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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce “Monitoring a regulace fyzikálních veličin s Arduino“ je vytvoření 
modelu regulátoru fyzikálních veličin pro novorozenecký inkubátor s pěti vstupy pro senzory 

a sedmi výstupy pro ovládání akčních členů. 
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Abstract 

The subject of this bachelor thesis “Monitoring and Regulation of Physical Quantities with 

Arduino“ is create model of physical quantities regulator for neonatal incubator with five inputs for 

senzors and seven outputs for control of the actuators. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
ADC  - z angličtiny “Analog to Digital Convertor“ převodník z analogového napětí na digitální 
AREF  - z angličtiny “Analog REFerence“ Analogová reference používaná u ADC 

hodnotu 

ARM  - z angličtiny “Advanced RISC Machine“ pokročilý počítač typu RISC 

Buffer  - z angličtiny vyrovnávací paměť 

EEPROM - z angličtiny “Electricaly Erasable Programable Read Only Memory“ elektronicky 
mazatelná nevolatilní paměť 

FLASH  - z angličtiny “flash“ blesk => velmi rychlá nevolatilní paměť 

FTDI  - americká firma Future Technology Devices International Ltd. 2015 

GND  - z angličtiny “GrouND“ zem 

GPIO  - z angličtiny “Global Pin Input Output“ piny k všeobecnému použití vstup/výstup 

IDE  - z angličtiny “Integrated Development Enviroment“ vývojové prostředí 
IN  - z angličtiny vstup 

KiB  - binární násobek 1024*Byte [15] 
LCD  - z angličtiny “Liquid Crystal Display“ displej z tekutých krystalů 

LED  - z angličtiny "Light-Emitting Diode" Světlo emitující dioda 

MOM  - z angličtiny “mom“ matka 

OUT  - z angličtiny výstup 

PC  - z angličtiny “Personal Computer“ osobní počítač 

PWM  - z angličtiny “Pulse Weight Modulation“ pulzně šířková modulace 

RAM  - z angličtiny "random-access memory" pamět z přímým, nebo náhodným přístupem 

RISC  - z angličtiny “Reduced Instruction Set Computing“ zařízení s redukovanou 

optimalizovanou sadou strojových instrukcí 
SD  - z angličtiny “Secure Digital“ paměťová karta 

Serial Event - z angličtiny událost na sériové lince 

SMD  - z angličtiny “Surface Mount Device“ součástka pro povrchovou montáž 

SRAM  - z angličtiny “Static Random Access Memory“ volatilní statická paměť 

TFT  - z angličtiny "Thin Film Transistor" Tenký Tranzitorový Film 

UART  - z angličtiny “Universal Asynchronous Receiver and Transmitter“ univerzální 
asynchronní komunikační zařízení 
USB  - z angličtiny “Universal Seriál Bus“ univerzální sériová sběrnice 

VIN  - z angličtiny “Volatage INput“ vstup napájecího napětí 
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1 Úvod 

Měření a regulace elektrických a neelektrických veličin je velice přesný proces, zvláště 
v případě, když se jedná o přístroj zvaný novorozenecký inkubátor, protože vytváří podobné životní 
podmínky, jako jsou v děloze matky. Z tohoto důvodu to je velice přesný proces, který vyžaduje 
bezpečnostní programování a v reálném případě i zdvojení senzorů. Nezbytné jsou senzory teploty, 

vlhkosti a koncentrace kyslíku, z těchto senzorů bude implementováno pouze měření teploty a další 
senzory budou simulovány. 

 

V reálném případě se měří také základní životní funkce, kterými jsou srdeční tep, dechová 
frekvence a saturace kyslíku v krvi, často však jsou tyto jednotky rozděleny. Tato jednotka není 
předmětem této práce. Ale regulátor má vstupy a výstupy pro komunikaci s touto jednotkou. Tyto vstupy 

se budou načítat jako PWM, kdy krátký až žádný signál znamená, že je vše v pořádku a čím je signál 
delší, tím je problém závažnější, což znamená, že pokud budou vstupy nezapojeny, tak jednotka bude 
signalizovat, že je na nich vše v pořádku. Fyzická implementace těchto vstupů umožňuje na nich nasadit 
jakoukoliv komunikační sběrnici, která má veškerý provoz řízený z vnějšku, protože jsou všechny tři 
jednosměrně odděleny vstupními tranzistory. U analogového vstupu podobně, nízká úroveň napětí 
znamená vše v pořádku a vyšší úrovně znamenají vyšší úroveň problému. 

 

Tato práce pojednává v poslední části o tom, jak byla navrhována, vyráběna a programována 
modelová regulační jednotka k novorozeneckému inkubátoru založená na platformě Arduino, která umí 
měřit teplotu okolí, zobrazovat ji na displej, načítat jeden další analogový vstup a tři další digitální 
vstupy a jako výstup používá bzučák, displej a sedmici výkonových 3A výstupů a zároveň komunikuje 
přes Bluetooth. Též pojednává v třetí kapitole o dvou dalších inkubátorech založených na platformě 
Arduino, z čehož jeden je pro předčasně narozené děti v chudých částech světa, kde si nemohou dovolit 
velké a drahé inkubátory do každé nemocnice a navíc v mnohých místech ty nemocnice ani nejsou. Ten 

druhý inkubátor je menším projektem i svými rozměry, protože je určen pouze na kuřata. A na začátku 
v druhé kapitole pojednává o tom, co to Arduino vůbec je, v jakém prostředí se programuje a jaké má 
možnosti.  
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2 Platforma Arduino 

2.1 Arduino obecně 

Arduino je platforma s otevřeným zdrojovým kódem, která je určena k měření, řízení a 

komunikaci s fyzickým světem, stejně jako se světem stolních počítačů. Jeho základem je 
mikrokontrolér ATmega, v konkrétním případě této bakalářské práce to je ATmega328. Pro tuto práci 
bylo zvoleno jako základ Arduino Nano 3.0/3.1, protože bylo v době, kdy tato práce začínala nejmenším 
Arduinem s převodníkem USB na RS232. 

 

Obrázek 1: IDE pro Arduino [1] 
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Hlavní odlišností Arduina od samotného mikrokontroléru je to, že v mikrokontroléru je od 
výrobce v paměti FLASH naprogramován zaváděcí program, který je v odborné literatuře nazýván 
bootloader, což je speciální software, který v tomto případě umožňuje jednoduché programování, úplně 

bez jakékoli znalosti hardwaru. Schéma desky je volně dostupné na internetu, což umožňuje vyrobit si 

vlastní Arduino velice snadno, ne však levně. Cena jediného kusu mikrokontroléru je skoro taková, jako 
cena hotového Arduina z Číny. Dále je na “většině standardních“ desek Arduino osazeno několik 
důležitých součástek, jako napájecí zdroj (lineární regulátor napětí) a piny, které jsou pro mnohé 
nepřekonatelný problém, protože na zapájení SMD mikrokontroléru prostě nemají prostředky.  

