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Abstrakt  
 

Tato práce popisuje možnost využití mikrokontroléru k měření, uchovávání a zobrazování 
naměřených analogových hodnot. Celé vyrobené zařízení se dá použít jako datalogger, který má 
funkci zaznamenávat naměřené hodnoty na multimediální kartu. Další funkce zařízení je, 
připojení pomocí wifi a sledování naměřených hodnot v reálném čase, pomocí webové aplikace. 
Součástí celého řešení je popis mikrokontroléru, wifi modulů a různých řešení dataloggerů. 
V této práci je popsána celá výroba zařízení, od návrhu schématu až po testování finálního 
výrobku. V závěru jsou zhodnoceny výsledky celého projektu.  
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Abstrakt  
 

This thesis describes the possibility of using a microcontroller to measure, store and display of 
the measured analogue values. The entire made device can be used as a data logger, which has 
the function to record measured values to a multimedia card. Another function of the device is 
connection via wifi and monitoring of the measured values in real time through a web 
application. The overall solution includes a description of the microcontrollers, wifi modules 
and different solutions of data loggers. In this thesis I describe the complete production of the 
device, from the design scheme to the testing of the final product. In conclusion there is the 
evaluation of the results of the project. 
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Seznam použitých značek a symbolů 
AVR ‒ je označení pro rodinu 8bitových mikročipů s harvardskou architekturou od firmy Atmel. 

C ‒ programovací jazyk 

DPS ‒Deska Plošných spojů 

MMC ‒ Multi Media Card 

EEPROM ‒ Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

FLASH ‒ elektricky programovatelná paměť 

MCU ‒ Microcontroller Unit 

TTL ‒ Transistor-Transistor Logic 

USART ‒ Universal Synchronous and Asynchronous Receiver Transmitter 

USB ‒ Universal Serial Bus 

Wifi ‒ Wireless Fidelity 

SPI – Serial Peripheral Interface 

I2C – Inter Integrated Circuit 

SD – Secure Digital 

CNC – Computer Numeric Control 

ADC – Analog to Digital Converter 

LED – Light Emitting Diode 

RTC – Real Time Clock 

RxD – Received Data 

TxD – Transmitted Data 

SDHC – Secure Digital High Capacity 
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1 Úvod 
Tato práce mě zaujala z hlediska ceny dataloggerů, které se v dnešní době nachází na trhu. Trh 
je  těmito  zařízeními  dostatečně zásoben,  ale  ceny  jsou  příliš  přemrštěny.  Další  věc,  která  mě 
k této práci vedla, bylo nedostatečné vybavení jednotlivých dataloggerů. Některé z nich mají 
spoustu vstupů pro měření různých hodnot, ale zase neumí ukládat naměřená data dlouhodobě. 
Jiné zase mají integrovanou paměť ve formě multimediální karty, ale pro zpracování dat 
musíme nejprve měřit a pak teprve data z karty stáhnout a následně je analyzovat. Jiné jsou 
propojené se zařízením pro zpracovávání naměřených hodnot pomocí různých sběrnic. 
V každých takových zařízeních je třeba tedy sledovat naměřené hodnoty na displeji, ale 
nemůžeme se s měřícím zařízením vzdálit od měřeného objektu, nebo pouze sedět u terminálu a 
spravovat zařízení vzdáleně. 

V této práci se budu zabývat výrobou dataloggeru, který bude umět snímat analogové veličiny a 
tyto veličiny ukládat na multimediální kartu, ze které bude možno hodnoty následně načíst na 
jakémkoliv počítači či jiném zařízení, vybaveném čtečkou SD karet a softwarem pro 
zpracovávání dat. Další výhodou zařízení bude připojení pomocí wifi a sledování aktuálně 
naměřené hodnoty. Celé zařízení bude osazeno na desce plošných spojů vybaveno čtyřmi 
vstupy pro sledování napětí od 0V do 5V. Bude k němu možno připojit čidla, která mají na 
výstupu napětí v tomto rozsahu nebo veličinu, která bude na toto napětí převedena. 
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2 Co je to měření? 
Nežli se budeme věnovat samotnému zařízení, rád bych zmínil co vlastně měření je. Měření je 
kvantitativní (číselné)zkoumání vlastností předmětů (jevů, procesů), nejčastěji porovnáváním 
s obecně přijatou jednotkou. Výsledkem takových to měření je pak hodnota, které vyjadřuje 
poměr zkoumané veličiny k jednotce.[1] Výhodou měření je, že ho můžeme opakovat, 
zaznamenávat a naměřené hodnoty vzájemně porovnávat. Výsledky se pak mohou zpracovávat, 
například pomocí vynášení do grafů. 

2.1 Metrologie 

Je vědní odvětví, které se zabývá mírami pro stanovení velikosti, různých veličin. Tyto veličiny 
mohou být jak fyzikální (teplo, světlo), tak technické (spotřeba, pružnost). Metrologie je řízena 
mezinárodními organizacemi, které se starají o jednotnost měření, jednotky a etalony. 

2.2 Metody měření 

Podle fyzikálního principu se metody měření rozdělují: 
· mechanické 

· elektrické 

· elektromagnetické 

· optické 

· časové 

· akustické 

Dále se rozdělují, podle toho jakým způsobem zjišťujeme naměřenou veličinu: 
· přímé - měření hodnoty sledované veličiny je založeno na definici měřené veličiny 

· nepřímé - hodnota měřené veličiny zjišťována nepřímo (například výpočtem) pomocí 
přímo změřených hodnot pomocných veličin 

· kontaktní - je tehdy, je-li měřící zařízení v přímém kontaktu s měřeným objektem 

· kontaktní 

· nekontaktní 

· komparační 



3 
 

· kompenzační 

· omezovací 

Měření se dále dělí podle způsobu snímané veličiny na: 
· bezdotykové 

· dotykové 
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3 Dataloggery 
Dataloggery jsou zařízení, která slouží k získávání a ukládání naměřených dat, například 
výrobního, řídícího nebo jiného procesu. V českém jazyce se používá výraz pro datalogger 
„datový záznamník“.  Základní dataloggery umí data pouze získávat, jako je například hodnota 
teploty ze snímače, výška hladiny řeky nebo sledování látek ve sloučeninách. Tyto data si 
ukládají do interní paměti pro pozdější zpracovávání pomocí softwaru, určenému pro daný typ. 
Většina dataloggerů slouží pouze pro měření hodnot. Zpracovávání, popřípadě vyhodnocování 
naměřených hodnot, následně probíhá na jiném zařízení. Jinak je to u složitějších typů 
dataloggerů, které nám jsou schopny naměřená data zpracovat, popřípadě analyzovat. Některé 
z těchto zařízení jsou vybaveny displejem, kde je možno rovnou z dat vytvářet grafy nebo 
statistiky. 

 

 
Obrázek 1 - Obecné schéma dataloggeru 

 

3.1  Rozdělení dataloggerů 

V základu se dataloggery dělí na jednoúčelové a víceúčelové. Jednoúčelové dataloggery slouží 
pro záznam jedné, většinou předem definované veličiny. U takovýchto zařízení je důležité 
předem vědět, jaké hodnoty budeme měřit a jaké funkce bude třeba při měření používat. Mezi 
tyto funkce patří: 
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· Snímač- odpovídá sledované hodnotě 

· Rychlost snímání- podle požadavků uživatele 

· Počet vstupů 

· Velikost záznamu 
 
Všeobecně platí, že jednoúčelové dataloggery jsou řádově v tisících levnější než dataloggery 
víceúčelové. Do této skupiny jednoduchých patří například barografy nebo termografy. 

 

 
Obrázek 2 - Termograf TG 870[7] 

 
Víceúčelové neboli univerzální dataloggery, jsou určeny pro sledování takových hodnot, u 
kterých není předem znám charakter sledované veličiny. Z tohoto důvodu nejsou vstupy těchto 
zařízení předem nakonfigurovány pro konkrétní čidlo. Proto mají takzvané vstupy, 
s normalizovanými rozsahy, ke kterým je možné připojit velkou škálu snímačů a poté přístroj 
nakonfigurovat pro dané měření. Dále u těchto přístrojů jde často nastavit perioda snímání 
měřené veličiny. 

 

Dataloggery se dále dělí na digitální a analogové. Analogové přístroje se nazývají zapisovače 
(viz. obrázek č. 2.). Tyto přístroje se skládají z pohyblivého pera, které se pohybuje po 
přiloženém zapisovacím papíru. Toto pero je vychylováno v závislosti na velikosti měřené 
veličiny a hodinového stroje, který posouvá záznamový arch papíru. Tyto zapisovače jsou 
založeny na mechanickém principu zapisování, popřípadě na elektromechanickém zápisu. 
Naměřená data se následně archivují v podobě papírových svitků. 
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Obrázek 3 - Vnitřní schéma barografu[12] 

 
Tyto přístroje se vyrábí ve třech základních provedeních: 

1. S válcovým kotoučem 

2. S kruhovým kotoučem 

3. S válcovým bubnem 
 
Tyto grafické zapisovače jsou v dnešní době postupně nahrazovány číslicovými dataloggery. 
Výhodou těchto zařízení je, že naměřená data jsou ukládána v elektronické podobě. Díky tomu 
odpadá výměna papíru v zařízení a také s tím spojená častá údržba. Naměřená data mají i svůj 
časový podpis, který získávají pomocí vestavěných obvodů reálného času. 

