výskytu několika poruch 
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najednou lze místo poruchy určit jen orientačně. V praxi se je potřeba vykopat až 3 

montážní jámy než najdeme skutečné místo poruchy, což se následně projevuje ve 

vysokých nákladech na opravu, zvláště pak v případech, kdy se porucha vyskytne 

například pod silnicí nebo v zastavěné oblasti [14]. 

2.2 Požadovaný stav 

Za nejlepší případ bychom mohli považovat sledování údajů vlhkosti a teploty 

v každém spoji předizolovaného potrubí, protože tyto dvě veličiny nejlépe určují vznik 

poruchy. Ke sledování těchto veličin bychom využili digitálního zařízení, které by na 

pokyn řídicí jednotky vyhodnotilo údaje o vlhkosti a teplotě v daném spoji potrubí a 

zaslalo je zpět do řídící jednotky.  

2.2.1 Požadovaná realizace 

Předpokládá se, že každým dílem předizolovaného potrubí povedou dva vodiče. 

Vodiče budou sloužit jako napájení pro digitální měřící jednotky a zároveň budou využity 

pro komunikaci s řídící jednotkou. V optimálním případě by byla komunikace s digitálními 

měřicími jednotkami realizována bezdrátově, což je v této chvíli nereálné. Teplota a 

vlhkost se bude měřit, když bude k digitálním měřícím jednotkám připojeno napájecí 

napětí. Digitální měřící jednotky musí být odolné proti vlhkosti a teplotě alespoň +140°C. 

Každé digitální měřící jednotce musí být přiřazen jedinečný kód, který bude identifikovat 

její polohu, která se určuje podle kladečského schématu. Dále je nutno zamezit záměně 

jednotlivých digitálních měřících jednotek při montáži, protože rovné trubky nejsou nyní 

nijak značeny a v praxi není určeno jednoznačné pořadí. 

Cílem této práce je navrhnout a odzkoušet digitální měřící jednotku, která bude 

sledovat stav předizolovaného potrubí. Digitální měřící jednotka musí splňovat určité 

požadavky, tj. pracovat ve vodě o teplotě 140°C, měřit teplotu do 250°C a měřit vlhkost 

v celém rozsahu Digitální měřící jednotka bude na potrubí instalována již při výrobě, bude 

zalitá do polyeuretanové pěny [14].  
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Obrázek 2-3  Nasazení digitální měřící jednotky  

2.2.2 Vyhodnocovací přístroj 

Vyhodnocovací přístroj se bude připojovat k měřícím vodičům na začátku nebo 

na konci potrubí, nebo v servisní šachtě. Vyhodnocovací přístroj musí být schopen sesbírat 

data ze všech digitálních měřících jednotek a určit stav potrubí v daných lokalitách. Při 

permanentním nasazení by měl vyhodnocovací přístroj sledovat v zadaných časových 

intervalech všechny měřící jednotky a v případě překročení povolených hodnot vyslat 

zprávu o havárii [14].  

  



Roman Kolář: Návrh a vývoj systému pro sledování havárií na parovodním potrubí 

2015                                                                  8 

 

3 Návrh technického řešení 

3.1 Arduino  

Arduino je open-source platforma, která je založená na jednoduché 

mikroprocesorové desce. Ta komunikuje s prostředím pomocí vstupů a výstupů a je 

podporována jednoduchým vývojovým prostředím IDE. Arduino můžeme použít 

samostatně pro vývoj interaktivních objektů, nebo jej propojit se softwarem na počítači 

jako je například Flash, Processing, nebo Max/MSP. Desky Arduino můžeme zakoupit 

hotové, nebo sestavit svépomocí. Návrhy plošného spoje jsou dostupné pod open-source 

licencí a je možné je upravovat podle vlastních potřeb. Vývojové prostředí IDE je rovněž 

zdarma stažitelné z webu. Arduino je dostupné ve 21 verzích které se navzájem od sebe liší 

např. počtem I/O pinů nebo způsobem použití. Ve své práci používám Arduino Uno, které 

je podrobně popsáno níže [2],[15],[3],[17] .  

3.1.1 Arduino Uno 

Arduino Uno je mikroprocesorová deska založena na čipu ATmega 328. Má 14 

vstupně výstupních pinů (z toho 6 lze použít jako PWM výstupy) a 6 analogových vstupů. 

Dále na desce nalezneme 16 MHz krystal, USB konektor na propojení s PC, USB-serial 

převodník ATmega 16U2, napájecí konektor 7-12 V, ICSP rozhraní, reset tlačítko a 

indikační diody.  

Čip ATmega 328 disponuje 32 kB flash paměti (z toho 0,5 kB je použito pro 

bootloader). Dále disponuje 2 kB SRAM a 1 kB EEPROM (kterou je možno využívat 

pomocí knihovny EEPROM) 0. 
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Obrázek 3-1 Arduino Uno převzato [9] 

1.  Tlačítko RESET. Toto tlačítko použijeme, pokud chceme program spustit znovu od 

začátku. 

2.  USB konektor typu B. 

3.  Napájecí konektor 7-12V. Použijeme jej, když nebudeme napájet Arduino přes USB. 

4.  ICSP hlavice pro externí programování USB-seriál převodníku. 

5.  USB-serial převodník. Stará se o komunikaci mezi hlavním čipem a PC. 

6.  Indikační LED diody L, Rx, Tx. Dioda L je připojená k výstupu č. 13. Diody Rx a Tx 

indikují komunikaci přes sériovou linku. 

7.  Čip ATmega 328 

8.  Indikační dioda ON. Svítí při zapnutém napájení. 

9.  ICSP hlavice slouží pro externí programování hlavního čipu a některých shieldů. 

10. Digitální piny. Piny označené ~ podporují PWM modulaci. 

11. Napájecí výstupy Arduina. 

12. Analogové vstupy. Analogové vstupy lze využít i jako digitální vstupy a výstupy [9]. 
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Napájení 

Arduino Uno je možno napájet přes USB, nebo z externího zdroje připojeného 

k napájecímu konektoru. Další možností je externí zdroj napájení připojit na piny Vin a 

GND. Mezi napájecími zdroji je přepínáno automaticky. Jako externí zdroj napájení 

můžeme použít adaptér nebo baterii.  Deska může pracovat na externí napájení v rozmezí 

6-20V. Je doporučeno napájet desku v rozmezí 7-12 V, protože při napájecím napětí pod  

7 V může být deska nestabilní. Naopak při překročení 12 V hrozí přehřátí napěťového 

regulátoru a může dojít ke zničení desky. 

Význam napájecích pinů: 

 Vin – Pokud je použito externího zdroje napájení přes napájecí konektor, můžeme 

k tomuto zdroji přistupovat přes tento pin. Další možností je napájet Arduino 

pomocí externího zdroje přes tento pin. 

 5 V – Tento pin je regulovaný regulátorem na desce na 5V. Deska může být 

napájena z napájecího konektoru 7-12V, konektoru USB 5V, nebo pomocí pinu 

Vin 7-12 . Napájet desku přes pin 5 V nebo 3,3 V se nedoporučuje, protože napětí 

v těchto případech obchází regulátor a hrozí poškození desky. 

