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Anotace 

Bakalářská práce vysvětluje pojem "inteligentní snímač", srovnává klasické snímače s 

inteligentními, shrnuje obecné specifikace inteligentních snímačů, výhod a nevýhod v 

provozním užití a v praktické části popisuje návrh měřícího řetězce s užitím inteligentních 

snímačů. V první části závěrečné bakalářské práce jsou shrnuty některé nejnovější 

technologie výroby snímačů užívaných v průmyslu. Dále práce seznamuje se standardy pro 

inteligentní snímače a poukazuje na jejich možné budoucí využití. Poslední část práce se 

věnuje možnosti využití inteligentního měřícího řetězce pro snímání mikroklimatu 

hospodářských zvířat, kde je znázorněno schéma zapojení snímače a taktéž znázorněna 

důležitá část zdrojového kódu.  

 

Klíčová slova: Inteligentní, snímač, mikrosenzor, MEMS, IEEE 1451, Průmysl 4.0 

, Internet věcí, teplota, vlhkost, rosný bod, THI- index, mikroklima  

 

 

Annotation 

The aim of thesis explains the concept of "Intelligent Sensor", compares traditional sensors 

with intelligent, summarizes the general specifications of intelligent sensors, the advantages 

of disadvantages in operational use and the practical part describes design of measuring chain 

using intelligent sensors. The first part summarize some of the latest technology sensors used 

in industry. The thesis also introduces the Standards for Smart Sensors and points to their 

possible future uses. The last part deals with the possibilities of utilization of intelligent 

measuring chain for sensing the microclimate of livestock, which shows, and also represented 

an important part of the source code.  

 

Key words: Intelligent, sensor, microsenzor, MEMS, IEEE 1451, Industry 4.0 

, Internet of things, temperature, humidity, dew point, THI- index, microclimate 
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IEEE 802.11x (WiFi) wireless fidelity (technologie bezdrátového přenosu dat)  
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LAN               Local Area Network (místní síť) 
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1. Úvod 

 Za období vzniku průmyslové společnosti je považováno století 18. a 19.  Výroba 

se přesunula do velkých továren a postupem času se začala automatizovat. Práce člověka 

začíná být ve 20. století nahrazována stroji a vznikají první práce popisující zákonitosti 

automatizace, jejíž funkce zajišťují prostředky automatického řízení.  

  Prostředky automatického řízení se přelomem 20. a 21. století začínají digitalizovat 

a vznikají tak nové pojmy jako inteligentní snímače, inteligentní aktuátory, inteligentní sítě 

inteligentní domy apod.. Dosažením pokroku v oblastech informačních, technologických 

a komunikačních technologií dochází k výrobě snímačů, jenž obsahují programovatelné 

logické obvody, vlivem čehož je inteligentní snímač schopen detekovat své okolí mnohem 

sofistikovaněji a řídit výrobu decentralizovaným a autonomním způsobem, přičemž zajišťují 

nakládání s informacemi mezi jednotlivými procesy výroby mnohem flexib ilněji, výrobu 

zjednodušují a urychlují. Takto řízená výroba nastartovala čtvrtou průmyslovou revoluci 

za níž stojí koncepce: Průmysl 4.0. 

 Tato práce se zabývá popisem inteligentního snímače, jeho základních specifikací 

a standardů. Popsány jsou i některé metody digitální komunikace pro snímače.  Dále jsou 

nastíněny některé vybrané technologie výroby moderních mikrosnímačů.  

 Závěr této práce se věnuje návrhu inteligentního měřícího řetězce, jehož hlavní přínos 

spočívá v měření některých z důležitých parametrů jako : teplota, vlhkost, rosný bod 

a teplotně-vlhkostní index, které jsou důležité pro sledování mikroklimatických podmínek, 

jenž mají vliv na produkci hospodářských zvířat. Naměřené hodnoty lze ukládat jako historii, 

shromaždovat a porovnávat s doporučenými hodnotami, čímž lze optimalizovat 

mikroklimatické prostředí ustájených hospodářských zvířat. Motivací návrhu měřícího řetězce 

jsou nízké pořizovací náklady, aby bylo možné sledování mikroklimatických podmínek 

ustájených hospodářských zvířat nejen u větších hospodářských podniků, ale i v menších 

družstvech či u soukromníků. 
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2. Obecné specifikace inteligentních snímačů.  

 Pojem inteligentní snímač definovali roku 1978 pracovníci NASA Breckenridge 

a Husson [1] jako: "Snímač samotný má funkce pro zpracování dat, automatické kalibrace 

a funkce automatické kompenzace, ve kterých snímač sám detekuje a odstraňuje abnormální 

hodnoty. To zahrnuje algoritmus, který může být změněn a má určité stupně funkcí paměti. 

Další žádoucí vlastností jsou takové, že snímač je spojen s dalšími senzory a společně jsou 

schopny adaptovat se na změny v podmínkách prostředí." Jedná se tedy o souhrn procesů pro 

úpravu signálu přijatého ze samotného snímače, který se nadále zpracovává a komunikuje 

s okolím. Samotné snímače jsou doplněny o inteligentní funkce. Inteligence je představována 

integrací složitých elektrických obvodů na jeden čip, popř. multičipový hybrid společně 

s mikrokontrolerem a A/D převodníkem pro konvertování analogového signálu na digitální, 

čehož je snímač následně schopen chytřejších operací, např. zapojení více snímačů do 

distribuovaných systémů komunikujících na bázi digitálních komunikačních sběrnic. 

Nejmodernější snímače jsou v současné době tvořeny jako malé funkční jednotky s rozměry 

od μm do několika mm [2]. Za inteligentní senzor se považuje i takový, který má čidlo 

odděleno od mikroelektronické části, avšak vzdálenost mezi čidlem a mikroelektornickou 

částí je minimální a tvoří jediný uzavřený funkční prvek. Spojení čidla s mikroelektronikou je 

nejčastějí realizováno elektricky či opticky. Takovéto případy použití se využívají, pokud 

nelze snímač vyrobit mikroelektronickou technologií, nebo jeho použití vzhledem 

k extrémním podmínkám (agresivita prostředí) by bylo velice komplikované vzhledem k 

rušivým elementům. Inteligentní snímače jsou taktéž mnohdy označovány jako SMART 

snímače (smart  = inteligentní) [2]. 

2.1 Základní pojmy z měřící techniky 

 Podstatou měření geometrických, fyzikálních, chemických a biologických vlastností 

modelů (jevů, procesů) v oblasti automatizace spočívá v [3]: 

 získání informací o chování řízeného procesu (absence těchto informací nedovoluje 

samotné samočinné řízení vůbec uskutečnit), 

 získání informací o vlastnostech jednotlivých členů řídicího systému (absencí těchto 

informací by nebylo možné vůbec navrhnout regulační obvod, realizovat ho a seřídit). 
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Měřicí řetězec je složen z vhodně uložených měřících členů. Vhodné uspořádání 

je realizováno tak, aby docházelo k nejlepšímu získávání informací ohledně sledovaného 

modelu reálného systému či procesu. Nejdůležitějším členem je snímač.  

Snímač je člen měřícího řetězce, jehož citlivá část (čidlo) měří velikost dané geometrické, 

fyzikální nebo chemické veličiny a převádí ji na jinou, snáze zpracovatelnou veličinu, která 

je vhodnější k dalšímu přenosu a dalšímu zpracování.  

Akční člen, z angličtiny též aktuátor, je část mechatronické soustavy, která na základě přijaté 

informace (signálu) převádí část procesu na technickou stránku - např. otevřít/zavřít ventil.  

Výstupem z měřicího řetězce  je signál, jehož nejčastější zpracování je v elektrické podobě 

jako analogový nebo číslicový signál. Analogový výstup je nejčastěji připojen na analogový 

přístroj nebo zapisovač, nebo je upraven pro přenos signálu do dalších obvodů elektrickou, 

optickou nebo jinou cestou [3].  

Pro přenos elektrickou cestou je signál upraven modulátorem nebo blokem unifikace 

signálu. Unifikace analogových signálů je standardizována na hodnoty napěťové 0-10 V 

a proudové 0-20 mA a 4-20 mA.   

Klasický měřící řetězec (obr.  1) je složen z mechanických a elektromechanických prvků 

starší generace a dalších obvodů pro zpracování a vyhodnocování signálu [3]. 

 

Obr.  1. Klasický měřící řetězec [3] 

Inteligentní měřící řetězec (obr.  2) využívá moderních technologií pro zpracování 

polovodičových materiálů a rozvoj v oblasti integrované elektroniky. K výrobě takto 

integrovaných senzorů se v současné době využívá monolitické, tenkovrstvé, tlustovrstvé 

a nejmodernější MEMS technologie.  

 

Obr.  2. Inteligentní měřící řetězec [4] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechatronika
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2.2 Vývoj inteligentních snímačů 

První generace snímačů - konstrukce snímačů využívá základních fyzikálních jevů 

založených na makroskopických principech, jako jsou mechanické, elektromechanické, 

elektrotechnické atd., které se staly základem pro vznik automatizační techniky a robotiky.  

Druhá generace snímačů - vznik těchto snímačů umožnil rozvoj polovodičové techniky 

a pochopení fyzikálních jevů v polovodičích (fotoelektrický jev, termoelektrický jev, 

piezoelektrický jev apod.). Snímače se konstruují s mnohem lepšími parametry než předchozí 

generace, přičemž mezi jejich přednosti patří nižší spotřeba, vyšší spolehlivost, životnost, 

odolnost, menší rozměry, přesnost a citlivost. Zde již dochází k integraci snímače s ostatními 

částmi měřícího řetězce za použití IO (integrace jednoduchých elektrických součástek) metod  

(DTL, TTL, STTL, MOSFET, CMOS, HCMOS apod.) a vzniká tak integrovaný elektronický 

obvod navržený a vyráběný pro určitou specifickou aplikaci. 

Třetí generace snímačů - výstupním signálem u těchto snímačů je světelný tok záření. 

Digitální výstupy snímačů mnohdy doprovázely rušivé elementy jako například vznik 

rušivého magnetického pole nebo problematika delších přenosů signálů. Tato generace 

senzorů je označována zkratkou OVS (Optické vláknové senzory). Snímače umožňují větší 

rozsah použitelných frekvencí a větší rychlost přenosu dat na jednom vlákně. Při jejich 

konstrukci se využívají principy optoelektroniky a integrované optiky. Tato generace je ve 

stádiu výzkumu a vývoje. 

 Vývoj snímačů dle metod a možností integrace je znázorněn  na obrázku obr. 3 [5]. 

 

Obr.  3. Vývoj senzorů dle integrace elektronických součástek [5] 
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 V současnosti za užití mikrotechniky, miniaturizace a mikroobrábění dochází k rozvoji 

snímačů všech generací. Mikrotechnika způsobila nové rozvoje všech aspektů fyziky, chemie, 

biologie a inženýrství. Disjunkcí energetických domén: elektronických, biochemických, 

mechanických a optických tak vznikají nové struktury mikrosystémů (MEMS, MOEMS 

apod.) [2]. 

2.3 Mikrosystémy 

 Mikrosystémy jsou miniaturizované zařízení, sestava nebo součást definována jako 

malá funkční jednotka s rozměry od µm do několika mm, která propojuje mechanické, 

elektrické, optické, teplotní nebo další energetické domény na jednom čipu, popř. hybridním 

multičipu [2]. Kombinováním mikromechanických konstrukcí, snímacích prvků a úpravou 

signálů je novým začátkem kapitoly v pohledu na senzorovou technologii a realizaci 

mikrosenzorů. Kombinace mikroelektroniky s mikromechanickou strukturou slibuje změnu 

budoucích řídících systémů a umožňuje zcela nové aplikace, které byly dříve příliš nákladné 

pro obchodní účely [5]. 