 

Pro školní práci je Arduino Nano 3.0 velmi dobrou volbou také kvůli ceně, protože běžná cena 
u nás byla v době, když začala vznikat tato práce, 1200Kč, na oficiálních stránkách již není v nabídce, 
ale když tam bylo, tak stálo 30$ což v té době vycházelo v přepočtu, kolem 600Kč, na neoficiálních 
stránkách se dá pořídit v přepočtu i kolem 300Kč a co je nejlepší tzv. “klon“, což je deska stejné velikosti 
se stejným rozložením pinů a více, méně stejnými funkcemi, se dá pořídit i za cenu pouhých 70Kč, což 
z něj činí relativně velmi levný set napájecího zdroje, relativně výkonného mikrokontroléru a pinů pro 
připojení. 

 

Aby bylo jasné, v čem se může takový klon lišit, tak zde je příklad, který na začátku této práce 
vyřešil jeden velký problém. Na oficiální verzi Arduina Nano 3.0 je výstup 3,3V zajištěn pomocí FTDI 

FT232RL, které tento výstup poskytuje pouze, pokud je připojen USB kabel, ale “klon“ má na tomto 
výstupu 3,3V pokud je připojeno jakékoliv napájení, protože obsahuje další lineární stabilizátor napětí, 
který má jako vstup vstupně výstupní pin +5V, což snižuje maximální proudové zatížení a nepatrně 
zvyšuje spotřebu bez ohledu na to, zda je výstup použit, nebo není, ale pro tuto práci bylo potřeba 3,3V 

při napájení z vnějšího zdroje, což klon umožňuje. 
 

Nakonec se ale ani klon Arduino Nano 3.0, neosvědčil a bylo nutné ho vyměnit za vlastní desku, 
protože jak je napsáno výše, oficiální verze Arduino Nano 3.0 má FTDI FT232RL, které nelze při 
externím napájení jednoduše použít, bez zavedení zpětné smyčky +5V na USB a klon zase má proudové 
omezení, takže na vlastní desce jsou použity dva lineární stabilizátory s nízkými proudovými ztrátami, 
jeden na +5V a druhý +3,3V. 

2.1.1 Bootloader 

Programování samotného čipu vyžaduje šesti drátovou komunikaci a speciální programátor, 
zatímco bootloader Arduina umožňuje programovat pomocí pouze dvou datových vodičů. Bootloader 
dále obsahuje množství funkcí, které umožňují programátorům snadno a rychle vytvořit program, bez 
znalosti hardware, protože programátor nemusí hardware vůbec konfigurovat. Zatímco pokud chce 
programátor naprogramovat samotný čip, tak musí znát spousty speciálních funkčních registrů k tomu, 

aby vůbec nastavil pin jako výstupní, či vstupní, což bootloader Arduina udělá za něj. 
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2.2 Srovnání Arduina Nano 3.0 s ostatními deskami Arduino 

Všechny jsou založeny na mikrokontrolérech Atmel, většinou ATmega. Nejslabší je asi 
ATmega168, který má pouhých 16kB flash paměti, 1kB SRAM a 512B EEPROM. Naopak 

nejvýkonnějším mikrokontrolérem z řady ATmega je ATmega2560, který má 256kB flash, 8kB SRAM 
a 4kB EEPROM na tento mikrokontrolér je dokonce možné nahrát i ADK a celá deska se potom může 
hlásit jako periférie k androidním telefonům, tabletům, netbookům i notebookům. Jednou z výjimek je 
Arduino Duo, které je založené na mikrokontroléru AT91SAM3X8E, který má 512kB flash, 96kB 
SRAM, ale žádnou EEPROM, ale asi jeho hlavním rozdílem je frekvence na které pracuje, ta je totiž 
84MHz místo 8/16MHz, na kterých pracují skoro všechna Arduina. 

 

Arduino Nano 3.0 je založeno na mikrokontroléru ATmega328, který má 32KB flash, 2kB 
SRAM a 1kB EEPROM. Pro komunikaci je v bootloaderu připraven jeden UART, který je přiveden jak 
na výstupní piny, tak na převodník USB na RS232, díky čemuž může komunikovat z PC velmi snadno 

pomocí USB mini-B. 

[7] 

 

2.2.1 Arduino LilyPad 

Pro zdůraznění různorodosti Arduin je zde příklad LilyPad Arduino. Jsou založeny na 
nizkopříkonových variantách ATmega168V a ATmega328V. Jsou to v podstatě kruhy o průměru 5cm 
a tloušťce 3mm(včetně součástek). Ale nejsou určeny do vody, jak by se mohlo z názvu zdát. Mají 9 až 
14 vstupně výstupních digitálních pinů a k tomu 4 až 6 analogových pinů, které jsou také použitelné 
jako digitální v závislosti na konkrétním modelu. 

[8] 

 

Obrázek 2: LilyPad Arduino [8] 
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2.2.2 Blend Micro 

 

Obrázek 3: Blend Micro [11] 

Toto je Arduino z programu “ The Arduino AtHeart“, je založeno na Atmega32U4 a Bluetooth 

4.0 Low Energy, zkráceně BLE. Bluetooth čip je nRF8001 v základním nastavení je taktováno na 8MHz, 
ale výrobci uvádějí, že se zatím neobjevil žádný problém s přetaktováním na 16MHz. I když se zatím 
žádný problém neobjevil, tak dle specifikace Atmega32U4, tento mikrokontrolér není určen k práci na 
16MHz při napájecím napětí 3,3V, které bylo pro tuto desku z důvodu napěťové kompatibility mezi 
Bluetooth a Arduinem, což sníží počet potřebných převodníků logických úrovní. 

[11] [12] [13] 
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2.3 Srovnání Arduina s Raspberry Pi 

Vzhledem k tomu, že v obchodech se Arduino i Raspberry Pi prodává ve stejné kategorii. Takže 
zde je srovnání těchto dvou platforem, ve zkratce by se dalo říct, že se liší úplně ve všem. 