 3,3 V – Tento pin je pomocí regulátoru na desce regulován na 3,3V. Maximální 

proudový odběr je 50 mA. 

 GND – Zemnící piny. Slouží k připojení kostry (mínus pólu). 

 IOREF – Tento pin poskytuje referenční napětí, se kterým pracuje mikroprocesor. 

Slouží pro napájení rozšiřujících shieldů 0.  

 

Vstupy a výstupy 

Každý ze 14 digitálních pinů Arduina může být použit jako vstup nebo výstup. 

Nastavení pinů se provádí pomocí funkcí pinMode(), digitalWrite a digitalRead(). Logická 

1 je reprezentována hodnotou +5 V, logická 0 hodnotu 0 V. Maximální proud protékající 

jedním pinem je 40 mA. Ke každému digitálnímu pinu, který je nastaven jako vstup, 

můžeme připojit interní  pull-up rezistor, který má hodnotu 20 – 50 kΩ. Ve výchozím 

nastavení jsou tyto rezistory odpojené. Některé piny mají speciální funkce. Piny označené 
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Rx a Tx je možno použít pro sériovou komunikaci, přičemž Rx slouží pro příjem dat a Tx 

pro jejich odesílání.  

Zvláštní funkce vstupních a výstupních pinů: 

 Externí přerušení – piny 2 a 3 můžeme nakonfigurovat jako trigger, který reaguje 

na nízkou hodnotu, na stoupající nebo klesající hranu, nebo na změnu hodnoty. 

  PWM – piny 3, 5, 6, 9, 10, a 11 podporující 8 bitovou pulzně šířkovou modulaci, 

používají se jako ˝analogový˝ výstup. Na desce Arduina jsou tyto piny označeny 

symbolem ~. 

 SPI – piny 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK); tyto piny podporují SPI 

komunikaci pomocí knihovny SPI. 

 LED 13 – k digitálnímu pinu 13 je připojena LED dioda. Pokud se tento pin 

nachází v hodnotě HIGH, dioda svítí. Pokud je pin v hodnotě LOW, dioda zůstane 

zhasnutá. 

 Analogové vstupy – Arduino Uno má 6 analogových vstupů z nichž každý má 

rozlišení 10 bitů (0 - 1023). Ve výchozím nastavení mohou tyto piny nabývat 

hodnot 0 – 5 V. Horní mez analogové hodnoty lze změnit pomocí pinu AREF a 

funkce analogReference(). 

 TWI – piny A4 nebo SDA a piny A5 nebo SLC, podporují TWI komunikaci za 

použití knihovny WIRE. 

 AREF – referenční napětí pro analogové vstupy. 

 RESET – pomocí tohoto pinu resetujeme Arduino. Obvykle se používá při 

nasazení rozšiřujícího shieldu, který následně blokuje tlačítko RESET na desce 

Arduina 0.  

Komunikace 

Arduino Uno má řadu možností jak komunikovat s počítačem, dalším Arduinem, 

nebo jiným zařízením. Čip ATmega 328 podporuje UART TTL sériovou komunikaci, 

která je k dispozici prostřednictvím digitálních pinů 0 (Rx) a 1 (Tx). USB-serial převodník 

ATmega 16U2 na desce Arduina zajišťuje sériovou komunikaci přes USB. V počítači se 
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jeví jako virtuální COM port. 16U2 firmware používá standardní ovladače USB COM, 

není tak zapotřebí žádných externích ovladačů. V systému Windows je vyžadován soubor 

INF. Software Arduina obsahuje sériový monitor, který umožňuje zobrazovat jednoduché 

textové údaje zaslané z Arduina. Pokud jsou data přenášena pomocí USB-serial 

převodníku (ATmega 16U2) a USB portu připojeného k počítači, LED Rx a Tx budou 

blikat. Při sériové komunikaci přes piny 0 a 1 LED diody blikat nebudou. Softwarová 

knihovna Serial umožňuje provádět sériovou komunikaci i přes některý z digitálních pinů. 

Čip ATmega 328 podporuje také I2C (TWI) a SPI komunikaci. Pro komunikaci přes I2C 

musíme použít knihovnu Wire, pro komunikaci přes SPI knihovnu SPI 0.  

3.2 Arduino IDE 

Arduino IDE (integrované vývojové prostředí) napsané v jazyce Java. IDE bylo 

vyvinuto z výukového prostředí Processing. Podporuje jazyk Wiring, který je podobný 

jazyku C. Arduino IDE je open-source, dostupné ve verzích pro Windows, Mac OS X a 

Linux. 

Program se píše v textovém editoru vývojového prostředí IDE, nazývá se sketch a 

má koncovku .ino. Pod textovým editorem nalezneme konzoli, která zobrazuje zprávy o 

činnosti a běhu programu. Nejčastěji jsou zde zobrazeny chybové hlášky a informace o 

nahrávání programu. V pravém dolním rohu jsou zobrazeny informace o právě používané 

desce, a sériovém portu, přes který je deska připojena. Popis jednotlivých tlačítek Arduino 

IDE je uveden v tabulce (Tabulka 3-1). Popis nabídek File, Edit, Sketch, Tools a Help 

nalezneme v následujících kapitolách [12],[17].  

Tabulka 3-1 Popis tlačítek Arduino IDE [12] 

Tlačítko Název Popis 

 
Verify Upozorní na chyby v kódu 

 
Upload Zkompiluje kód a nahraje ho do Arduina 

 
New Vytvoří nový sketch 

 
Open Otevře nabídku všech programů. 
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Save Uloží sketch 

 
Seriál monitor Otevře monitor sériové linky 

 

 

Obrázek 3-2 Arduino IDE 

3.2.1 Edit 

Copy for Forum – Zkopíruje kód sketche do schránky v takové formě, aby mohl být 

vložen do fóra, včetně zvýraznění syntaxe. 

Copy as HTML – Zkopíruje sketch do schránky ve formě kódu HTML. 

3.2.2 Sketch 

Verify/Compile – Zkontroluje, zda v kódu nejsou chyby. 

Show Sketch Folder – Otevře aktuální složku sketche. 

Add File… –  Připojí ke sketchi zdrojový soubor. 
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Import Library – Připojí ke sketchi knihovnu #include a přidá název knihovny na začátek 

kódu. Ve verzích IDE 1.0.5 a vyšších lze knihovnu importovat ze souboru .zip.  

3.2.3 Tools 

Auto format – Upraví kód, aby byl lépe čitelný. 

Archive Sketch – Archivuje kopii sketche ve formátu .zip. Archiv je umístěn do stejného 

adresáře jako sketch. 

Board – Nabídka pro výběr desky, se kterou se chystáme pracovat. Výběr správné desky je 

důležitý pro správné nahrání sketche do Arduina. 

Serial Port – Menu obsahující seznam všech zařízení připojených pomocí sériové linky 

k PC, bez rozdílu zda je sériová linka skutečná nebo virtuální. 