 

3.2 Komerční dataloggery 

V dnešní době se většinou využívají digitální dataloggery. Je to hlavně z důvodu rychlého 
zpracování a vyhodnocování naměřených údajů. Naměřené hodnoty se většinou ukládají na 
vyměnitelná média, jako jsou MMC karty nebo SD disky, popřípadě do interních pamětí v 
zařízení. Většina dataloggerů je konstruováno přímo pro dané měření. V daném případě si 
zákazník určí parametry, které by mělo zařízení splňovat a dodavatel dle zadání datalogger 
nastaví. Na trhu je si spousta univerzálních zařízení pro zaznamenávání dat. 

Mezi jedno z nich patří univerzální měřicí přístroj ALMEMO 2890. Tento přístroj je vybaven 
devíti vstupy, dvěma výstupy, LCD displejem a pamětí pro 100.000 hodnot. Za příplatek si 
může uživatel dokoupit externí paměť s MMC kartou. Samotné měření může probíhat až 50krát 
za sekundu. Výhodou tohoto zařízení je napájení z akumulátoru a proto je možné ho využívat 
mimo dosah elektrické energie. Cena dataloggeru je 55.400,- Kč. 
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Obrázek 4 - Datalogger ALMELO 2890-9[8] 

 
Mezi další číslicové dataloggery patří přístroj Extech DL160. Toto zařízení je vybaveno dvěma 
vstupy pro měření hodnot a jedním výstupem pro přenos naměřených dat do počítače. Paměť 
má až pro 256000 záznamů s nastavitelným vzorkováním, v rozsahu 1 sekunda až 24 hodin. 
S tímto přístrojem je možno měřit napětí i proud. Je běžně dodáván se sondami, které jsou 
vybaveny obvody pro optické oddělení zařízení od měřeného objektu a převodníky z proudu na 
napětí. Tyto převodníky se používají při měření čidel, na jejichž výstupu je proud v rozsahu 4-
20mA. 
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Obrázek 5 - Datalogger Extech DL160[9] 

 
Dále se na našem trhu můžeme setkat se zařízením Hydrolog NT. Tento datalogger se používá 
k měření vlhkosti a teploty. Přístroj je zkonstruován tak, že splňuje veškeré podmínky pro 
využívání ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu. K zařízení se dají 
připojovat vyměnitelné sondy, podle typu měřené veličiny. Tento datalogger je možno připojit i 
do počítačové sítě a data sledovat na PC. Zařízení má možnost měřícího intervalu 5 sekund až 
24 hodin, používá pro záznam karty typu Flash o velikosti 16, 32, 64 MB. Velikost ukládaných 
dat je přibližně 25000 měření na 1MB kapacity.  
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Obrázek 6 - Datalogger Hydlolog NT[10] 

 
Dalším dataloggerem, kterým jsem se inspiroval při mé konstrukci je Fronius datalogger web 
box. Toto zařízení se často využívá pro rozsáhlé kontroly fotovoltaických zařízení. V kombinaci 
se softwarem Fronicus Solar, nabízí mnoho možností nastavení a zpracovávání údajů o 
fotovoltaických zařízení přímo z PC. Je zde pak možnost připojení více uživatelů v lokální síti. 
Zařízení má v sobě integrovaný web server. Z tohoto důvodu je možnost se připojit pomocí 
prohlížeče webových stránek, nezávisle na operačním systému. Velikost paměti pro záznam je 
16MB. Rychlost ukládání dat je v rozsahu 5-30 minut.  Výrobce garantuje, při ukládání dat co 
15 minut, kapacitu paměti až na 6 let. 

 
Obrázek 7 - Datalogger Fronius[11] 
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4 Použitý hardware a software 

4.1 Mikroprocesory 

Mikroprocesor nebo také v angličtině Microcontroller (MCU, µC) je jednočipový mikropočítač. 
Většinou se jedná o integrovaný obvod, který obsahuje všechny potřebné periférie pro 
komunikaci s okolím. Běžně mají hardwarový USART, I2C, SPI, ISP, ADC a výstup PWM. 
Mikroprocesory jsou vyznačovány svou velikou spolehlivostí a z tohoto důvodu velice často 
využívány pro jednoúčelové aplikace nebo jako součásti vestavěných systémů. Dají se 
programovat ve více programovacích jazycích, například Asembler, jazyk C a Basic.[2]  

4.1.1 Architektura 
Nejčastěji se setkáváme dvěma základními architekturami mikroprocesorů 
· Von Neumannova - je architektura, pro kterou je typická společná paměť pro data i pro 

program. Výhodou této architektury je, že nepotřebuje rozlišovat instrukce pro přístup 
k paměti programu, což vede k zjednodušení vlastního čipu. Tato architektura se objevila 
v některých zařízeních již v roce 1936. Postupem času byl tento způsob řešení 
mikroprocesorů nahrazen. 

 

 
Obrázek 8 – Von Neumannova architektura 

 
· Harvardská architektura – Nástupce Von Neumanovi architektury. Tato architektura 

fyzicky odděluje paměť programu a dat a zároveň jejich spojovací obvody. Název 
Harvardská získala po počítači Harvard Mark I. 
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Obrázek 9 – Blokové schéma Harvardské architektury 

 
Hlavní výhodou této architektury je, že využívá dvou sběrnic a oddělené paměti dat od paměti 
programu. Dnešní procesory jsou převážně založeny na Harvardské architektuře. Běžně ji 
využívají firmy Microchip Technology a Atmel Corp., pro výrobu mikroprocesorů PIC a Atmel. 
 

4.2 Médium pro ukládání dat 

Všechny dataloggery ukládají své naměřené hodnoty do nějaké paměti. Některé využívají 
EEPROM paměti jiné různé FLASH paměti. V dnešní době je na trhu spousta takových médii, 
na které je možnost zaznamenávat data. Nejpoužívanější jsou tak zvané FLASH paměti, kdy se 
často můžeme setkat s názvem „fleška“. Tato ukládací média mají tu výhodu, že na nich 
můžeme přenášet data bez jakéhokoliv napájení. Jsou většinou kompatibilní s více přístroji a 
mají možnost se odpojovat a připojovat k zařízením bez nutnosti jejich vypnutí. Takových 
pamětí je na trhu spousta a podrobně je všechny popsat není cílem této práce. Budeme se tedy 
zabývat pouze pamětí využitou pro naši konstrukci. 

4.2.1 SD/MMC karty 
Většina lidí se v dnešní době setkává s názvem paměťová karta, o které můžeme zjednodušeně 
říci, že se jedná o elektronické zařízení, které slouží k ukládání informací respektive dat.  
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V současnosti se nejčastěji setkáváme těmito typy: 

· MMC (Multimedia Card) 

· SD (Secure Digital) 

· CF (Compact Flash) 

· MS (Memory Stick) 

Ze všech těchto typů je v dnešní době nejčastěji používána SD karta, která byla vyvinuta v roce 
1999 společnostmi Thosiba, Sundisk a Matsushita. Tato karta je v podstatě nástupce MMC 
karet, které již neměly dostatečnou přenosovou rychlost potřebnou pro náročnější aplikace.[4] 

 

 
Obrázek 10 - Srovnání vstupů MMC a SD karet[3] 

 
Rozměry SD karet jsou 20 x 21,5 x 2,1 mm. Oproti MMC kartám jsou o sedm desetin milimetru 
tlustší. Z tohoto důvodu lze MMC karty používat ve slotech pro SD karty, naopak však ne.  

Nyní  se  budeme  zabývat  pouze  SD  kartami.  Tyto  karty  mají  i  jiné  rozměrové  varianty.  Patří  
mezi ně: 

· miniSD - její rozměry jsou 20 x 22,5 x 1,4 mm a oproti klasické kartě není již opatřena 
přepínačem pro zablokování zápisu 

· microSD - její rozměry jsou 15 x 11 x 0,7 mm 

Obě tyto karty se dají používat pomocí adaptérů ve čtečce pro běžné SD karty.  

SD karty umí komunikovat pomocí dvou režimů. Režim SPI, který má společný s MMC 
kartami a SD Bus Protokol. U našeho zařízení využijeme  komunikaci pomocí SPI, jelikož tuto 
komunikaci umožňuje i použitý mikroprocesor. Při použiti SD karty je možné nastavit frekvenci 
SPI až 25MHz. U většiny mikroprocesorů se frekvence SPI odvíjí od frekvence oscilátoru.  
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Obrázek 11 - Vnitřní zapojení SD karty[5] 

 

4.3 Wifi modul 

Jeden z bodů zadání je připojení k dataloggeru pomocí wifi modulu. Pomocí internetu jsem 
prostudoval několik dostupných zařízení, které mají potřebné parametry pro konstrukci 
dataloggeru. Dříve jsem se již setkal s bluetooth moduly od firmy Connect One a proto jsem bez 
dlouhého přemýšlení navštívil jejich web a seznámil s nabídkou Wifi modulů. Tato firma má ve 
své nabídce velké množství modulů, které splňují specifikaci pro naše zařízení. Na obrázku č. 
12. lze vidět jednotlivé moduly Connect One. 
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Obrázek 12 - Nabídka wifi modulů[6] 

 
Při návrhu zařízení byl vybrán modul Nano Wireach, který měl potřebné parametry pro naši 
konstrukci. Podmínkou pro výběr modulu byl integrovaný UART a možnost vytvoření access 
pointu pro připojení jiných zařízení. Nano Wireach je osazen procesorem iChip CO2144 IP 
Communication Controller a Wifi chipsetem Marwell 88W8686. Výhodou je, že tento modul 
nevyžaduje žádné ovladače na straně aplikace. Modul je možno připojit pomocí rozhraní 
UART, SPI, RMII a USB. 
 

