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Abstrakt:  

Práce se zabývá shrnutím principů měření teploty, senzorů teploty vhodných pro inteligentní snímače 

se záznamem a dále obsahuje rozepsané druhy záznamových zařízení, jejich složení a funkci. V práci 

je charakterizováno co je to inteligentní snímač a popsáno z jakých částí se skládá. V návrhu snímače 

teploty je rozepsáno několik kroků, dle kterých lze tohle zařízení vyrobit. Obsahuje i důležité části 

programu a statické charakteristiky senzoru před a po linearizaci. Poslední část práce je realizace 

modelového zařízení. V této části jsou rozepsány parametry inteligentního snímače teploty se 

záznamem, korekční křivka, závislosti absolutní a relativní nejistoty měření na teplotě a zhodnocení 

měření.  

Klíčová slova: 

Inteligentní, snímač,  teploty,  záznam, měření teploty, teplota, teplotní, senzor, linearizace, termistor. 

 

 

Abstract: 

The work deals with a summary of the principles of temperature measurement, temperature sensors 

suitable for inteligent sensors with record and includes, kinds of recording devices, their structure and 

functions. In the work is characterized and described an intelligent sensor, and from which parts is 

composed. In part the structural design temperature sensor  is described several steps by which this 

device can produce. This part include an important parts of the program and the static characteristics 

of the sensor before and after linearization. The last part is Realization of device model. In this section 

are detailed parameters of the  intelligent sensors with a data logger, correction curve, absolute and 

relative measurement uncertainty depending on the  of temperature and evaluation. 

Key words: 

Inteligent, smart, sensor, temperature, data dogger, recorder, measurement, termistor, linearization  
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1 Princip měření teploty 
 

 

1.1 Teplota 

Teplota je stavová veličina, která určuje stav termodynamické rovnováhy tj. stav, kdy 

v izolované soustavě těles od okolního prostředí neprobíhají žádné makroskopické změny a 

všechny fyzikální veličiny, jimiž je stav soustavy popsán nezávisejí na čase. Stav 

termodynamické rovnováhy je charakterizován termodynamickou teplotou, která je stejná pro 

všechny části izolované soustavy.  Měření teploty je nepřímé. Nedá se měřit přímo, ale pouze 

za pomoci jiných fyzikálních veličin. Teplota se značí T (termodynamická teplota) nebo t 

(Celsiova teplota). [1] 

1.2 Teplotní stupnice 

Máme více stupnic, které používáme k vyjádření teplot. V našich končinách se v běžném 

životě používá stupnice Celsiova a pro technické výpočty v mnoha odvětvích se používá 

stupnice termodynamická. 

Termodynamická teplotní stupnice je definována na základě účinnosti vratného Carnotova 

cyklu. Účinnost vratných Carnotových cyklů pracujících mezi stejnými lázněmi určitých 

teplot je závislá jen na těchto teplotách a není závislá na použité teploměrové látce. [1]  

Jednotkou termodynamické stupnice je kelvin (K). Nejnižší hodnota termodynamické 

stupnice je 0K, tzv. absolutní nula. Je to hodnota, při které dochází k úplnému zastavení 

pohybu veškerých částic v látkách. Téhle hodnoty nelze dosáhnout, proto termodynamická 

stupnice nabývá pouze kladných hodnot. 

Celsiova teplotní stupnice je odvozená od termodynamické stupnice. Na rovnici (1) vidíme 

závislost stupnice Celsiovy a termodynamické. Je posunuta o 273,15K. Tato teplota je o 

0,01K nižší než je trojný bod vody. Jednotkou Celsiovy stupnice je stupeň Celsia (°C).  

                                                       (1) 

                                             Pro změny platí 
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1.3 Proč je měření teploty důležité 

S teplotou se setkal snad každý ve svém životě. Prakticky už od útlého dětství si uvědomuje 

její důležitost pro každodenní život. Pro průmysl je teplota jednou z hlavních veličin. Pro 

správný průběh nejen metalurgických procesů je teplota rozhodující. Abychom mohli udržet 

jakost a technologické postupy, je potřeba tuhle teplotu nějak měřit. V dobách dávných si 

vystačili s pohledem na materiál, kdy kováři uměli teplotu oceli a železa rozpoznat podle 

barvy. Dnes potřebujeme pro složitější slitiny a veliké požadavky na jakost materiálu určit 

teploty přesně. Pouze s pohledem na materiál si nevystačíme.  Proto využíváme různé 

přístroje, které teploty měří. 

1.4 Odvětví, kde je měření teplot důležité 

Pro správné pochopení důležitosti teploty je uvedeno několik příkladů, kde má teplota zásadní 

vliv. 

Teplota v mechanice a akustice 

Zvýšení teploty vede ke zvýšení poměru kinetické energie částic látky a potenciální 

energie jejich vazeb. To může vyvolat: 

 zvýšení mezičásticových vzdáleností, 

 změny vnitřní struktury, 

 částečné nebo úplné uvolnění částic, 

 překonání potenciálových bariér pro chemické reakce. 

 

Makroskopicky se tyto změny projeví jako: 

 zvýšení objemu pevných látek a kapalin, jakož i zvýšení objemu nebo 

tlaku plynů (teplotní roztažnost a rozpínavost), 

 změny reologických vlastností, tedy změny tuhostí (snížení u kovů, zvýšení např. u 

kaučuku) resp. jejich převrácených hodnot - modulů pružnosti, případně změny jejich 

anizotropie spojené s krystalovou strukturou, změny mezí úměrnosti, pružnosti, kluzu 

a pevnosti u deformace v tahu a obdobné změny mezních bodů u ostatních druhů 

deformace, změny viskozity tekutin a změny skupenství.  

 Změny objemů a tuhostí pevných látek a kapalin se také projeví ve změně rychlosti 

šíření mechanických vln, včetně vln zvukových. [2] 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
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Vodivostní charakteristiky 

Teplotní závislost rezistivity vodičů ρ je možno pro velký rozsah teplot přiblížit lineárním  

vztahem (2). 

 

          (2) [2] 

 

Teplota v optice 

Některé optické vlastnosti se mění s teplotou. Tyto změny jsou zpravidla dány změnami 

elektromagnetických vlastností prostředí.  [2] 

 

Kvantové jevy v oblasti nízkých teplot 

Některé fyzikální jevy, které mají kvantovou podstatu, se projevují pouze v oblasti teplot 

blízkých absolutní nule. Přitom se může jednat o jevy s makroskopickými projevy. Projeví se 

to odlišnými makroskopickými charakteristikami látek. Mezi tyto jevy patří supravodivost a 

supratekutost. [2] 

 

Teplota a jaderná fyzika 

Teplota je důležitou veličinou v aplikované jaderné fyzice, např. ve fyzice jaderných reaktorů. 