Programmer – Tato nabídka se používá, pokud chceme naprogramovat čip jinak, než 

pomocí programátoru na desce Arduina.  

Burn Bootloader – Používá se pro nahrání bootloaderu do úplně nového čipu, který 

neobsahuje firmware Arduino.  

3.2.4 Serial Monitor 

Slouží pro zobrazení dat posílaných z desky Arduina, pomocí USB nebo 

sériového portu. Pro zaslání dat z PC do Arduina se používá textové pole v horní části 

serial monitoru. Data pošleme kliknutím na tlačítko send, nebo stiskem klávesy enter. 

Z rozevírací nabídky volíme rychlost komunikace udávané v baudech. Zvolená rychlost 

přenosu musí odpovídat rychlosti nastavené v programu pomocí funkce 

Serial.begin(rychlost). Musíme brát v potaz, že po zahájení komunikace se většina desek 

restartuje. 

Vstup a výstup ze sériové linky je možno zpracovat pomocí jiných programů než 

je Arduino IDE. Mezi tyto programy patří například Processing, Flash a MaxMSP [12].  
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Obrázek 3-3 Serial monitor 

 

3.3 Monza X-2K Dura 

Monza X-2K Dura je UHF RFID čip s 2176 bity uživatelské paměti. Tento čip 

může komunikovat s procesory elektronických zařízení bezdrátově, nebo pomocí I2C 

sběrnice. Bezdrátová komunikace je realizována pomocí UHF RFID protokolu druhé 

generace. Komunikace probíhá v pásmu 860 – 960 MHz.  Ve své práci budu používat ke 

komunikaci s RFID čipem sběrnici I2C. Propojení s mikroprocesorem bude realizováno 

dle obrázku (Obrázek 3-5) [5].  
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3.3.1 Popis pinů Monza X-2K Dura 

 

Obrázek 3-4 Monza X-2K Dura význam pinů převzato [5] 

 

Tabulka 3-2 Význam jednotlivých pinů [5] 

Pin Popis Charakteristika 

RF1_P Diferenční RF vstup  

Port 1 

1,6 kΩ, 1pF 

-17 dBm  citlivost jednoho portu 

-19,5 dBm True3D citlivost 

RF1_N 

RF2_P Diferenční RF vstup 

Port 2 RF2_N 

DCI DC vstup 1,6 – 3,6 V 

SLC I2C hodinový vstup VIH/L = 70% / 30% DCI 

IOL = 6 mA @ 0,4 V SDA I2C datový vstup 

GND Zem  
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Obrázek 3-5 Připojení Monza X-2K k mikroprocesoru pomocí I2C převzato [5] 

 

3.4 DS 18B20 

DS 18B20 je digitální teploměr s rozsahem měření od -55 °C do +125 °C. 

Rozlišení tohoto teploměru lze naprogramovat v rozmezí 9 – 12 bitů což v praxi znamená 

(0,5; 0,25; 0,125; 0,0625°C). Výchozí rozlišení je nastaveno na 12 bitů. Komunikace 

s mikrokontrolérem probíhá po 1-Wire sběrnici. DS 18B20 může být napájen z externího 

zdroje nebo parazitně přes datový vodič, hodnota napájecího napětí je v rozsahu 3 – 5,5 V. 

Každý DS 18B20 má unikátní 64 bitový kód, který funguje jako adresa a slouží 

k jednoznačné identifikaci na sběrnici [4].   
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Obrázek 3-6 DS 18B20  [4] 

3.4.1 Napájení 

 

Obrázek 3-7 DS18B20 Parazitní napájení převzato [4] 

 

 

Obrázek 3-8 DS18B20 napájení z externího zdroje převzato [4] 
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3.4.2 Paměť snímače 

Paměť senzoru je organizována z 8 bajtů a skládá se ze SRAM zápisníku a 

EEPROM paměti, kde jsou uloženy spodní a dolní limity alarmu. Pokud je funkce pro 

spodní a horní limit alarmu nepoužita, mohou se TL TH registry využít jako obecná 

paměť.   Struktura paměti je popsána v tabulce (Tabulka 3-3) [4].  

Tabulka 3-3 Struktura paměti snímače DS 18B20 

Bajt Význam 

0 

Údaje o teplotě 

1 

2 Registr horního limitu teploty nebo uživatelský bajt 1 

3 Registr dolního limitu nebo uživatelský bajt 2 

4 Konfigurace registru 

5 Rezervováno (FFh) 

6 Rezervováno 

7 Rezervováno (10 h) 

8 CRC 

 

3.4.3 Příklad získání teploty 

Tabulka 3-4 Vztah mezi teplotou a daty [4] 

Teplota Digitální výstup (Binární) Digitální výstup (Hex) 

+125°C 0000 0111 1101 0000 07D0h 

+85°C 0000 0101 0101 0000 0550h 

+25.0625°C 0000 0001 1001 0001 0191h 

+10.125°C 0000 0000 1010 0010 00A2h 

+0.5°C 0000 0000 0000 1000 0008h 
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0°C 0000 0000 0000 0000 0000h 

-0.5°C 1111 1111 1111 1000 FFF8h 

-10.125°C 1111 1111 0101 1110 FF5Eh 

-25.0625°C 1111 1110 0110 1111 FE6Fh 

-55°C 1111 1100 1001 0000 FC90h 

3.5 Displej z Nokie 5110 

Displej z Nokie 5110 má rozlišení 84x48 pixelů a je rozdělen do 6 sektorů. Jeden 

sektor reprezentuje jeden řádek viz. (Obrázek 3-9).  Displej má integrovaný řadič PCD8544. 

Všechny zobrazovací funkce tohoto displeje včetně napájení jsou integrovány v jednom 

čipu, což má za následek nízkou spotřebu energie a minimální potřebu externích 

komponent. Displej komunikuje s mikroprocesory prostřednictvím sériového rozhraní SPI. 

Maximální rychlost přenosu udávána výrobcem je 4 Mbits/s. Napájecí napětí tohoto 

displeje je 2,7 až 5 V. Displej může pracovat v teplotním rozsahu -25 až 70°C. Podrobnou 

dokumentaci k tomuto displeji nalezneme na přiloženém CD (PCD8544.pdf) [8]. 
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Obrázek 3-9 Sektory displeje převzato [8] 

 

 

Obrázek 3-10 Displej Nokie 5110 
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Tabulka 3-5 Význam jednotlivých pinů displeje 

Pin  Význam 

1 RST Reset čipu 

2 CE Výběr čipu 

3 DC Výběr data/příkaz 

4 DIN Sériová datová linka 

5 CLK Hodinový signál 

6 VCC Napájecí napětí 2,7 až 5 V 

7 LIGHT Podsvícení displeje 

8 GND Zem 

3.6 CD74HCT 4066 

Je polovodičová součástka, která obsahuje čtyři nezávislé digitálně řízené 

analogové spínače. CD74HCT 4066 využívá CMOS technologii pro standardní 

integrované obvody, což umožňuje dosažení provozní rychlosti podobné jako u LSTTL a 

nízkou spotřebu energie. Pro tyto spínače je charakteristická lineární rezistence kovového 

kradla v ON stavu. Každý spínač je spínán hodnotou log. 1 [13]. 

