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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním teploty, kde je využito bezdrátových modulů IQRF 

firmy MICRORISC. Při velkém množství různých typů modulů je zde vybrán modul TR – 52D. 

Teplota je snímána pomocí termistoru typu NTC. Hodnoty termistoru jsou vzorkovány AD 

převodníkem ADS1113 firmy Texas Instruments a dále pomocí modulu TR poslány do PC, kde jsou 

zobrazeny ve vytvořené aplikaci. Práce obsahuje teoretické základy o teplotě a jejím měření, 

teplotních senzorech a technologii IQRF. Další částí práce je popis zapojení hardwaru s modulem 

IQRF a také jeho softwarová část. Na závěr je v práci popsán vývoj obslužné aplikace, která je 

vytvořena v programu MATLAB. 

Klíčová slova 

Teplota, IQRF, modul 

 

 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with the temperature monitoring where contactless modules IQRF of the 

company MICRORISC are used. Among a large number of various types of modules, the TR – 56DA 

module is selected here. The temperature is measured by using a thermistor type NTC. The values of 

the thermistor are sampled by the AD converter ADS1113 of the company Texas Instruments and then 

sent to the computer by the TR module, where they are displayed in the created application. The thesis 

includes theoretical basics of temperature and its measuring, temperature sensors and IQRF 

technology. Another part of this work describes the connection of hardware and the IQRF module and 

also its software part. The conclusion focuses on the description of the development of the service 

application that is created in the program MATLAB. 
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semipermanentní paměť typu ROM 
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SPI serial peripheral interface, sériové periferní rozhraní 
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I
2
C inter - integrated circuit, počítačová sériová sběrnice 
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TDMA time division multiple access,  metoda přístupu k médiu pro sdílené sítě 

GND ground, uzemnění 

I/O input/output, vstup/výstup 

A/D analog to digital converter, analogově digitální převodník 

NTC negastor 

SMD surface mount device, zařízení pro povrchovou montáž 

SCL synchronous clock, hodinový signál 

SDA synchronous data, datový kanál 
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1 Úvod 

Teplota je neelektrická veličina, a proto je nutné ji převést na elektrickou veličinu, jako je proud či 

napětí. Patří mezi nejzákladnější fyzikální a neelektrické veličiny. V dnešní době jsou dvě metody pro 

měření teploty, kontaktní a bezkontaktní.  

Cílem této práce je vhodně navrhnout desku plošných spojů s použitím bezdrátových TR modulů 

IQRF. Před návrhem samotné desky je důležité se rozhodnout, jaký typ TR modulu bude použit, 

převážně z důvodu jeho uložení na desce, zda ve formátu SMT nebo SIM. Aby modul mohl dobře 

pracovat, je nutné vytvořit software, díky kterému bude naprogramován. V této práci budou použity 

dva TR moduly. Jeden TR modul bude součástí desky s NTC termistorem, který teplotu bude měřit a 

A/D převodníkem, který bude sloužit pro převod analogového signálu na digitální. Úkolem TR 

modulu bude digitální signál přijmout a odeslat na modul druhý. Druhý modul bude připojen 

k počítači pomocí USB a bude přijatá data do počítače posílat. Poslední částí práce je vytvořit 

obslužný software, který plně bude spolupracovat s TR modulem a zobrazovat naměřená data. Tento 

obslužný software bude v programu MATLAB R2015a. 
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Teoretická část 

2 Teplota a její měření 

2.1 Teplota 

Teplota patří k jednomu z nejdůležitějších fyzikálních veličin. Díky teplotě jsou ovlivněny mnohé 

stavy a procesy přírody či techniky, ale ovlivňuje také zdravotní stav člověka. Změna teploty u 

člověka je přirozená reakce organismu na specifické průběhy onemocnění. Na základě těchto změn lze 

zahájit léčbu nebo vyhodnotit její účinek. V dnešní době se obvykle používají měřící řetězce sestavené 

z čidla, převodníku, vyhodnocovací a zobrazovací jednotky. Čidlo nám zajišťuje převod teploty na 

elektrický signál, převodník jej zesílí, digitalizuje a zobrazovací jednotka ho ve vhodném tvaru 

zobrazí. [1] 

2.1.1 Kontaktní měření teploty 

Kontaktní měření se využívá na místech, které jsou dobře přístupné. Kontaktní senzory se rozdělují na: 

Termočlánky 

Jsou založeny na termoelektrickém jevu -  při různé teplotě konců vodiče se na každém konci objeví 

jiný potenciál. Termočlánky se skládají ze dvou různých kovových vláken, která jsou různě citlivá na 

teplotu. Vlákna jsou na jednom konci spojena, tvoří tzv. měrný bod. Na druhém konci vlákna volné a 

tvoří kompenzační bod neboli referenční spoj, tento spoj je připojen k měřícímu zařízení. Pokud mají 

spoje rozdílnou teplotu, tak vzniká na jejich rozhraní rozdílný potenciál. Důsledkem vytvořeného 

napětí na kontaktech kovů bude obvodem protékat proud.  