Důsledkem štěpných jaderných reakcí je vývin tepla, který ovlivňuje teplotní pole v jaderném 

reaktoru. Teplota naopak ovlivňuje hustoty materiálů v aktivní zóně reaktoru i jejich jaderné 

vlastnosti. Neutronová bilance štěpné reakce je tedy závislá na teplotě. Přitom je důležitá 

teplota paliva (ovlivňuje hustotu a tedy pravděpodobnost interakcí) i teplota moderátoru 

(ovlivňuje zpomalovací a difuzní charakteristiky prostředí a tím i spektrum neutronů 

potřebných pro štěpení, na němž závisí účinný průřez štěpné reakce). [2] 

 

Technika a průmysl 

Petrochemie, chemický průmysl - teplota je důležitým faktorem v chemických technologiích, 

jako jsou například frakční destilace a rektifikace, krakování. Metalurgie, sváření, sklářství - 

využití vysoké teploty k tavení kovů a skla. Keramický průmysl, průmysl stavebních hmot - 

využití vysoké teploty k vypalování stavebních hmot (cement, cihly, tvárnice) a keramiky. 

Dopravní a energetický průmysl - na teplotním rozdílu závisí účinnost tepelných 

strojů (parní a spalovací motory, parní a plynové turbíny, tepelná čerpadla). Stavebnictví  -
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teplota klíčový pojem pro navrhování tepelné izolace staveb. Požární ochrana - teplota jedním 

ze základních faktorů podmínek hoření (teplota hoření, teplota vzplanutí, teplota vznícení). 

1.5 Senzor teploty 

Senzor je technické zařízení, určeno k snímání fyzikálních veličin. V našem případě ke 

snímání ploty. Podle konstrukce, použitých materiálů a funkce rozdělujeme teplotní 

senzory na: 

1.5.1 Kovové odporové senzory 

Kovové odporové senzory  fungují na principu  teplotní závislosti odporu kovu, tzv. 

konduktivitě. U těchto senzorů je důležitým parametrem odpor při 0 °C  R0 . Odpor při 100 °C  

R100 je dalším velmi důležitým parametrem. Když sou známy tyto hodnoty, lze vypočíst další 

parametr senzoru a tím je střední hodnota součinitele odporu α, viz rovnice (3). 

         (3) [1] 

 

Pro nižší teploty (rozsah 0°C až 100°C) lze s nepřesnosti využívat lineární vztah (4). [1] 

          (4) [1] 

 

Poměr odporu čidla W100 dostaneme z podílu parametrů R0 a R100 jak je uvedeno ve 

vztahu (5). 

           (5) [1] 

Nejběžnější materiály pro výrobu odporových kovových senzorů je nikl, platina, měď, 

molybden, Balco (Ni-Fe) aj.. Teplotní vlastnosti nejběžnějších materiálů jsou v tabulce tab. 1. 

Tab. 1 Materiály pro kovové snímače [1] 

materiál α.102 (K-1) Teplotní rozsah (°C) Poměr odporů W100 

platina 0,385 až 0,391 -20 až 850 1,3850 

nikl 0,617 až 0,675 -70 až 150 (200) 1,6180 

Ni-Fe 0,518 až 0,527 -100 až 200 1,4620 

měď 0,426 až 0,433 -50 až 150 1,4260 

       

Teplotní závislosti jsou na obrázku obr.1.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_vzplanut%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_vzn%C3%ADcen%C3%AD
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Obr. 1. Teplotní závislosti [1] 

1.5.1.1 Odporové platinové snímače (senzory) teploty 

Hlavní výhodou platiny pro použití v senzorech je její časová stálost, vysoká teplota tání a 

chemická netečnost. Konstrukčně senzory jsou v převážné většině řešené napařením vrstvičky 

platiny na keramickou podložku obr. 2.2, ale setkáváme se i  s drátovým provedením, kdy je 

platinový drátek navinut na keramickou destičku obr. 2.1. 

 

    Obr. 2.2 drátové provedení [3]                                                  Obr. 2.1 Napařená vrstva platiny [3] 

Nejrozšířenějším platinovým senzorem je Pt100. Poměr elektrického odporu je předepsán 

normou IEC-751 (IEC-ČSN 751) na W100=1,385. [1] Závislost senzoru Pt100 na teplotě je 

znázorněna na obrázku obr. 4.Příklady konstrukčních provedení senzoru jsou na obrázku obr. 

3. Platinové senzory se pro průmyslové použití dělí do dvou tolerančních tříd, dle tabulky 

tab.2. Třída A je stanovená pro rozsah teploty od -200°C do 650°C a Třída B pro rozsah 

teploty od -200°C do 850°C. Kromě těchto dvou rozsahů dle IEC-751se vyrábějí i 

vysokoteplotní snímače až do 1100°C. Dovolené tolerance jsou znázorněny na obrázku obr. 5. 
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Kromě základní hodnoty odporu R0=100 Ω se vyrábějí snímače s hodnotou 

R0 = 50,200,500,1000 a 2000Ω [1] 

                                      

    Obr.3 Konstrukční provedení Pt100 [4] 

 

Kromě doporučení IEC-751 se používá i přísnější kritérium označeované jako DIN 1/3 B 

(viz. obr.5 ). 

Tab. 2 Dovolené tolerance dle IEC-751 [1] 

  

Obr. 5 Dovolené tolerance dle IEC-751 a DIN 1/3 B [1] 

 

 

1.5.1.2 Odporové niklové snímače (senzory) teploty 

Niklové snímače, jak už název napovídá, používají místo platiny nikl. U těchto senzorů se 

setkáme většinou s vyrobenými tenkovrstvou technologií. Výhodou niklových senzorů je 

jejich velká citlivost, malé rozměry, malá časová konstanta (rychlá odezva). Nevýhody 

niklových snímačů jsou hlavně omezený teplotní rozsah, horší odolnost vůči působení okolí. 