Tabulka 3-6 Hodnoty CD74HCT 4066 

CD74HCT 4066 

Napájecí napětí -0,5 – 7 V 

Vstupní napětí 0 – 7 V 

Maximální vstupní proud 20 mA 

Maximální výstupní proud 20 mA 

Rozsah provozních teplot -55°C – 125°C 
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Obrázek 3-11 CD74HCT 4066 převzato [13] 

3.7 Sběrnice I2C 

Sběrnice I2C (Inter-IC-bus) je dvouvodičová sériová sběrnice vyvinutá firmou 

Philips. Slouží ke komunikaci mezi integrovanými obvody. Standardní rychlost 

komunikace je 100 kb/s, režim fast podporuje rychlost až do 400 kb/s. V režimu high-

speed může komunikační rychlost dosáhnout až 3,4 Mb/s. 

Sběrnice je složená ze dvou vodičů SDA (serial data). SDA vodič slouží 

k obousměrnému přenosu dat, SCL (serial clock) vodič k vysílání hodinových signálů 

zařízením typu master. Zařízení nakonfigurované jako master řídí celou sběrnici. Na jedné 

sběrnici I2C může být i více zařízení typu master, ale v danou chvíli může pracovat pouze 

jedno, tím je zaručeno, že nedojde ke kolizím. Sběrnice I2C je tzv. multi-masterová. 

Zařízení nakonfigurované jako slave nemohou sběrnici ani řídit, ani žádat o vysílání nebo 

příjem dat [11],[6].  

 

Obrázek 3-12 Sběrnice I2C  
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3.7.1 Adresování uzlů připojených na sběrnici I2C 

Aby zařízení nakonfigurované jako master mohlo jednoznačně určit uzel se 

kterým má komunikovat, lze každému zařízení nakonfigurovanému jako slave přidělit 

unikátní celočíselná adresa,. U sběrnice I2C se používají dva druhy adresování. Pro menší 

množství zařízení se používá sedmibitová adresa. Adresa je přenášená v jednom bajtu, 

poslední přenesený bit slouží jako přepínač čtení a zápisu dat. Teoreticky lze na sběrnici 

připojit 128 zařízení adresovaných sedmibitovou adresou. Prakticky se však toto číslo 

zmenšuje o několik rezervovaných adres.  

Pro větší počet zařízení se používá desetibitová adresa. Teoreticky zde můžeme 

využít až 1024 adres. V praxi je toto číslo zase zmenšeno o rezervované adresy, které 

slouží k vysílání příkazů na všechna slave zařízení. Adresa je posílána ve dvou bytech, což 

může být nevýhoda při přenášení malého množství údajů. Přenosové pásmo je poté 

neefektivně využito.   Dalším omezením adresového prostoru mohou být napevno 

nastavené adresy přímo od výrobců, čímž se výběr zúží jen na předdefinované adresy [6].  

3.8 Sběrnice 1-Wire 

1-Wire je sériová sběrnice, která umožňuje pomocí dvou vodičů (datový a zem) 

připojit několik zařízení typu slave k zařízení typu master. Tato sběrnice byla navržená 

firmou Dallas. Nejčastěji se používá pro senzory fyzikálních veličin jako teplota, tlak a 

podobně. Přenosová rychlost sběrnice ve standardním režimu je 16 kbit/s, v režimu 

overdrive může být přenosová rychlost až 125 kbit/s, ale jen na krátké vzdálenosti. 1-Wire 

využívá standardní úrovně TTL signálů a pracovního napětí od 2,8 do 6 V z externího 

zdroje, které je vhodné pro napájení většiny zařízení typu slave.  Další možností napájení 

slave zařízení je tzv. parazitní napájení z datové linky. Parazitní napájení však není vhodné 

pro rozsáhlé sítě [7].  
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Obrázek 3-13 Sběrnice 1-Wire 

3.8.1 Popis funkce sběrnice 

Každá 1-Wire sběrnice se skládá z jednoho řídícího obvodu master, ke kterému je 

připojeno jedno nebo více zařízení slave. Master a slave zařízení jsou propojena společnou 

zemí (GND) a datovým vodičem (DQ). Datový vodič je zároveň propojen přes odpor 4,7 

kΩ k napájecímu napětí +5 V. Toto propojení nastavuje sběrnici do log. 1. 

Zařízení typu master zahájí komunikaci reset pulsem. Nejdříve nastaví datový 

vodič na dobu 480 µs do log. 0, poté vrátí sběrnici do log. 1. Pokud je na sběrnici nějaké 

slave zařízení, které je schopno detekovat vzestupnou hranu vyslanou zařízením master, 

nastaví po prodlevě 15 – 60 µs na 60 – 240 µs sběrnici do log. 0. 

Jestliže se zařízení slave ohlásí správně, může master začít s vysíláním a příjmem 

dat. Data jsou vysílána v časových úsecích nazvaných time sloty. Jeden time slot má délku 

60 – 120 µs a je během něj odeslán nebo přijat jeden bit informace. Mezi jednotlivými 

sloty musí být mezera dlouhá minimálně 1 µs, což je doba, kdy je sběrnice v klidu. 

Sběrnice 1-Wire používá 4 time sloty: zápis 1, zápis 0, čtení 1, čtení 0. K zápisu 

dat z master do slave slouží zápisové sloty. Zápis 1 probíhá tak, že master nastaví na 1 µs 

sběrnici do 0 a nejpozději do 15 µs od začátku ji zase uvolní a nechá uvolněnou. Zdvihací 

odpor ji poté nastaví do log 1. Zápis 0 probíhá tak, že master nastaví sběrnici do 0 a nechá 

ji tak po dobu celého slotu, to je 60 µs. Po začátku time slotu master vzorkuje stav 

datového vodiče cca po 30 µs. 

Zařízení master inicializuje i čtecí sloty tak, že nastaví sběrnici na 0 po dobu 

minimálně 1 µs a poté ji opět uvolní. Poté může zařízení vyslat 1 bit, a to ponecháním 

sběrnice v klidu (log. 1), nebo nastavením sběrnice do log. 0 [10].  
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Obrázek 3-14 Průběhy na sběrnici 1-Wire převzato [10] 
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3.8.2 Adresování zařízení na 1-Wire sběrnici 

Každé slave zařízení provozované na 1-Wire sběrnici má od výroby své vlastní 

unikátní 64 – bitové sériové číslo uložené v paměti ROM, které slouží k jeho adresaci. 

Adresa je složena ze tří částí, typu zařízení, sériového čísla a CRC kódu. Typ zařízení 

udává spodních 8 bitů, sériové číslo udává 48 bitů a CRC kód udává 8 nejvyšších bitů. 