 Inteligenci v senzorech a mikrosenzorech  lze porozumět jako souhrn funkcí, při 

kterých lze provádět logické operace a komunikace za užití výpočetní techniky. K tomuto 

slouží mikrokontroler (MCU) a integrovaná část obvodu pro komunikaci (např. USART, 

Ethernet, Bluetooth apod.). Lze shrnout, že inteligentní snímač musí mít jednu nebo více 

z těchto tří základních charakteristik [2]: 

 použití logické funkce,  

 komunikaci s jednou nebo více součástkami, 

 vytváření rozhodování pomocí normální nebo fuzzy logiky.  

 Pro řešení logických funkcí uvnitř snímače se užívá mikroprocesoru nebo 

programovatelných logických součástek. Pro integraci mikroprocesoru na jediný substrát 

společně s dalšími elektronickými obvody se využívá např. monolitické technologie nebo 

technologie ASIC (Application Specific Integrated Circuit) [2]. 

 Od inteligentních snímačů se dále vyžaduje schopnost komunikace s uživatelem 

a přednášení potřebných informací o sledovaném procesu. Dále je žádoucí komunikace 

s dalšími snímači a s tím také možnost modifikovat své vlastní snímání a zachytit tak 

abnormální měření. Pro sítě inteligentních snímačů se v současné době v průmyslu hojně 

užívá obousměrné číslicové komunikace pomocí protokolu HART, 1-wire, IO-link apod. [2]. 
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 Rozhodování na základě parametrických dat, přijatých od sítě snímačů, vlivem čehož 

dochází k regulaci řízeného procesu. Budoucí inteligentní snímače budou používat ,,expertní 

systémy“ jako např. fuzzy logika nebo umělé neuronové sítě [2]. 

2.3.1 Rozdělení mikrosystémů  

MEMS - mikro-elektro-mechanický systém - zde je přítomný jak mechanický subsystém, 

transformující fyzikální podstaty na elektrickou veličinu, tak elektronický 

subsystém, zajišťující následné zpracování, neboli postprocessing (zesílení, linearizace, 

filtrace aj.). Produkty MEMS vychází z možností mikroobráběcí techniky a jedná se 

především o pohybové senzory (akcelerometry, gyroskopy…), ale i mikročerpadla, 

mikropohony, mikrocívky aj.  

MOEMS - mikro-opto-elektro-mechanický systém - technologie výroby MEMS, avšak 

s využitím v optických aplikacích jako jsou například optické spínače, bistabilní zrcadla 

a optické žaluzie. Využívají namísto elektrických signálů optické signály. V průmyslu velice 

žádaná disciplína pro řešení, dnes nejžádanější, optické komunikace. 

BIOMEMS - mikro-bio-elektro-mechanický systém - technologie MEMS využívající se v 

oborech biologické a chemické analýzy. V současnosti je největší pozornost věnována 

senzorům Lab-on-a-chip (laboratoř na čipu). Jedná se o velice univerzální zařízení schopné 

detekce různých plynů, biologických bakterií, nervových látek, ale i ke skenování lidské DNA 

a krve. 

2.4 Technologie mikroobrábění 

 Mikroobráběcí techniky umožňují vytvářet struktury mikroskopických rozměrů s 3D 

realizací. S využitím této technologie lze konstruovat mikrosenzory a mikroaktuátory. 

Klíčovým procesem je leptání křemíku, ale lze využít i jiných materiálů jako GaAs, InGaAs, 

AlGaAs, GaN, AlGaN, LiNb  , někdy v kombinaci se sklem, polymery nebo keramikou [2]. 

Mikroobrábění má dva základní přístupy: objemové a povrchové mikroobrábění [2], [5]. 

Uvedeny budou ty nejzákladnější.  

2.4.1 Objemové mikroobrábění (Bulk Micromachining) 

 Jedná se o nejstarší metodu mikroobrábění v MEMS technologiích. Tato technologie 

se využívá k vytváření MEMS komponentů (nosník, membrány, destičky apod.) na základě 

selektivního odstraňování definovaných částí substrátu (křemík, GaAs, sklo atd.). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akcelerometr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gyroskop
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Realizují se tak různé typy senzorů a aktuátorů [2], [5]. Do této kategorie spadá mokré 

a suché leptání. Mokré leptání se dále dělí na izotropní mokré leptání a anizotropní mokré 

leptání. 

2.4.1.1 Izotropní mokré leptání 

 Křemíkový materiál je ponořen do roztoku chemického leptadla. Leptadlem u této 

metody jsou: kyselina chlorovodíkové - HCl s peroxidem vodíku (starší metoda) a v současné 

době rozšířenější užívání směsi fluorovodíku HF, kyseliny dusičné HN   a kyseliny octové 

CH3COOH, jejichž poměr, v jakém jsou tyto tři složky ve směsi zastoupeny, má vliv 

na rychlost leptání [5], [6]. Vzhledem k tomu, že materiál je ponořen do leptadla, dochází 

tak k odstraňování materiálu pod fotorezistovou maskou ve všech směrech stejně. 

2.4.1.2 Anizotropní mokré leptání 

 Křemíkový materiál je ponořen do roztoku chemického leptadla. Jako leptadlo u této 

metody je použit roztok KOH, tedy hydroxid draselný. Užitím této metody dochází 

k řízenému leptání do zvoleného směru [6]. Rozdíl mezi izotropním a anizotropním leptáním 

je zobrazen na obr.  4. 

 

Obr.  4. a) izotropní leptání, b) anizotropní leptání [6] 

2.4.1.3 Suché mikroobrábění. 

 Výhodou suchého leptání oproti mokrému leptání je především menší podleptávání 

a větší anizotropie, která umožňujíce větší poměr mezi hloubkou a šířkou vytvářené struktury 

[2]. Rozlišujeme tři základní technologie - iontové leptání, vysokotlakové plazmové leptání 

a reakční iontové leptání RIE [2]. 

Iontové leptání jedná se o fyzikální proces, který užívá urychlených inertních iontů (např. 

   ), jež narážejí kolmo na povrch a odstraňují materiál substrátu při tlaku      Pa až      

Pa [2]. Tato technologie má malou leptací rychlost a špatnou selektivitu. Užívá se k leptání 

velmi tenkých vrstev. 
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Vysokotlakové plazmové leptání (plasma technologies) je proces, při kterém dochází 

k odstraňování materiálu povrchu reaktivním procesním plynem. Materiál je odpařován 

a odsáván. 

Reaktivní iontové leptání (RIE) kombinuje fyzikální a chemický princip. Reaktivní částice 

reagují s materiálem substrátu pouze za podmínek, že povrch substrátu je aktivován srážkami 

iontů dopadajících z plazmy [2]. 

2.4.2 Povrchové mikroobrábění  (Surface micromachining)  

 Povrchové mikroobrábění je důležité k realizaci pohyblivých struktur na povrchu 

křemíkového substrátu, čímž lze dosáhnout jednoduché integrace struktury společně 

s elektrickými obvody. Tato technologie umožňuje vytvářet komplexní elektronické 

inteligentní systémy na jednom čipu, jako například akcelerometry a gyroskopy [2]. Princip 

spočívá v nanášení tenkých vrstev poly-Si na povrch křemíkového substrátu Si a na obětní 

vrstvu Si   . Nejdříve se za pomocí suchého leptání vytvoří do poly-Si otvor, který 

v konečném důsledku poslouží jako struktura pro uchycení dalších prvků systému 

(mikronosník apod.). Následně se substrát vkládá do roztoku pro mokré leptání, kdy dojde 

k odstranění obětní vrstvy a tak k uvolnění nosníku. Princip této technologie je zobrazen na 

obr.  5. 

 

Obr.  5. Princip povrchového mikroobrábění [6] 

2.4.3 Liga 

 Jeden z novějších mikroobráběcích procesů se nazývá LIGA (název je odvozen 

z němčiny). Jde o spojení LIthographie, Galvanoformung a Abformung. Technologie byla 

vyvinuta v Karlsruhe v Německu. V překladu LIGA znamená kombinaci 

litografie, elektrického pokovování a lisování. Proces LIGA umožňuje velkým poměrem 

realizovat struktury speciálních, jemných a mikro tvarů [5]. Rentgenovým zářením (X-ray) 

se vytvářejí motivy do fotorezistů a tyto tvary jsou následně chemicky vyleptány. Během 

tohoto procesu je opět užito obětní vrstvy, kterou tvoří několika mikronová polyimidová  

vrstva. Doplňková konstrukce se tvoří pomocí galvanizace (elektrodepozice) niklu, kdy se 

ionty kovu v roztoku pohybují v elektrickém poli tak, aby vytvářely povlak na elektrodě, 
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přičemž ionty niklu vyplní masku vytvořenou rentgenovým zářením. Konečnou fází 

je vyleptání polyimidové vrstvy, kdy se uvolní části mikrostruktury. Tato technologie 

umožňuje vytvářet velice drobné struktury, např. ozubené kolečka o průměru lidského vlasu 

[5]. Princip technologie je uveden na obr.  6. 

 

Obr.  6. Princip technologie LIGA [6] 

2.5 Funkce inteligentního snímače 

 Úprava signálu: obvody pro úpravu signálů (zesílení, filtrace) převod signálu pomocí 

A/D převodníku na digitální signál a jeho další zpracování mikrokontrolerem. 

 Digitální přenos signálu rozšiřuje možnosti ve výpočetní technice.  

 Komunikace: vysílat naměřené informace o svém stavu a porovnávat je s ostatními 

senzory připojenými k systému.  

 Kombinované snímání: jediný snímač dokáže měřit více fyzikálních veličin jako 

např.: tlak, teplota, hladina kapaliny, délka, zrychlení atd. 

 Autokalibrace: senzor dokáže rozpoznat a upravit odchylku od požadované hodnoty.  

 Přepočet svých naměřených veličin: dovoluje získat průměrný rozptyl a směrodatnou 

odchylku pro celou sadu měření v rámci kombinovaného snímání. 

 Plug and play: možnost jednoduchého zařazení snímače do jiného typu nadřazeného  

řídícího systému.  

2.5.1 Úprava signálu 

 Sledované fyzikální, chemické nebo biologické jevy jsou snímány a měřeny. Výstup  

měření je nejčastěji zprostředkován v podobě elektrického, pneumatického nebo 

hydraulického signálu, který je tvořen prostřednictvím převodníku, a jeho výstupní signál je 
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transformován na vhodnější formu pro další zpracování. Přehled vzniku signálu z různých 

snímaných fyzikálních veličin je zobrazen v tabulce 1. 