 
Obrázek 13 - Možnost připojení k modulu[6] 

 
Pro  toto  zařízení  jsem  použil  funkci  modulu  Seriál  to  Wifi  Bridge.  Jedná  se  o  transparentní  
můstek mezi UART a Wifi, kde jsou využity klasické signálové vodiče Rx, Tx. 

Tento modul nabízí tvorbu svého vlastního web serveru. Tuto možnost využijeme v naší práci, 
pro tvorbu webového rozhraní, pomocí které budeme sledovat měřené hodnoty v reálném čase. 
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Do modulu je možné nahrát vlastní vytvořený webový server s maximální velikostí 256kByte. 
Takový server může obsahovat tyto prvky: 

· HTML stránky 

· linky na externí stránky 

· obrázky 

· grafiku 

· Java applety 

· WAP stránky 

Kromě uživatelského web serveru, obsahuje modul i Wifi server, který se používá pro 
konfiguraci samotného chipu. Přístup k webovému rozhraní, konfiguračního rozhraní i 
vytvořené webové aplikace probíhá pomocí internetového prohlížeče. Příklad přístupu vypadá 
takto: 

Adresa uživatelského web serveru http://<IP adresa modulu> 

Adresa konfiguračního web serveru http://<IP adresa modulu>/ichip 

 
Obrázek 14 - Ukázka webové aplikace[6] 
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IP adresu modulu si může uživatel zvolit sám v konfiguračním prostředí. Tato konfigurace je 
důležitá při prvním použití a je ji možno provádět pouze pomocí sériové linky. Výrobcem je 
doporučeno veškeré úpravy konfigurace provádět pomocí vývojové desky, která se dá připojit 
k PC pomocí RS232 nebo USB. 

 
Obrázek 15 - Vývojový kit pro nastavení wifi modulu 

 
Veškerá konfigurace Wifi modulu může probíhat buď pomocí softwaru ichip configuration, 
který dodává výrobce zdarma. Také můžeme využít AT příkazy, například pomocí terminálu, 
který je obsažený v systému win XP. Je také možnost využít některý z volně dostupných 
software, jako je například program Hercules. AT příkazy se vkládají ve tvaru: AT+<příkaz>. 
Předdefinované AT příkazy jsou dostupné v datasheetu dodávaným výrobcem. 
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Obrázek 16 - Konfigurační prostředí iChip 

 
Výhodou uživatelského serveru je, že si můžeme definovat jakýkoliv AT příkaz, pokud tedy 
není již standardním příkazem. Parametr může být jakýkoliv ASCII text s maximální délkou 
256 znaků. Příkaz může tedy vypadat následovně: 

Zadání parametru – AT+i<parametr>=<hodnota>  

Dotaz na hodnotu parametru – AT+i<parametr>?  

V našem případě budeme odesílat pomocí sériové linky naměřené hodnoty z A/D převodníku. 
Pomocí webového serveru se budeme dotazovat na jejich hodnotu.  

4.4 Vývojová prostředí použitá při výrobě zařízení 

4.4.1 Vývojové prostředí pro tvorbu programu k MCU 
Vývojové prostředí pro MCU byl zvolen program MikroC PRO for AVR od firmy Mikro 
Elektronika. V tomto prostředí se pracuje se standardním programovacím jazykem C. 
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V programu jsou vložena velká množství předdefinovaných knihoven. Pro začínající 
programátory je součástí prostředí spousta ukázkových programů. Jako velkou výhodu tohoto 
programu považuji, přeložení kódu C do programovacího jazyka Assembler. Jelikož většina 
programátorů se s Assemblerem již setkala, mají možnost  porovnávat zdrojový kód v jazyce C. 
Další výhodou je přeložení kódu do souboru s koncovkou HEX, který můžeme následně 
nahrávat přímo do mikroprocesoru. 

 

 
Obrázek 17 – Programovací prostředí mikroC 

 
Obdoba vývojového prostředí MikroC je ATMEL studio. Toto vývojové prostředí bylo při 
programování také využito. 

4.4.2 Programování mikroprocesoru 
Pro programování mikroprocesoru je použit programátor USBasp. Tento programátor se 
připojuje k počítači pomocí USB rozhraní. Jako ovládací software pro samotné programování je 
použit volně stažitelný program eXtreme Burner Avr. Tento program není nutné v počítači 
instalovat, což považuji za velkou výhodou. Dá se díky němu naprogramovat FLASH paměť, 
EEPROM paměť a Fuse Bity. Vše můžeme provést v jednom kroku nebo každou část 
samostatně. Při programování je doporučeno programovat pouze FLASH paměť. Jelikož při 
špatném nastavení Fuse Bitů se dost často stává, že mikroprocesor nepůjde znovu 
naprogramovat. 
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Obrázek 18 – Programovací prostředí extreme Burner 

 

 
Obrázek 19 – Schéma zapojení mikroprocesoru při programování pomocí ISP 

 

4.5 Návrh a výroba DPS 

Návrh desky plošného spoje byl vytvořen ve volně šiřitelné verzi programu Eagle. Program 
umožňuje vytvořit ve free verzi plošný spoj o maximální velikosti 8 x 10 cm, což pro většinu 
zařízení je dostačující velikost. Tento program má spoustu funkcí a je vhodný i pro začátečníka. 
Jednou z věcí, na co bych chtěl upozornit je nastavení tohoto programu samotným uživatelem. 
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Doporučuji kreslit samotný plošný spoj kreslit v jednotkách „palce“. V programu je možno 
kreslit i v milimetrech, ale většina pouzder vložených přímo v programu je kreslena v palcích. 
Při kombinaci těchto dvou různých jednotek pak dochází k chybám. V programu má uživatel 
také možnost nadefinovat si vlastní pouzdra součástek.  

Schéma uvedené na obrázku č. 20 je zapojení konstrukce, nakreslené ve zmiňovaném grafickém 
programu. 

 
Obrázek 20 – Schéma vytvořené v programu Eagle 

 

4.5.1 Výroba DPS fotocestou 
Výroba desky plošného spoje se odehrává v šesti krocích: 

· Návrh plošného spoje 
· Vytištění návrhu DPS na průhlednou fólii, popřípadě na papír 
· Osvícení návrhu na DPS pomocí osvitové jednotky 
· Vyvolání osvícené DPS ve vývojce 
· Vyleptání DPS v chemické lázni 
· Vyvrtání DPS 

Všechny tyto kroky jsou důležité při výrobě desky plošných spojů. Při tisku předlohy na fólii 
nebo na papír doporučuji použít laserovou tiskárnu, jelikož inkoust se do fólie nevpije K osvitu 
jsou vhodné UV zářivky a k vyvolání osvícené DPS je třeba použít hydroxid. Nejlépe 1,5% 
hydroxid sodný. Dalším krokem je zbavení přebytečné mědi pomocí chemie k tomu určené. 
Poslední krok je odvrtání pájecích bodů. Po těchto krocích je DPS připraveno pro osazování 
součástkami. 
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4.5.2 Výroba DPS pomocí CNC frézky 
Výroba DPS pomocí frézky je sice časově náročnější, ale výsledný plošný spoj je mnohem 
kvalitnější. Při konstrukci zařízení jsem se dostal i k frézce na výrobu plošných spojů. Díky toho 
jsem se v průběhu návrhu a výroby DPS rozhodl tuto frézku také použít. Návrh byl nakreslený 
pomocí softwaru Eagle, který podporuje export pro CNC frézy. Export se provádí pomocí 
funkce CAM procesor. Vyexportovaná data poté nahrajeme do softwaru pro ovládání frézky. 
Samozřejmě postup nastavení frézky zde nebudu popisovat, jelikož by toto téma bylo na další 
diplomovou práci.  

 
Obrázek 21 - Frézka pro výrobu DPS 

Frézka, kterou jsem použil pro výrobu, je od firmy LPKF. Použitý typ byl ProMat S63. Frézka 
se ovládá pomocí software CircuiPro. V tomto softwaru se pracuje s vektorovou grafikou a je 
možné pomocí něj navrhnout celé DPS. Sám výrobce doporučuje spíše data importovat 
z programů určených pro kreslení DPS. Na obrázku č. 22, lze vidět importovaná data Eaglu do 
software CircuitPro. Jednotlivé vrstvy plošného spoje jsou vzájemně barevně odlišeny. 