Ve srovnání s platinovými snímači veliká nelinearita a horší dlouhodobá stabilita. V praxi 
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použitelný měřicí rozsah je -20 °C až 150 °C. Základní hodnota odporu při 100°C je 

R100 = 100 Ω. Také jako u platinových senzorů se vyrábí v hodnotách 200, 500, 

1000 a 2000 Ω. Dovolené tolerance odporu niklového senzoru jsou na obrázku obr.6. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Dovolené tolerance dle DIN 43760 niklového senzoru. [1] 

1.5.1.3 Odporové měděné snímače teploty 

Použití je v rozsahu od -200°C do 200°C. Pro závislost odporu měděného čidla v rozsahu 

teplot od -50°C do 150°C je možno použít lineární vztah (4), α = 4,26.10
-3 

K
-1

.Tyto snímače 

se pro běžné použití, kvůli malé rezistivity a snadné oxidaci nevyrábí. V praxi se používá 

teplotní závislosti mědi pro přímé měření teploty vinutí elektrických strojů prostřednictvím 

měření odporu vinutí.  

1.5.1.4 Měřicí obvody pro kovové odporové snímače teploty 

Na měřící obvody jsou kladeny požadavky. Jedním z hlavních je minimalizace vlivu měřicího 

proudu, který prochází skrze senzor. Jedná se o takzvaný Elektrický ztrátový výkon, který by 

způsoboval nepřesnosti v měření a senzor by nahříval. Běžná hodnota měřícího proudu je 

0,3 mA - 3 mA. Dalším požadavkem je, aby byl minimální vliv odporu vedení k senzoru. Pro 

zajištění tohoto požadavku je použití tzv. Wheatsonova můstku, jehož varianty zapojení se 

senzorem jsou na obrázku obr. 7. Posledním požadavkem je linearizace. Ta se u kovových 

snímačů řeší integrovaným obvodem, např. XTR 103.  
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Obr. 7 Zapojení Wheatsonova můstku se senzorem (a – dvouvodičové, b – třívodičová, c – s volnou 

smyčkou) [1] 

 

 

1.5.2 Polovodičové odporové senzory 

1.5.2.1 Termistory 

Termistor, jak už název napovídá, je teplotně závislý rezistor, který je vytvořen 

z polovodičových feroelektrických keramických materiálů. Termistory mají různé tvary, 

například tvar kapky, disku, válečku, destičky a spousty dalších. Mezi jeho hlavní výhody 

patří malé rozměry, velká teplotní citlivost, jednoduchý převod odporu na elektrické napětí 

nebo proud. Je možno používat přímé měření na velké vzdálenosti. Jeho nevýhodou je 

nelineární charakteristika.  [1] 
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V závislosti na materiálu se dělí na pozistory (PTC termistor) a negastory (NTC termistor) 

Jejich teplotní závislosti jsou porovnány s kovovými senzory v obrázku obr. 8. Rozměry 

termistorů v různých pouzdrech jsou na obrázku obr. 9. 

 

Obr. 8. Teplotní závislosti termistorů a kovových odporových senzorů ( R0 je odpor při 0 °C) [1] 

 

Obr. 9 Rozměry termistorů v různých pouzdrech. [1] 
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1.5.2.2 Negastory 

Vyrábějí se práškovou technologií z oxidů chromu, kobaltu, mědi, železa, manganu, niklu a 

titanu. Vylisované senzory se slinují za vysokých teplot. Teplotní rozsah negastoru je -50 °C 

až 150 °C (běžné negastory). Negastory jsou vyráběny i pro extremní rozsahy pro nízké i 

velmi vysoké teploty (1000 °C). Při měření teploty termistory se převážně využívá negastorů. 

Termistor má značně nelineární teplotní závislost. Pro jeho použití v běžné praxi je jeho 

linearizace relativně jednoduchá. Využívá se paralelního nebo sériového zapojení termistoru 

s rezistorem (viz. obr. 10).   

 

 

Obr. 10 Linearizace sériovým a paralelním zapojením rezistoru [1] 

1.5.2.3 Pozistory 

Tyto termistory mají kladný teplotní součinitel, na rozdíl od negastorů, které mají součinitel 

záporný. Jsou vyrobeny z polykrystalické feroelektrické keramiky, například titaničitanu 

barnatého.  Závislost rezistivity termistoru je vyobrazena na obrázku obr. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Závislost rezistivity na teplotě [1] 
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1.5.2.4 Polovodičové monokrystalické „Si“ senzory teploty 

Běžná sériova výroba senzorů je s rozsahem -50°C až 150°C. Hlavním prvkem senzoru je 

polovodič typu N (nevlastní) s dominantní elektronovou vodivosti. Charakteristiku Si senzoru 

KTY 10 a KTY 81 Phillips je možno vidět na obrázku (obr. 12). S rostoucí teplotou dochází 

vlivem rozptylu nosičů náboje na mřížce polovodiče ke zmenšování pohyblivosti těchto 

nosičů a rezistivita polovodiče narůstá.  

 

Obr. 12 závislost odporu na teplotě Si senzoru [1] 

1.5.3 Termoelektrické články 

1.5.3.1 Seebeckův jev 

Převod tepelné energie na elektrickou nazýváme sebeckův jev. Jev vzniká tím, že v teplejší 

částivodiče mají nositelé náboje větší energii, a proto difunfují ve větším množství do 

chladnějších míst než nositelé z chladnějších míst do teplejších. Tím vzniká jednostranná 

převaha nábojů kladných nebo záporných. [1] Článek se skládá vždy ze dvou různých vodičů 

k sobě svařených. 

1.5.3.2 Typy termoelektrických článků 

TYP K: má složení NiCr-NiAl a je vhodný pro oxidační a interní atmosféru, je necitlivý pro 

neutronový tok, není vhodný pro měření ve vakuu. 

TYP T: má složení Cu-CuNi (měď-konstantan) je nejlepší termoelektrický článek pro nízké 

teploty kryogenní aplikace, v redukční , oxidační atmosféře a ve vakuuho lze použít až do 

teploty 700°C. 
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TYP J: má složení Fe-CuNi (železo-konstantan) je vhodný pro oxidační, redukční i inertní 

atmosféru a vakuum. V redukční atmosféře ho lze použít bez ochranného krytí. 

TYP N: má složení NiCrSi-NiSiMg (nicrosil-nisil), má velmi stabilní charakteristiku až do 

1300°C, je vhodný pro cyklické změny teploty a dále je vhodný pro jadernou energetiku, 

neboť je odolný vůči neutronového toku. 

TYP E: má složení NiCr-CuNi (chromel-konstantan), má nejvyšší hodnotu termoelektrického 

koeficientu, dále je vhodný pro vakuum a středně oxidačbní atmosféru kde se dá využít bez 

ochranného krytí. 