Termistory 

Termistory jsou polovodičové rezistory se závislostí odporu na teplotě. Máme dva druhy termistoru, 

negastory a pozistory. U negastoru odpor s rostoucí teplotou klesá a u pozistoru opačně odpor 

s rostoucí teplotou roste. Pro měření se využívají převážně negastory a pozistory se využívají spíše 

jako dvoustavové senzory, čili indikují překročení určité teploty. [2] 

Odporové senzory teploty (RTD) 

Jsou jedny z nejpřesnějších snímačů teploty. Využívají závislosti odporu na teplotě, kde při zvyšování 

teploty odpor roste.  

Bimetalové teploměry 

Vyrobeny ze dvou spojených pásků kovu, každý má jinou tepelnou roztažnost. Při změně teploty se 

pásky deformují, a deformace je převedena mechanicky na ukazatel.  
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Polovodičové odporové snímače 

Jsou založeny na teplotní změně odporu polovodičových keramických materiálů.  

2.1.2 Bezkontaktní měření teploty 

Bezdotykové měření se provádí bez kontaktu s měřeným objektem, měří IR záření, které vyzařuje 

měřený objekt. Lze tyto detektory považovat za měniče neelektrické veličiny na elektrickou energii. 

Bezdotykové snímače rozdělujeme na kvantové a tepelné.  

Tepelné snímače 

Tento typ snímačů využívá ohřátí citlivé vrstvy, na které dopadá infračervené světlo. Díky změně 

teploty citlivé vrstvy, se změní elektrické vlastnosti senzoru. U těchto senzoru se nejčastěji využívá 

změna odporu nebo kapacity. V medicíně se využívají odporové bolometry (mikrobolometry), které 

mají miniaturní rozměry.  

Bolometr je tvořen tenkou vrstvou, která musí být z materiálu s vysokým teplotním součinitelem 

odporu. Jednotlivé mikrobolometry jsou upevněny na výstupcích, které jsou usazeny do nosné 

destičky. Vrstva bolometru je uložena na vodivé destičce a dále překryta vodivou elektrodou. Ta je 

začerněna, aby mohlo dopadající tepelné záření skrze ni proniknout. Pro udržení konstantní teploty 

všech prvků senzoru je celá soustava uložena na kovové destičce. Teplotní změny citlivého elementu 

detektoru je docela pomalý proces. Proto časová konstanta je o několik řádu vyšší, než časová 

konstanta u kvantového detektoru. U tepelného detektoru se časová konstanta pohybuje v řádech 

milisekund, kdežto u kvantového detektoru se pohybuje v řádech mikrosekund. Mezi tyto detektory 

patří např. bolometry, termoelektrické detektory, kapalné krystaly, pyroelektrické detektory a další.  

 

 Obrázek 1: Mikrobolometrický maticový senzor [3] 

Kvantové snímače 

Kvantové detektory využívají vnitřní fotoelektrický jev intristického polovodiče, tzn. polovodiče bez 

příměsí. Tyto polovodiče absorbují fotony dopadajícího záření, a dochází k tomu, že elektron přejde 



 

- 4 - 

 

do vyššího energetického stavu a vzniká pár elektron – díra. Díky tomuto dochází ke změně 

elektrických vlastností materiálu. Detektory je nutno chladit, aby se omezil nežádoucí teplotní šum. 

Jsou velmi citlivé na IR záření, mají velmi rychlou odezvu. Patří mezi ně např. fotodioda, fotoodpor. 

[2], [3] 
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3 IQRF technologie 

IQRF je technologie, která dokáže jakýkoliv elektronický produkt obohatit o bezdrátovou komunikaci. 