 
Obrázek 22 - Importovaný DPS do CircuitPro 
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5 Vlastní konstrukce 
Celá konstrukce vychází z dataloggerů, které jsou běžné používány v průmyslu. Po 
prostudování jednotlivých parametrů dataloggerů jsem měl představu o jednotlivých 
parametrech naší konstrukce. Srovnání jednotlivých zařízení lze vidět v tabulce č. 1. 

 

Název  ALMELO 2890-
0 Extech DL160 Hydrolog NT1 Fronius Vlastní 

konstrukce 
Počet 

vstupů 9 2 0 1 4 

Displej Ano Ano Ano Ne Ne 

Způsob 
ukládání 

512KB 
EEPROM za 
příplatek SD 

karta 

EEPROM SD karta až 
1GB na web SD karta 

Počet 
záznamů 100000 256000 25000/1MB 14 hodin 

záznamu  19692/1MB 

Rychlost 
měření 

min-
50/sekunda 
max- není 

udaná 

min 1/sekunda 
max-1/den 

min 12/hod    
max 1/den 4/hod 1/sekunda 

Vstupní 
hodnoty 

pro 
měření 

Vstupy jsou 
pouze pro 

sondy 
dodávané k 

tomuto 
zařízení 

AC I 10-200A      
AC U 10-

600V 

Vstupy jsou 
pouze pro 

sondy 
dodávané k 

tomuto 
zařízení 

Vstupy jsou 
pouze pro 

sondy 
dodávané k 

tomuto 
zařízení 

0-5V 

Připojení 
k PC RS232 USB RS232/485 USB, RJ45 RS232/Web 

Tabulka 1 - Srovnání komerčních dataloggerů s vlastní konstrukcí 

 

5.1 Blokové schéma vlastní konstrukce 

Nejdůležitějším prvkem celého zařízení je mikroprocesor. V konstrukci je použit MCU 
ATmega32 s rodiny AVR. Samotný mikrokontrolér komunikuje s ostatními zařízeními pomocí 
několika periferií. S MMC kartou komunikuje mikrokontrolér pomocí sběrnice SPI. S wifi 
modulem komunikuje pomocí USART a s obvodem reálného času označovaného jako RTC 
komunikuje po sběrnici I2C. Samotný Wifi modul je nastaven do režimu AP. V tomto módu 
zajišťuje přidělování IP adresy připojených externích zařízení, jako je například notebook, tablet 
nebo jiný přístroj obsahující wifi kartu a podporující připojení k AcessPointu. Poslední částí 
jsou vstupy. V tomto případě se jedná o analogové vstupy, které jsou součástí mikrokontroléru. 
Blokové schéma celého zařízení lze vidět na obrázku č. 23. 
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Obrázek 23 – Blokové schéma konstrukce 

 
Z blokového schématu lze vidět vzájemné komunikace mezi jednotlivými zařízeními, která jsou 
mimo AD převodníku obousměrná. 
 

5.2 Testovací zapojení obvodu 

Pro testování zařízení jsem využil nejprve software, ve kterém jsem si navrhl celé schéma 
zapojení podle plánovaných představ. Tedy mikrokontrolér, obvod reálného času a MMC kartu. 
Analogové hodnoty pro testování jsem simuloval pomocí potenciometrů a pěti voltového 
zdroje. Celé toto zapojení jsem testoval v programu Proteus, který obsahuje nástavbu ISIS. 
Výhodou tohoto softwaru je nahrání vytvořeného kódu přímo do simulovaného procesoru. 
Výstup do Wifi modulu je prezentován virtuálním terminálem. Při testování lze pomocí 
virtuálního osciloskopu sledovat průběhy komunikace po sběrnicích SPI a I2C. Díky 
simulačního software jsem odladil základní části celého zařízení.  

Výhodou takové simulace je, že programátor nemusí při sebemenší změně zdrojového kódu 
opakovaně nahrávat vytvořený program do reálného mikroprocesoru, což zabere poměrně dost 
času. 
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Obrázek 24 - Zapojení pro testování dataloggeru 

 

5.3 Program 

Program pro celé zařízení je napsán v jazyce C. Program byl z počátku psán v programovacím 
prostředí MikroC for AVR. Tento program jsem zvolil, jelikož jsem s ním měl zkušenost při 
tvorbě bakalářské práce. Při tvorbě programu jsem postupoval postupně po oživování 
jednotlivých perifériích potřebných pro dané zařízení. Software MikroC má řadu 
předdefinovaných knihoven, jako například ovládání UART, ADC a SPI. Problém s tvorbou 
programu v prostředí MikroC nastal při použití knihoven FAT32 a MMC. 

Knihovny obsahují předem nadefinované funkce, jako například MMC_Init, Fat_Init, 
Open_File, atd. Při programování zápisu na SD kartu jsem jako první ověřil funkci samotného 
SPI. Vytvořil jsem jednoduchý program, který pouze inicializoval SPI na frekvenci 62,5KHz a 
po detekci SD karty zvýší frekvence SPI na maximum, což je frekvence oscilátoru podělena 
dvěma. Při použitém oscilátoru 8MHz je dovolena maximální frekvence SPI 4MHz. 
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Obrázek 25 - Snímek z osciloskopu při frekvenci SPI 62,5 KHz 

 
Obrázek 26 - Snímek z osciloskopu po přepnutí frekvence SPI na 4MHz 

 
Jak lze vidět na obrázcích č. 25, 26, inicializace SD karty proběhla bez problémů. SPI se po 
inicializaci přepnulo na vyšší frekvenci a komunikovalo s SD kartou. Na snímcích s osciloskopu 
lze žlutou barvou vidět frekvence pinu CLK, dále modrou barvou nastavení pinu CS na 
logickou nulu a fialovou barvou komunikace pinu MOSI.  

Po zprovoznění SPI zbývalo odzkoušet zápis na SD kartu. Pro tuto funkci má knihovna 
Mmc_Fat příkaz Mmc_Fat_Append. Po přidání této funkce do programu přestal procesor 
pracovat. Hledal jsem chybu v různém nastavení hardware, ale bohužel jsem na nic nepřišel. Po 
procházení a dotazování na různých fórech jsem se nakonec dočetl, že spousta uživatelů má s 
touto knihovnou problém. Jelikož program MikroC používá svůj souborový systém knihoven, 
nedají se v podstatě knihovny jakkoliv upravovat. Velký problém je i u software MikroC 
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vkládat do projektu jiné již funkční knihovny. Nezbývalo tedy nic jiného, než přejít k jinému 
programovacímu prostředí. 

Jelikož nebylo už moc času pro tvorbu vlastních knihoven pro ovládání souborového systému 
na SD kartě, využil jsem internetu a pokusil se najít vhodné knihovny pro můj program. Jako 
nové programovací prostředí jsem použil Atmel Studio verzi 6.0, který je volně stažitelný přímo 
na stránkách výrobce mikroprocesorů Atmel. 

5.3.1 Funkce programu 
Software bude mít za úkol nastavit mikroprocesor tak, aby byl schopný snímat analogové 
veličiny s ADC vstupů. Dále načíst aktuální čas z obvodu reálného času, tyto data uložit do 
řetězce a spolu s uložením na SD kartu je odeslat pomocí USART do Wifi modulu. Další funkce 
programu je umět nastavit aktuální čas do RTC modulu. Toto nastavení je možné přes USART 
pomocí terminálu nebo přímo přes Wifi modul z webové aplikace. Jednou z funkcí programu je 
také umět rozeznat jednotlivé typy SD/MMC karet a pracovat se souborovým systémem FAT. 
Celý měřící cyklus se bude spouštět a vypínat pomocí tlačítka. Spuštěné měření bude indikovat 
rozsvícená LED Dioda. 
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Obrázek 27 – Stavový diagram programu 

 

5.3.2 Nastavení AD převodníku 
Jak bylo již zmíněno, zařízení využívá pro měření dat analogové vstupy na mikroprocesoru 
označené jako ADC. Pro zapnutí a využívání AD převodníku u ATmegy32 je důležité nastavit 
registry ADMUX a ADSCRA.  
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Obrázek 28 - Popis jednotlivých bitů registru ADMUX 

 
Zde Bity REFS1 a REFS0 slouží k výběru referenčního napětí pro AD převodník. Bit ADLAR 
pro možnost zarovnání výsledku a Bity MUX určují, který z kanálů je připojený na vstup AD 
převodníku.  

 

 
Obrázek 29 - Popis jednotlivých bitů registru ADCSRA 

 
U registru ADCSRA je nastaven pouze bit ADEN, který zapíná a vypíná funkci AD převodníku 
a bit ADPS1, kterým nastavujeme děličku. 

V našem zařízení je inicializace nastavena takto: 
  ADCSRA = 0x00; //vypnuti ad prevodniku 
  ADMUX  = 0x40;  //zvoleni ADC vstupu 0, ref U je AVCC 
  ADCSRA = 0x82; //delicka nastavena na 4 a singlemod konverze 
  ADC_ENABLE; 

Zde v prvním kroku vypnu AD převodník, v dalším kroku se zvolí jako vstupní kanál nula a 
referenční napětí se nastaví na napájecí napětí. 

5.3.3 Nastavení USART 
USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiverand Transmitter) je používán 
v aplikaci pro komunikaci mezi mikroprocesorem a Wifi modulem, popřípadě s počítačem pro 
ověření funkcí. Nastavení USART probíhá pomocí šesti registrů.  