Tabulka  1. Přehled některých fyzikálních veličin a výstupní snímaný signál [7] 

Fyzikální jev Princip snímače Elektrický výstup 

Magnetismus Hallův jev Napětí 

 Reluktance Odpor 

 Termoelektrický jev Napětí 

Teplota Závislost el. odporu na teplotě (Kovové) Odpor 

 Koncentrace nosičů náboje (Termistory)  Odpor 

 Tepelné záření (Pyrometry) Vlnová délka 

 Odporové Odpor 

Vlhkost Kapacitní Kapacita 

 Spektrální metody Vlnová délka 

 Tenzometr Odpor/Napětí 

Síla, váha, Tlak Dynamometr Odpor 

 Piezoelektrický jev Napětí 

 LVDT (induktivní snímače) Napětí 

Pohyb a vibrace Piezoelektrický jev Napětí 

 Mikrofon Napětí 

 Akcelerometry Napětí 

 Hmotnostní měřič průtoku Odpor/Napětí 

Proudění tekutin Sonografie Frekvence 

 Anemometry Odpor 

Hladina kapaliny Ultrazvuk Časová odezva 

 Kondenzátor Kapacita 

Světlo Fotodioda Vlnová délka 

 pH Elektrody Napětí 

Chemické Elektrolytická vodivost Odpor/El.vodivost 

 Fotodioda Vlnová délka 

 Pro kategorii inteligentních snímačů je nejvhodnější elektrický signál, který 

je následně zesílen prostřednictvím zesilovače a následně transformován do digitální podoby. 

Digitální signál je nutný pro komunikaci po dvoubodové (sériové) nebo mnohobodové 
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(ethernet) lince s ostatními zařízeními ve výpočetní technice, jako např. mikroprocesor nebo 

síťový adaptér. Výstup inteligentního snímače tedy odpovídá fyzické vrstvě modelu ISO/OSI. 

K převodu na úroveň unifikovaných napěťových nebo proudových signálů jsou určeny různé 

typy převodníků, využívajících operačních zesilovačů, kdy je velmi často nutné převádět 

analogový signál, byť ve formě elektrického proudu nebo napětí, na digitální (číslicový) 

signál, k čemuž jsou určeny A/D převodníky. Je- li měřící řetězec využíván společně 

s regulačním systémem, a tím je uzavřená regulační soustava, je mnohdy nutné signál 

zpracovaný MCU zaslat zpět na akční členy zpětné vazby, které jsou nejčastěji tvořeny 

pro analogový signál, a tím zajistit opačný převod digitálního signálu prostřednictvím D/A 

převodníku na signál analogový. Celému procesu zpracovávání signálu se říká DSP (Digital 

signal processing) - číslicové zpracování signálu [8]. 

2.5.1.1 Zesilovače 

 Běžně užívaná čidla v praxi a zejména v průmyslu mají ve svém měřícím řetězci 

na svých výstupech analogové signály s velmi malou amplitudou. Získaný elektrický signál 

ze sledovaného procesu je většinou velmi slabý a pro jeho vyhodnocení je nutné jej 

zesílit, k čemuž slouží operační zesilovače (OZ), které převádějí výstupní elektrické veličiny 

z čidel na určité, předem definované hodnoty.  

 Výstupy napěťových převodníků: 

 0 – 5 V, 0 – 10 V, -10 – 0 – 10 V 

 Výstupy proudových převodníků: 

0–20 mA, 4–20 mA  

 V současnosti je využíváno zesilovačů v polovodičové technice přednostně jako 

operačních zesilovačů, které jsou prezentovány jako integrované obvody tvořené tranzistory 

unipolárními (FET, JFET, MOSFET), bipolárními anebo jejich kombinací společně 

s ostatními elektronickými součástkami tvořenými CMOS technologií v jediném pouzdře [7]. 

Existuje nespočet OZ, jejichž konstrukce a obvody jsou tvořeny v závislosti na konkrétním 

druhu zapojení a pro určité účely měřícího řetězce [5]:  

 Univerzální operační zesilovače (General Purpose) 

 zesilovače s malým offsetem (Low Offset) 

 širokopásmové a rychlé oz 

 struktury s téměř nulovým driftem (Auto-zero) 

 vysokorychlostní obvody (High Speed) 
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 nízkošumové zesilovače (Low Noise) 

 čipy s vlastní kalibrací vstupního napěťového offsetu Vos (mCal) 

 zesilovače s nastavitelným ziskem (Programmable gain amplifier, PGA) 

2.5.1.2 A/D, D/A převodníky 

 A/D převodník převádí spojitý napěťový nebo proudový elektrický signál na digitální 

signál ve tvaru binárního čísla. Princip spočívá ve vzorkování spojitého analogového signálu 

(v určitém okamžiku se měří amplituda). Takový signál je nespojitý v čase a tvořen 

posloupností vzorků, které mohou nabývat jakékoliv hodnoty.  

 Vzorkovaný kmitočet musí být podle Shannonova (Nyquistova, Kotělnikova) teorému  

minimálně dvojnásobně větší než nejvyšší přenášený kmitočet, jelikož by se mohly při 

zpětném převodu na analogový signál vlivem aliasingu objevit kmitočty, které v něm nebyly. 

Z tohoto důvodu se před A/D převodník zařazují filtry, čímž lze zajistit optimální úroveň 

užitečného signálu pro převod A/D při maximálním poměru signál/šum, a případně provést 

další úpravy s ohledem na následné zpracování digitálního signálu [8]. Do toho lze zahrnout 

případné potlačení rušivých signálů kmitočtovou filtrací nebo antialiasingovou filtrací apod. 

 Následně je signál kvantován, přičemž průběh signálu se mění skokem a nabývá 

kvantizační hladiny (zaokrouhlení hodnot signálu získaného při vzorkování). Druhy signálů 

jsou znázorněny na obrázku  7. [9]. 

 

Obr.  7. Druhy signálů, kde t -  čas,  s - signál,  Ip - informační parametr [9] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Shannon%C5%AFv_teor%C3%A9m
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Druhy A/D převodníků: 

 Paralelní A/D převodník  

 Převodník s postupnou aproximací 

 A/D převodník s dvojí integrací 

 A/D převodník typu sigma-delta 

 Opačný převod z digitálního signálu na analogový zajišťuje D/A převodník. 

 Součástí A/D převodníků jsou pro účely adresace několika vstupních proměnných 

zabudovány multiplexery (MUX), přičemž se jedná o kombinační logické obvody, jenž 

pracují na principu přepínačů, kdy je podle hodnot řídících signálů přiváděna na výstup jedna 

z několika proměnných [10]. Lze tak využít co nejefektivněji přenos signálů, jelikož tak 

probíhá komunikace po jediném přenosovém médiu. Vzhledem k potřebě kombinovaného 

snímání více fyzikálních veličin je tato součást pro realizaci inteligentního snímače 

nepostradatelná. Převod signálu na jednotlivé signály provádí demultiplexer (DEMUX). 

2.5.1.3 Kompenzace citlivosti 

  V průmyslovém měření fyzikálních veličin dochází k mnoha vlivům, které 

zásadním způsobem snižují citlivost snímačů nebo zhoršují jejich další důležité vlastnosti. 

Z tohoto důvodu jsou nutné eliminace rušivých elementů již v místě kolem senzoru, uvnitř 

senzoru, během analogového předzpracování (snižováním nebo rušením šumu, offsetu 

a driftu), korekce linearity, korekce kmitočtových vlastností nebo při digitálním zpracování 

signálů (aplikací algoritmů číslicového zpracování signálů) [8]. 

2.5.1.4 Mikrokontoler 

 Mikrokontoler nebo taktéž jednočipový počítač, je složení programovatelných 

polovodičových součástek, integrovaných v jediný obvod. Mikrokontroler obsahuje všechny 

podstatné části mikropočítače, které jsou potřebné pro nejrůznější zpracování dat a řízení 

procesů [10]. Řízení probíhá za užití logických obvodů a pomocí instrukcí, které řeší určité 

úlohy a ty jsou prováděny v časovém sledu. Každá instrukce popisuje jednu relativně 

jednoduchou operaci, přičemž komplikovanější příkazy se skládají z algoritmů [10]. Užitím 

algoritmů, uložených v paměti mikrokontroleru, lze vytvořit úlohy typu autodiagnostika 

(kontrola naměřených hodnot), autokalibrace a plug and play (komunikace s ostatními 

zařízeními v nadřazeném systému - podmíněno standardizací). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D/A_p%C5%99evodn%C3%ADk
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 Základní části mikrokontroleru: 

 Řadič a aritmetická jednotka (podle šířky datového slova 4, 8, 16 nebo 32 bitové) 

 Paměť programu (EPROM, EEPROM, ROM, Flash) 

 Oscilátor (RC článek nebo krystal) 

 obvody pro vstup a výstup dat 

2.5.2 Požadavky, kladené na interface inteligentního snímače 

 Interface inteligentního snímače lze vníma t jako obvody pro úpravu signálu 

a mikrosenzory na jediném monolitickém nebo hybridním čipu. Z hlediska monolitické 

technologie jsou obvody pro úpravu signálu a mikrosenzory umístěny na jediném čipu, čímž 

lze tento čip považovat za inteligentní snímač. V případě hybridní technologie, kdy je část 

obvodů realizována mimo čip, záleží na podmínkách, jako jsou funkce interface, technologie, 

okolní prostředí, použité pouzdro a náklady vynaložené na výrobu a testování daného zařízení 

[2]. Požadavky kladené na inteligentní snímače lze rozdělit podle popisu funkcí obvodů 

interface na tři skupiny, jak je uvedeno v tabulce 2. [2], přičemž se nejprve integrují primární 

funkce a při dosažení kompatibility procesů, je možné na čip implementovat funkcí více.  

Tabulka  2. Požadavky kladené na interface inteligentního snímače [2]  

Primární funkce Sekundární funkce Terciální funkce 

Zesílení Filtrace signálu Zmenšení offsetu 

Zvýšení odstupu signál/šum Kompenzace citlivosti Korekce nelinearit 

Převod signálu  Autotestovatelnost Zmenšení driftu 

Multiplexování Zlepšení časové odezvy Autokalibrace 

2.5.3 Komunikace inteligentních snímačů 

 V průmyslové praxi je již dlouhodobě zažitá analogová komunikace, nejčastěji 

s výstupní veličinou ve formě analogového proudu pro přenos na delší vzdálenosti s rozsahem 

4 až 20 mA, 0 až 20 mA nebo napětí pro přenos vnitřních částí s rozsahem 0 až 10 V. 

Vzhledem k současné době, kdy se výroba urychluje, zpřesňuje a zejména se začíná využívat 

pokročilejších technologií automatizace a robotizace, vyvstala potřeba přesnějšího zpracování 

měřených výsledků a vzájemné komunikace mezi senzorem a okolními systémy.  Tyto 

podmínky splňuje datová digitální komunikace, která umožňuje využití výpočetní techniky. 
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 Pro tyto účely byly navrženy koncepce inteligentních snímačů, které lze jednoduše 

v průmyslové praxi zaměnit za stávající analogové, bez zásahu do původní instalace [11]. 

Přenos dat a digitální komunikace v průmyslovém provozu probíhá prostřednictvím digitální 

sériové sběrnice (BUS), která zajišťuje strukturované řízení, umožňující paralelní chod 

a zpracovávání dat během řízení v reálném čase. Přenos je veden přes moderní elektronické 

média (Ethernet, Intranet, Internet, optické vodiče, bezdrátové sítě atd.). Filosofie vychází 

z koncepce lokálních počítačových sítí. Různé typy topologií jako hvězda, prsten a lineární 

(strom, multidrop) jsou znázorněny na obrázku 8. [5]. Důležitým aspektem využití 

konkrétního sběrnicového systému je jeho kompatibilita na fyzické úrovni referenčního 

modelu ISO/OSI u přenosových technologií (RS 232C, RS 422, RS 485, 1-wire, USB, 

Ethernet, Hart, I/O link ) [5]. 