TYP R: má složení PtRh13-Pt a je použiván pro měření vysokých teplot až do 1780°C, je 

odolný vůči oxidaci akorozi, ale vždy musí být v ochranném krytí. 

TYP S: složení PtRh10-Pt ostatní jako u typu R. 

TYP G: má složení W-WRh a je vhodný pro extrémně vysoké teploty, obvykle se nepoužívá 

pro rozsahy teplot pod 400°C, je chemicky stabilní a vhodný k použití jak v oxidační tak 

inertní atmosféře, ve vakuu i vodíku. 

TYP B: má složení PtRh30-PtRh6 a je použitelný až do teploty 100°C (v rozsahu do 300°C 

má velmi malou citlivost). Má podobné vlastnosti jako typ R a S, ale při teplotách nad 1200°C 

je stabilnější. 

TYP C: Má složení WRh5-WRh26 a má podobné vlastnosti jako typ G.  [1] 

Přehled vlastností v tabulce je na tabulce tab. 3. Charakteristiky vybraných termoelektrických 

článků jsou na obrázku obr. 13.  
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Tab. 3. Typy termoelektrických článků a základní údaje dle IEC 584.1 [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Charakteristiky vybraných termoelektrických článků. [1] 

 

1.5.4 Bezkontaktní snímače teploty – Pyrometry 

Jsou senzory, které určují teplotu měřeného tělesa z teplotního záření daného tělesa. Slouží 

pro měření teploty v rozsahu nejčastěji -50 °C až +3500 °C. Všechny tělesa vyzařují 

při teplotách vyšších než je absolutní nula tepelné záření. Intenzita tohoto záření odpovídá 

teplotě tělesa. Záření vzniká vnitřním pohybem molekul, intenzita záření závisí právě na 

teplotě tělesa. Pohyb molekul představuje přemísťování náboje uvnitř tělesa, proto je 

vyzařováno elektromagnetické záření. Vyzářené záření se snímá pyrometrem. 
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Výhodou použití pyrometru je zanedbatelný vliv měřeného objektu na měřicí techniku. Tento 

snímač je výhodný, protože může měřit na pohybujících se a případně i rotujících tělesech. 

Teploty povrchů lze měřit i z větší vzdálenosti, proto je měření teploty bezpečnější než 

v případě dotykových snímačů. Pyrometry reagují velmi rychle, proto se využívají 

v oblastech, kde dochází k rychlému střídaní teplot povrchů. Další výhodou je možnost 

snímání a zpracování teplot v jeden celek a vytváření tak teplotních map povrchu měřeného 

tělesa (termografie, termovize). Při měření pyrometry je potřeba znát emisivitu povrchu tělesa 

a nastavit ji. V případě špatného nastavení dochází k nejistotám měření. Další nejistota vzniká 

špatným nastavením prostupnosti prostředí mezi snímačem a měřeným povrchem objektu. 

Řez pyrometrem je znázorněn na obrázku obr. 14. 

 

Obr. 14 Konstrukce pyrometru s optickým hledáčkem [5] 

 

1.5.4.1 Základní druhy pyrometrů 

Úhrnné pyrometry jsou snímače, které měří v celém spektru vlnových délek. 

Monochromatické pyrometry jsou spektrálně selektivní pyrometry založené na závislosti 

spektrálního vyzařování tělesa při dané vlnové délce na teplotě. [1] Pásmové pyrometry měří 

záření na povrchu tělesa ve stanoveném rozsahu vlnových délek. Poměrové pyrometry 

vyhodnocují povrchovou teplotu objektu na základě dvou záření při dvou různých vlnových 

délkách. Vícepásmové pyrometry vyhodnocují více pásem a tím dochází ke zmenšení 

nejistoty měření vlivem závislosti emisivity záření na vlnové délce.  

 



24 
 

1.6 Použití senzorů v praxi 

1.6.1 Měření teploty v tekutinách 

Snímač se ve většině případů umísťuje do ochranné trubice nebo do jímky. Na obrázku (obr. 

15) je znázorněno správné umístění jímky v proudící kapalině. Je důležité použít kvalitní 

izolační materiál na vnějším povrchu stěny trubice, či jímky. Tím se zamezí sálání tepla na 

snímač od stěn potrubí (obr. 16).  

 

Obr. 15 Správné umístění jímky v proudící kapalině [1] 

 

Obr. 16 Stínění sálání snímače od stěn potrubí [1] 

1.6.2 Měření teploty tuhých těles 

Při měření teploty uvnitř tělesa je potřeba do tělesa vyvrtat otvor. Je třeba počítat s možným 

narušením mechanické pevnosti měřeného tělesa. Na obrázku obr. 17 je znázorněno umístění 

snímače v pevném tělese. Je potřeba zajistit dobrý přestup tepla z tělesa na snímač a 

eliminovat možný přestup tepla kolem vyčnívající části snímače. 
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Obr. 17 Měření teploty v tuhém tělese [1] 

 

1.6.3 Měření povrchové teploty tuhých těles 

Při měření teploty povrchu tělesa způsobí dotyk snímače změnu sdílení tepla mezi tělesem a 

okolním prostředím v místě měření. Dojde k narušení teplotního pole uvnitř tělesa (obr. 18 ) a 

měřená teplota se bude lišit od teploty, která byla v místě měření bez snímače. Pro dotykové 

měření teploty povrchu je nejlepší použití termoelektrických článků, jejichž vodiče musí mít 

co nejmenší průřez St a malý teplotní součinitel vodivosti λt. Měřicí spoj článku lze připájet na 

destičku (např. z mědi) o tloušťce s a ploše Sd a hodně velké hodnotě součinitele teplotní 

vodivosti. Destička musí být k povrchu silně přitlačena nebo přišroubovaná. Při vzniku 

vzduchové mezery by prostup tepla nebyl ideální a docházelo by k nejistotě měření. Možnosti 

uložení senzoru na povrchu objektu jsou uvedeny na obrázku (obr. 18). 