 

Arduina jsou založena na mikrokontrolérech Atmel, zatímco Raspberry Pi má jako svůj mozek 
ARM taktovaný na 700MHz, čemuž se 16MHz Arduin ani neblíží. Ti co se v tomto vyznají, už z těchto 
informací vědí, že Arduino je jen mikrokontrolér na desce s několika dalšími součástkami bootloaderem 
a Raspberry Pi je relativně “slabý“ počítač. Tento počítač má vlastní grafickou kartu, lze k němu připojit 
klávesnice, myš, internet a obrazovku. Je primárně určen pro operační systémy Linux, ale existují 
způsoby, jak na Raspberry Pi používat operační systém z rodiny Windows. Drobnou výhodou pro 
Arduino by mohlo být to, že Raspberry Pi nemá žádnou paměť pro program, ale musí se vložit SD karta, 
aby to vůbec fungovalo, zatímco Arduino, má svou malou vnitřní paměť přímo v čipu, ale pro mnohé 
toto může být výhoda ve prospěch Raspberry Pi, protože si můžou paměť pro programy navýšit až na 
32GB.  

[9]  

 

Obrázek 4: Raspberry Pi [10] 

 

V současné době se na trh dostává Raspberry PI 2 model B, který má Cortex-A7 900MHz, 1G 

RAM, což znamená, že je cca 6x rychlejší, než předchozí model a stojí necelých 1000Kč. 
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2.4 Arduino Nano 3.0 

 

Obrázek 5: Rozložení pinů na desce Arduino Nano 3.0 [1] 

Když bylo Arduino pro tuto práci vybíráno, tak byly podstatné tyto parametry: cena a množství 
dalších součástek, které budu potřebovat k zprovoznění této aplikace. Jak je napsáno výše tak některá 
Arduina jsou vybavena převodníkem USB na RS232 pro komunikaci, což umožňuje jejich snadné 
programování, přes tento parametrový filtr prošlo nejlépe Arduino Nano a to hlavně díky ceně klonu. 

 

Napájení samotného čipu musí být 5V, což je možné zajistit z USB, nebo přivedením neregulovaného 
napětí (6-20V) na vstup modulu, který je připojen na napájecí zdroj. 
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Tabulka: Funkce jednotlivých pinů na Arduino Nano 3.0 [2] 

Číslo pinu Jméno pinu Typ pinu Popis pinu 

1 D1 GPIO Digitální vstup/výstup 

2 D0 GPIO Digitální vstup/výstup 

3 RESET Vstup Reset (aktivní v 0) 

4 GND Napájení - Zem 

5 D2 GPIO Digitální vstup/výstup 

6 D3 GPIO Digitální vstup/výstup 

7 D4 GPIO Digitální vstup/výstup 

8 D5 GPIO Digitální vstup/výstup 

9 D6 GPIO Digitální vstup/výstup 

10 D7 GPIO Digitální vstup/výstup 

11 D8 GPIO Digitální vstup/výstup 

12 D9 GPIO Digitální vstup/výstup 

13 D10 GPIO Digitální vstup/výstup 

14 D11 GPIO Digitální vstup/výstup 

15 D12 GPIO Digitální vstup/výstup 

16 D13 GPIO Digitální vstup/výstup 

17 3V3 Výstup +3.3V výstup z FTDI 

18 AREF Vstup ADC reference 

19 A0 Analogový vstup / GPIO Analogový vstup nebo GPIO 

20 A1 Analogový vstup / GPIO Analogový vstup nebo GPIO 

21 A2 Analogový vstup / GPIO Analogový vstup nebo GPIO 

22 A3 Analogový vstup / GPIO Analogový vstup nebo GPIO 

23 A4 Analogový vstup / GPIO Analogový vstup nebo GPIO 

24 A5 Analogový vstup / GPIO Analogový vstup nebo GPIO 

25 A6 Analogový vstup / GPIO Analogový vstup nebo GPIO 

26 A7 Analogový vstup / GPIO Analogový vstup nebo GPIO 

27 +5V 
Vstup nebo 

výstup 

+5V výstup z regulátoru na desce nebo 

+5V vstup z externího napájecího zdroje 

28 RESET Vstup Reset (aktivní v 0) 

29 GND Napájení - Zem 

30 VIN Napájení + Napájecí napětí 6 - 20V 

 



 

9 

 

Dále je na piny modulu vyvedeno 8 analogových vstupů, z čehož dva nemají interní rezistory 
proti napájecímu napětí. Všech 8 analogových vstupů lze podle popisu použít jako GPIO, což s 14 

digitálními piny dělá dohromady 22 vstupně výstupních pinů, což ale není pravda, protože ty dva 
analogové piny, které nemají interní rezistory proti napájecímu napětí, je nemají z toho důvodu, že ve 

vnitřní struktuře nevedou na žádný port, což jim znemožňuje použití jako GPIO, z čehož plyne, že je 
zde “pouze“ 20 GPIO, což je pro takto jednoduchou aplikaci dostatek. Šest z 14 digitálních pinů lze 

použít pro PWM výstup. 
 

Pro tuto práci byla deska Arduino Nano 3.0 použita pouze jako základ, protože dodání 
výkonových výstupů k Arduino Nano 3.0 by znamenalo další desku, která by byla větší, než aktuální 
výsledná deska, která má 5.0cm x 5.0cm, je osazena výkonovými 3A tranzistory na výstupech, 
převodníky logických úrovní z 5V logiky na 3,3V logiku, lineárními stabilizátory napětí 5V 300mA a 

3,3V 250mA. Kdy 5V stabilizátor je pouze pro samotný mikrokontrolér, bzučák a pomocné prvky, 
kterými jsou převodníky logických úrovní a vstupní tranzistory. Druhý lineární stabilizátor 3,3V 250mA 
je určen pro více prvků, kterými jsou displej, který má jak napájení 3,3V, tak samostatné podsvětlení 
z 3,3V přes odpor o hodnotě 100 ohmů, teplotní senzor Bluetooth a opět pomocné prvky kterými jsou 
v tomto případě jen konvertory logických úrovní. Dále je přímo na desce osazen vysoce stabilní krystal. 
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3 Podobné projekty regulátorů s Arduinem 

V této kapitole je několik podobných projektů, které se zabývají regulací teploty v alespoň 
přibližně stejně velkém prostoru, protože u regulace prostředí je objem regulovaného prostoru, jednou 
z nejdůležitějších věcí. Projekty, které nejsou založeny na Arduinu, nebo regulují primárně jiné veličiny, 
než teplotu, nebo objem prostoru, který regulují je velmi odlišný, od inkubátoru, nebudou v této práci 
zmíněny. 

 

3.1 MOM 

Student Loughboroughtské Univerzity James Roberts řekl, že když viděl v televizi dokument o 

tom, že až 70% předčasně narozených dětí umírá v uprchlických táborech proto, že v současné době 
prodávané inkubátory stojí okolo £30000 a více a nedokázal pochopit, co je na nich tak drahé. 

 

Jako závěrečnou práci si proto vybral vytvoření prototypu takového inkubátoru za co nejmenší 
cenu a to se mu také povedlo, jeho prototyp získal několik ocenění, jako například James Dyson Award, 

která mu vynesla £30000. 