 

 
Obrázek 30 - Popis jednotlivých bitů registru UCSRA 

 



29 
 

Jednotlivé bity jsou popsány v datasheetu výrobce, proto je zde nebudu popisovat. Zmíním se 
pouze o důležitých nastaveních registru. Registr USCRA zůstane prázdný. V programu to 
znamená, že bude naplněn nultými bity. Další z registrů, který již nastavujeme je UCSRB. 

 
Obrázek 31 - Popis jednotlivých bitů registru UCSRB 

 
U tohoto registru jsou důležité bity RXEN a TXEN. Nastavením těchto bitů povolíme příjem a 
vysílání USART. Pokud používáme přerušení od příjmu, je třeba nastavit bit RXCIE, díky 
kterému se vyvolá přerušení po dokončení příjmu znaku. 

Dále je zapotřebí nastavit rychlost přenosu, zda je přenos s paritou a počet stop-bitů. Tyto 
parametry se nastaví pomocí registru UCSRC. 

 

 
Obrázek 32 - Popis jednotlivých bitů registru UCSRC 

 
U tohoto registru bych chtěl zmínit bit UMSEL, kterým se nastaví, zda se jedná o synchronní 
nebo asynchronní přenos. Bity UMP se nastaví parita, USBS slouží pro počet stop-bitů a UCSZ 
pro počet datových bitů. Pro nastavení přenosové rychlosti slouží registry UBRRH a UBBRL. 
Hodnotu těchto registrů je třeba vypočítat. Slouží k tomu následující vzorec: 

=
16 ∙ ( + 1) 

V naší konstrukci byl použit externí oscilátor o frekvenci 8MHz. Rychlost USART použita 
19,2kbps. V tabulce č. 2 lze vidět chyby způsobené při různých rychlostech přenosu. 
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Tabulka 2 - Hodnota UBRR a chyby přenosu 

 

Lze tedy vyčíst, že při našich hodnotách dosahujeme maximální chyby přenosu 0,2%. Pro 
nastavení USART nám budou stačit zmiňované registry. Inicializace pak vypadá takto: 
  UCSRB = 0x00; //zakazu UCSRB pri nastavovani rychlosti prenosu 
  UCSRA = 0x00; 
  UCSRC = (1 << URSEL) | 0x06; 
  UBRRL = 0x19; //nastaveni rychlosti lo 
  UBRRH = 0x00; //nastaveni rychlosti hi 
  UCSRB = 0x18; 

5.3.4 Nastavení I2C 
I2C používáme pro komunikaci s obvodem reálného času PCF8583. Pro tuto komunikaci je 
potřebné nastavit registry TWCR, TWBR a TWSR. Registrem TWCR povolíme nebo zakážeme 
funkci I2C. Registrem TWBR nastavujeme rychlost přenosu a TWSR velikost předděličky. 
Nastavení v software pak vypadá tímto způsobem: 
 TWCR= 0x00; //zakazu twi 
 TWBR= 0x12; //nastaveni rychlosti 
 TWSR= 0x00; //nastaveni preddelicky 
 TWCR= 0x44; //povoleni twi 
 

5.3.5 Nastavení SPI 
SPI používá mikroprocesor pro komunikaci s SD kartou. Většina mikroprocesorů AVR má tuto 
komponentu jako hardwarovou součást. Z tohoto důvodu není potřebné tuto komunikaci složitě 
programovat a dají se využít předem nadefinované knihovny. Pro inicializaci je zapotřebí 
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nastavit registry SPCR a SPSR. Nedůležitější je registr SPCR, kde nastavíme všechny vlastnosti 
přenosu po SPI. 
 

 
Obrázek 33 - Popis jednotlivých bitů registru SPCR 

 
Popíšu jen bity, které budeme nastavovat. V prvním případě jde o bit SPE, který je důležité 
nastavit pro povolení všech možností komunikace SPI. Registr MSTR je nutný pro nastavení 
našeho mikroprocesoru jako master na sběrnici SPI. Poslední bit, který nastavíme, je SPR. 
Tento bit umožňuje nastavit, zda bude vzorkování snímáno pomocí náběžné nebo sestupné 
hrany. Inicializace SPI pak vypadá v programu takto: 

 
SPCR = 0x52; //nastaveni SPI: Master mode, MSB first, SCK phase low, SCK idle low 
SPSR = 0x00; 
 

5.3.6 Použité knihovny pro zápis na SD kartu 
Jak jsem již v práci zmínil, setkal jsem se s knihovnami pro zápis na SD kartu v programu 
MikroC. Bohužel jsem tyto knihovny nedokázal použít z důvodu nefunkčnosti. Po konzultaci 
s vedoucím práce jsem použil knihovny, které mi navrhl. Tyto knihovny byly již dříve 
odzkoušeny na jiném zařízení. Knihovny jsou volně dostupné na webových stránkách 
www.elm-chan.org.[3]  

Vlastnosti knihovny FATFS: 

· Kompatibilní se souborovým systémem Windows FAT 

·  Nezávislá na platformě 

· Jednoduchý kód i pro začátečníky 

· Podporuje vícesvazkové oddíly 

Knihovna podporuje řadu příkazů pro práci se soubory. V naší jsou použity tyto příkazy: 

· f_open – tento příkaz otevře námi zadaný soubor. Pokud se tento soubor kartě 
nenachází, je touto funkcí vytvořen. 

· f_close – uzavře soubor po zápisu dat 

· f_eof – umístí ukazatel za poslední znak v souboru. Příkaz je využíván pro přidávání 
dat do jednoho souboru. 
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· f_write – tímto příkazem zapíšeme data do SD karty 

5.3.7 Funkce Read_Time 
Ve vytvořeném programu jsou definovány vlastní funkce. Dále hlavní tělo programu, které 
obsahuje nekonečnou smyčku „while“.  

Funkce Read_Time má za úkol obsluhovat obvod reálného času pomocí sběrnice I2C. Funkce 
používá knihovnu I2C_routines. Po jejím zavolání se provede zapnutí sběrnice. Dále se zapíše 
adresa RTC obvodu a po té pozice odkud se začnou data číst. Následně se provede opakovaný 
start  na  sběrnici  a  zapíše  se  adresa  pro  čtení.  Poté  je  možné  načítat  hodnoty  data  a  času  do  
proměnných. RTC obvod posílá hodnoty v BCD kódu, tak že je jeden Byte rozdělen na více 
částí. 

 
Obrázek 34 - Příklad Bytu pro měsíc a den v týdnu 

 
Jak lze vidět na obrázku č. 35 je jeden Byte rozdělen na tři části. První čtyři bity jsou určeny pro 
hodnotu jednotek měsíce, kdy hodnota nabývá maximálního čísla devět, tudíž pro vyjádření této 
hodnoty postačí čtyři bity. Pátý bit je pro desítky a zbylé tři jsou pro hodnotu dne v týdnu, kde 
číslo reprezentuje daný den. 

Fragment funkce Read_Time: 
i2c_start();//zapnuti I2C;               

 i2c_sendAddress(0xA0);//zapise adresu_viz datasheet PCF8583(0xA0);            
 i2c_sendAddress(2);//zapise adresu(2);               
 i2c_repeatStart();//opakovany start();               
 i2c_sendAddress(0xA1);//zapíše adresu pro čtení(0xA1); 

Načtený čas a datum se uloží do řetězce, který je později využit pro odeslání hodnot na USART 
a pro přiřazení aktuálního času naměřeným hodnotám z AD převodníku. 

5.3.8 Funkce Read_Time_Write_Time 
Tato funkce má za úkol přečíst čas a datum z USART poslaný Wifi modulem a zapsat jej do 
RTC obvodu. Funkce se vyvolá, pokud je přijatý znak ‘1’od Wifi modulu. Mikroprocesor 
cyklicky zasílá dotaz do modulu na hodnotu proměnné ‘s‘, pomocí příkazu 
<transmitString("AT+is?");>. V modulu je defaultně nastavena hodnota ‘0‘. Pokud uživatel 
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ve webovém rozhraní stiskne klávesu pro nastavování času, proměnná ‘s‘ se nastaví na hodnotu 
‘1‘. Na toto zareaguje podmínka a spustí příkaz Read_Time_Write_Time. Ukázka kódu je 
uvedena níže: 

transmitString("AT+idat?"); 
 transmitString("\r\n");  
 data = receiveByte();        //prijme hodiny 
 time[0]= data; 
 data = receiveByte(); 
 time[1]= data; 
 data = receiveByte();    //prijme minuty 
 time[3]= data; 
 data = receiveByte(); 

Jak lze vidět na části kódu, funkce se dotáže na hodnotu proměnné „AT+idat?“. Wifi modul 
mikroprocesoru odešle zpět dvanáct Bytů, ve kterých jsou uloženy hodnoty času a data, které 
uživatel zadal do webového rozhraní. Po načtení těchto hodnot funkce transformuje načtená 
data na tvar BCD kódu. Poté se transformovaná data zapíší do obvodu reálného času. 
V posledním kroku se vynulují proměnné „s“ a „dat“ ve Wifi modulu. Následně se vrátí 
program do nekonečné smyčky. 