 

Obr. 18 Měření povrchové teploty termoeletrickým článkem (a – nevhodné uspořádání, b - 

správné uspořádání, c – uspořádání s krycí destičkou) [1] 
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1.7 Inteligentní snímače teploty 

1.7.1 Popis funkce inteligentních snímačů 

 Jedná se o zařízení, které se skládá z mnoha komponentů, základem je mikroprocesor, 

samotný senzor, zesilovací a kompenzační obvody, analogově digitální převodníky,  

záznamové zařízení, komunikační rozhraní, zobrazovací jednotka, analogové a digitální 

výstupy,… 

U těchto snímačů lze nastavit pomoci příkazů jejich funkci přesně podle požadavků pro danou 

aplikaci. Samotný inteligentní snímač může ovládat spínání digitálních výstupů v závislosti na 

naměřené teplotě, tento údaj přenést po sériové lince, případně ethernetu do počítače 

k dalšímu zpracování. Lze také nastavit analogový výstup tak, že hodnota výstupního napětí 

se bude měnit v závislosti na naměřené  teplotě. Často bývají inteligentní snímače vybaveny 

zobrazovací jednotkou, na které se teplota zobrazuje. Hlavní výhodou je možnost přenos dat 

od snímače v digitální podobě.  

1.7.2 Využití inteligentních snímačů 

Praktické využití těchto snímačů je v mnoha oblastech, snímače postupně nahrazují již 

zastaralé konstrukce v provozech. Metalurgické provozy, teplárenské provozy, energetický 

průmysl, strojírenský průmysl,… Prakticky všude, kde je potřeba měřit teplotu, lze využít 

inteligentních snímačů teploty. 

2 Záznamové zařízení 

Záznamové zařízení je paměťový nosič dat, používající k záznamu těchto dat různých 

způsobů. V průmyslu hojně využívané záznamové zařízení byly páskové zapisovače (tzv. 

MAXIPRINTY). Zápis fungoval tak, že pisátkem se kreslila křivka na papírový pásek, který 

měl stále stejný nastavitelný posuv. Jeden z typů zapisovače je na obrázku (obr.  19). 
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Obr. 19 Páskový zapisovač ZAPEX 39  [6] 

Dnes již doba pokročila a jsou kladeny větší nároky na přenositelnost a snazší provoz 

záznamových zařízení. Využíváme různých moderních paměťových médií. 

2.1 Výhoda použití záznamových zařízení 

Někdy je potřeba provádět měření bez přítomnosti obsluhy, třeba v různých časových 

intervalech po nějakou dobu. Proto se využívá záznamových zařízení. Další velikou výhodou 

je snadné pozdější zpracování a uchování dat. 

2.2 Princip funkce záznamových zařízení 

Moderní záznamové zařízení se skládá z mikropočítače, vstupních obvodů, řadiče paměti a 

paměti. Pamětí je několik druhů, každá má své specifické vlastnosti a oblast využití. 
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2.3 Paměti 

2.3.1 RAM  

(Paměť s náhodným přístupem) Paměť je energetický závislá, tzn. po vypnutí napájení ztrácí 

svá data. Paměťové prvky RAM jsou uspořádány do matice a aktivace vybraného prvku je 

realizována pomoci dekodéru čísla sloupce a dekodéru čísla řádků. Výstupní vodiče 

sloupcového dekodéru se nazývají adresové vodiče. Při bitově organizovaném přístupu do 

paměti je aktivní vždy jeden adresový vodič a jeden bitový vodič. V jejich průsečíku je 

aktivován odpovídající prvek paměti. Je-li přístup do paměti organizován po slovech, vždy 

jsou aktivovány všechny bity slova. [7] 

Paměti RAM jsou dvojího typu SRAM a DRAM. SRAM jsou statické RAM, jejich 

paměťovou buňkou je klopný obvod. Díky tomu není třeba data obnovovat. DRAM 

(dynamická RAM) má jako paměťovou buňkou kondenzátor a tranzistor. Kapacita na 

kondenzátoru se vlivem jeho vlastních ztrát vytrací, tudíž je třeba data na této paměti 

zaznamenané na kondenzátorech periodicky obnovovat (tzv. refresh). Na obrázcích obr. 

20,21,22 jsou popsány buňky SRAM a DRAM paměti a Organizace polovodičové RAM na 

jednom čipu. 

 

Obr. 20 Paměťová buňka DRAM [7]                                    Obr. 21 Paměťová buňka SRAM [7]  

 

Obr. 22 Organizace polovodičové RAM na jednom čipu [7] 
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Pro použití ve snímačích nejsou tyto typy paměti vhodné, protože při ztrátě napájecího 

napájení ztrácí svá data. 

2.3.2 ROM  

(Read Only Memory) Jedná se o paměť, která je schopná trvale – nebo téměř trvale uchovávat 

data. Díky této vlastnosti se přímo nabízí použití pro inteligentní snímače.  Do pamětí ROM 

byl po mnoho let problém data zapisovat jinak než továrně. I mazání nebylo snadné, 

v některých případech ani nešlo.  Dnes ovšem jsou paměti typu EEPROM a FLASH - 

EPROM, kde lze data zapisovat i mazat. 

2.3.2.1 EEPROM 

Elektricky vymazatelná paměť, která si i po odpojení napájení uchovává svá data. Jeji 

smazání je možné impulzem o napětí 21 V. Nevýhodou tohoto typu paměti je, že data se 

smažou všechny. Avšak pro potřeby inteligentního snímače se používají, protože tento 

omezení není tak zásadní a inteligentní snímač může s touto paměti dobře fungovat.  

2.3.2.2 FLASH – EPROM 

Paměť Flash je v podstatě paměť typu EEPROM (elektricky mazatelná a programovatelná 

paměť). Je tvořena sítí řádků a sloupců, na jejichž průsečících leží jednotlivé paměťové 

buňky. Každá z buněk obsahuje jeden unipolární tranzistor, který má nad sebou umístěna dvě 

hradla, vzájemně izolovaná tenkou oxidovou vrstvičkou (obr. 25). Horní hradlo (řídící) je 

připojeno na sběrnici řádků a spodní hradlo není připojeno nikam (je plovoucí). Náboj se na 

toto plovoucí hradlo dostane tunelováním z řídícího hradla. Nenaprogramovaná buňka paměti 

nemá na plovoucím hradle žádný náboj, a proto se po přivedení výběrového signálu na 

konkrétní naadresovaný řádek paměti nedokáže paměťový tranzistor otevřít. Buňka si 

pamatuje logickou hodnotu 1 (obr. 23). Pokud však vpravíme do plovoucího hradla náboj 

(programováním paměti), pak se po výběru řádku paměti dokáží tranzistory naprogramované 

paměťové buňky otevřít a buňka si tedy pamatuje logickou 0 (obr. 24). Mazání paměti 

spočívá v tom, že se z plovoucího hradla uložený náboj odvede pryč. [8] 
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Obr. 23 Logická 1 v paměťové buňce FLASH paměti [8] 

      