 

Zásadními rozdíly jeho prototypu od aktuálně prodávaných inkubátorů je to, že jeho prototyp 
má odhadovanou cenu na pouhých £250 včetně dopravy, místo £30000, jeho prototyp je malý a 
monitoruje pouze nejdůležitější věci, jeho prototyp může být napájen z běžné autobaterie po více než 
24 hodin, což mu poskytuje výhodu v tom, že by mohl být například součástí výbavy sanitky, která bude 
převážet předčasně narozené děti do nemocnice.  

[4] [5]  

 

Obrázek 6: Prototyp MOM [4]   
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3.2 The Arduino Chicken Incubator 

Na rozdíl od předchozího projektu, tento začal už na střední škole, kdy se student pokusil 
postavit inkubátor na kuřata z papírové krabice a skleněné desky. Tento projekt však nikdy nebyl 
úspěšný. 

 

O mnoho let později se pokusil o totéž, ale už k tomu použil Arduino a vše co se o něm naučil, 
aby dokázal vytvořit už automatický systém, který bude sám regulovat teplotu. 

 

 Slepičí vejce potřebuje teplotu mezi 23°C a 25°C a vlhkost okolo 90%, aby se z vejce vyklubalo 

kuře. Použil senzor DHT22 k zjištění teploty a vlhkosti a poté Arduino a zobrazení údajů na displej. 

Ventilátor, který vyhání horký vzduch, vytvořený 60W žárovkou, ven, spíná pomocí relé a naměřené 
hodnoty zobrazuje na zelený monochromatický displej. 

[6] 

 

 

Obrázek 7: The Arduino Chicken Incubator [6]  





 

13 

 

4.1.1 Napájení 
 

 

 

Obrázek 9: Elektrotechnické schéma napájecí části  

Na obrázku je vidět vstup napájení (konektor J3), konektor pro vypínač, pojistku a paralelní 
zapojení lineárních stabilizátorů napětí 3,3V a 5V. Resetovatelná pojistka zajišťuje, že přes ni nebude 
protékat proud větší, než 750mA.  

 

Maximální proud pro veškerou řídící elektroniku je tedy 750mA, což je adekvátní rezerva pro 
lineární stabilizátory napětí, kde 5V zajišťuje stabilizátor MCP1755S, který má výstupní proud 300mA 
a při nekonstantním odběru zvládne až 350mA při pulzech kratších než 100ms a střídě pulzů menší než 
50% a to při úbytku maximálně 300mV, což znamená, že napájecí zdroj musí být minimálně 5,3V. 3,3V 

zajišťuje druhý lineární stabilizátor napětí MCP1703, který má výstupní proud 250mA a při 
nekonstantním odběru zvládne až 400mA po krátkou dobu. Oba lineární stabilizátory napětí, mají 
dohromady klidový proud menší, než 62µA, což je velmi málo oproti běžně používaným stabilizátorům, 
jako například 7805, který má klidový proud 6mA ± 0,8mA, což je desetkrát více, než stabilizátory, 
které jsem použil. 
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4.1.2 Výkonové výstupy 

 

Obrázek 10: Elektrotechnické schéma výstupu 

Modul je osazen 7 výstupy, které mají tranzistor BSS138 jako spínací a tranzistor FDC5614P 
jako výkonový výstupní tranzistor, který může spínat až 3A. Jak je již napsáno výše, tak tranzistor 
BSS138 je schopný spínat jen malé proudy, ale za to může spínat i relativně vysoké napětí, až 50V, což 
je učinilo vhodnými pro toto zapojení, kdy není třeba žádný vysoký proud z mikrokontroléru na sepnutí 
tranzistoru BSS138, což znamená, že tyto výstupy se nemusí vůbec počítat do proudového omezení 
mikrokontroléru. A tranzistor FDC5614P, který vyžaduje vyšší spínací napětí, může sepnout až 3A na 
výstupu a přitom proudově neomezit žádnou se součástek na desce, protože spíná přímo napájení 
vnějšího zdroje. 

 

Tranzistory jsou moderní a levné spínací prvky, které se dnes používají k spínání odporové, 
indukční i kapacitní zátěže, které umožňují spínat i desítky ampér, bez generování přídavného tepla, 
mají velmi vysokou životnost spínání (více než deset na desátou spínacích cyklů), nezaručují však 
galvanické oddělení silových částí (například zátěž připojená na síťové napětí). 

 

Relé mají nižší životnost a to přibližně deset na pátou spínacích cyklů, jsou dražší, než 
tranzistory, ale na rozdíl od tranzistorů umožňují plné galvanické oddělení, což je jejich jediná výhoda 
oproti tranzistorům. 
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4.1.3 Vstupy 

 

Obrázek 11: Elektrotechnické schéma vstupů 

  Na obrázku je vlevo vidět tři digitální vstupy zapojené s ochrannou diodou, ochranným odporem 
a oddělovacím tranzistorem. V pravé horní části se nachází teplotní senzor MCP9700. Pravou dolní část 
obývá vstup pro potenciometr, který by při vhodných hodnotách rezistorů mohl také sloužit k měření 
vstupního napájení. Tranzistory BSS138 byly zvoleny kvůli jejich kompatibilitě s 5V logikou, dokáží 
spínat jen relativně malé proudy, ale to u vstupů je plně vyhovující, protože na vstup není třeba žádné 
vysoké proudy a nepoškodí se ani v případě, že by se jim na vstup dostalo třeba 10V místo 5V. 
 

4.1.3.1 Digitální vstupy 

Jsou konstruovány tak, aby bylo možno na ně přímo připojit v oblasti výroby modelů standardní 
signál, který je tvořen opakujícími se pulzy, kde délka pulzu udává hodnotu. Tyto vstupy mají zdvojený 
konektor z toho důvodu, že v modelech jsou data většinou vedeny na modul s efekty a zároveň na řízení 
něčeho dalšího, jako například motoru v autě. 
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4.1.3.2 Analogové vstupy 

Prvním analogovým vstupem je analogový teploměr, který je napájen napětím 3,3V a na svém 
výstupu bude mít analogové napětí lineárně závislé na teplotě, v rozsahu  

-40°C ~ 0V a +125°C ~ 1,255V, ale Arduino má nastavenou vnitřní napěťovou referenci 1,1V, což ale 

není problém za předpokladu, že teplota senzoru nepřesáhne přibližně 110°C, což nehrozí, protože při 
takovýchto podmínkách dříve selže veškerá ostatní elektronika. Aktuální teplota se počítá pomocí 
jednoduchého vzorce přímo z manuálu teplotního senzoru, s tím rozdílem, že analogový vstup se načte 
padesátkrát, tyto hodnoty se zprůměrují a teprve výsledný průměr se vloží do vzorce. 