Pokud máme sběrnici s více zařízeními typu slave, musíme jejich adresy zjistit 

pomocí programu, abychom s nimi mohli dále pracovat [10].  
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4 Sestavení funkčního modelu HW a SW 

Tato kapitola popisuje, jak výsledný model vznikal. Jsou zde popsány první 

návrhy a testy komunikace. V prvotních testech je UHF RFID čip Monza X-2K Dura 

nahrazen sériovou EEPROM pamětí 24C01, a to z důvodu malých rozměrů čipu Monza X-

2K Dura. EEPROM paměť jsem zvolil proto, že komunikace s mikrokontrolérem probíhá 

na stejném principu jako u čipu Monza X-2K Dura a má větší rozměry, které usnadní práci 

při experimentech. 

4.1 Test komunikace Arduino EEPROM 

Hlavním cílem tohoto testu  bylo zjistit, zda je Arduino schopno rozpoznat adresu 

čipu, který je odpojen od I2C sběrnice. Tímto se simuluje zničení čipu při vysokých 

teplotách, které vzniknou při poruše ve sváru parovodního potrubí. 

Otázky k zodpovězení 

1.  Dokáže Arduino rozpoznat a určit adresu čipu, který byl odpojen od I2C sběrnice? 

 

Tabulka 4-1 Technické vybavení pro test komunikace Arduino EEPROM 

Technické vybavení  Počet kusů 

Arduino Uno 1 

EEPROM paměť 24C01 4 

Nepájivé pole 1 

Vodiče 36 

Notebook 1 

 

Metodika testování 

Čtyři EEPROM paměti byly zapojeny podle schématu na obrázku (Obrázek 4-1). 

Adresy jednotlivých pamětí se přidělují rozdílným propojením pinů A0 – A2 se zemí, nebo 

s +5 V. Pro mikrokontrolér Arduino byl ve vývojovém prostředí Arduino IDE napsán 
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program, který má identifikovat paměti, které budou ˝zničeny˝ (odpojené od sběrnice I2C). 

Arduino  pomocí programu naváže spojení s daným počtem pamětí a vypíše na serial 

monitor adresy pamětí se kterýma se nepodařilo spojit.  

 

Obrázek 4-1 Schéma zapojení EEPROM pamětí 

 

 

Obrázek 4-2 Praktická ukázka zapojení EEPROM paměti  
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Obrázek 4-3 Ukázka kódu programu 

 

Obrázek 4-4 Výstup ze serial monitoru při odpojené paměti s danou adresou 
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Vyhodnocení testu 

Test prokázal, že Arduino je schopno rozpoznat adresu čipu, který byl odpojen od 

I2C sběrnice a vypsat tuto adresu na serial monitor. 

4.2 Test  LCD displeje Nokie 5110  

Cílem tohoto testu bylo zjistit, jestli je Arduino schopno zobrazovat požadované 

hodnoty a texty na LCD displeji Nokie 5110. Displej by měl sloužit pro zobrazování 

hodnot teploty, popřípadě vlhkosti. Dále by se měly na displeji zobrazovat adresy čipů 

zničených vlivem vysoké teploty, která vznikla v důsledku havárie potrubí ve sledovaném 

místě. 

Otázky k zodpovězení 

1.  Dokáže Arduino zobrazovat hodnoty číselných proměnných a texty na LCD displeji 

 Nokie 5110? 

2.  Kolik řádků znaků lze na LCD displej zapsat? 

3.  Kolik znaků je možno zapsat na jeden řádek LCD displeje? 

 

Tabulka 4-2 Technické vybavení pro test LCD displeje z Nokie 5110 

Technické vybavení  Počet kusů 

Arduino Uno 1 

LCD displej  Nokie 5110 1 

Nepájivé pole 1 

Vodiče 9 

Notebook 1 

 

Metodika testování 

LCD displej Nokie 5110 byl připojen k Arduinu podle schématu (Obrázek 4-5). 

Pro Arduino byl napsán program ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Program by měl na 

první řádek LCD displeje vypsat text “Arduino“, na druhý řádek písmeno X odsazené o 10 
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bodů, na třetí řádek hodnotu proměnné x, která je rovna 100. Na čtvrtém a pátém řádku 

program na displej vypíše písmeno X odsazené o 10 bodů. Na posledním pátém řádku je 

vypsáno 14 číslic. Při překročení 14 znaků na řádek se znaky začnou zobrazovat na 

následujícím řádku. U pátého řádku je následující první řádek.   

 

 

Obrázek 4-5 Schéma propojení Arduino LCD Nokie 5110 
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Obrázek 4-6 Praktická ukázka Arduino a LCD displej  

 

  

Obrázek 4-7 Ukázky výpisu na displeji 
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Obrázek 4-8 Ukázka kódu 

 

Vyhodnocení testu 

Test prokázal, že Arduino je schopno zobrazovat hodnoty proměnných a texty na 

displeji Nokie 5110. Hodnoty číselných proměnných musí být převedeny pomocí funkce 

itoa() na pole znaků a poté mohou být zobrazeny na LCD displeji. Na displej lze zapsat 6 

řádků po 14 znacích. Jestliže překročíme počet 14 znaků na jeden řádek, znaky se začnou 

zapisovat na řádek následující. Když tento počet překročíme u posledního řádku, začnou se 

znaky zapisovat na první řádek, přičemž přepíšou původní znaky.  
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4.3 Test snímače teploty a vlhkosti DHT11 

Cílem tohoto testu bylo ověření schopnosti Arduina měřit teplotu a vlhkost 

pomocí snímače DHT11 a následné vypsání hodnot těchto veličin na LCD displej. Dále 

měl tento test zhodnotit praktickou použitelnost snímače DHT11. 

Otázky k zodpovězení 

1.  Dokáže Arduino zobrazit hodnoty teploty a vlhkosti získané ze snímače DHT11 na 

LCD displeji? 

2.  Je možno snímač DHT11 připojit k I2C sběrnici a přidělit mu adresu? 

 

Tabulka 4-3 Technické vybavení pro test snímače DHT11 

Technické vybavení  Počet kusů 

Arduino Uno 1 

LCD displej Nokie 5110 1 

Snímač DHT11 1 

Nepájivé pole 1 

Vodiče 12 

Notebook 1 

 

Metodika testování 

Snímač DHT11 byl připojen k Arduinu podle schématu (Obrázek 4-9). Ve 

vývojovém prostředí Arduino IDE byl napsán program, který přečte hodnoty ze snímače 

DHT11 a následně je převede na pole znaků a vypíše na LCD displej. Teplota a vlhkost je 

opakovaně snímána po 1 sekundě a následně jsou jejich aktualizované hodnoty 

zobrazovány na LCD displeji. 
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Obrázek 4-9 Připojení snímače DHT11 k Arduinu 

 

 

Obrázek 4-10 Praktická ukázka zapojení snímače DHT11 
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Obrázek 4-11 Ukázka kódu  

 

Vyhodnocení testu 

Test prokázal, že Arduino dokáže zobrazit hodnoty teploty a vlhkosti získané 

pomocí snímače DHT11 na LCD displeji. Nevýhodou snímače DHT11 je nemožnost 

adresace, a proto jsem se jej po dohodě s vedoucím diplomové práce rozhodl na modelu 

nepoužít. 
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4.4 Test snímačů teploty DS 18B20 

Cílem testu bylo zjistit, jestli je Arduino schopno rozpoznat jednotlivé snímače 

teploty DS 18B20 na 1-Wire sběrnici. Poté zobrazit naměřené hodnoty na LCD displeji. 