 

Obr.  8. Topologie sítí [5] 

2.5.3.1 HART digitální komunikace 

 Protokol obousměrné číslicové komunikace HART (Highway Addressable Remote 

Transducer) je vhodný k instalaci inteligentních snímačů i akčních členů, jelikož jej lze 

realizovat bez nutnosti výstavby nové komunikační trasy a lze tak využít analogové proudové 

smyčky (4 - 20 mA), která je v praxi velmi často užívána [12]. 
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 Výhodou protokolu HART je možnost přenášet naměřené hodnoty jak v analogové tak 

i číslicové formě, čímž lze vyloučit chyby vzniklé ADC převodem, a vést informace ohledně 

snímače (ID, kalibrace a dálková diagnostika). Protokol HART umožňuje řídicímu systému 

kontinuálně monitorovat sledovaný proces a ověřovat nasnímané hodnoty, čímž poskytuje 

rychlou odezvu při detekci chyb přístrojů nebo proudové smyčky. Využití protokolu HART 

zejména v oblastech [12]: 

 Nastavení, představení a rekalibrace snímače  

 Čtení naměřených dat 

 Diagnostika zařízení a řešení havarijního stavu na dálku 

 Možnost vedení historie (poruch, hodnot, údržby)  

 Přenos informace probíhá prostřednictvím frekvenčně klíčovaných signálu (FSK - 

Frequency Shift Keying), přičemž se jedná o metodu frekvenční modulace, u které je digitální 

informace přenášena pomocí diskrétních změn frekvence nosné vlny [12]. Parametry 

frekvenčního klíčování odpovídají komunikačnímu standardu Bell202, přičemž logické 1 

odpovídá úsek  signálu o kmitočtu 1200 Hz a logické 0 odpovídá úsek signálu o kmitočtu 

2200 Hz jak je znázorněno na obrázku  9. 

 

Obr.  9. Přenos signálu pomocí protokolu HART [12] 

 Amplituda digitálního signálu je nízká a odpovídá 0,5 mA, dále se signál superponuje 

na stejnosměrný proudový signál, přičemž střední hodnota tohoto superponovaného signálu je 

nulová, proto nečiní přidání digitální komunikace do proudové smyčky žádné potíže [12]. 

Přenos informace je organizován skrz zařízení master-slave. Master dostává informace 

ohledně stavu zařízení slave přibližně dvakrát za sekundu a slave komunikuje pouze 
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v případě, je- li mastrem k tomuto vyzván. Přenosová rychlost je fixní 1200 b/s.  Zařízení 

master vysílá signály ve formě napěťových úrovní a slave ve formě proudových signálů. 

Bloky zpráv jsou kódovány jako posloupnost 8-bitových bytů převedených do sériového tvaru 

přenášejících se konvenčními sériovými kanály USART (RS-232), kde je každému bitu 

přiřazen start bit, paritní bit a stop bit. Protokol HART používá lichou paritu [12].  

2.5.3.2 1-Wire digitální komunikace 

 Sběrnice 1-wire navržená firmou Dallas Semiconductor, patří mezi sběrnice, na které 

lze prostřednictvím dvou vodičů připojit několik zařízení k řídící jednotce.  Princip spočívá 

v jediném řídícím obvodu (master) a ostatních ovládaných zařízeních (slave), které mají 

všechny obvody připojené na společnou zem a paralelně na společný datový vodič. Mezi 

datovým vodičem a napájecím napětím je připojen rezistor cca 5kΩ , který zajišťuje při 

nesepnutém spínači logickou 1 na sběrnici (pull up rezistor). Master zahájí komunikaci reset 

pulsem tak, že datový vodič uzemní a uvede do logické 0 a na takovéto úrovni jej drží 

minimálně 480 μs [13]. Následně sběrnici uvolní a naslouchá. Slave zařízení tak detekuje 

vzestupnou hranu a po prodlevě (15 - 60 μs) stáhne sběrnici na 60 - 240 μs k logické 0. Pokud 

se takto slave správně ohlásí, tak začne master vysílat a přijímat data [13]. Data jsou vysílána 

v časových úsecích (time slotech), přičemž jeden slot je dlouhý 60 - 120 μs a během tohoto 

slotu je vyslán nebo přijat jeden bit informace. Mezi sloty jsou 1μs prodlevy.  Průběhy 

na sběrnici 1-wire jsou znázorněny na obr.  10. funkce reset, obr.  11. funkce vysílání dat 

a obr. 12. funkce příjem dat. Je- li komunikace řízená mikrokontrolérem, vypadá algoritmus 

následovně [13]: 

Reset 

 Stáhnout sběrnici na 0, počkat 480 µs  

 Uvolnit sběrnici, počkat 70 µs  

 Přečíst sběrnici, je- li ve stavu log. 0, je na ní připojeno nějaké zařízení. Pokud je v log. 

1, žádné zařízení připojeno není. 

 Počkat 410 µs 

Zápis log. 1 

 Stáhnout sběrnici na 0, počkat 6 µs  

 Uvolnit sběrnici, počkat 64 µs  

Zápis log. 0 

 Stáhnout sběrnici na 0, počkat 60 µs  

 Uvolnit sběrnici, počkat 10 µs  
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Čtení 

 Stáhnout sběrnici na 0, počkat 6 µs  

 Uvolnit sběrnici, počkat 9 µs  

 Přečíst sběrnici. Její stav udává přečtený bit.  

 Počkat 55 µs 

 

Obr.  10. Funkce reset [13] 

 

Obr.  11. Funkce vysílání dat [13] 

 

Obr.  12. Funkce příjem dat [13] 
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 Každé zařízení připojené na sběrnici 1-wire má v sobě zabudovanou paměť ROM, 

která obsahuje 64-bitové unikátní číslo, což umožňuje rozlišovat jednotlivá zařízení od sebe.  

Unikátní číslo je složeno ze spodního 8 bit kódu určeného pro model zařízení, 48 bit 

sériového čísla pro ID zařízení a z nejvyššího 8 bit CRC kódu určeného pro detekci chyb 

během přenosu či ukládání dat (kontrolní součet) [13].  

2.5.3.3 I/O Link 

 IO-Link je digitální komunikace typu bod-bod (point-to-point) s topologií hvězdy, 

v jejímž středu se nachází IO-Link Master, který řídí a navazuje komunikaci se Slave  

zařízeními a umožňuje tak připojení a komunikaci mezi různými snímači a akčními členy po 

sériové sběrnici. IO-Link master funguje jako komunikační brána k nadřazeným 

průmyslovým sběrnicím. Tím lze snímače, které mají integrovány vstupně-výstupní moduly 

(remote I/O devices), plně vzdáleně ovládat. I/O-Link Master musí být sestaven proto tak, aby 

našel pro všechny snímače dostatek konektorů, jelikož tyto jsou do I/O Master zapojovány 

jednotlivě, čímž odpadává adresování. Připojení je znázorněno na obr.  13. [11]. 

 

 Komunikace, kterou vždy iniciuje Master zasláním řídících a konfiguračních 

parametrů, se realizuje přenosem bajtů, které tvoří rámce (Frame), jenž jsou tvořeny linkovou 

vrstvou DLL, kde se provádí základní dekódování příkazů a služeb  [11]. Po dekódování 

je následně na aplikační vrstvě, aby byly příkazy a služby vykonány. 

  

Obr.  13. Připojení digitální sběrnice IO-link k nadřazené sběrnici [11] 
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 Startovací rutina je řízená systémovým managementem SM, který řídí stav 

na signálovém vodiči prostřednictvím linkové DLL a fyzické vrstvy PHY jak je znázorněno 

na obr.  14. [11]. 

 

Obr.  14. Komunikace IO-Link prostřednictvím ISO/OSI modelu [11] 

 Rámce (Frame) mohou následně zasílat data po IO-Link medium typu procesních dat 

(naměřené hodnoty), data na vyžádání (stav, ID), přímé parametry (diagnostika) a události 

(potřebná údržba, výměna) [11]. 

 Kódování bitového sériového přenosu je řešeno metodou NRZ (Non Return to Zero), 

kde logické 1 odpovídá napětí o velikosti 24 V mezi vodiči L+ a C/Q. Stav logické 0 

odpovídá napětí 0 V mezi vodiči L+ a C/Q. Díky tomuto kódování bitů lze v IO -Link 

komunikaci využít již zmíněné možnosti dvouvodičového nebo třívodičového rozhraní 

(propojení), které se označuje jako PHY1, resp. PHY 2 [11]. Možnost připojení třívodičového 

rozhraní je znázorněno na obr.  15. [11]. 

 

Obr.  15. Možnost připojení IO-Link komunikaci přes třívodičové rozhraní [11] 
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2.6 Struktura inteligentního snímače 

Vstupní část - zajišťuje vstup a převod měřených fyzikálních veličin na veličiny 

elektrické, které jsou zesíleny, filtrovány a vhodně převedeny na normovaný elektrický 

signál. Dále je snímač opatřen ochrannými prvky proti parazitním vlivům. Vstupní část 

je mnohdy vybavena přepínáním mezi jednotlivými snímači, kdy tento člen rozpozná, 

z kterého snímače signál přichází a logicky jej zařadí pomocí adresace. Vnitřní část 

je tvořena převodníky, membránami, zesilovači, stabilizátory atd. 

Vnitřní část - provádí analogově-číslicový převod a většinu aritmetických operací. 

Zajišťuje nastavení nulové hodnoty, kompenzaci vlivů okolí (např. teploty), linearizaci 

v celém rozsahu vstupních veličin, autokalibraci měřicí funkce, autodiagnostické funkce, 

statické vyhodnocování měřených dat, hlídaní mezí atd. Vnitřní část je tvořena A/D a D/A 

převodníky, paměťmi, komparátory, generátory, mikroprocesory atd. 

Výstupní část - zajišťuje komunikaci mezi senzory a ostatními zařízeními 

prostřednictvím integrovaného rozhraní se sběrnicovým systémem, signalizaci vlastní 

funkce a stavu, případně převod číslicového signálu na normalizovaný analogový 

výstupní signál, signalizaci měřené veličiny.  

2.7  Standardy IEEE 1451 

 Současný trh inteligentních snímačů je velmi různorodý. Výrobci hledají stále nové 

a úspornější metody vytváření inteligentní snímačů a vzniká tak nepřeberné množství metod 

připojení snímačů do periferie, komunikačních protokolů, sběrnic a propojení snímačů do sítí 

či bezdrátových sítí. Pro výrobce inteligentních snímačů by bylo velice nákladné vytvářet 

jedinečné inteligentní snímače pro každou síť na trhu. Z tohoto důvodu se začaly všeobecně 

přijímat sady otevřených standardů IEEE 1451, které obsahují popis modelu inteligentního 

snímače schopného pracovat v komunikační síti [5]. Standard byl vytvořen v roce 1993 a to 

při příležitosti konání konference a veletrhu Sensors Expo na jednání komise TC9 (Technical 

Committee on Sensor Technology), patřící pod Instrument and Measurment Society 

společnosti IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) [14].  