 

 Druhým analogovým vstupem je potenciometr, který je zkalibrovaný tak, aby odpovídal 
odporovému děliči z baterie, což umožňuje simulovaně měřit napětí na baterii, za potenciometrem je 
další odporový dělič, který převádí rozsah nula až tři celé tři volty na rozsah nula až jedna celá jedna 
voltu, což je interní reference, která je v mikrokontroléru. 
 

4.1.4 ATMega328 

 

Obrázek 12: Elektrotechnické schéma ATMega328 
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Na obrázku je ATMega328 s nezbytnými součástkami pro běh mikrokontroléru, kterými jsou 
krystal cfpx-180, kondenzátory a rezistorem na resetu proti napětí 5V. Byl zvolen tento miniaturní 
krystal s rozměry 3,4mm x 2,7mm, hlavně kvůli svým rozměrům a kvůli dostupnosti. Bylo zvoleno, že 
se vybere vnitřní analogová reference mikrokontroléru, která je 1,1V, protože vnitřní reference bývají 
velice stabilní a nevyžadují další vnější součástky. 

 

4.1.5 Displej 

 

Obrázek 13: Displej TFT01-2.2S (ILI9341) [14] 

Toto je model displeje, který je na tomto modelu použit, tento displej je ze spodní strany osazen 
i čtečkou paměťových karet, ta ale nebude v tomto projektu použita. Základním parametrem je 
úhlopříčka, která je 2,2 palce, což odpovídá 5,59 cm, dalším důležitým parametrem je rozlišení, což je 
celkový počet bodů na LCD panelu, který je u tohoto modelu 240*320 bodů, což je 76800 bodů. 
Posledním z nejdůležitějších parametrů, je kolik různých barev můžou jednotlivé body mít, což výrazně 
ovlivňuje rychlost komunikace, moderní obrazovky k počítačům už reprezentují každý bod 40 a někdy 
i více bity, to by ale u mikrokontrolérů značně ovlivnilo rychlost, protože by to při tomto rozlišení 
znamenalo přenést 375KiB jen pro barvu jednotlivých bodů a další spousta bytů by musela být použita 
na výběr těchto bodů, a proto se u tohoto konkrétního modelu používá pouze 16 bitů a to v kódování, 
které se běžně označuje “RGB565“. 

[14] 

 

Toto kódování je specifické tím, že používá jedno šestnáctibitové číslo pro uložení informace o 
třech barvách. Z nejčastěji používaného formátu “RGB“, případně ARGB, kdy se odstraní 
“průhlednost“, se formát “RGB565“ vytvoří následujícím způsobem. “RGB“ je v podstatě “RGB888“, 
což znamená, že toto číslo lze přímo rozdělit na tři osmibitová čísla, kde každé má celočíselnou hodnotu 
v rozsahu 0 až 255 a odpovídá jedné z barev (R = červená, G = zelená a B = modrá). Protože lidské oko 
je nejcitlivější z těchto barev na odstíny zelené, tak pro formát “RGB565“ bylo zvoleno, že zelená bude 
mít šest bitů a zbylé dvě barvy po pěti, což dohromady dává šestnáct bitů, což je na šestnáctibitové 
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sběrnici jediná hodnota a na osmibitové sběrnici, což je i případ této řídící jednotky, to jsou dvě 
přenášené hodnoty místo tří, nebo více. Výpočet se provádí tak, že se vezme pět nejvýznamnějších bitů 
z červené barvy a umístí se na nejvýznamnější bity šestnáctibitového čísla, poté se za ně stejným 
způsobem umístí šest nejvýznamnějších bitů ze zelené barvy a na posledních pět bitů se stejným 
způsobem umístí nejvýznamnější bity z modré barvy.  

 

V případě komunikace dvou zařízení je také důležité pořadí bitů v bytu a pořadí bytů ve více 
bytových číslech. Ten první problém je dnes již celkem vzácný, ale pořád to není celosvětově 
sjednoceno, zatímco ten druhý je v dnešní době stále kritický a neošetření těchto možností 
v komunikačním protokolu může vést k tak kritickým situacím jako jsou nejhorší možné scénáře dle 
povahy zařízení a navíc nemusí zabrat ani přídavné ochranné mechanismy v zařízení, pokud se budou 
také snažit komunikovat za použití špatného pořadí bytů. 

 

4.1.6 Bluetooth 

Bluetooth komunikuje z mikrokontrolérem pomocí zjednodušeného standardu UART, kde jsou 
použity pouze dva datové vodiče, jeden směrem z mikrokontroléru do Bluetooth a druhý směrem 
z Bluetooth do mikrokontroléru, žádné další vodiče pro řízení přenosu nejsou použity, nejčastěji se ale 
používají další dva vodiče a to RTS – zařízení oznamuje, že je připraveno vysílat a CTS – kterým 
mikrokontrolér oznamuje zařízení, že může vysílat a že je připraven to přijmout, ale ani Arduino, ani 

Bluetooth tyto dva vodiče za normálních okolností nepoužívají.  
 

Vzhledem k tomu, že UART je asynchronní rozhraní, tak neobsahuje žádný hodinový signál, 
který by zařízením říkal, kdy mají nastavit hodnotu na svůj výstup a kdy ji mají naopak načíst. 
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Čtení těchto vstupů je implementováno periodicky v hlavní smyčce, která je udělána tak, ať je 
celá „průchozí“, což v programátorské terminologii znamená, že pokud zanedbáme dobu vykonávání 
jednotlivých instrukcí, tak jeden průchod této smyčky nezabere žádný čas, což prakticky znamená, že 
se na nejstabilnějším, ne však nejpřesnějším, zdroji času, kterým je funkce „millis();“, která vrací počet 
milisekund od posledního resetu, změní čas maximálně o jednu jedinou milisekundu. K čtení digitálních 
vstupů je použita funkce „digitalRead();“, která vrací hodnoty „LOW“, nebo „HIGH“, což jsou 
předdefinované konstanty pro logickou nulu a logickou jedničku. K čtení analogových vstupů, které 
jsou v analogovém režimu, je použita funkce „analogRead();“, která vrací celočíselnou hodnotu 
v rozsahu nula až tisíc dvacet tři, což odpovídá desetibitové hodnotě, toto je také funkce, jejíž vykonání 
v kterémkoli místě programu trvá nejdelší dobu a to jednu desetinu milisekundy, což jak je napsáno 
výše, neovlivní „průchodnost“ programu, pokud by tuto funkci nezavolal programátor v jediném 
průchodu smyčky alespoň desetkrát. 