Otázky k zodpovězení 

1.  Dokáže Arduino rozpoznat jednotlivé snímače na 1-Wire sběrnici? 

2.  Dokáže Arduino ze snímačů DS 18B20 získat naměřené hodnoty teploty? 

 

Tabulka 4-4 Technické vybavení pro test snímačů teploty DS18B20 

Technické vybavení  Počet kusů 

Arduino Uno 1 

LCD displej Nokie 5110 1 

Snímač DS 18B20 3 

Nepájivé pole 1 

Vodiče 15 

Rezistor 4,7 kΩ 1 

Notebook 1 

 

Metodika testování 

Teplotní snímače DS 18B20 byl připojen k Arduinu podle schématu (Obrázek 

4-12). Pomocí programu na čtení adres z jednotlivých snímačů DS 18B20 byly získány 

jejich adresy. Ve vývojovém prostředí Arduino IDE byl napsán program, který získá 

naměřené hodnoty teploty z jednotlivých snímačů a následně je převede na řetězec znaků, 

poté je zobrazí na LCD displeji.  
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Obrázek 4-12 Zapojení snímačů DS18B20 k Arduinu 

 

 

Obrázek 4-13 Praktická ukázka zapojení snímačů DS 18B20 
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Obrázek 4-14 Ukázka kódu 1. část 
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Obrázek 4-15 Ukázka kódu 2. část 
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Vyhodnocení testu 

Tímto testem bylo prokázáno, že Arduino je schopno rozpoznat jednotlivé teplotní 

snímače DS18B20 na 1-Wire sběrnice a úspěšně s nimi komunikovat. Arduino je schopno 

získávat z těchto snímačů hodnoty teplot a vypisovat je na LCD displej. 

4.5 Test sběrnic I2C a 1-Wire 

 Tento test jsem dělal, protože jsem chtěl na modelu použít zařízení, která 

komunikují po dvou různých sběrnicích. EEPROM paměti, které simulují chování čipu 

Monza, komunikují po sběrnici I2C. Naopak snímače DS 18B20 komunikují po sběrnici 

1-Wire. Jelikož je zapojení vodičů obou sběrnic velmi podobné, jak lze vidět na obrázcích 

(Obrázek 3-12 Sběrnice I2C) a (Obrázek 3-13 Sběrnice 1-Wire). Při pohledu na tato dvě 

schémata se vyskytla myšlenka tyto sběrnice skloubit dohromady tak, aby se pro čipy 

detekující poruchu nemusela táhnout 1 sběrnice a pro snímače teploty sběrnice druhá. Aby 

na sběrnicích nedocházelo ke kolizím během komunikace, nemohou I2C a 1-Wire běžet 

zároveň. Oddělení sběrnic se musí ošetřit buď softwarem, nebo hardwarovou součástkou. 

Cílem tohoto testu bylo ověřit, jestli zařízení typu slave připojené ke sběrnicím I2C a 1-

Wire mohou využívat společný datový vodič pro obě tyto sběrnice. K docílení 

požadovaného výsledku jsem provedl dva testy na sběrnicích I2C a 1-Wire. První možností 

bylo oddělit obě sběrnice od sebe pomocí software. Druhá možnost byla oddělit tyto 

sběrnice pomocí vypínačů, které jsem realizoval pomocí součástky CD74HCT 4066. 

Otázky k zodpovězení 

1.  Stačí sběrnice od sebe oddělit pomoci software? 

2.  Je potřeba na skombinování sběrnic I2C a 1-Wire nějaké další zařízení nebo součástka? 

3.  Může být datový vodič použit zároveň pro sběrnici I2C a 1-Wire? 

 

Tabulka 4-5 Technické vybavení pro test sběrnic I2C a 1-Wire 

Technické vybavení  Počet kusů 

Arduino Uno 1 

LCD displej Nokie 5110 1 
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Snímač DS 18B20 3 

EEPROM paměť 24C01 3 

CD74HCT 4066 1 

Rezistor 4,7 kΩ 2 

Vypínač 3 

Nepájivé pole 2 

Vodiče 55 

Notebook 1 

 

Metodika testování 

DS 18B20 a EEPROM paměti podle schématu (Obrázek 4-18). Ve vývojovém 

prostředí byl nejprve proveden test rozdělení sběrnic softwarovou cestou. K Arduinu byly 

připojeny snímače Arduino IDE a napsán program, který nejprve inicializuje I2C sběrnici, 

navazuje komunikaci s EEPROM pamětmi a vypíše na displej adresu paměti, se kterou se 

nepodařilo komunikaci navázat. V dalším kroku inicializuje sběrnici 1-Wire a snímače na 

ní připojené, dáleuloží hodnoty teplot z jednotlivých snímačů do proměnné a vypíše je na 

displej.  

Pro rozdělení sběrnic pomocí vypínačů realizovaných součástkou CD74HCT 

4066 byly k Ardujinu zapojeny snímače DS18B20 a EEPROM paměti dle schématu na 

obrázku 4-18(Obrázek 4-18). Program k tomuto zapojení byl realizován opět v Arduino 

IDE. Program inicializuje I2C a 1-Wire na příslušných pinech a zapne I2C sběrnici 1-Wire 

je vypnutá. Poté navazuje komunikaci s EEPROM pamětmi a vypíše na displej hodnotu 

paměti, se kterou se nepodařilo komunikaci navázat. Hodnoty na displeji jsou zobrazeny 

po zvolenou dobu. V dalším kroku programu jsou sběrnice přepnuty, takže I2C je vypnutá 

a 1-Wire zapnutá. Program provede odečet hodnot z jednotlivých snímačů a vypíše je na 

displej. Na displeji jsou hodnoty zobrazeny po zvolenou dobu a poté se celý program 

cyklicky opakuje. 
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Obrázek 4-16 Kombinace I2C a 1-Wire bez použití dalšího HW 

 

 

Obrázek 4-17 Špatné zapojení I2C a 1-Wire 
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Obrázek 4-18 Kombinace I2C a 1-Wire s použitím CD74HCT 4066 
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Obrázek 4-19 Praktická ukázka kombinace I2C a 1-Wire s použitím CD74HCT 4066 

 

 

Obrázek 4-20 Ukázka kódu 1. část 
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Obrázek 4-21 Ukázka kódu 2. část 
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Obrázek 4-22 Ukázka kódu 3. část 
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Obrázek 4-23 Ukázka kódu 4. část 

 

Vyhodnocení testu 

Pomocí tohoto testu bylo zjištěno, že sběrnice nelze oddělit softwarovou cestou. 