5.3.9 Funkce Zapis_na_UART 
Tato funkce má za úkol zapsat do Wifi modulu naměřené hodnoty z AD převodníku a načtený 
čas z obvodu reálného času. Funkce využívá knihovnu UART_routines.c. Zápis probíhá tak, že 
v prvním kroku odešleme jako string AT příkaz a po té proměnou, ve které je uložená naměřené 
hodnota. První se odešlou naměřená data z AD převodníku. V následujícím kroku aktuální čas a 
datum. Odeslaná data se uloží do paměti Wifi modulu, ze které si je následně volá webová 
stránka. V níže uvedené ukázce kódu lze vidět odeslání proměnné „hodnota1“ do Wifi modulu: 

transmitString("AT+ihodnota1="); 
 transmitString(hodnota1); 
 transmitString("\r\n"); 

5.3.10 Main.c 
Main je základním cyklem programu. V tomto cyklu jsou obsaženy jednotlivé funkce. Po 
spuštění programu se inicializují všechny použité periferie mikroprocesoru: 
  port_init(); 

spi_init(); 
  twi_init(); 
  uart0_init(); 
  ADC_init(); 

Dalším krokem je nastavení webového serveru, kde je potřebné zapnout webové rozhraní. Také 
je dobré vypnout heslo pro konfiguraci Wifi modulu pomocí webového rozhraní. Po vypnutí 
tohoto hesla je možno modul konfigurovat, popřípadě nahrávat nově vytvořené webové aplikace 
přes wifi rozhraní. 
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Po inicializacích program začne identifikovat vloženou kartu. Pokud karta není vložena před 
zapnutím přístroje, bude program po zapnutí zasílat hlášku na USART, „SD karta 
nedetekována“: 
if(error) 
  { 
   if(error == 1) transmitString("SD karta nedetekovana"); 
   if(error == 2) transmitString("SD karta nedetekovana"); 
   while(1);  //cekani na vlozeni karty 

Vložení karty do zařízení je hlídáno pinem CD, tedy „Card Detect“. Pokud program identifikuje 
vloženou kartu, zjistí jaký typ karty je do zařízení vložen. Pokud je detekována jedna z karet, 
kterou podporuje naše knihovna je vypsán na USART její typ: 
  case 1:transmitString ("Standartni kapacita Card (Ver 1) Detekovana!"); 
  break; 
  case 2:transmitString ("Velka kapacita  Detekovana!"); 
  break; 
  case 3:transmitString ("Standartni Kapacita  (Ver 2) Detekovana!"); 
  break; 
  default:transmitString ("Neznama SD karta Detekovana!"); 
  break; 

Pokud detekce karty proběhne v pořádku, přepne program rychlost SPI na 4MHz a zjistí, zda je 
karta naformátována na systémový soubor FAT32. Pokud zjistí problém s FAT32 vypíše hlášku 
na USART, že FAT32 není v pořádku. Pokud proběhne inicializace FAT32 korektně, vypíše na 
USART hlášku, že je zařízení připraveno k měření. Kód vypadá takto: 
  error = getBootSectorData (); //cteni boot sektoru a ulozeni stavu do         
globalnich promenych 
  if(error)   
  { 
    transmitString ("\r\n"); 
    transmitString ("FAT32 neni!");  //FAT32 neni v poradku 
    FAT32_active = 0; 
  }     
  transmitString ("start"); 

Nyní začíná první nekonečná smyčka, kde čeká program na stisk tlačítka pro začátek záznamu. 
Pokud uživatel zmáčkne tlačítko pro záznam, mikroprocesor zapne Led diodu pro indikaci 
měření a opustí nekonečnou smyčku. Následuje uložení názvu souboru pro ukládání dat do 
proměnné „filename“. Dále se přečte čas a datum z obvodu reálného času a uloží do proměnné 
„date“ a „time“. Poté mikroprocesor načte hodnoty z AD převodníku a uloží do jednotlivých 
proměnných „hodnota1-4“. Zároveň jsou hodnoty „date“, „time“ a „hodnota1-4“ ukládány do 
řetězce „dataString1“. Tento řetězec se zapíše pomocí funkce „writeFile“ do SD karty. 
V posledních dvou krocích se zapíší naměřené hodnoty, čas a datum na USART a 
mikroprocesor zkontroluje, zda není zmáčknuté tlačítko pro ukončení záznamu. Pokud uživatel 
měření nepřeruší stiskem tlačítka, opakuje se celý proces znovu. Celý krok měření trvá jednu 
sekundu. V případě žádosti uživatele na jiný rozsah měřícího času, je třeba upravit rychlost 
jedné smyčky pomocí příkazu „delay“. 
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Původně program obsahoval přerušení při příjmu z USART. Toto přerušení mělo reagovat na 
odeslaný znak z Wifi modulu. Jelikož, funkce odesílání znaku z webového prostředí přímo na 
USART modul nepodporuje, musel jsem tedy přejít k řešení, že se mikroprocesor dotazuje na 
hodnotu proměnné ve Wifi modulu. 

5.4 Webová aplikace pro zobrazování naměřených hodnot 

5.4.1 Tvorba webového rozhraní 
V zadání této práce je požadavek na sledování naměřených hodnot pomocí webového rozhraní. 
Pro tvorbu webových stránek je použito vývojového prostředí PSpad editor, který je možno 
stáhnou z webu jako freewarový software. Pro tvorbu stránek je použit klasický HTML kód z 
důvodu jeho jednoduchosti a dostatečných funkcí pro tuto aplikaci.  

Samotná webová stránka obsahuje tyto prvky: 

· Textboxy- pro zobrazení naměřených hodnot. Dále pro zobrazení data a času a pro 
nastavení aktuálního času. 

· Tlačítka- pro potvrzení zadaných hodnot 

· Jednoduchý java skript pro zobrazení síly signálu přijímaného s wifi modulu 

 

 
Obrázek 35 – Ukázka webové aplikace na mobilním zařízení 

 

5.4.2 Komunikace webového rozhraní s wifi modulem 
Mikroprocesor komunikuje s wifi modulem pomocí AT příkazů. Uživatel může využívat 
předem předdefinované AT příkazy výrobcem, nebo má možnost AT příkazy definovat sám. 
V našem případě je využito pár předdefinovaných příkazů, jako příkaz pro zobrazení IP adresy 
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modulu a síly signálu wifi modulu. Pro zbytek webového rozhraní je definováno několik 
vlastních AT příkazů. 

Příklad využití předefinovaného AT příkazu: 
<td align="left">IP adresa:</td> 
<td>~IPA~</td> 

Na ukázce kódu výše vidíme, jak modul zobrazuje svou vlastní nadefinovanou IP adresu. 
Princip je takový, že wifi modul má předdefinovaný příkaz AT+iIPA. Pokud v HTML kódu 
uvedeme proměnou“ ~IPA~”, uzavřenou mezi vlnovky je tato proměnná zaměněna za aktuální 
hodnotu uloženou ve wifi modulu. Pokud bychom hodnotu IP adresy chtěly změnit, použijeme 
příkaz AT+iIPA=<hodnota IP adresy>. 

Wifi modul umožňuje používat i jednoduché java skripty. Na webové stránce je použit tento 
skript pro grafické znázornění sily Wifi signálu modulu.  

Příklad java skriptu: 
<tr> 
    <td width="220" align="left" valign="top"> 
    <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
        <tr style="height:10px;"> 
          <td align="right" background="bargraph.jpg"><script 
type="text/javascript">document.write('<img src="grey.gif" height="10" 
width='+ signal +'>')</script></td> 
          </tr> 
      </table></td><td><script 
type="text/javascript">document.write(temp[2])</script>%</td> 
</tr> 
Skript opět využívá předdefinovaný AT příkaz RP10. Tato proměnná nám vrací hodnotu sily 
signálu jako číslo od nuly do sta. V závislosti na velikosti signálu se mění velikost vloženého 
obrázku „bargraph.jpg“.  

 

 
Obrázek 36 - Síla signálu Wifi modulu 

 

Vlastní AT příkazy se definují přímo při tvorbě HTML kódu. V tomto případě jsou definovány 
příkazy pro zobrazení hodnot s AD převodníku z mikrokontroléru. Mikrokontrolér zasílá dané 
hodnoty jako AT příkaz ve formátu AT+ihodnotaX=<naměřená hodnota>. V HTML kódu se 
tyto hodnoty zobrazují stejným způsobem jako u AT příkazů předdefinovaných výrobcem. 

Příklad uživatelem definovaného AT příkazu: 
Hodnota: 
   <input type="text" size="10" name="hod1" value="~hodnota1~" > 
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Jak bylo již zmíněno wifi modul dosazuje za „~hodnotu1~“ číslo, které posílá mikroprocesor do 
wifi modulu pomocí USART.  

5.4.3 Nastavení serveru a nahrání do modulu 
Jednou z možností nastavení module je pomocí programu iChip. V tomto softwaru se dají 
nastavit veškeré funkce. Například nastavení rychlosti komunikace sériové linky nebo 
konfiguraci webového serveru. Všechny funkce se nastavují pomocí AT příkazů v terminálu 
nebo pomocí uživatelského rozhraní Quick configuration. Wifi modul je nutné mít připojený 
pomocí sérové linky RS232. Další možností konfigurace je ve webovém prohlížeči. V tomto 
případě musí být uživatel připojen k modulu jiným zařízením podporující síť ad-hoc. Tuto 
funkci je nutné povolit v modulu při prvním připojení pomocí RS232. 