 

Další velká skupina pinů, která je použita, je na komunikaci. Bluetooth modul, který je použit 
má jako komunikační rozhraní na straně Arduina připojený “drátový“ UART, což znamená dva datové 
vodiče a dva napájecí vodiče. Ale tento modul je určen pro provoz při napětí 3,3V, což nejde přímo 
napojit na většinu Arduin, protože ty pracují při napětí 5V, takže bylo nutné použít konvertor logické 
úrovně z 5V na 3,3V. V opačném směru není konvertor nutný, protože logická jednička v 3,3V logice 

musí být minimálně 2V a logická nula v 5V logice je maximálně 1,7V, ale pro Arduino lze nastavit, že 
vše v zakázaném pásmu mezi logickou nulou a logickou jedničkou bude automaticky zvolená hodnota, 
takže pokud je zvolenou hodnotou logická jednička, tak je zaručeno, že interpretace dat z Bluetooth do 

Arduina bude správná. Další důležitou komunikační funkcí je displej, který si vyžádá celkem 5 datových 
vodičů a další čtyři jako napájení, podsvětlení, reset a uzemnění. Další dva výstupní piny jsou osazeny 
dvoubarevnou LED diodou červené a zelené barvy, pro signalizaci stavu, kdy červená svítí v případě, 
že není cokoliv v pořádku, například teplota přesáhne maximální hodnotu a zelená svítí, když je vše 
v pořádku a občasně bliká pro signalizaci komunikace přes Bluetooth. Dalším výstupem je bzučák, který 
v případě problémů, podobně jako červená LED dioda, bude vydávat zvuky, aby upozornil, že nastal 
nějaký problém. Všechny ostatní výstupy budou k dispozici pro osazení výkonovými výstupními 
tranzistory, aby mohly spínat výkonovou elektroniku, jako například ventilátory a topení, pro regulaci 
teploty v inkubátoru. 

 

Bylo cílem napsat program tak, aby byla hlavní smyčka “průchozí“, což znamená, že všechny 
funkce, které vyžadují časování, jako například blikání LED diod se musejí implementovat tak, že se 
takováto funkce zavolá při každém průchodu hlavní smyčky, funkce si zjistí aktuální čas a podívá se do 
proměnné, co má dělat, například blikat LED diodou, s takovou rychlostí, aby se každou půl vteřinu 
buď rozsvítila, nebo naopak zhasla, podle toho jestli předchozí půl vteřinu svítila, nebo byla zhaslá, tak 
aby změnila svůj stav. V tomto příkladu bude LED dioda na začátku zhasnutá. Program vstoupí do 
funkce a zjistí, že má blikat, podívá se na aktuální stav LED diody a na čas další změny, protože čas 
další změny bude menší než aktuální čas, tak provede změnu a do proměnné s časem další změny si 
uloží hodnotu aktuálního času zvýšenou a dobu rozsvícení LED diody, což je v tomto případě 500 (ms). 
Poté v průběhu dalších mnoha průchodů, pokud nedojde k změně, která by způsobila, že blikání LED 
diody už není zapotřebí, tak pouze vstoupí do funkce, zjistí, že má stále blikat, porovná čas další změny 
s aktuálním časem a protože čas další změny bude větší než aktuální čas, tak funkci opustí, bez toho aby 
změnil stav LED diody. Až po půl sekundě, opět vstoupí do funkce, ověří, že má stále blikat a že čas 
další změny je menší než aktuální čas, tak opět provede změnu stavu LED diody a opět uloží do 
proměnné s časem další změny aktuální čas zvětšený o 500 (ms) a to bude opakovat, dokud nedojde ke 
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změně situace, která způsobila to, že začal LED diodou blikat. Takové situace mohou být například 
příliš vysoká teplota, nebo naopak příliš nízká teplota, v realitě by to mohly být i mnohé další sledované 
údaje, jako například příliš vysoký tep srdce, nebo naopak zástava srdce. 

 

4.3 Implementace 

Jako první program provede inicializaci a poté program “běží v nekonečné smyčce“. 
V inicializaci nastaví, které piny jsou vstupní a které výstupní, spustím sériovou komunikaci s Bluetooth, 

načte přednastavené hodnoty pro meze, zvolí, že má být použita vnitřní reference 1,1V a nakonec 

inicializuje displej. Ve smyčce “loop()“ poté načte oba analogové vstupy, všechny tří digitální vstupy, 
načte aktuální čas, provede kontrolu všech údajů a zobrazí potřebné informace na displej. V programu 

Arduina je také, že pokud je aktivní sériová komunikace a v bufferu jsou nějaké nevyčtené byty, tak po 
průchodu smyčky “loop()“ zavolá funkci “serialEvent()“, ve které se zavolá, jen kvůli názornosti jmen 
funkce “readBT()“, tato funkce čte byty z bufferu sériového kanálu (Bluetooth) a skládá z nich sekvenci, 

která byla zvolena v pořadí počáteční značka (B11111111), kód příkazu (označení dat), data podle 
příkazu, mohou mít i délku 0 a koncová značka (B11111111). Pro tento protokol je však nutné data 
kódovat, protože se v datech nesmí objevit byte značky (B11111111), to je vyřešeno tak, že před každý 
byte, který obsahuje značku (B11111111), nebo kódový byte (B11110000) se vloží kódový byte 
(B11110000), což znamená, že pro přenesení osmi bytů s hodnotou 255 (B11111111) potřebuji 19 bytů, 
2 byty pro značku, jeden byte pro příkaz, 8 bytů pro data a 8 bytů pro kódování, ale vzhledem k povaze 

přenášených dat, je vyšší pravděpodobnost, že byty v datech budou mít hodnotu menší, než je 255 
(B11111111) a jejich distribuce mezi jednotlivé hodnoty bude relativně vysoká, což dělá toto kódování 
relativně efektivním, ale hlavně jednoduchým na implementaci, ať už na straně Arduina, či na straně 
počítače, notebooku, tabletu, telefonu, nebo jiného zařízení, které by chtělo s touto jednotkou 

komunikovat. 
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4.3.1 Komunikační protokol 
Jak je již napsáno výše, tak komunikační protokol je složen ze zahajovacího bytu, datových 

bytů, kódovacích bytů a koncového bytu, pro každý přenášený datový blok. Komunikační příkazy jsou 
rozděleny do dvou skupin, první skupina jsou příkazy, které posílá mikrokontrolér do počítače, či 
telefonu, a druhá skupina jsou příkazy, které jsou posílány z počítače, či telefonu do řídící jednotky 
z Arduinem. 