Tato možnost není realizovatelná, protože když zapojíme k Arduinu sběrnice podle 

schématu (Obrázek 4-16) a následně inicializujeme sběrnici I2C na příslušných pinech, 

nelze již poté na těchto pinech inicializovat sběrnici 1-Wire. Inicializace sběrnice na jiném 

pinu a zároveň její propojení s datovým vodičem sběrnice I2C (Obrázek 4-17) není možné, 

protože při propojení dvou pinů hrozí zničení Arduina.  

Možnost oddělit sběrnice pomocí součástky CD74HCT 4066 se ukázala jako 

správná. Pomocí CD74HCT 4066 lze vždy jednu sběrnici na určitou dobu vypnout a 

zamezit tak poškození Arduina, nebo kolizi dat z druhé sběrnice. Podle schématu zapojení 
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EEPROM pamětí a snímačů DS 18B20 (Obrázek 4-18) je realizován výsledný model. 

Rovněž výsledný model využívá kód, který můžeme vidět na těchto obrázcích (Obrázek 

4-20, Obrázek 4-21, Obrázek 4-22, Obrázek 4-23). Test prokázal, že pro sběrnice I2C a 1-Wire 

lze používat společný datový vodič. 
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5 Evaluace modelu 

Na modelu jsou použity součástky, které v praxi použity nebudou. Na modelu 

jsou použity, protože nahrazují malé součástky, se kterými by se při experimentech špatně 

pracovalo, nebo by se mohly poškodit. Z toho důvodu jsou čipy Monza X-2K nahrazeny 

EEPROM pamětmi, které komunikují s Arduinem na stejném principu a dokážou tak čip 

Monza X-2k v tomto směru nahradit. 

Výsledný model se skládá z PVC trubky, která je přišroubovaná k dřevěné desce a 

znázorňuje parovodní potrubí. Na desce jsou připevněna tři  nepájivá pole, na kterých jsou 

umístěny snímače teploty, EEPROM paměti a vypínače, kterými se simuluje zničení 

EEPROM. Nepájivá pole osazená součástkami představují měřící jednotky ve spojích 

potrubí. Na desce je dále připevněn mikrokontrolér Arduino, který zpracovává informace 

z měřících jednotek a následně je zobrazuje na LCD displeji, který je rovněž připevněn 

k desce. Na zadní části desky je umístěno nepájivé pole, které je propojeno s Arduinem a 

slouží k připojení snímačů k Arduinu.  

 

 

Obrázek 5-1 Celkový pohled na model 
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Obrázek 5-2 Detailní pohled na měřící a lokalizační jednotku 

5.1 Princip fungování modelu 

V praxi se počítá s tím, že při výskytu havárie budou zničeny RFID čipy Monza 

X-2K. Tyto čipy mají sloužit k zaměření místa spoje před zasypáním potrubí pomocí RFID 

čtečky a následně k lokalizaci havárie. Lokalizace havárie bude spočívat v tom, že Arduino 

bude znát adresy všech čipů a bude schopno s těmito čipy navázat komunikaci. V případě 

havárie se čip vlivem vysoké teploty zničí a Arduino s ním nebude moci navázat 

komunikaci. Arduino následně vypíše na displej adresu čipu, se kterým se nepodařilo 

navázat komunikaci a tím se lokalizuje místo havárie. Jak již bylo zmíněno výše, čipy 

Monza X-2K, které by měly být použity v praxi, jsou v modelu nahrazeny EEPROM 

pamětmi. EEPROM paměti sice nejdou zaměřit na dálku, ale při zničení se chovají stejně 

jako RFID čip. Zničení EEPROM paměti je z důvodu opětovného použití modelu 

simulováno odpojením datového vodiče od I2C sběrnice pomocí vypínače. Jakmile vypínač 

Arduino vypneme, nemůže již navázat spojení s danou EEPROM pamětí a vypíše její 

adresu na displej. Aby bylo možno poruchám předcházet, je pomocí teplotních snímačů 

v místech spojů sledována teplota, která se  následně zobrazí na displeji. V místě vzniku 

poruchy teplota začne stoupat a jejím sledováním lze poruchám předcházet a zabránit tak 

rozsáhlejším škodám.  
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5.2 Testy na modelu 

Testy snímačů byly prováděny pomocí fénu. Fénem jsem zahříval jednotlivé 

snímače. Hodnoty teplot z jednotlivých snímačů jsem zaznamenal do excelovské tabulky a 

následně vykreslil graf.  

Testy probíhaly následovně. Nejprve jsem zahříval snímač 1 a provedl deset 

odečtů hodnot ze všech snímačů a zapsal je do tabulky. Odečty hodnot jsem prováděl po 

30 sekundových intervalech. V dalším kroku jsem zahříval snímač 2 a každých 30 sekund 

jsem odečetl hodnoty ze všech snímačů a zaznamenal do tabulky. V posledním kroku jsem 

zahříval snímač 3, rovněž jsem ve 30 sekundových intervalech odečítal a zaznamenával 

hodnoty. Následně jsem odečtených dat vykreslil grafy. 

Testy komunikace s EEPROM pamětmi jsem prováděl pomocí vypínačů. 

Vypínačem jsem odpojil datový vodič EEPROM paměti a na displeji se následně zobrazí 

adresa odpojené paměti. Tímto je simulováno zničení RFID, který v praxi bude sloužit pro 

lokalizaci místa poruchy. 

  

Obrázek 5-3 Hodnoty na displeji při pokusech 

 

Obrázek 5-4  Zahřívání snímače fénem 
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5.2.1 Test snímače 1 

Tabulka 5-1 Hodnoty teplot jednotlivých snímačů 1 

 

 

 

Obrázek 5-5 Graf teplot jednotlivých snímačů 1 
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5.2.2 Test snímače 2 

Tabulka 5-2 Hodnoty teplot jednotlivých snímačů 2 

 

 

 

Obrázek 5-6 Graf teplot jednotlivých snímačů 2 
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5.2.3 Test snímače 3 

Tabulka 5-3 Hodnoty teplot jednotlivých snímačů 3 

 

 

 

Obrázek 5-7 Graf teplot jednotlivých snímačů 3 
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6 Potenciál nasazení v praxi 

Potenciál tohoto zařízení je v praxi široký. Dá se říct, že se může použít všude 

tam, kde potřebujeme snímat nějakou fyzikální veličinu jako je teplota, tlak, vlhkost a 

podobně. Systém byl primárně vyvíjen pro parovodní potrubí. Z toho vyplývají vysoké 

nároky na HW prostředky. Zejména na datové a napájecí vodiče, které musí snést provozní 

teploty 130°C a krátkodobé zatížení 250°C. Způsob využití je omezen maximálním počtem 

snímačů, které můžeme k Arduinu připojit. Pokud budeme chtít využívat snímače, které 

komunikují s Arduinem po I2C sběrnici je jejich počet omezen na 128 kusů. Počet 

snímačů, které komunikují po 1-Wire sběrnici může být 264 kusů. Z toho plyne, že 

nejvhodnější je k Arduinu připojovat snímače, které komunikují po 1-Wire sběrnici. 