 Obr. 24 Logická 1 v paměťové buňce FLASH paměti [8]            Obr. 25 Řez paměťovým tranzistorem[8] 

2.3.3 Adresování paměti 

Jednotlivé paměťové čipy jsou připojeny na adresovou, datovou a řídicí sběrnici. Je-li 

paměťový čip připojený například na dolních 11 adresových vodičů A0 - A10 ze 14možných 

(záleží na typu adresové sběrnice), může být paměť adresována adresami 000 0000 0000 až 

111 1111 1111 (obr. 27), tj. 2048 různých adres. Dekodér adresy paměťového čipu aktivuje 

odpovídající paměťovou buňku (jednotku). Každá paměťová buňka bytově organizované 

paměti obsahuje 8 (podle šířky slova) jednobitových paměťových elementů.  Adresované 

slovo  (byte) může být z paměti přečteno signálem read/write = 1 na vstupu R/ , nebo 

zapsánodo paměti ze sběrnice signálem read/write = 0. Řídicí signál  připojí při hodnotě 0 

paměťový čip k datové sběrnici. Kapacita paměti je součin počtu adres a šířky slova v bitech. 

Zbylé tři adresové vodiče A11-A13 slouží k adresaci jednotlivých čipů pomoci třívstupového 

součinového hradla, které na jednotlivých čipech ovládá vstup čipů  (obr. 26). [7]  
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                                                Obr. 26 Složení paměti z 8 paměťových čipů [7] 

 

 

Obr. 27 Byte organizovaný paměťový čip [7] 
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2.3.4 Přístup do paměti 

Spojení mezi vodiči datové sběrnice a paměťové matice zprostředkovává brána pro čtení a 

zápis. Jejich vzájemné elektrické propojení je realizováno třístavovým oddělovačem/budičem. 

Třístavový proto, že jeho výstup je buď v logické úrovni 1, logické 0, nebo se chová jako 

nezapojen (režim velké imepadce). Na obrázku (obr. 28) v pravdivostní tabulce je patrná jeho 

funkce. Řídicím signálem en se nastavuje režim s vysokou impedancí nebo průchod signálu 

budičem (signál 1 je navíc zesílen). 

 

Obr. 28 Třístavový budič/oddělovač [7] 

 

 

2.3.5 Disková paměť – HD 

Je známá také pod názvem pevný disk (harddisk) jedná se o rychlou vnější paměť s velkou 

kapacitou. Skládá se z 1 až 11 disků s magnetickou záznamovou vrstvou uložených i se 

svazkem čtecích/záznamových hlaviček v prachotěsném pouzdře. Jejich uspořádání je 

znázorněno na obrázcích (obr. 29, obr. 30).  Dnešní pevné disky dosahují kapacit jednotek 

terabytu. Pro inteligentní snímače teplot se tyto disky nehodí, protože jsou náročné na 

napájecí proud, rozměry i šetrné zacházení. 
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Obr. 29 Mechanika disku [7] 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Uspořádání hlav a disků jednotky [7] 

2.4 Mikropočítač 

Mikropočítač je počítač pracující s pevně uloženým programem.  V dnešní době jsou velmi 

rozšířené tzv. jednočipové mikropočítače (uP). V jednom integrovaném obvodu jsou uloženy 

a ve funkční celek zapojeny všechny prvky mikropočítače (obr. 31).  

 

Obr. 31 Jednočipový mikropočítač ATmega328 [9] 

Jednočipové mikropočítače jsou velmi spolehlivé a kompaktní, proto jsou především 

používány pro jednoúčelové aplikace jako je řízení, regulace, inteligentní snímače apod.. 



34 
 

Jednočipové počítače jsou dnes již ve většině denně používaných zařízení  (pračky, 

televizory, přehrávače, hračky,…). 

2.4.1 Prvky mikropočítače 

Mikropočítač se skládá z několika základních prvků. Hlavním „mozkem“ mikropočítače je 

mikroprocesor (CPU). Další součásti je statická SRAM (např.  o kapacitě 2kB). Obsahují  

paměť EEPROM (např. 1kB) a paměť Flash (programová paměť, např. 32 kB 

(ATMEGA328P)). Každý jednočipový mikropočítač obsahuje také vstupní/výstupní kanály. 

Na obrázku obr. 32 je blokové schéma jednočipového mikropočítače AtMega328p. 

  

 

Obr. 32 Blokové schéma jednočipového mikropočítače AtMega328p [10] 
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2.4.2 Periférie jednočipových mikropočítačů 

Kromě základních prvků může jednočipový mikropočítač být doplněn o mnoho dalších 

periférií. Mnoho mikropočítačů obsahuje, časovače, čítače, již méně běžné jsou řadiče 

přerušení. Některé jednočipové mikropočítače jsou vybaveny řadičem klávesnice a řadičem 

display. 

 

2.4.3 Vstupní a výstupní rozhraní jednočipových mikropočítačů 

U jednočipových mikropočítačů, protože se využívají ve všelijakých možných zařízeních, se 

výrobci snaží nabídnout celou škálu vybavení a doplňujících funkcí. Digitální vstupně 

výstupní brány obsahuji všechny mikropočítače. Velmi často se u mikropočítačů objevuje 

PWM výstup. Také A/D převodníky jsou velmi rozšířené. A/D převodníky jsou nejběžnější 8 

bitové, ale objevují se i 10 a více bitové. Některé jednočipové mikropočítače obsahují nástroje 

pro sériovou komunikaci s dalšími zařízeními (USB, RS 232, I
2
C,…). Dále D/A převodníky, 

budiče displayů, vstupy pro čtení čidel polohy rotorů, ethernet, … . 

 

3 Návrh snímače teploty 

Jednou z částí diplomové (bakalářské) práce je návrh inteligentního snímače teploty. 

3.1 Požadavky na snímač teploty 

V zadání práce bylo několik požadavků, které je třeba akceptovat. Inteligentní snímač by měl 

pracovat v rozsahu běžných pokojových teplot. Teplota by se měla v určitých intervalech 

měřit a zapisovat záznamové zařízení. Zařízení by mělo být kompaktní a snadno přenosné. 

3.2 Určení vhodného paměťového zařízení 

Bez nějakých větších úvah bylo zvoleno nejrozšířenější médium na záznam dat. Flash paměť 

v podobě micro SD paměťové karty, pro její přijatelnou cenu, obrovskou oblíbenost a 

možnost z ní data číst v různých zařízeních, jako jsou čtečky paměťových karet k PC, 

inteligentní mobilní telefony, PDA, Pocket PC, … . 
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3.3  Blokové schéma zapojení inteligentního snímače teploty se záznamem 

na SD karty 

 

Obr. 33 Blokové schéma inteligentního snímače teploty se záznamem na SD karty, doplněné dalšími 

možnými funkcemi. 