4.3.1.1 Příkazy posílané z mikrokontroléru 

 Aktuální teplota – tento příkaz dostal hodnotu B0000001 a data tohoto příkazu jsou dva 
byty, kde první byte udává celočíselnou hodnotu teploty a druhý obsahuje první dvě 
desetinná místa čísla aktuální teploty, vzhledem k tomu, že teplota vždy bude v rozsahu 

mínus sto dvacet osm až plus sto dvacet sedm a zároveň více, než dvě desetinná místa jsou 
u teploty zbytečné. 

Příklad: pro teplotu dvanáct celých třicet čtyři setin stupně celsia se vytvoří datový blok, který 
bude vypadat takto:  

{B11111111, B00000001, B00001100, B00100010, B11111111} 

 

 Současná varování – tento příkaz přenáší informace o všech vstupech najednou, ale 

nepřenáší jednotlivá data, ale pouze to jak moc jsou, či nejsou mimo jejich povolený rozsah. 
A proto, že je druhý v pořadí, tak mu bylo přiděleno číslo B00000010, což je v dekadické 
soustavě dvojka. V datech tohoto příkazu se přenáší pět bytů, kde každý z nich obsahuje 

“úroveň“ varování, pro jednotlivé vstupy v pořadí teplota, po ní druhý analogový vstup, pak 
první digitální vstup, za ním druhý digitální vstup a nakonec třetí digitální vstup. Hodnoty 
těchto bytů znamenají B00000000: vše je v pořádku, na tomto vstupu není žádný problém. 
Hodnota B00000001: znamená, že vstup je v hraničním pásmu, kdy pokud nedojde 
k nápravě, tak může nastat problém. Hodnota B00000010: už značí, že ten problém nastal 
a že je třeba jej řešit. Hodnota B00000100: značí fatální selhání nějakého prvku a je to 
zároveň nejvyšší stupeň upozornění. 
 

 

Příklad: pro teplotu, která je mimo povolený rozsah, napětí baterie je dostatečné, první digitální 
vstup, je úplně mimo rozsah, druhý digitální vstup je v pořádku a třetí digitální vstup je za 
hranicí prvního varování se vytvoří datový blok, který bude obsahovat následující sekvenci 
bytů: 
{B11111111, B00000010, B00000010, B00000000, B00000100, B00000000, B00000001, 

B11111111} 
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 Stav baterie – tento příkaz přenáší aktuální hodnotu na druhém analogovém vstupu, 
upravenou tak, aby se na vstup dal buď připojit přímo potenciometr, nebo přes přídavný 
odporový dělič dvoučlánková lithium polymerová baterie tak, aby na konektoru bylo 3,3V 

při napěti 8,4V na baterii. Tento příkaz přenáší v datech pouze jediný byte, ve kterém je 
aktuální hodnota baterie zakódována tak, že se přenásobí šestnácti a oddělí desetinná část, 
což umožní přenést hodnotu s přesností jedné šestnáctiny voltu, což je dostačující přesnost 

pro měření baterie. A proto, že je tento příkaz třetí v pořadí, tak je pro něj zvolen kód 
B00000011, což je dekadicky tři. 

Příklad: pro napětí baterie 8,4V se vyšle datový blok, který bude vypadat takto: 
{B11111111, B00000011, B10000110, B11111111} 

V tomto příkladu dojde k chybě při kódování dat, která způsobí odchylku nula celá nula dva pět, 
což je jedna čtyřicetina voltu, neboli zanedbatelná hodnota. 

 

 Chybně přijatý datový blok – tento příkaz má speciální kód B10101010 a používá se 
v případě, že modul přijme datový blok ve správném formátu, ale nerozezná příkaz, v této 
práci tento příkaz nebude použit, ale je zde z bezpečnostního důvodu, pokud by někdo 
naimplementoval vlastní software pro osobní počítač, notebook, mobil, či tablet a při psaní 
komunikačního protokolu by udělal chybu, tak pokud správně naimplementuje alespoň 
detekci tohoto příkazu, tak okamžitě dostane informaci o tom, že posílá špatný příkaz a bude 
vědět, co má opravit. V datech tohoto příkazu se totiž přenáší pouze jediný byte a ten 

obsahuje přijatý příkaz. 
Příklad: pokud nějaký programátor dodrží okrajové značky bloků a pošle takovýto datový blok: 
{B11111111, B01000010, B00000000, B00000000, B00000000, B11111111} 

Tak dostane odpověď v podobě datového bloku, která bude obsahovat informaci o tom, že 
zařízení nezná příkaz B01000010 a blok přenášených dat bude vypadat takto: 
{B11111111, B10101010, B01000010, B11111111} 
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4.3.1.2 Příkazy, které řídící jednotka přijímá 

Pokud modul přijme příkaz a rozpozná jej, tak jej zopakuje, neboli pošle zpět úplně stejný 
příkaz, včetně dat, toto je bezpečné, ale hlavně velmi rychlé, na straně mikrokontroléru, při malých 
objemech dat, protože se nemusí na straně mikrokontroléru provádět ani kontrola dat, ani oprava chyb 
v datech, ale prostě se při chybě v počítači, či notebooku znovu odešle datový blok. V reálném projektu, 
by bylo vhodné přidat víceúrovňovou kontrolu i na stranu mikrokontroléru, ale to je jen program, který 
může být kdykoliv rozšířen. 

 

 Utišení – tento příkaz se používá k zabránění mikrokontroléru používat bzučák k signalizaci 

problému, je implementován hlavně kvůli tomu, že je to pouze model a bzučák je příliš 
hlučný a v tomto případě je vhodné ukázat, že všechny chybové stavy a to chvíli trvá, což 
způsobí dlouhé bzučení, takže je vhodné to po prvním chybovém stavu vypnout a ukazovat 
pouze signalizaci led diodou a daty přenášenými na Bluetooth. Tento příkaz dostal kód 
B10100000 a v jeho datech se přenáší informace o tom, zda se má utišení aktivovat, či 
nikoliv, kdy se utišení vypíná datovým bytem B00000000 

Příklad: uživatel musí pro vypnutí bzučení bzučáku, odeslat datový blok obsahující tuto sekvenci: 
{B11111111, B10100000, B00000001, B11111111} 

chce-li uživatel opět aktivovat bzučák, odešle datový blok, který bude vypadat třeba takto: 
{B11111111, B10100000, B00000000, B11111111} 

 

 Přímé řízení výstupů – k zapnutí výstupů byly zvoleny příkazy, které mají hexadecimální 
zápis 0xAX, kde X je číslo výstupu, to se dá ale použít pouze na výstupy pět, šest a sedm. 
A k vypnutí byla zvolena hexadecimální hodnota 0xBX. Tyto příkazy sebou nenesou žádná 
další data. Takže hodnoty těchto příkazů jsou: 

o B10100101 – zapnutí výstupu pět 
o B10110101 – vypnutí výstupu pět 
o B10100110 – zapnutí výstupu šest 
o B10110110 – vypnutí výstupu šest 
o B10100111 – zapnutí výstupu sedm 

o B10110111 – vypnutí výstupu sedm 

Příklad: pro zapnutí ventilátoru, který je umístěný na výstupu sedm je třeba zaslat sekvenci bytů, která 
bude vypadat takto: 