Nevýhodou snímačů komunikujících po sběrnici 1-Wire je jejich úzký sortiment na trhu. 

6.1 Aplikace na parovodní potrubí 

Na parovodní potrubí lze tento modelovaný systém nasadit ve více variantách. 

Tento systém můžeme využívat v plném rozsahu, a to s použitím čipu pro lokalizaci 

poruchy a snímače teploty ve spojích. Další možnosti je jeden z prvků vynechat, tím 

pádem využívat jen čipy pro lokalizaci poruchy, nebo jen měřit teplotu ve spojích pomocí 

teplotních snímačů. Nejlepší variantou je systém využívat v plném rozsahu, a tím pádem 

minimalizovat selhání systému při výpadku jednoho prvku. Případně můžeme ještě systém 

doplnit o snímače jiných fyzikálních veličin například vlhkosti a vylepšit tak jeho možnosti 

detekce poruchy. 

6.2 Způsoby napojení systému 

Pro fungování systému v plném rozsahu potřebujeme čtyři vodiče. Dva vodiče 

jsou využívány pro napájení a dva slouží jako sběrnice. Při použití systému pro lokalizaci 

bez čipů lze systém napojit pomocí tří vodičů. Jako vodič lze využít i médiové potrubí, 

které připojíme jako zemnící vodič GND. 

6.2.1 Zapojení se čtyřmi vodiči 

Tento způsob napojení systému použijeme, pokud chceme využít systém v plném 

rozsahu, nebo jen pro lokalizaci poruch. Výhoda tohoto napojení systému spočívá v tom, 
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že všechny čtyři vodiče jsou vedeny v jednom kabelu, k jejich spojení dojde v krabici bez 

nutnosti připojování dalších kabelů. 

Nevýhodou tohoto spojení je možnost záměny jednotlivých žil kabelového vedení 

při montáži, především když tuto montáž provede neproškolená osoba, bez 

elektrotechnického vzdělání. 

 

Obrázek 6-1 Zapojení systému se 4 vodič 

6.2.2 Zapojení se třemi vodiči + potrubí jako GND 

Tento způsob napojení systému použijeme, pokud chceme využít systém v plném 

rozsahu, nebo jen pro lokalizaci poruch. Oproti předchozímu řešení má toto napojení 

nevýhodu. Do spojovací krabice musíme dovést vodič, který bude přímo spojený 

s médiovým potrubím, médiové potrubí bude v tomto případě sloužit jako zem (GND). 

Výhoda tohoto napojení spočívá v menší pravděpodobnosti záměny vodičů při spojování, a 

úspoře financí důsledkem odpadnutím jednoho vodiče.  

 

Obrázek 6-2 Zapojení systému se 3 vodiči s využitím potrubí jako GND 

6.2.3 Další možnosti napojení 

Pokud nám stačí omezená funkčnost systému, můžeme jej napojit pomocí tří 

vodičů, nebo pomocí dvou vodičů a médiového potrubí, které bude sloužit jako GND. Tato 

možnost napojení by znemožnila využití čipu pro lokalizaci, tím pádem by se systém 

omezil jen na sledování teploty, popřípadě jiné fyzikální veličiny ve spojích potrubí. 
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6.3 Vizualizace 

Pro lepší přehled nad jednotlivými místy spojů potrubí může být systém pro 

sledování havárií na parovodním potrubí napojen na vizualizační scada systém. 

Vizualizace může vypadat jako na obrázku (Obrázek 6-3) kde lze vidět sledování teplot 

jednotlivých spojů. Na obrázku (Obrázek 6-4) je ukázka toho, jak může vypadat lokalizace 

poruchy, kdy se nám v případě zničení lokalizačního čipu zobrazí na monitoru mapa 

s přesnými souřadnicemi tohoto bodu.  

 

Obrázek 6-3 Vizualizace potrubních spojů 

 

Obrázek 6-4 Zobrazení havárie na mapě 
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7 Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navrhnout a zrealizovat model systému 

pro sledování závad na parovodním potrubí. Model se podařilo kompletně zrealizovat a 

předvést firmě, která by o tenhle systém měla zájem. Dokonce by se mohla podílet na 

spolufinancování vývoje tohoto systému, který bude dále rozvíjen pracovníky RFID 

laboratoře. 

Prvním úkolem bylo představit současnou problematiku sledování závad na 

parovodním potrubí. Velmi důležitým poznatkem vyplývajícím z analýzy současného 

stavu bylo zjištění, že poruchy vznikají z 98% ve spojích potrubí. Porucha se projevuje 

únikem páry do izolačního pláště potrubí.  Na základě tohoto poznatku vzešel návrh na 

vytvoření systému, který bude sledovat hodnoty teploty v jednotlivých spojích a zároveň 

lokalizovat místo poruchy pomocí RFID čipu, který se vlivem horké páry zničí. Je nutno 

dodat, že čip se musí před zasypáním potrubí zaměřit RFID čtečkou. 

Z teoretického základu, ve kterém jsou popsány technické prostředky použité pro 

stavbu modelu, přechází práce k praktické části, ve které jsou popsány experimenty s 

technickými prostředky popsanými v teoretické části této práce. Dále jsou v práci popsány 

experimenty na modelu a možnosti jeho přenesení do praxe. 

Na doporučení vedoucího práce jsem pro tento systém využil mikrokontrolér 

Arduino Uno. Důvodem využití Arduina byly předchozí zkušenosti RFID laboratoře 

s tímto mikrokontrolérem a jeho nízká pořizovací cena.  

Pro dosažení celkového cíle, tedy sestavení funkčního modelu, bylo potřeba splnit 

několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem bylo realizovat pomocí Arduina rozpoznávání 

adres jednotlivých EEPROM, které jsou odpojeny od sběrnice. Dalším dílčím cílem bylo 

zobrazení těchto adres na LCD displeji, který je připojen k Arduinu. Následovalo měření 

teploty pomocí snímačů DS 18B20 připojených k Arduinu pomocí 1-Wire sběrnice. 

Posledním dílčím cílem bylo provedení kombinace sběrnic I2C a 1-Wire. O všech těchto 

dílčích cílech pojednává kapitola 4. Kapitola 4 obsahuje také ukázky zdrojových kódu pro 

Ardujino k jednotlivým prvkům systému. 

Věřím, že tato práce poslouží jako dobrý základ pro přenesení systému ke 

sledování závad na parovodním potrubí do praktického prostředí. Jsem přesvědčen, že 
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tento systém lze aplikovat i v jiných odvětvích než jsou parovodní potrubí. Po provedení 

drobných úprav by mohl být systém využíván také k monitorování teplot v místnostech 

k detekci závad potrubí pro přenos kapaliny, kde by se měřila vlhkost ve spojích. Souhrnně 

lze tedy konstatovat, že všechny vytýčené cíle, jež vyplývají ze zadání nebo 

vykrystalizovaly v průběhu jeho realizace, byly naplněny. 
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