Je to český produkt firmy MICRORISC, představen poprvé v roce 2004. Technologie se vyznačuje 

především nízkými náklady na vývoj, nízkou spotřebou, otevřeným komunikačním protokolem, 

malými rozměry. Využívá se například pro přímé řízení veřejného osvětlení, v průmyslu, zemědělství 

nebo pro výstavbu inteligentního domu. 

IQRF je kompletní platforma, která zahrnuje vysílací modul, různé příslušenství jako jsou antény, 

konektory. Taktéž obsahuje hardwarové a softwarové vývojové nástroje pro vytvoření samotné 

aplikace. Dále také IQVCP dotykové panely, různé ovladače, které slouží jako komunikační brány. [4] 

3.1 Vlastnosti IQRF 

Moduly pracují ve volném pásmu 868 MHz (EU), 916 MHz (USA) a nově také v pásmu 433 MHz 

s dosahem desítek až stovek metrů. Dosah je velice ovlivněn na prostředí, ve kterém jsou moduly 

nainstalovány. Každý modul má zabudovaný operační systém, který podporuje MESH sítě. V dnešní 

době lze připojit až 65 000 zařízení, ale jen se 240 skoky, což znamená, že jen 240 jich může pracovat 

jako router. 

Jak již jsem zmínil, tak se moduly vyznačují velice malou spotřebou. Zde záleží v jakém režimu je 

modulu zapnut. Jsou k dispozici tyto režimy: Sleep, Run, Rx a Tx. 

V režimu sleep je modul v úplné nečinnosti a čeká pouze na nějakou událost. Například na stisk 

tlačítka či signál, při této události je spotřeba pouze 2µA. Při události, kdy modul čeká na uplynutí 

času je spotřeba už 4µA. 

Pokud je modul plně funkční, tak se nachází v režimu Run. Zde spotřeba závisí na tom, jestli máme 

aktivovanou vysokofrekvenční část, nebo je deaktivována. Při deaktivaci VF části je spotřeba 17µA až 

1mA. Záleží na hodinové frekvenci, která je 31kHz až 8MHz. Zda máme VF část aktivovanou, 

spotřeba se dokáže zvýšit až o 600µA. 

Dalším variantou je režim Rx, kdy je modul v režimu přijímání. V tomto režimu lze nastavit další tři 

režimy a to XLP (extra nízký výkon), LP (nízký výkon) a STD (standardní). V režimu XLP je 

spotřeba okolo 600µA, v režimu LP okolo 4mA a v režimu STD 13mA. 

Poslední je režim Tx, který slouží jako režim pro vysílání. Zde se spotřeba pohybuje od 4mA do 

24mA. Zde hodně záleží na typu modulu, a jaký požadujeme výstupní výkon. 

Ve všech režimech záleží, jaký používáme typ modulu, v jakém prostředí se modul používá, zda 

vzniká rušení, které zvyšuje spotřebu z důvodu probuzení, jak často stahuje data. 

U modulů je poměrně nízká přenosová rychlost a to od 1,2 kb/s do 86,2 kb/s. Je to vhodné pro 

aplikace, které používají paketově orientovanou komunikaci. Vysílací výkon modulů je do 1,3 mW, 

do 3,5 mW nebo do 10 mW, liší se to podle typu modulu. Pro jeden paket je prostor 64 uživatelských 

bajtů. Z čehož vyplývá, že není místo na posílání nějakých velkých souborů. Obvody modulu IQRF 

jsou založeny na procesorech PIC, které jsou programovatelné v jazyce C. [5], [6], [7] 
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Tabulka 1: Tabulka porovnání hlavní parametru různých modulů [6] 

Parametr TR-52B TR-53B TR-55D 

Fyzické rozhraní SIM SIM/SMT SIM/SMT 

Počet pinů 8 9 9 

I/O 6 7 7 

MCU  PIC 16F886 16F886 16LF1938 

Flash paměť 8 K x 14 b 8 K x 14 b 16 K x 14 b 

RAM 368 B 368 B 1024 B 

EEPROM 256 B 256 B 256 B 

RF výkon 3,5 mW 3,5 mW 3,5 mW 

RF dosah 700 m 700 m 700 m 

RF rychlost 86,2 kb/s 86,2 kb/s 1,2 – 57,6 kb/s 

S
p
o
tř

eb
a 

Mód SLEEP 2µA 2µA 1µA 

Mód RUN 17 µA – 1mA 17 µA – 1mA 17 µA – 6mA 

Mód Rx 
LP 400µA 400µA 330µA 

XLP 35µA 35µA 25µA 

Mód Tx 14 – 24mA 14 – 24mA 14 – 24mA 

Teplotní senzor Ano Ne Ne 

A/D vstupy 2 3 3 

 