{B11111111, B10100111, B11111111} 

 

 Teplotní limity – jsou to hodnoty, při kterých se aktivují různé stupně signalizace. Celkem 
jsou čtyři teplotní limity a to MIN, MIN OK, MAX OK, MAX. Když je teplota mezi MIN 
OK a MAX OK tak je vše v pořádku, pokud je ale teplota mezi MIN a MIN OK, nebo mezi 
MAX OK a MAX, tak se aktivuje první stupeň varování, pokud však teplota bude dokonce 
menší než MIN, nebo větší, než MAX, tak se aktivuje druhý stupeň varování, který 
signalizuje, že už nastal problém. Pro tyto limity byly zvoleny hexadecimální kódy 0xEX, 
kde X je číslo limitu. Kódování teploty do dat těchto příkazů se provádí pomocí dvou 
bytového kódování a to tak, že se celočíselná část uloží do prvního bytu a první dvě 
desetinná místa se uloží do druhého bytu.  
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Takže hodnoty těchto příkazů jsou: 
o B11100000 – MIN 

o B11100001 – MIN OK 

o B11100010 – MAX OK 

o B11100011 – MAX 

Příklad: pokud je cílem nastavit limit MIN, který definuje minimální teplotu, pod kterou by za žádných 
okolností neměla teplota klesnout, na hodnotu dvacet dva celých padesát jedna stupně celsia, tak se to 
provede odesláním následující sekvence bytů: 
{B11111111, B11100000, B00010110, B00110011, B11111111} 

 

 

4.3.2 Regulace teploty 

Je zvolena třípolohová regulace teploty. Regulační smyčka probíhá tak, že se provede načtení 
hodnoty z teplotního senzoru, tato hodnota se zprůměruje z padesáti vzorků, aby se potlačilo rušení, 
které by mohlo nepříznivě ovlivnit výsledek. Poté se zprůměrovaná teplota porovná s teplotními limity, 
které jsou nastaveny a pokud je teplota mezi mezemi MIN OK a MAX OK, vypne se topení i ventilátor.  

 

Pokud je teplota mezi MIN a MIN OK, vypíná se ventilátor a zapíná topení. Ale protože tato 
teplota ještě není kritická, topení se zapne pouze na 50% a aktivuje se signalizace nízké teploty. Pokud 

je tento pokles teploty způsoben pouze okolní teplotou izolované soustavy, zpoždění v načítání způsobí 
pouze mírné zákmity teploty. Tento stav není signalizován akustickým signálem. Ale červenou 
signalizační LED. Pokud však tento stav nastal z důvodu jiné chyby (například obsluha zapomněla 
uzavřít inkubátor a otevřela okno), tak toto topení nemusí být schopné zajistit v inkubátoru požadovanou 
teplotu. Teplota může nadále klesat pod úroveň MIN a v takových případech dojde k aktivaci akustické 

signalizace a také zvýšení výkonu topení na 100%. Akustická signalizace trvá do okamžiku, kdy teplota 

opět stoupne do požadovaného rozsahu MIN OK až MAX OK.  

 

Obdobným způsobem probíhá chlazení, kdy se regulují otáčky ventilátoru, který odvádí horký 

vzduch ven z inkubátoru. Pokud teplota stoupne nad MAX OK, aktivuje ventilátor na snížené otáčky a 

varovný světelný signál. Pokud teplota stoupne nad MAX, ventilátor se nastaví na maximální otáčky a 
zároveň se i aktivuje akustická signalizace. Akustická bude deaktivována ve chvíli, kdy bude teplota 
opět v požadovaném rozsahu MIN OK a MAX OK. 
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4.3.3 Program pro počítač, či notebook 

 

Pro naprogramování testovacího software pro počítač bylo zvoleno vývojové prostředí LabView 
vyvinuté firmou americkou National Instruments, ve kterém se dají velmi rychle a snadno vytvořit 
aplikace, které měří a zobrazují nějaká data. V příloze je zdrojový kód aplikace. Zde je obrázek 
uživatelského rozhraní. Tato aplikace provádí logování naměřené teploty na disk počítače. 

 

 

 

 
Obrázek 15: Ovládací rozhraní pro notebook 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo vyrobit elektronickou jednotku pro řízení prostředí v  novorozeneckých 

inkubátorech, která bude schopná měřit teplotu okolí, načítat další analogový vstup a tři digitální vstupy, 
řídit sedmici výstupů, každý s výstupním proudem 3A a pomocí signalizační diody a bzučáku 
signalizovat, že vstupy jsou mimo rozsah. A toho bylo dosaženo. Hardware modelové řídící jednotky je 
zhotoven na dvouvrstvé desce plošných spojů, jsou použity moderní součástky pro povrchovou montáž, 
díky oboustrannému osazení je deska velmi malá (5 x 5 cm) a díky zvolené koncepci Arduino ji lze 
použít jako vestavěný systém. Software dodržuje zásady bezpečnostního programování a je možné jej 
okamžitě nasadit k bezdrátovému měření teploty, nebo bezdrátovému spínání 3A výstupů. 

 

Pro modernizaci této práce bude výhodné zvolit jiný mikrokontrolér ATmega, který bude mít více 
vstupů a výstupů. Touto volbou dojde k možnosti použití sofistikovanějších hardwarových periférií pro 
měření řízení a regulaci dalších fyzikálních veličin. Dále by bylo vhodné zvolit menší vstupní a výstupní 
konektory, i když jsou piny z roztečí 2,54mm stále celosvětovým standardem pro konektory, tak bude 
vhodnější v dalším návrhu zvolit menší rozteč s bezpečnostními prvky, které zamezí samovolnému 
rozpojení a zvýší tak bezpečnost řešení. 
 

 Tento modul určitě nepřekoná aktuálně prodávané jednotky k inkubátorům, které stojí včetně 
inkubátoru okolo čtvrt miliónu korun, cena samotné řídící jednotky, ale je dobře střežené výrobní 
tajemství firem, které řídící jednotky vyrábí, například firmy Natus a Dräger. Tato řídící jednotka se dá 
vyrobit při objednávce plošných spojů v Číně za méně než jeden tisíc korun českých, což je relativně 

přijatelná cena. 

 

 
Obrázek 16: řídící jednotka včetně Bluetooth a ventilátoru + detail řídící jednotky 
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