 Standardy zahrnují popis hardwarové části, charakteristiky popisující chování a jeho 

podstatné vlastnosti. Dále jsou zahrnuty typy datových komunikací a metody implementace 

do vyšší úrovně řízení. Základní rozložení oblastí zájmu standardu IEEE 1451 a jejich vazby 

jsou znázorněny na obr.  16. [14]. 
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Obr.  16. Základní rozložení oblastí zájmu standardu IEEE 1451 a jejich vazby [5] 

 Hlavním cílem standardu IEEE 1451 je definovat obecně přijímané metody 

komunikačních rozhraní pro připojení snímačů k nástrojům a instrumentacím vyšší úrovně 

automatického řízení přes lokální síť nebo internet. Standardy tak usnadňují vytvoření 

senzorových sítí a jejich datovou interoperabilitu na internetu. Usnadní tak výrobcům, i přes 

rozmanitě vytvořené zařízení, jednoduché připojení a umožní tak vytvářet projekty typu 

internet věcí (IoT), průmyslový internet věcí (IIoT) a Cyber-fyzickální systémy (Cps) pro 

aplikace od nejjednodušších sítí po inteligentní budovy, inteligentní zdravotnické péče, 

inteligentní dopravu atd [15]. 

 Postupem času bylo dohodnuto Národním institutem pro normalizaci a techniku 

(National Institute of Standards and Technology – NIST) společně s IEEE zavedení 

společného komunikačního rozhraní pro inteligentní převodníky [15] [16]. Vytvořeno bylo 

celkem šest technických odvětví, přičemž každé pracuje na různých částech nezávislého  
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objektového modelu integrace snímačů do průmyslových sítí, prostředí intranetů a internetu. 

Jednotlivé skupiny se věnují tématům s úkoly [14] [16]: 

2.7.1 IEEE 1451.0 

 Norma, která má udržovat činnost ostatních skupin ve vzájemném souladu 

při zachování kompatibility dílčích částí standardu IEEE 1451 a stanovit základní množiny 

funkcí a komunikačních protokolů společných všem verzím standardu. Dále standard ukládá 

výrobci povinnost k snímacím zařízením vytvářet soubor elektronických dat, které obsahují 

veškeré specifikace v provozním použití, výkon, napájení atd. Pro tento soubor se zavedl 

název jako TEDS nebo Data Sheet [15]. Standard je zaváděn od roku 2008 a je taktéž znám 

jako ISO/IEC/IEEE 21450 [16]. 

2.7.2 IEEE 1451.1 

 Norma, která navrhuje jednotný, kompletní objektový model a konzistentní přístup 

snadného připojení snímačů a pohonů k různým typům komunikačních sítí a současně 

stanovuje typy proměnných a způsoby přístupu k nim. Modul pro připojení k síti 

je označován jako network-capable application processors (NCAP) a může obsahovat i další 

části inteligence [15]. Na obrázku  17. jsou znázorněny základní hardwarové a softwarové 

komponenty objektového modelu.  

 

Obr.  17. Objektový model NCAP [5] 

 Standard je zaveden od roku 1999 a v současné době se chystá jeho revize, která 

je plánována na rok 2016. Standard je také označován jako ISO/IEC/IEEE 21451-1 [16]. 
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2.7.3 IEEE 1451.2 

 Norma definující hardwarové rozhraní schopné komunikace s vyšší úrovní sítě 

(NCAP) a komunikačním rozhraním snímačů (STIM). Zkratka STIM označuje zapojení 

vícero snímačů v síti. Pro účely této normy je nejčastěji použito ve snímačích mikroprocesoru 

a paměti, přičemž do tohoto je nahrán komunikační protokol TEDS (Transducer Electronic 

Data Sheets) [16]. Protokol TEDS je uložen v paměti čipu v podobě elektronických dat ve 

standardizovaném formátu a umožňuje snímači podávat o sobě informace, jako například ID 

výrobce, sériové číslo, informace o umístění, kalibrační data, parametry a rozsahy měření, 

pomocí čehož se snímač v síti sám rozpozná,  popíše a automaticky nakonfiguruje. 

Na obr.  18. je znázorněn síťový model smart převodníku, kde pevné linky představují 

hardware modelu a přerušované software [5]. 

 

Obr.  18. Síťový model smart převodníku [5] 

 Standard je zaveden od roku 1997 a v současné době probíhá jeho revize, přičemž 

tato se chystá na rok 2016. Standard také označován jako 21451-2 normy ISO/IEC/IEEE [16].  

2.7.4 IEEE 1451.3 

 Norma definující rozhraní, řešící digitální připojení více fyzicky nezávislých snímačů 

(kombinovaný STIM) přes analogové médium [14]. Norma určuje, jakým způsobem mají být 

digitální informace přenášeny přes analogové datové vodiče a jak mají být uloženy. Rozhraní 

je tvořeno softwarově prostřednictvím komunikačního protokolu TEDS, který umožňuje 

identifikaci, výměnu za provozu, časovou synchronizaci a automatické nastavení snímačů 

v síti [14]. 
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2.7.5 IEEE 1451.4 

 Norma umožňující kombinovaného analog-digitálního režimu (mixed-mode 

connection) při komunikaci v síti. Specifikuje, jak má probíhat přenos analogových signálů 

společně s digitálním signálem a protokolem TEDS na jediném drátě [16]. Dále nabízí 

kompatibilitu se staršími systémy [14]. Názorným příkladem tohoto standardu může být 

HART digitální komunikace, která již byla vysvětlena výše. Standard je zaveden od roku 

2004 a v současné době se chystá jeho revize, která je plánovaná v roce 2016. Standard 

je označován také jako ISO/IEC/IEEE 21451-4 [16]. 

2.7.6 IEEE 1451.5 

 Norma stanovující metody komunikace a formátu přenosu dat v bezdrátové síti pro 

snímače a akční členy. Standard pracuje na základě komunikačních protokolů vytvořených 

pro IEEE 802.11x (WiFi), IEEE 802.12.1 (Bluetooth), IEEE 802.15.4 (ZigBee) a 6LoWPAN 

[16]. 6LoWPAN je IP-řízený protokol (kompatibilní s IPv6), s jehož pomocí lze umožnit 

přístup nízko výkonových zařízení do sítě a internetu věcí [17]. Standard je zaveden od roku 

2008 a na rok 2016 se plánuje jeho revize. Standard je také označován jako ISO/IEC/IEEE 

21451-5 [16]. 

2.8 Shrnutí specifikací inteligentních snímačů 

 Vytváření „inteligence“ v měřicí technice zahrnuje využití inteligentních materiálů, 

inteligentní struktury a inteligentního softwaru [2].  

 Inteligentní materiály jsou schopné reagovat na změnu ve svém okolí bez nutnosti 

externího řídicího systému. Změny mohou být vyvolány například vlivem napětí, tlaku, 

teploty nebo účinkem působení elektrického nebo magnetického pole, na které materiál 

reaguje změnou napěťových polí, změnou rotací segmentů v molekulární struktuře, atd. Pro 

inteligentní snímače je svatým grálem křemík.  

 Inteligentní struktury jsou vytvářeny mikroobráběcí technologií. Takto vytvořené 

struktury jsou dále pomocí ASIC, VLSI (procesy pro integrování elektrických obvodů) 

kompletovány do jednotných prvků. Vznikají tak sofistikované součástky, které jsou schopny 

zesílení signálů a potlačení nežádoucích rušivých vstupů na jediném čipu. 

 Inteligentní software zařizuje logické operace a algoritmy pro zpracovávání signálů, 

které mohou být výpočetní technikou měněny nebo upravovány. Tyto činnosti jsou umožněny 

integrací s mikropočítačem [2]. 
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3. Výhody v provozním použití  

 Výhodou inteligence v řídicích systémech je zakomponování programovatelných 

součástek a řízení výstupu za pomocí logických operací prostřednictvím mikroprocesoru 

a komunikace snímačů mezi sebou a řídícím nebo informačním systémem. Má-li být zajištěn 

dokonalý přehled a kontrola nad jednotlivými prvky regulovaného systému včetně jejich 

optimálního spolupůsobení, musí být jednotlivé části regulace začleněny do celého objektu 

systémového řízení. Začlenění do systému může být centralizované nebo decentralizované. 

  Centralizovaný systém (obr. 19) během řízení sbírá množství dat, které následně 

zasílá do výkonného programovatelného automatu (PLC) a po zpracování se data zobrazují 

na centrálním pracovišti - dozorny. Zde se data zobrazují na ukazovacích přístrojích. Dříve 

se používaly ručičkové zobrazovací přístroje, dnes se převážně jedná o výpočetní techniku. 

Komplexní řízení složitějších procesů vyžaduje mít současný přehled o velkém počtu veličin, 

což znamená vyvedení jednotlivých veličin k řídícímu PLC. Takovýto systém představuje  

velkou problematiku v odvětví přenosu signálu prostřednictvím média na delší vzdálenosti 

a kompenzace rušivých vlivů. Další nedostatek nastává při výpadku elektrické energie, kdy 

dochází k ochromení všech připojených prvků [18]. 

 Současným trendem je zavádění decentralizovaného systému řízení (obr.  20.),  

během něhož dochází k přenosu funkcí z vyšších pater řídicího systému na nejnižší prvky 

řídicího systému: snímače, akční členy a dálkové ovládání, které jsou schopny mezi sebou 

komunikovat po datové sběrnici bez nutnosti komunikace s centrálním PLC , a tak dochází 

ke zmírnění zátěže pro řídící orgán a zvyšuje produktivitu celého řízeného systému  [18]. 

K realizaci mají sloužit právě inteligentní snímače a akční členy.  

 

             Obr.  19. Centralizovaný systém              Obr.  20. Decentralizovaný systém 
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 Jako příklad využití inteligentních snímačů a jejich výhod budou uvedeny snímače 

společnosti SICK s technologií Sensor Solution. Společnost SICK dohromady se společností 

Siemens a KHS GmbH vytvořily automatizovanou linku pro připevnění rukojetí na balení pet 

láhví po šesti kusech (obr.  21.) [19]. Řídicí systém využívá celosvětovou standardizovanou 

IO technologii (IEC 61131-9) umožňující komunikaci od řídící úrovně až po nejspodnější 

úroveň automatizace [19]. V závislosti na používání této technologie lze dosáhnout podstatně  

větší flexibility, funkčnosti a účinnosti, při optimalizaci jednotlivých procesů celého řídícího 

systému současně. Snímače jsou vybaveny určitým stupněm "inteligence" a přebírají některé 

řídící funkce [19].  

 Nastavení, diagnostika a kompenzace rušivých vlivů, které musely být dříve 

programovány v řídicím systému, lze řešit přímo u snímačů samotných, během procesu 

události, nezávisle na sobě. V podstatě je takový systém schopen diagnostiky svých 

komponentů v reálném čase i flexibilní konfigurace snímačů na dálku [19]. 

 Systém v důsledku inovativních funkcí inteligentní snímačů dokáže v průběhu procesu 

nezávisle na sobě měřit čas a rychlost projíždějících objektů před snímačem za souběžného 

sledování rotační frekvence dopravníkových pásů. Naměřené hodnoty jsou převáděny 

na ovládací prvek, jenž umožňuje změnu rychlosti pásů na základě dopravovaného balení pet 

láhví, které jsou na pásech uloženy nepravidelně [19].  

 

Obr.  21. Automatizovaná linka s technologií Sensor Solution [19] 
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1) Pomocí funkce "časového razítka" provádí fotoelektrický reflexní snímač WL12 (obr.  

22.) kvalitní detekci koncových hran transparentního balení pet láhví na dopravníkovém 

pásu. Naměřené informace se přenáší na ovládací prvek s největší přesností ve formě 

časového razítka.  Výhodou je funkce ovládacího prvku, který na základě funkce 

časového razítka, bez ohledu na dobu cyklu, řídí pneumatické šoupátko a dopravníkové 

pásy, čímž dochází k dokonalé synchronizaci dynamických procesů při vysoké rychlosti 

[19]. 