5.4.4 Nastavené modulu do režimu Serial to Wifi Bridge 
Pro naši aplikaci byla zvolena možnost nastavení komunikace wifi modulu s mikroprocesorem 
pomocí funkce Seriál to Wifi Bridge. Jedná se o transparentní můstek mezi USARTem a Wifi 
modulem. Jde o přenos sériové linky přes Wifi. Tímto způsobem můžeme modul připojit 
k jakémukoliv access pointu připojenému k Internetu a tak posílat data z mikroprocesoru do 
celého světa. Modul má samozřejmě více možností nastavení, ale to není problematikou této 
práce. 

Postup nastavení modulu: 

1. Prvním krokem je reset modulu do továrního nastavení pomocí příkazu AT+iFD 

2. Nastavení rychlosti sériové linky RS232 příkazem AT+iHIF=1 

3. Rychlost přenosu sériové linky AT+iBDRF=9 pro rychlost 115200b za sekundu 

4. Volba kanálu Wifi linky AT+iWLCH=1 pro kanál jedna 

5. Nastavení IP adresy modulu AT+iDIP=172.16.0.1 

6. Povolení webu po zapnutí modulu AT+iAWS=1 

Po tomto nastavení lze připojit jakékoliv zařízení podporující ad-hoc wifi síť k modulu. Zařízení 
po připojení získá automaticky IP adresu z DHCP serveru, který je spuštěn v modulu. Pro 
otestování připojení je možné použít příkaz PING z příkazového řádku v operačním systému 
Windows. Například způsobem C:\ping <IP adresa modulu>. 

5.4.5 Příprava HTML kódu pro nahrání do Wifi modulu 
Vytvořené HTML stránky je před nahráním do modulu nutné upravit. Úprava spočívá v tom, že 
je třeba zkompilovat vytvořené stránky do jednoho souboru ve tvaru <název souboru>.img. 
Tento krok se provádí pomocí programu iChip, ve kterém je obsažena utilita „Site pack“. V této 
utilitě je nutné zadat cestu k vytvořeným HTML stránkám. Je důležité, aby hlavní soubor 
webových stránek nesl název <index.html>.  
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Postup kompilace HTML stránek: 

1. Nastavení zdrojové složky z HTML kódem. 

2. Výběr používaného chipu. V našem případě se jedná o chip CO2128. 

3. Stisknutím tlačítka „pack“ si software načte proměnné z HTML kódu. Jak bylo již 
zmíněno, proměnné jsou v kódu uložené pod tvarem ~<proměnná>~ 

4. Přidělení hodnoty proměnné v bitech, maximální velikost je 256 bitů. Důležité je, aby 
velikost webové stránky a proměnných nepřesáhlo 256Kb 

5. Poslední krok je uložit nastavení pomocí tlačítka „save“. Nyní se vygeneruje soubor, 
který je možno nahrát do Wifi modulu. 

 
Obrázek 37 - Nastavení exportu webového serveru 

 

5.4.6 Nahrání image do modulu 
Pro nahrání webového serveru do modulu jsou dvě možnosti. Jedna z nich je použít software 
iChip. Druhá je pomocí konfiguračního webového rozhraní.  

V našem případě je využito webové rozhraní. K tomuto nastavení se dostaneme po připojení 
modulu k počítači pomocí Wifi karty. Dále stačí jakýkoliv webový prohlížeč, do kterého 
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napíšeme IP adresu modulu, například „172.16.0.1/ichip“. Po té se nám zobrazí konfigurační 
nastavení celého Wifi modulu. Zde stačí použít záložku „Files Upload“, dále „Website upload“, 
vybrat soubor se serverem a potvrdit nahrání. Nyní je možné začít používat webový server. 

5.5 Způsob ukládání naměřených dat 

Pro ukládání naměřených hodnot je využita SD/MMC karta. Tato možnost byla zvolena 
z důvodu, že většina dnešních počítačů má v sobě integrovanou čtečku těchto karet. Další 
výhodou těchto karet je jejich kapacita. Můžeme setkat s kapacitami 64GB a výší. Pro naši 
aplikaci použijeme klidně kartu s nižší kapacitou, jelikož budeme zapisovat hodnoty v řádech 
kilo-bytů. Zařízení umí pracovat s kartami do 32GB. 

5.5.1 Příprava karty a popis FAT32 
Zařízení je naprogramováno tak, že pracuje se souborovým systémem FAT32. Tento systémový 
soubor nebyl zvolen zadavatelem. Je použit z důvodu využití knihoven při programování 
zařízení. Z tohoto důvodu je důležité před použitím kartu naformátovat na systémový soubor 
FAT32. Můžeme k tomu například použít operační systém Windows. 

U FAT32 je základní fyzickou datovou jednotkou jeden sektor, který je velký 512B. Můžeme si 
tedy představit kolik takovýchto sektorů je na kartách s dnešní kapacitou. Dále FAT32 používá 
cluster. Cluster je n-tice za sebou navazujících sektorů.  

Pro přiblížení - budeme-li mít 2KB cluster, tak takový cluster je složen ze čtyř sektorů (512B x 
4 = 2048B). 

Popis principu FAT32 by byl velice dlouhý. Proto si níže popíšeme jen jeho základní části: 

· Boot sektor – Jedná se o první relativní sektor v partition, tedy sektor nula. 

· FS Info Sektor – Sektor informací o souborovém systému, který je zpravidla umístěn 
jako druhý relativní sektor v partition 

· Alokační tabulka –  Označována  jako  FAT  (File  Allocation  Table).  Určuje  pořadí  a  
přiřazení jednotlivých clusterů v konkrétním soboru nebo adresáři 

5.6 Připojení záznamového zařízení 

Zařízení pro zaznamenávání naměřených hodnot, tedy SD karta, je připojena k mikroprocesoru 
pomocí komunikačního rozhraní SPI. Při komunikaci pomocí SPI se jedno zařízení chová jako 
master, v tomto případě je to mikroprocesor. Ostatní zařízení jsou na sběrnici připojeny jako 
slave. V našem případě je jako slave pouze SD karta. Komunikace probíhá tak, že master vysílá 
hodinový signál a určuje, se kterým zařízením na sběrnici bude komunikovat pomocí pinu SS 
(Slave Select). Pokud master nastaví na slave SS  logickou nulu, říká mu tím, že chce s daným 
zařízením komunikovat. Následně začne generovat hodinový signál. V tomto okamžiku mohou 
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zařízení spolu komunikovat pomocí pinů MOSI (Maser Out, Slave In) a MISO (Master In, 
Slave Out). Pro ukončení komunikace je opět nastaven pin SS na logickou jedničku. 

 
Obrázek 38 - komunikace SPI 

 
Při zapnutí zařízení je karta neaktivní a nutné ji nastavit do režimu SPI. To se provádí tak, že se 
přivede na pin CS logická nula a pomocí generátoru hodinových impulsů SCLK vyšleme 
minimálně 74 cyklů. V tu samou dobu musíme držet pin MOSI v logické nule. Po té je možné 
přijímat kartou rámcové příkazy, které se skládají ze šesti bytů. 

 

První Byte Byty 2 - 5 Poslední Byte 

0 1 Příkaz Argument (MSB First) CRC 1 

Tabulka 3 - Formát rámce 6 Bytů 
 

· SD karta po každém přijatém rámci zasílá odpovědi, které se dělí na typy R1, R2, R3.  

 
Obrázek 39 - Odpověď R1 

 
Jak lze vidět na obrázku č. 38, je odpověď R1 zpráva o velikosti jeden Byte. Příkaz R2 je o 
velikost dva Byty a třetí se skládá z pěti Bytů. Jejich struktura je vložena do přílohy v této práci. 
Pomocí příkazu CMD8 lze pak rozlišit, jedná-li se o SD kartu verze 2.0 a vyšší. Pro dokončení 
inicializace karty je nutné zaslat příkaz ACMD41 s SHC bitem. Není-li podporován příkaz 
CMD8 znamená to, že je do zařízení vložena SD karta verze 1.x nebo MMC karta. 
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5.7 Testování zařízení 

Při testování zařízení se postupně oživovali jednotlivé periférie mikroprocesoru. Jako 
první se testovala komunikace mikroprocesoru s PC pomocí USART. V dalším kroku se 
zapojil AD převodník pro měření analogových hodnot, které byly odesílány do PC a 
zobrazovány pomocí terminálu. Dále se zprovoznila komunikace obvodu reálného času 
po I2C s mikroprocesorem. Pro ověření správné funkce RTC obvodu se načtené 
hodnoty odesílaly do terminálu spolu s naměřenými analogovými hodnotami. Po té se 
místo počítače připojil k USART Wifi modul a testovalo se odesílání a sledování dat na 
webovém prohlížeči. Poslední krok bylo zprovoznění zápisu naměřených hodnot do SD 
karty. Celá testovací konstrukce byla zapojena na nepájivém kontaktním poli, jak lze 
vidět na obrázku č. 39. 
 