Aby mohlo dojít ke komunikaci jednotlivých prvků, je potřeba mít modul transceiveru (TR). Každý 

TR modul je obousměrný a díky tomu je výkonný, spolehlivý a zajišťuje vysoké zabezpečení. Na 

každém modulu je integrován rádiový obvod, mikrokontrolér a další periferie jako je I/O,sériová 

EEPROM, dvě LED, napěťový regulátor a podle typu modulu i teplotní čidlo a anténa. Každý 

mikrokontrolér obsahuje operační systém. Systém má příkazy, které slouží k obsluze všech funkcí TR 

modulu, a také ke komunikaci.  Snadno jej lze integrovat do uživatelského zařízení, který obsahuje 

konektor SIM nebo pomocí pájení. TR modul ve formátu SIM má velikost 14,9 x 25 mm (viz Obr. 2), 

a ve formátu SMT (pro pájení) má velikost 20,2 x 14,9 mm (viz Obr. 3), rozměry se ale mohou lišit u 

každého typu modulu. TR může pracovat jako Koordinátor nebo Node a může taky pracovat jako 

router. [5], [6], [7] 
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Obrázek 2: TR modul formátu SIM [8] 

 

 

Obrázek 3: TR modul formátu SMT [8] 



 

- 8 - 

 

Jednotlivé TR moduly se rozdělují na mnoho typů a to zda obsahují teplotní čidlo, jakou mají anténu a 

další vlastnosti. Toto lze poznat z jejího označení, které je ve tvaru TR – xxxx.  

TR – označení transceiver modulu 

1. x – označení číslem (52, 54, 55, 72, atd.) a označuje typ modulu, označení typu montáže (SMT, 

SIM) 

2. x –označení písmenem (D, B) a označuje MCU typ. 

3. x – označení písmenem, označuje nám typ antény modulu (A – PCB anténa, C – U. FL anténa, K - 

konektor pro odnímatelnou anténu AN-03), pokud není ani jedno písmeno, znamená to, že je tam 

místo pro připájení antény. 

4. x – označení písmenem, označuje periferní možnosti, zde jsou jen dvě možnosti: bez dalších 

periferií nebo označení písmenem T a to značení, že modul obsahuje teplotní senzor. 

Příklad označení: TR – 52 DAT. Toto je modul typu 52 s PCB anténou a teplotním senzorem. [8] 

 

Obrázek 4: TR modul bez antény [8] 
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Obrázek 5: TR modul s PCB anténou [8] 

 

 

Obrázek 6: TR modul s U. FL anténou [8] 

 

Do vývojové sady patří také vývojové moduly. Základní moduly jsou dva: CK – USB – 04 a DK – 

EVAL – 04. 

CK – USB slouží jako programátor a debugger. Lze jej připojit k PC pomocí USB. Modul má slot pro 

TR modul ve formátu SIM, 2 LED diody, 2 tlačítka a procesor. Neobsahuje baterii, lze jej napájen 

pouze přes USB. Tento modul musí být vždy alespoň jeden. [9] 



 

- 10 - 

 

DK – EVAL je obdobný jako CK – USB, ale neobsahuje proces, ale má baterii, kterou lze dobít 

pomocí microUSB. Modul má 3 LED diody, 2 tlačítka (reset a připojení na pin), 6 I/O, slot SIM pro 

TR modul. [10] 

Dále jsou rozšiřující moduly, které obsahují například více tlačítek, LED diod, relátka, analogové 

vstupy, trimr. 

 

Obrázek 7: Vývojový modul CK – USB – 04 [9] 

 

 

Obrázek 8: Vývojový modulDK – Eval – 04 [10] 
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Mezi produkty IQRF patří také komunikační brány. Tyto brány se nazývají QVGA, jsou buď 

s dotykovým displejem, nebo klávesnicí. Pomocí těchto bran se lze dostat do sítě IQRF aniž bychom 

použili PC nebo mobilní telefon. Tyto brány navíc nabízí další funkce jako je výkon, vstupy/výstupy, 

datum/čas a jiné. Dále je možno komunikovat pomocí jednoduchých rozhraní produkovaných přímo 

moduly TR: SPI, UART,I2C. Lze také využít standardně USB, Ethernet, GSM. 