Díky náhodě a velkému štěstí se objevil výrobce modulů, který nabízel velmi dobře vybavený 

jednočipový mikropočítačem ATMega328p osazený na desce tištěných spojů s obvody po 

komunikaci (I
2
C, Ethernet, USB), A/D převodníky a dalšími funkcemi. 

3.4 Výběr vhodného teplotního senzoru 

Na základě požadavků v zadání byl vybrán negastor pro jeho postačující teplotní rozsah, 

spolehlivot, relativně snadné zapojené do obvodu, ne příliš složitou linearizaci a velkou 

citlivost v daném rozsahu. Na termistoru byla změřená statická charakteristika (obr. 34). 
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Obr. 34 Naměřená statická charakteristika termistoru (negastoru) 

Protože je statická charakteristika (obr. 34) značně nelineární, je potřeba provést linearizaci 

této charakteristiky.  

3.5 Linearizace 

Pro linearizaci statické charakteristiky bylo využito 

sériového zapojení termistoru a rezistoru napájeného ze 

zdroje referenčního napětí 3,3 V (obr. 35). Hodnota 

sériového rezistoru Rs byla určena za pomoci simulace 

v tabulkovém editoru EXCEL. Byla snaha zvolit hodnotu, 

při které bude statická charakteristika pro naše potřeby 

lineární. Touhle metodou byla určena hodnota rezistoru Rs = 

2k7 Ω. Výsledná charakteristika je prakticky lineární 

(obr. 36).  

Obr. 35 Obvod pro linearizaci statické charakteristiky 
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Obr. 36 Linearizovaná statická charakteristika 

3.6 Zesílení signálu 

Protože analogový vstup A/D převodníku má relativně malý vstupní odpor, bylo třeba 

eliminovat proud procházející termistorem. K tomu je použit operační zesilovač LM358N 

v zapojení napěťového sledovače. Operační zesilovač má vysoký vstupní odporu, tím bylo 

dosaženo snížení proudu procházejícího snímačem (obr. 37). Tato hodnota proudu protékající 

termistorem je nyní menší než 1mA. 
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Obr. 37 Schéma zapojení obvodu pro linearizaci a zesílení signálu termočlánku (negastoru) 

3.7 Mikropočítač 

V inteligentním snímači je použit CMOS jednočipový 8-mi bitový mikropočítač od firmy 

ATMEL AtMega 328P s 32kB vnitřní flash paměti (obr. 31) používající RISC architekturu. 

Pracuje na frekvenci 16MHz. SRAM má velikost 2kB a EEPROM 1kB. Napájecí napětí 

mikropočítače je 1,8 - 5,5 V. Je možno využít místa v paměti pro bootovací program přímo 

v mikropočítači. Obsahuje dva 8mi bitové časovače/čítače a jeden 16ti bitový čítač/časovač. 

Odběr v aktivním režimu je díky technologii CMOS kolem 4mA. Blokové schéma 

mikropočítače je na obrázku (obr. 32). 

3.8 A/D převodník 

Mikropočítač obsahuje 6 A/D 10 bitových převodníků. A/D - analogově digitální převodník 

slouží k převodu analogové veličiny na číslo v digitální podobě, v tomto případě binární 10ti 

bitové. A/D převodník je nepostrádatelnou součásti moderních systému. 

3.9 Důležité části programu mikropočítače 

Mikropočítač má vnitřní paměť, ve které je uložen program. Program lze vytvořit, upravit a 

nahrát do mikropočítače pomoci vývojového prostředí ARDUINO 0022 a USB portu. Podoba 

programu je závislá na použití inteligentního snímače. Podle zadání bylo potřeba vytvořit 

inteligentní snímač, který bude v pravidelných intervalech zapisovat naměřenou teplotu na 

záznamové médium (SD paměťovou kartu).  
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První důležitou části programu je inicializace paměťové karty (obr. 38). 

 

Obr. 38 Inicializace paměťové karty 

 

Po inicializaci paměťové karty dochází k postupnému načítání a ukládání hodnot z A/D 

převodníků (obr. 39). Tyto hodnoty jsou přepočítány funkcí map z hodnot A/D převodníku 

(0 – 1023) do tvaru desetinásobku naměřené teploty. Pro splnění zadání je program upraven 

pouze pro jeden A/D převodník, avšak změnou cyklu for a nastaveném vhodného oddělovače 

lze jednoduše upravit program tak, aby načítal a ukládal hodnoty do proměnné  až ze 6 A/D 

převodníků. 

 

Obr. 39 Načtení dat z A/D převodníku a uložení do proměnné dataString 

 

Poslední důležitou části programu je zapisování proměnné dataString do souboru na 

paměťové kartě (obr. 40). Pro možnost okamžité kontroly zapisovaných dat na paměťovou 
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kartu jsou také data posílaná na port USB a je možnost je číst v průběhu měření v terminálu 

vývojového prostředí ARDUINO 0022. 

 

Obr. 40 Uložení dat do souboru na paměťové kartě a současné odeslání dat na sériovou linku 

Samotné načítání dat z A/D převodníků, jejich přepočet, zpracování a ukládání je opakováno 

periodicky (obr. 41). Dobu periody lze nastavit hodnotou DELAY. Číselná hodnota DELAY 

je čas v milisekundách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Vývojový diagram. 

Načítání dat z A/D 
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a čekání předem 

určenou dobu 

příkazem DELAY 
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4 Realizace modelového zařízení 

V rámci bakalářské práce bylo vytvoření zařízení, které bude v pravidelných intervalech 

zapisovat údaje o teplotě do paměti.  Zařízení bylo vytvořeno a provedeno cvičné měření. 

Z tohoto měření byly určeny rozsahy teplot a jejich nejistoty měření a korekční křivka. 

4.1 Parametry zařízení 

Jádrem modelového zařízení inteligentního snímače teploty se záznamem je jednočipový 

mikropočítač AtMega328p, který je osazen v modulu Arduino uno. Tento modul je vývojová 

deska s osazená mikropočítačem, krystaly a podpůrnými obvody (stabilizace napětí, serial, 

ethernet,…).  

 

Napájení:    Pomoci USB kabelu z portu PC. 