 

                   Obr.  22. Reflexní snímač [20], Obr.  23. Indukční více-úlohový snímač [20] 

2) MPA analogový polohovací senzor (viz obr.  21) a pneumatické šoupátko tvoří lineární, 

snímači řízený systém s funkcí "časového razítka". Výhodou toho je aktivace 

pneumatického šoupátka na základě detekce balení pet láhví z WL12 fotoelektrického 

reflexního čidla s funkcí časového razítka [19]. 

3) Na lince se dále nachází snímač WSE4S-3, který tvoří miniaturní světelnou závoru 

s funkcí "časovač". Pomocí této funkce určuje časový rozestup mezi balením pet láhví 

a tyto informace převádí na ovládání vyšší úrovně. Dále jsou tyto informace převáděny 

k aktivaci robotické paže, která přiděluje papírové rukojeti na balení pet láhví. Výhodou 

zde je odlehčení ovládacího prvku (robotické paže), která je aktivována až v momentě 

potřeby [19]. 

4) WL4 fotoelektrický reflexní snímač s funkcí "vysokorychlostního čítání" se používá pro 

snímání nepřímé délky rozvinutého dopravníkového pásu a prostřednictvím odbrzďovače 

zrychluje nebo zpomaluje rychlost dopravníkových pásů. Výhodou toho je, že rozvinutí 

dopravních pásů se kontroluje přímo ve snímači, takže již není nutné, aby ovládací prvek 

byl připojen k vyšší úrovni ovládání [19]. Na obrázku  20. v případě 1 je aktivován pouze 

vrchní dopravníkový pás a spodní je zastaven až do doby, než je na něj přivedeno balení 

pet láhví. Na základě rozestupu mezi balením následně pás zrychlí nebo zpomalí, pokud 

je třeba naložit další balení. Pokud je dopravníkový pás prázdný, tak se zastaví a čeká 

na aktivaci od fotoelektrického snímače (obr.  20.) [19]. 
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5) Indukční více-úlohové snímače (obr.  23.) současně monitorují rychlost a zrychlení 

dopravníkových pásů, detekcí záběrných ploch nebo vyřezaných ploch ozubených kol, 

a tyto informace přenášejí na vizualizační zařízení. Výhodou tohoto postupu je vyšší 

přehlednost probíhajícího dynamického systému v reálném čase [19]. 

 Hlavní výhody inteligentních snímačů nastávají v momentě připojení do sítí. 

Prostřednictvím sítí PAN, LAN, MAN, WAN a zejména propojením těchto sítí do globální 

celosvětové sítě zvané Internet, jsou schopné automatické linky podobné té, která byla výše 

uvedená, zahájit svou výrobu na základě příkazů ze souboru snímačů umístěných 

ve velkoskladu, kde již produkty dochází nebo výroba započne na základě uvedených 

parametrů uživatelem z internetu. Vznikají tak projekty jako například průmysl 4.0  nebo 

Internet věcí, atd. 

3.1 Průmysl 4.0 

 Koncepce vytváří "chytré" továrny, kde jsou všechny úrovně výrobního řetězce 

digitálně propojeny. Veškeré průmyslové zařízení, snímače, robotické paže, dopravníkové 

pásy apod., budou propojeny do kyberneticko-fyzikálních systémů - CPS (Cyber-Physical 

Systems), díky čemuž budou "chytré továrny" schopny samostatné výroby, diagnostiky, 

kontroly kvality nebo případně rekonfigurování svých zařízení pro přizpůsobení výroby 

nových součástí v reálném čase na základě poptávky nebo jako reakcí na změnu ve výrobním 

procesu uzpůsobeném nefunkčním zařízením. V tomto pojetí již mizí smysl centrálního 

hierarchického řízení a veškeré procesy komunikace koordinace nabývají decentralizovaný 

charakter [21]. 

3.1.1 CPS (Cyber-Physical Systems) 

 Cyber-Physical Systems (Kyber-Fyzikální systémy) jsou navrženy pro přehledné 

integrování na sobě závislých výpočetních algoritmů a fyzických součástí. Inženýrská 

disciplína CPS spojuje problematiku abstrakce pro modelování fyzikálních dějů (diferenciální 

rovnice, stochastické procesy) s abstrakcí, které jsou vytvářeny v informatice (algoritmy a 

programy) a společně tak poskytují nové poznatky. Koncept CPS modelu systému je 

znázorněn na obrázku  24. [22]. 
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Obr.  24. Koncept CPS modelu [22] 

3.2 Internet věcí 

 Koncept slouží pro zabudování snímačů do každého zařízení a jejich následné 

propojení přes síťové prostředky. Vznikají tak chytré domácnosti, skleníky, chytré kanceláře, 

atd. Příkladem může být malá meteorologická stanice, která zprostředkovává informace 

ohledně aktuálního počasí a tyto informace následně přenáší do domácnosti, kde dojde 

na základě špatného počasí k uzavření oken, nebo v případě horkých dnů k zapnutí 

klimatizace. Chytrá lednice může snímat, dle čárových kódů, uživatelem nastavené potraviny 

a tyto, v případě nedostatku, objednat na internetu. Na základě námi nastaveného budíku lze 

v čas buzení nastavit sepnutí kávovaru, spuštění počítače a automatické otevření emailové 

pošty. Možností je nepřeberně mnoho a záleží pouze na kreativitě vývojářů a inženýrů k jejich 

aplikacím. 
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4. Porovnání inteligentních senzorů s klasickými senzory a 

nevýhody inteligentních snímačů v provozním použití 

 Obvody inteligentního snímače jsou zakomponovány na jediném čipu velmi malých 

rozměrů, na kterém se nachází všechny obvody pro úpravu a zpracování signálu (analog-

digitální komunikace, linearizace, autodiagnostika, hlídaní mezí, filtrace aj.). Což samozřejmě 

vede k miniaturizaci snímačů a umožňuje snímání fyzikálních veličin v mikro či nano světě  

(Integrované teplotní mikrostruktury MOS). Klasické snímače zabírají příliš mnoho 

místa, a tedy jejich využití předpokládáme především v makro-světě (Dilatační teploměry). 

 Výpočetní úlohy klasických snímačů jsou zpracovávány v centrálních systémech. 

Výpočetní úlohy inteligentních snímačů jsou přesunuty do místa snímání a je tak odlehčen 

centrální systém a vznikají decentralizované systémy, které uvolní výkon potřebný k ostatním 

činnostem centrálního systému. Vliv rušivých elementů (např. vibrace, teplota, 

elektromagnetické rušení) jsou z části omezeny vzhledem k přenosu informací číslicovou 

metodou.  

 Na čipu je dále zabudováno hardwarové rozhraní umožňující komunikaci snímače 

v síti, čímž lze dosáhnout jeho dálkové diagnostiky a nastavení snímačů pomocí adresace. 

Technik s tabletem, pomocí bezdrátového přenosu informací, může provádět kontrolu 

integrity nebo provést test, zdali snímač pracuje spolehlivě či se blíží jeho doba výměny. 

Inteligentní snímač může sám nahlásit chybu měření. Klasické snímače a jejich životnost je v 

současné době zjišťována manuálně technikem, jeho vizuální kontrolou nebo vedením 

administrativní činností v technickém popisu zařízení. 

 Možnost zapojení celého systému do prostředí intranetu a internetu, kde lze vytvářet 

pomocí inteligentních prvků autonomní decentralizované systémy (Průmysl 4.0)  nebo chytré 

domácnosti  (Internet věcí).  

 Inteligence však přináší určitá rizika, kterým je nutné věnovat větší pozornost. Na trhu 

spotřební elektroniky se mohou objevit snímače nebo jiné spotřebiče, které budou slibovat 

"inteligenci", avšak se jednoduše bude jednat o „šidítka“ a prvky inteligence v žádném 

případě obsahovat nebudou. 

 Vlivem miniaturizace a integrování elektronických součástek odpadává možnost 

opravy. Pro masivní výrobu bude tento nedostatek zanedbatelný, jelikož cena pro hromadnou 

výrobu je nízká, ba naopak za výrobu unikátních zařízení si zákazník zaplatí mnohem více.  
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 Důležitá je správná volba dodavatele a výrobce. Nezkušení dodavatelé mohou 

navrhovat systémy, jejichž funkčnost nebude ideální a často povede k pádu celého systému, 

přičemž může dojít k častým prostojům ve výrobě nebo dokonce ohrožení lidského života, 

a z tohoto důvodu bude nutná účast odborníků. Tato skutečnost vede k vysokým nárokům na 

vzdělání, kdy bude nutné nové proškolování zaměstnanců [21]. 

 Zásadním rizikem chytrých technologií je jejich zabezpečení. Využívání inteligentních 

prvků v síťových technologiích může vést ke ztrátě důležitých informací. Zkušeným 

programátorům s dokonalou znalostí programovacích jazyků (hackerům) se může podařit 

získat know-how společnosti nebo dokonce i sabotování výroby. Chytrou domácnost 

po zdolání bezpečnostních prvků bude možno nabourat a zloděj si bude schopen otevřít 

vstupní dveře či okno. Zabezpečení takovýchto systému bude stěžejní a nároky 

na zabezpečení velmi vysoké.  

 V agresivním prostředí se v současnosti stále vyplatí klasické snímače, jelikož 

inteligentní jsou pro velmi výbušné, prašné, špinavé apod. prostředí nevhodné, nebo jejich 

realizace je velmi nákladná. 

5. Návrh měřícího řetězce s využitím inteligentních snímačů  

 Součástí závěrečné práce je navrhnout měřící řetězec s využitím inteligentního 

snímače. Jedná se o laboratorní práci, přičemž realizace a zkouška v terénu by mohla být 

předmětem budoucí práce. Pro realizaci měřícího řetězce bylo zvo leno snímání teploty, 

vlhkosti s následným přepočtem rosného bodu a THI indexu. Pro účely snímání těchto 

fyzikálních veličin byl zvolen snímač DHT 11 s protokolem komunikace 1-wire, 

mikropočítač ATmega328 s napájením 5V, přičemž vše připojeno na otevřené elektronické 

platformě založené na jednoduchém hardwaru a softwaru Arduino. 

5.1 Teplota 

 Teplota je stavová veličina charakterizující termodynamickou rovnováhu soustavy 

s jeho okolím a je vázaná na hmotu. Značí se jednotkou kelvin (K) nebo stupněm (°C) [23].  

 Pro jednotné určování teploty bylo nutné zavést teplotní stupnici. V současnosti 

užíváme stupnici Kelvinovu a Celsiovu. 

 Kelvinova (termodynamická) teplotní stupnice, která má počátek v bodě absolutní 

nuly 0 K, přičemž se jedná o fyzikálně nejnižší definovanou teplotu, při které ustává 

jakýkoliv pohyb elementárních částic. Značí se T a jednotkou je K (Kelvin) [23]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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 Celsiova stupnice, která má výchozí bod stanovený v trojném bodě 0 °C, kdy se jedná 

o teplotu rovnovážného stavu tří skupenství vody a je odvozena z termodynamické 

teplotní stupnice, kdy trojnému bodu přísluší hodnota 273,15 K. Celsiova je v reálném 

prostředí snáze dosažitelnější. Značí se t a jednotkou je °C [23]. 