 
Obrázek 40 - Testovací zapojení celého zařízení 

 

5.7.1 Použitá zařízení při testování 
Pro testování měření napětí pomocí analogových vstupů na mikroprocesoru jsem použil 
integrovaný obvod LM35D. Tento obvod má na výstupu napětí, které reprezentuje teplotu v 
jeho okolí. Převodní koeficient je 10mV/°C. Přesnost obvodu je 0,5 °C při teplotě 25 °C. 
Teplotní čidlo bylo připojeno k analogovému vstupu č. 1. Pro testování více vstupů bylo 
připojeno napájecí napětí zařízení ke vstupu č. 2. 

5.7.2 Naměřené hodnoty. 
Samotné měření dataloggerem bylo spuštěno pět dní. Chtěl jsem nejen získat spoustu 
naměřených hodnot, ale také otestovat funkčnost zařízení a jeho spolehlivost. Jak bylo již 
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uvedeno ve srovnávací tabulce č. 1., množství naměřených hodnot je závislé na velikosti 
vložené karty. Pro práci s daty uložených na SD kartě doporučuji software od firmy Microsoft 
Excel 2007 a vyšší. Je to z toho důvodu, že nižší verze tohoto programu podporují maximální 
počet zobrazovaných řádků 65536. Jelikož snímáme naměřené hodnoty každou sekundu, tak 
maximální hodnoty řádků by bylo dosaženo za 18 hodin a 20 minut. Tím by se funkce 
dataloggeru velmi omezila. Tedy při použití tabulkového procesoru Excel od verze 2010 je 
počet řádků omezen pouze velikostí operační paměti daného zařízení.  

 
14.4.2013 17:56:57   0.213 V 4.990 V 0.000 V 0.000 V 
14.4.2013 17:56:58   0.218 V 4.990 V 0.000 V 0.000 V 
14.4.2013 17:56:59   0.219 V 4.980 V 0.000 V 0.000 V 
14.4.2013 17:57:00   0.222 V 4.990 V 0.000 V 0.000 V 
14.4.2013 17:57:01   0.217 V 4.990 V 0.000 V 0.000 V 
14.4.2013 17:57:02   0.222 V 4.990 V 0.000 V 0.000 V 
14.4.2013 17:57:03   0.219V 4.985 V 0.000 V 0.000 V 

Tabulka 4 - Ukázka naměřených hodnot 
 
V tabulce č. 3 je část z naměřených hodnot dataloggerem. V prvních dvou sloupcích je uveden 
datum a čas měření. V dalších sloupcích jsou hodnoty snímaných kanálů. Jak lze vidět, ve 
čtvrtém sloupci je hodnota napětí naměřená na integrovaném obvodu LM35D. Teplota se 
v době měření pohybovala okolo 22 °C, což je vyjádřeno napětím kolem 0,2 V. V pátém sloupci 
je zobrazeno napětí, které bylo měřeno na USB portu počítače. Z neměřených hodnot bylo 
zjištěno, že napětí je stále okolo 5V.  

Naměřené hodnoty je možné vyhodnocovat v tabulkovém procesoru pomocí grafů.  
  



43 
 

6 Závěr 
Zadáním této práce bylo navrhnout a zhotovit datalogger s bezdrátovým přístupem a ukládáním 
dat na externí úložiště. V detailní specifikaci bylo podmínkou měřit minimálně čtyři analogové 
hodnoty pomocí AD převodníků. Celé zařízení bylo zhotoveno tak, aby bylo možné naměřená 
data nejen ukládat na externí úložiště pro pozdější použití, ale také abychom mohli sledovat 
měřená data v reálném čase pomocí aplikace. Důležitou vlastností této aplikace byla její 
přenositelnost mezi různými operačními systémy a také různými zařízeními.  

Měření probíhá v pravidelném, pevně nastaveném intervalu jedné sekundy, který se dá 
samozřejmě softwarově měnit dle požadavku uživatele. Minimální měřící rychlost byla 
dosažena pět vzorků za jednu sekundu. Nejvyšší rychlosti snímání je ovlivněna zápisem na SD 
kartu, jelikož se po každém měřícím cyklu data ihned zapisují na externí úložiště. Nejnižší 
rychlost snímání není omezena. Pokud by uživatel chtěl snímat například jeden vzorek za den, 
bylo by vhodné v programu využít „timer“ a procesor v době nečinnosti uspávat. Ve stávající 
konstrukci procesor není uspáván, protože naměřené hodnoty neustále odesíláme do Wifi 
modulu pro sledování aktuálních naměřených hodnot. 

Jak jsem již dříve zmínil, při řešení konstrukce jsem narazil na pár drobných problémů, které 
bylo třeba odstranit. Jeden z nich byly nefunkční knihovny pro zápis na SD kartu. Tento 
problém byl vyřešen použitím nového programovacího prostředí a nových knihoven, které 
komunikovali s procesorem bez sebemenších problémů. Bohužel jsem díky tomu ztratil spoustu 
času při samotném softwarovém řešení. Jelikož jsem byl již zvyklý na stávající vývojový 
software a přechod na nový, zabralo spoustu času, který jsem poté nemohl věnovat jiným 
částem této konstrukce. Dále jsem narazil na problém při samotné konstrukci hardwarové části. 
Při osazování konektoru pro Wifi modul se zdálo skoro nemožné konektor připájet, z důvodu 
rozteče pájecích pinů 0,25 mm. Řešením byla pájecí pasta a zapékací pec pro SMD montáže. 

Slabým místem mé konstrukce jsou analogové vstupy. Při návrhu a konstrukci bylo v plánu 
opticky oddělit měřený objekt od samotného mikrokontroléru, pro zamezení případného zničení 
vstupů. Tento problém bych příště řešil pomocí samotných sond pro měření, které bych 
konstruoval tak, že by jejich výstup byl už opticky oddělen. Další věc, která by se dala na této 
konstrukci vylepšit je snímání čidel, které mají na výstupu proud 4-20mA. Toto zařízení, jak 
jsem již v práci zmiňoval, snímá pouze napětí v rozsahu 0-5V. Řešením pro snímání proudu by 
bylo opět vytvořit takovou sondu, která by obsahovala převodník proud-napětí. Většina 
komerčních dataloggerů je dodávána přímo se sondami k danému zařízení, které jsou tímto 
způsobem řešeny. 
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Příloha A – rámcové příkazy SD karty 

 

Byte Bit Popis 

  7 Start Bit, vždy 0 

  6 Chybný parametr 

  5 Neplatná adresa 

1 4 Chyba mazání 

  3 Chyba CRC 

  2 Neplatný příkaz 

  1 Resete pomazání 

  0 Nečinný stav 

  7 Mimo rozsah 

  6 Parametr mazání 

  5 Stav ochrany zápisu 

2 4 Chybné ECC 

  3 Chyba kontroléru karty 

  2 Nespecifikovaná chyba 

  1 Stav odemčení karty/zamčení 

  0 Karta zamčena 

Tabulka 5 - Odpověď R2 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

Byte Bit Popis 

  7 Start Bit, vždy 0 

  6 Chybný parametr 

  5 Chybná adresa 

1 4 Chyba v sekvenci mazání 

  3 Chyba RCR 

  2 Neplatný příkaz 

  1 Reset po mazání 

  0 Klidový stav 

2-5 vše Provozní stav, MSB jako první 

Tabulka 6 - Odpověď R3 
 

Index Argument Odpověď Popis 

CMD0   R1 Reset karty 

CMD1   R1 Inicializace MMC 

ACMD41 HCS bit R1 Inicializace SD 

CMD8   R7 Ověření rozsahu napájení 

CMD9   R1 a data Čtení CSD registru 

CMD16 velikost 
bloku R1 Nastavení velikosti bloku 

CMD17   R1 a data Čtení bloku dat 

CMD24   R1 Zápis bloku dat 

CMD55   R1 Pro příkaz ACMD 

Tabulka 7 - Příkazy pro komunikaci s SD kartou po SPI 
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Příloha B – deska plošného spoje 

 
 

DPS, horní strana 



V 
 

 
DPS, spodní strana 

 



VI 
 

 
DPS. osazovací plán 
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Příloha C – schéma zařízení 

 
Elektronické schéma zařízení 
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Příloha D – seznam součástek 

Název Hodnota Cena[Kč/ks] 

C1, C2, C6, C7 100nF 1 

C3,C8 10uF 2 

IC35 78L05 1 

IC33 78L03 1 

C4, C5, C9 22pF 1 

R7,R8,R9 4k7 1 

R12, R13, R14, 
R15 10k 1 

R10, R11 1k 1 

R4, R5, R6 3k3 1 

R1, R2, R3 2k2 1 

X1-X4 ARK120/2 5 

D1, D2 1N4007 2 

IO1 ATmega32 150 

IO2 PCF8583 65 

IO3 Wireach 1250 

S1, S2 TC-0103-T 3 

G1 BH2430 17 

Q2 Q 32.768KHz 5 

Q1 Q 8MHz 10 

Seznam použitých součástek 
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Příloha E – fotografie výrobku  

 
Finální výrobek 