       Externím zdrojem, akumulátorem, baterii v rozsahu 7-12V (6-

20V – nedoporučuje se) stejnosměrných. 

Teplotní rozsah:  21-53°C s nejistotou max. 3% (obr. 42). 

    20-75°C s nejistotou max. 10%. 

    Další rozsahy a nejistoty dle grafu (obr. 43). 

Analogové vstupy:   5x 10bitový A/D převodník (jeden využitý pro měřené teploty). 

Digitální I/O:   14x digitální vstupně výstupní piny.  (max.  40mA). 

PWM:    6x PWM výstup (využito digitálních I/O pinů). 

Takt procesoru:  16MHz 

RAM:    SRAM 2kB 

Flash paměť:   32kB 

Propojení s PC:   USB. 

Propojení s příslušenstvím: I2C, Ethernet (RJ 45). 

Záznamové médium:  Micro SD paměťová karta (testováno na micro SD 2GB 

a SDHC 8GB). 
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Obr. 42 Relativní nejistota  pro rozsah 21-53°C 

 

Obr. 43 Relativní nejistota pro další rozsahy 
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4.2 Ukázka praktického měření  

Po zhotovení modelového zařízení bylo provedeno měření, určující jeho parametry.  

Rozmístění jednotlivých prvků je vyobrazeno na obrázku (obr. 44). 

Díky možnosti data zapisované na paměťovou kartu současně posílat na USB port a číst je 

v terminálu, byly hodnoty vyhodnocovány okamžitě v reálném čase pomoci PC. Data se 

zapisují do souboru datalog.txt, který se automaticky vytvoří v kořenovém adresáři karty. 

Formát v jakém se data zaznamenají lze libovolně měnit (obr. 45) Lze vypisovat na kartu také 

údaje o dalších analogových i digitálních vstupech.  

 

Obr. 44 Rozvržení prvků při měření 
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Obr. 45 Ukázka tvaru zápisu dat na micro SD kartu 

4.3 Vyhodnocení měření 

Po odměření bylo třeba data zpracovat a vyhodnotit. V excelu bylo vypracováno několik 

tabulek a grafů. Byly vypočteny nejistoty měření (absolutní a relativní) a vypracovány 

korekční křivky pro různé rozsahy teplot (obr. 42, 43). Nejistoty jsou závislé na teplotě. Dle 

zadání bylo třeba měřit pokojovou teplotu. V rozsahu pokojových teplot je nejistota max. 

2,5%. Pro doplnění je na obrázku (obr. 46) vypracován graf absolutní chyby.  
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Obr. 46 Absolutní nejistota v závislosti na teplotě (Korekční křivka). 

 

4.4 Závěr 

V práci byly představeny základní principy měření teploty, pojmy, jako teplota, teplotní 

stupnice, různé odvětví, kde je měření teplot důležité.  Postupně byly popsány různé typy 

senzorů (odporové kovové senzory, polovodičové odporové senzory, termoelektrické články a 

pyrometry. Důležitou kapitolou je použití teploměrů v praxi. Špatným použitím teploměrů 

vzniká velká nejistota měření. Ve zdrojích nebylo uvedeno charakterizování inteligentního 

snímače, prakticky se tento přídomek „inteligentní“ používá jako reklamní tah. Inteligentními 

jsou nazývány i obyčejné pokojové termostaty. Pro objasnění, co je to inteligentní snímač, 

bylo potřeba hledání ve zdrojích a konzultací. Využití inteligentních snímačů je různorodé. 

Inteligentní snímače lze použít k měření všude tam, kde se používají stávající zařízení. Jejich 

výhodou je upravit si funkce snímačů „na míru“. Dále bylo v práci popsáno několik 

záznamových zařízení, které by se mohly použít pro konstrukci inteligentních snímačů. Je 

popsán způsob, jak pracuje třístavový budič a vysvětlený princip adresování paměti. Snímače 
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s harddiskem jako paměti se prakticky nevyužívají. Nejčastěji se využívá paměti FLASH a 

dříve EEPROM. Inteligentní snímač s paměti EEPROM je k dispozici, proto bylo možno 

porovnat jejich vlastnosti, výhody a nevýhody. Hlavní nevýhodou je, že paměť EEPROM 

nelze mazat po blocích, ale pouze celou najednou. Tudíž nelze si třeba vytvářet zálohy měření 

přímo do dané paměti. U paměti FLASH to lze, soubor DATALOG.txt je možno v PC, PDA, 

mobilním telefonu,… přejmenovat a ponechat na paměťové kartě. V práci bylo popsáno co je 

to mikropočítač, jednočipový mikropočítač a jakými parametry dnešní jednočipové 

mikropočítače disponují. Dále bylo rozvedeno několik dalších integrovaných funkcí do 

jednočipového mikropočítače. 

V samotné praktické části byl popsán návrh modelového zařízení inteligentního snímače tepla 

se záznamem, vyobrazeno blokové schéma (obr. 33) a vybrán vhodný teplotní  senzor pro 

potřeby zadání.  Ve školní laboratoři byla změřena statická charakteristika senzoru a na jejím 

základě byla provedena linearizace. Po problémech s malým vstupním odporem A/D 

převodníku bylo potřeba použit obvod z operačním zesilovačem zapojeným jako napěťový 

sledovač (obr. 37). Důležité části programu byly vyobrazeny ve vývojovém diagramu a 

některé i vypsány. Program lze jednoduše upravovat podle potřeby, přidat další vstupy, 

výstupy,… . Programování je v jazyku C za pomoci vývojového prostředí ARDUINO 0022.  

Bylo potřeba stanovit parametry modelového zařízení inteligentního snímače teploty se 

záznamem. Toho bylo dosaženo po provedeném měření a vyhodnocením výsledků. 

Z parametrů vyplývá, že pro pokojové teploty přesnost vyhovuje a není nikterak veliká, avšak 

pro měření teplot v jiném rozsahu je určitě třeba použit jiný senzor teploty. Senzory byly 

představeny v první kapitole. Lze využít jakýkoliv.  

Zařízení splňuje požadovanou funkci a v mnohém zadání i překračuje. Nebylo by od věci dále 

se inteligentními snímači zabývat a rozšířit jejich využití pomoci funkcí, které v zadání 

potřeba nebylo. Mohlo by to být přínosné. Možnost využití USB, I2C, ETHERNETu, 

digitálních vstupů a výstupů, dalších analogových vstupů, PWM, … nabízí širokou škálu 

použití nejen v provoze, ale i pro studenty. 
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