 Vztah mezi číselnými hodnotami Celsiovy teploty t a termodynamické teploty T 

je definován vztahem (1): 

                                                                                                                    (1) 

 Teplota v průmyslu je jedna z nejdůležitějších a nejvíce měřených fyzikálních veličin. 

Přehled některých snímačů teploty je uveden v tabulce  3. [4]. 

Tabulka  3. Přehled některých snímačů teploty [4] 
Skupina snímačů Fyzikální princip Provedení teploměru Rozsah použití (°C) 

 Dotykové  snímače  

 změna tlaku plynový -5 až +500 

Dilatační snímače změna tlaku parní náplně  tenze par -50 až +400 

 objemová roztažnost kapalinový -200 až +750 

 délková roztažnost kovový -50 až +900 

 termoelektrický jev termočlánek -200 až +2800 

Elektrické snímače změna elektrického odporu odporový kovový -250 až +900 

 změna prahového napětí odporové polovodiče, 

diodové senzory 

-200 až + 300 

 

Speciální 

teploměry 

 

bod měknutí 

 

keramické žároměrky 

+600 až +2000 

 bod tání teploměrná tělíska  +100 až +1300 

 změna barvy teploměrné barvy +40 až +1350 

 Bezdotykové     snímače teploty  

 zachycení veškerého 

tepelného záření 

širokopásmové 

pyrometry 

-40 až + 5000 

 zachycení úzkého svazku 

tepelného záření 

monokrystalické 

pyrometry 

+100 až +3000 

 porovnání dvou svazků 

tepelného záření o různých 

vlnových délkách 

 

poměrové pyrometry 

+700 až +2000 
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 Vysoké požadavky na přesné měření teploty najdeme téměř v každém průmyslovém 

odvětví. V metalurgii je teplota důležitá pro správnou kvalitu odlitků. Přesnost měření teploty 

také přináší energetické úspory, neboť se eliminuje zbytečné přehřívání lázně. V chemickém 

průmyslu je teplota zásadní při zpracování ropy. V meteorologii také patří teplota k jednomu 

ze sledovaných údajů pro předpověď počasí.  

 K měření teploty byl vybrán snímač DHT - 11, který má v sobě zabudovaný NTC 

termistor (Negative Temperature Coefficient), přičemž se jedná o polovodičovou součástku, 

jejíž odpor závisí na teplotě. S rostoucí teplotou roste koncentrace nosičů náboje a odpor 

materiálu se snižuje. Závislost odporu termistoru na teplotě je silně nelineární a lze jej vyjádřit 

vztahem (2) [24]:  

      
    

 
  

 
 
 
 
                                                                                                                    

kde   R    je  odpor termistoru při teplotě T  (Ω) 

             -   odpor termistoru při teplotě     (Ω) 

         T    -    termodynamická teplota  (K) 

         B    -    teplotní konstanta, která závisí na materiálu  (K)          

 Konstanta B je teplotně závislá a lze ji vyjádřit vztahem (3) [24]. 

   
          

 
  

 
 
 

                                                                                                                  

kde    R    je  odpor termistoru při teplotě T  (Ω) 

              -   odpor termistoru při teplotě     (Ω) 

         T     -    termodynamická teplota   (K) 

               -   počáteční termodynamická teplota  (K) 

 Mění- li se teplota pouze v malém rozmezí v okolí pracovní teploty   , lze 

charakteristiku NTC termistoru linearizovat podle vztahu (4) [24]: 

                                                                                                                          

kde   α     je  Teplotní součinitel odporu  (   ) 

              -   Odpor termistoru  (Ω) 

              -   Termodynamický teplotní rozdíl  (K) 
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 Pro přesnější vyhodnocování teplotní závislosti termistoru lze použít vztah (5) [24]: 

 

 
                                                                                                                 

kde    a     je Konstanta, která se určuje při teplotě  25 °C 

          b     -   Konstanta, která se určuje při teplotě  40 °C 

          c     -   Konstanta, která se určuje při teplotě  25 °C 

 Tato aproximace umožňuje měřit teplotu v rozsahu -50 °C až 150 °C s chybou ± 

0,15 K, v rozsahu 0 °C až 100 °C pak s chybou ± 0,1 K [24]. Teplotní závislosti odporových 

senzorů teploty (Pt, Ni, NTC) jsou znázorněny na obrázku  25. [24]. 

 

Obr.  25. Teplotní závislosti odporových senzorů teploty (Pt, Ni, NTC) [24] 

5.2 Vlhkost 

 Vlhkost udává množství vodní páry (vody v plynném stavu) v jednotkovém objemu 

vzduchu. Vodní pára se dostává do atmosféry vypařováním a její rychlost závisí na teplotě. 

Čím je teplota vyšší, tím více dochází k uvolňování molekul vody do atmosféry. Nejčastěji 

se měření vlhkosti užívá v meteorologii, kde má význam v předpovědi počasí, ale i v mnoha 

jiných průmyslových odvětvích např. textilním, kde správně zvlhčené prostředí má význam 

pro zvýšenou produktivitu i snížení prašnosti prostředí, dále potravinářském, kde udržování 

správné teploty a vlhkosti má zásadní význam pro uchovávání potravin. Doporučené hodnoty 

teploty a vlhkosti pro různé textilní aplikace jsou znázorněny v tabulce  4. [25].  
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Tabulka  4. Doporučené hodnoty teploty a vlhkosti pro různé textilní aplikace [25] 

Materiál Aplikace Teplota vzduchu Relativní vlhkost 

Bavlna - 20 až 25 60 až 70 

 čištění/česání 20 až 25 65 až 80 

Vlna spřádání 20 až 25 55 až 60 

 tkaní 20 až 25 55 až 65 

 mykání 20 až 25 50 až 60 

Len spřádání 20 až 25 60 až 70 

 tkaní 20 až 25 70 až 75 

 Při měření vlhkosti se používají některé z následujících jednotek:  

1) Absolutní vlhkost, která lze vyjádřit vztahem (1).                

    
 

 
                                                                                                                                  

kde   Φ    je  Absolutní vlhkost  (     ) 

         m     -   Hmotnost vodní páry  (g) 

         V     -   Objem vzduchu  (  ) 

2) Relativní vlhkost udává poměr množství vodní páry ve vzduchu skutečně obsažené 

k množství vodní páry, kterou vzduch může za dané teploty maximálně obsahovat. 

Relativní vlhkost vzduchu závisí na teplotě. Tlak plynu je dán součtem parciálních tlaků 

jednotlivých složek. Tlak vlhkého plynu můžeme rozdělit na parciální tlak vodní páry 

a parciální tlak ostatních plynů. Parciální tlak vodní páry    může sloužit k určování 

vlhkosti [27]. K určení vlhkosti plynu pomocí tlaku ještě potřebujeme znát hodnotu 

teploty a celkového tlaku plynu. Tímto způsobem se častěji vyjadřuje relativní vlhkost 

jako poměr parciálního tlaku vodní páry    k parciálnímu tlaku nasycené vodní páry     

při stejné teplotě. Platí vztah (2) [27]:  

    
  

   
   

 

  
                                                                                                                    

kde         je  Relativní vlhkost  (%) 

               -   Parciální tlak par ve vzduchu  (Pa) 

               -   Tlak sytých par při téže teplotě  (Pa) 
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         Φ    -    Absolutní vlhkost vzduchu   (     ) 

         Φ"    -   Absolutní vlhkost nasyceného vzduchu  (     ) 

Taktéž platí vztah (3) [27]: 

    
     

      
                                                                                                                          

kde         je  Relativní vlhkost      

               -   Celkový tlak směsi suchého vzduchu a vodní páry  (Pa) 

               -   Parciální tlak par ve vzduchu  (Pa) 

              -   Tlak sytých par při téže teplotě  (Pa) 

3) Rosný bod (teplota rosného bodu) určuje teplotu vzduchu, při které je vzduch maximálně 

nasycen vodními párami a vzduch již není schopen přijímat žádnou další páru, tedy 

dosáhne relativní vlhkosti 100%. Klesne- li teplota pod teplotu rosného bodu, dojde 

ke kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu a začíná  se tak tvořit například mlha 

či rosa, avšak za předpokladu, že do vzduchu žádnou další páru nedodáme  

ani neodebereme. Rosný bod lze vypočítat podle vzorce (4), který dle výzkumu NOAA 

(Nacional Oceanic and Atmospheric Administration) slibuje přesnost výsledku do 1% 

[27]. Vstupem je teplota ve °C a relativní vlhkost v %. Vzorec obsahuje empiricky 

stanovené konstanty [27]. 

      
         

 
       

         
          

           
 

     
         
          

                                                                                    

kde         je  Teplota rosného bodu  (°C) 

           t      -    Teplota vzduchu  (°C) 

               -    Relativní vlhkost      

 Vnímání výše rosného bodu pro člověka je znázorněna v tabulce  5. [27]. 
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Tabulka  5. Vnímání rosného bodu u člověka [27] 

Rosný bod Vnímání u člověka Rel. vlhkost (při 32,2 °C) 

>24 °C Těžko snesitelné dusno, problémy s 

dýcháním u citlivějších 

>62 % 

21 - 24 °C Velmi nepohodlné vlhko a dusno 52 % - 60 % 

18 - 21 °C Nepohodlné pro citlivější, ještě snesitelné 

pro ostatní 

 

 

44 % - 52 % 

 

16 - 18 °C Pro většinu přijatelné, citlivější cítí větší 

vlhkost 

37 % - 46 % 

13 - 16 °C Dobře snesitelné 31 % - 41 % 

10 - 12 °C Příjemné až ideální 31 % - 37 % 

<10 °C Suché pro citlivější, přijatelné pro ostatní 30% 

 

 Snímač DHT 11 má na jediném plošném spoji (PCB) společně s NTC 

Termistorem připojen odporový senzor vlhkosti, jenž využívá změny vodivosti některých 

hygroskopických materiálů (materiál pohlcující vodu). Senzor má tvar destičky z nevodivého 

materiálu (keramiky), která je opatřena elektrodami. Na destičce je nanesená vodivá 

hygroskopická látka (iontová sůl), která změnou své vodivosti určuje relativní vlhkost 

vzduchu. Elektrody jsou tvořeny z platiny a jsou zapuštěny do keramického podkladu. 

Charakteristika odporových senzorů vlhkosti je znázorněna na obr.  26. [4]. 

 

Obr.  26. Charakteristika odporových senzorů vlhkosti [4] 

5.3 Teplotně-vlhkostní index 

 Na základě naměřených hodnot teploty a vlhkosti lze jejich kombinací vypočítat 

Teplotně-vlhkostní index (THI), který je široce používán k popsání tepelné zátěže ustájených 



39 
 

hospodářský zvířat a je dobrým indikátorem stresových teplotních klimatických podmínek  

[28]. Nevyhovující podmínky působí na ustájená zvířata, která reagují na nepříznivé 

podmínky změnou fyziologických funkcí (frekvence dechu, hloubka dechu atd.) a jsou 

tak vystavovány stresu, který může vést ke zranění zvířat nebo násilně omezujícímu 

přirozenému chování a pohybu. Důsledkem stresu je např. zaostávání v růstu, poruchy 

plodnosti, snížení produkce mléka, zhoršení kvality masa [29]. Pro výpočet THI indexu platí 

následující vztah (1) [30]: 

                     
 

   
                                                                           

kde   THI  je   Teplotně-vlhkostní index  (-) 

                 -    Teplota vzduchu ve stáji (místnosti)  (°C) 

                -    Relativní vlhkost  (%) 

 Výsledek výpočtu je bezrozměrové číslo, které určuje zóny, přičemž hodnoty pod 70 

poukazují na komfortní prostředí, 75 - 80 za stresující a hodnoty vyšší než 78 jsou velmi 

stresující a způsobují extrémní trápení [28]. Za mezní hodnotu THI je obecně považována 

hodnota 72, jejíž překročení může znamenat pro ustájená zvířata teplotní stres. Zóny jsou 

znázorněny v tabulce  6. [30]. 

Tabulka  6. Závislost THI indexu na teplotě a vlhkosti, zóny stresu. 
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 Snímání mikroklimatu je důležité především pro chov skotu, koz, ovcí a prasat. 

Přizpůsobení a aklimatizace k horku ustájených zvířat je mnohem náročnější, než adaptace 

a aklimatizace k chladu [28]. Vhodné stájové prostředí (mikroklima), je základním faktorem 

ustájených zvířat pro předpoklad úspěšného chovu [28].  

 Z tohoto důvodu je podstatné udržování vhodného prostředí ve stáji za užití 

vzduchotechniky (větrání, klimatizace). Pro tyto účely byl zkonstruován snímač, který 

hodnoty zaznamenává, aktuálně zobrazuje na LCD displeji, zasílá informace ohledně 

překročení stresových zón pro ustájená zvířata, indikuje za pomocí led diod překročení námi 

stanovených mezí a ukládá nasnímané hodnoty přímo do programu Microsoft Excel pro 

případnou historii. Jedná se o prototyp, který může být jednoduše připojen k nadřazené síti 

a zasílat tak cenné údaje, případně může být později zařazen do regulačního systému. 

Předpoklad pro vytvoření snímače je nízká cena, rychlé měření a možnost jednoduchého 

snímání mikroklimatických podmínek ustájených zvířat.  Jedná se pouze o laboratorní 

zařízení a návrh takovéhoto snímače. V současné době je sledování mikroklimatu velice 

finančně náročné nebo žádné a z tohoto důvodu je zde patřičná motivace tvorby snímače 

za levné pořizovací náklady, jak vyplývá ze závěru článku časopisu Automa: Stájové 

mikroklima [31]. 

 Pro sledování mikroklimatu ustájených zvířat jsou kromě výše uvedených fyzikálních 

veličin důležitě i další podmínky prostředí jako proudění vzduchu, ochlazovací účinek 

prostředí, chemické složení vzduchu, sluneční záření, osvětlení, hluk, prach apod. [28]. 

Snímač byl zvolen tak, aby mohl být v budoucnu mohl rozšířen o snímání dalších fyzikálních 

veličin, popisujících mikroklima ustájených hospodářských zvířat. Schéma snímače 

je znázorněno na obr.  27. a obr.  28. 

Použité součástky: 

 Platforma Arduino ATMega 2560 

 Snímač vlhkosti a teploty DHT - 11 

 LCD displej 16x2 

 2x led diody 

 3x odpor (10 KΩ, 150 Ω, 150 Ω) 
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5.4 Schéma zapojení měřicího řetězce 

 

Obr.  27. Schéma zapojení inteligentního snímače  

 

Obr.  28. Schéma zapojení el. součástek snímače  

5.5 Snímač DHT - 11 

 Princip a způsob měření snímače již byl vysvětlen v předchozí kapitole. Senzor patří 

mezi low-cost (nízko cenové) TTL senzory. Čidlo je implementováno na jediný plošný spoj 

společně se SOIC 14 (Small-outline integrated circuit) integrovaným čipem, který umožňuje 

zesílení, analog-digitální konverzi signálu a odesílání nasnímaných dat teploty a vlhkosti po 

jediném datovém mediu za pomocí protokolu 1-wire (princip vysvětlen výše). Kalibrační 

koeficient je uložen v paměti OTP. Dále se na plošném spoji nachází několik keramických 

kondenzátorů pro potlačení šumu (blokovací kondenzátory).  
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 Není- li pro linearizaci negastoru využito mikrokontroléru, provádí se linearizace 

zapojením paralelního a sériového rezistoru do obvodu, čímž je snížená citlivost snímače.  

Specifikace senzoru: 

 Rozsah měření vlhkosti:     20% - 90% 

 Rozsah měření teploty:       0 - 50 °C 

 Pracovní napětí:                  3,3 - 5.5V 

 Přesnost měření vlhkosti:    ± 5% 

 Přesnost měření teploty:      ± 2°C  

 Digitální výstup 

5.6 Mikrokontroler 

 Inteligentní snímač obsahuje jednočipový CMOS 8-bit AVR RISC mikrokontroler 

AtMega2560 od společnosti Atmel. Blokový diagram je znázorněn na obrázku 29. 

 

Obr.  29. Blokový diagram mikrokontroleru ATMega2560 [32] 
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 Technické specifikace mikrokontroleru: 

 Operační napětí:                 5V 

 Vstupní napětí:                   7-12V - optimum, 6 V min, 20 V max 

 Digitální vstup/výstupy:    54 (15 PWM výstup)  

 Analogový vstup/výstup:   16 

 Flash paměť:                       256 KB 

 SRAM:                                8 KB 

 EEPROM:                           4KB 

 Frekvence:                           16 MHz   

5.7 Měřící řetězec 

 K propojení všech potřebných součástí měřícího řetězce bylo využito otevřené 

platformy Arduino. K realizaci byla vybrána vývojová deska ATmega2560. Software 

platformy je zprostředkován v programovacím jazyce C++, za užití knihoven wiring, dht 

a math, které programování značně ulehčují. Vývojový diagram je znázorněn na obrázku 30. 

 

Obr.  30. Vývojový diagram 
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 Prostřednictvím programového prostředí IDE se vytvoří zdrojový kód, který je nahrán 

do interní paměti (FLASH) mikrokontroleru, kde se uloží jako strojový kód, který následně 

vysílá naprogramované instrukce a operandy. Program se skládá ze tří částí, kde v první 

se importují použité knihovny pro nastavení parametrů vstup/výstup a operací  (obrázek  31.).  

 

Obr.  31. Importované knihovny a inicializace vstup/výstup 

  Druhá část programu void setup() se skládá z nastavení rychlosti s jakou 

má probíhat sériová komunikace a dalších potřebných nastavení parametrů, aby MCU 

rozpoznal použité zařízení obr.  32.  

 

Obr.  32. Nastavení sériové komunikace, LCD a led diod 

 Třetí část programu void loop() probíhá stále v cyklu. Výpočet rosného bodu 

a teplotně-vlhkostního indexu je znázorněn na obrázku  33. 
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Obr.  33. Výpočet rosného bodu a teplotně vlhkostního indexu 

 Dále zašle po sériové komunikaci žádost o zapsání dat, času a data do csv souboru, 

přičemž excel tuto žádost rozpozná a zapíše. Jedná se o jednoduchý skript. Komunikaci 

zobrazuje obr. 34. CSV (Comma-separated values) je jednoduchý souborový formát určený 

pro výměnu tabulkových dat. Pro účely snadné tabulkové analýzy údajů zaznamenaných 

snímačem v reálném čase. K tomuto bylo využito nástroje Parallax Data Acquisition (PLX - 

DAQ) [33]  od společnosti Parrallax inc. 

 

Obr.  34. Zaslání dat po sériové komunikaci 
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 Komunikace s Lcd displejem je znázorněna na obrázku  35. 

 

Obr.  35. Komunikace s Lcd 

 Podmínky pro stanovení stresujících zón pro ustájená zvířata jsou znázorněna 

na obrázku  36. 

 

Obr.  36. Podmínky pro stanovení stresujících zón pro ustájená zvířata  
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 Podmínka pro určení stanovených mezí na základě rozsvícení Led diody obrázek 37., 

přičemž zelená (Led1) znázorňuje snímanou hodnotu ve stanovených mezích a červená 

(Led2) překročení.  

 

Obr.  37. Signalizace stanovených mezí 

5.8 Měření 

 Pro měření bylo vybráno prostředí s pokojovou teplotou přibližně kolem 20°C. Během 

měření byl snímač ovlivněn působením venkovního klimatu, přibližně kolem 

15 C, a působením fénu pro simulaci zvýšení teploty při souběžném snížení vlhkosti. Průběh 

měření je znázorněn v grafu  1. 

 

Graf  1. Průběh měření 
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 Průběh měření snímaných hodnot při umělém navyšování teploty a zároveň snižování 

vlhkosti je znázorněn v grafu  2. 

 

Graf  2. Umělé navyšování teploty 

 Snímač signalizující aktuální stav naměřených hodnot a led indikací mezních stavů 

je znázorněn na obr.  38. a obr.  39. 

 

Obr.  38. Snímač zobrazuje hodnoty a led indikaci mezních stavů 
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Obr.  39. Snímač zobrazuje rosný bod, THI index a led indikaci mezních stavů 

 Snímač zaznamenal THI index vyšší než je vyžadováno a sepnul led indikaci 

překročení mezních stavů. Stav je zachycen na obrázku 40. a znázornění stresové zóny je 

zachyceno na obrázku  41. 

 

Obr.  40. Indikace překročení mezních stavů 

 

Obr.  41. Snímač zobrazuje zónovou indikaci 
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6. Závěr 

 V práci byly vysvětleny základní specifikace, které se vyžadují od inteligentního 

snímače, přičemž zde je nutno podotknout, že inteligence ve snímačích lze lépe chápat 

jako malé až mikro programovatelné, integrované, elektronické obvody s digitálním výstupem 

a možností připojení přes digitální komunikační sběrnici k síti, než inteligentní snímače. 

Pro pochopení pojmu "inteligentní" bylo nutno hledat v zahraniční literatuře. Pomocí 

programovatelných součástí lze však snímač naprogramovat tak, aby se opravdu choval 

chytře a umožnil tak jakýchkoliv operací potřebných k řízení nebo regulaci, což jsou zásadní 

objekty zájmu automatizace, kybernetiky a robotiky.  

 V praktické části byl zkonstruován snímač, který dokáže snímat kombinovaně teplotu, 

vlhkost, rosný bod a THI- index, což jsou zásadní veličiny při sledování mikroklimatu 

ustájených hospodářských zvířat. Snímač lze považovat za prototyp, který získává naměřené 

hodnoty pro analýzu prostředí, avšak odpovídá současným požadavků digitální komunikace. 

 Měření s vytvořeným snímačem je v současnosti podmíněno připojením 

k nadřazenému systému prostřednictvím USB sériové sběrnice, a tudíž lze zprostředkovávat 

pouze experimentální měření s využitím přenosného PC. Předmětem budoucí práce by mohlo 

být rozšíření o snímání dalších důležitých parametrů stájového mikroklimatu, jako je proudění 

vzduchu, sluneční záření, osvětlení, hluk, chemické složení vzduchu, a připojením měřícího 

řetězce do ethernetové či bezdrátové sítě, což vývojové prostředí Arduino umožňuje. Další 

možnost rozšíření spočívá ve vytvoření regulované soustavy přidáním akčních členů 

a regulováním výše uvedených parametrů na základě doporučených hodnot.  

 Vývojové prostředí Arduino má dnes na internetu velkou komunitu a vznikají 

tak spousty e- learningových knih, ze kterých lze čerpat mnoho inspirací pro tvorbu 

individuálních prototypů. Arduino platformu lze považovat za výtečnou pomůcku 

při navrhování měřících řetězců a dalších zajímavých projektů.  
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