 

Obrázek 9: Komunikační brána s dotykovým displejem [11] 

 

3.2 Nesíťová komunikace 

Nesíťová komunikace je ta jednodušší verze, kdy operační systém neřeší žádnou adresaci a nevyužívá 

se zde koordinátora, což je jeden prvek, který řídí síť. Dochází k přeposílaní dat všem síťovým 

přijímačům, které jsou v přímém dosahu od vysílače. Do nesíťové komunikace zařazuje varianty 

komunikace Point to Point a Point to Multipoint. 

3.2.1 Point to Point 

U této varianty komunikují pouze dva uzly (nody), není zde využit koordinátor. 

 

Obrázek 10: Praktický příklad komunikace Point to Point [12] 
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3.2.2 Point to Multipoint 

Tato varianta je velice podobná komunikaci Point to Point, s tím rozdílem, že mezi sebou komunikuje 

více prvků. Všechny prvky v komunikaci jsou si rovny, mají stejná práva ke komunikaci a stejné 

povinnosti.  

3.3 Síťová komunikace 

U síťové komunikace musíme moduly spárovat a adresaci si řeší operační systém sám. V každé síti 

musíme mít jednoho koordinátora neboli mastera, zbytek přístrojů jsou nody. U koordinátora i noda 

musíme vyvolat párování pomocí daných funkcí. Koordinátor přidělí nodu číslo sítě a adresu. Adresu 

přiděluje jako parametr funkce, kterou jsme vyvolali, a číslo sítě vygeneruje na základě sériového 

čísla. Pokud je MESH síť dobře navržena, tak je velice odolnou a spolehlivou. 

3.3.1 IQMESH síť 

MESH je způsob posílání dat mezi odesílatelem a adresátem. Toto probíhá pomocí skoků přes další 

uzel prostřednictvím náhradních cest v síti. Tento způsob komunikace zvyšuje rychlost přenosu a 

spolehlivost. 

IQMESH byla poprvé definována v roce 2005 jako komunikační protokol IQRF zařízení. Základem 

sítě je modul koordinátora. V této jedné síti může být až 65 000 zařízení, přitom každý prvek může 

pracovat ve dvou na sobě nezávislých sítích, kde v jedné síti bude mít funkci koordinátora a v druhé 

síti funkci nodu. Je podporováno 240 skoků na paket. Routovací cesty můžeme najít automaticky 

pomocí virtuální routovací struktury. IQMESH je podporováno několika routovacími algoritmy – Full 

MESH, Reduced MESH, Optimized MESH, Tree a mnoha dalšími. Aby se nestala nějaká kolize, je 

zde TDMA (time division multiple access). 

 

Obrázek 11: Topologie dvou MESH sítí [5] 
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Během párovaní dostane každé zařízení své jedinečné číslo (logickou adresu). Dále koordinátor během 

procesu párovaní udělí každému přístroji virtuální routovací číslo, tzv. VRN. Během celého procesu se 

využívá virtuální routovací struktura (VRS). Logická adresa slouží uživateli k zadání cílového nodu a 

VRN slouží operačnímu systému k routování. [5] 

 

3.4 TR-56DA 

Tento modul se vyznačuje především malými rozměry, z řady TR modulu dokonce nejmenší modul. 

Velkým pozitivem u této řady modulu je velice nízká spotřeba. Modul je proveden v rozhraní SMT. 

Rozměry: 15,2 mm x 14,9 mm x 2,0 mm 

Napájecí napětí je v rozsahu od 2,2 V až 3,4 V, ale modul by měl být napájen 3 V. Spotřeba proudu se 

odvíjí od toho, v jakém režimu zrovna modul je, viz Tabulka 2. 

Tabulka 2: Spotřeba proudu modulu TR-56DA 

Mód SLEEP 380 nA 

Mód RUN 1 mA 

Mód Rx 

STD 13 mA 

LP 330 µA 

XLP 25 µA 

Mód Tx 14 mA – 24 mA 

 

Spotřeba je samozřejmě orientační. U módu SLEEP je spotřeba ovlivněna, zda jsou zapnuty nějaké 

periferie, nebo jsou zcela vypnuty. Pokud je zvolen mód Tx, spotřeba se zde odvíjí od výstupního 

výkonu. [13] 
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Obrázek 12: Zjednodušené schéma zapojení modulu TR-56D [13] 

 

Na obrázku 12 je vidět zapojení modulu, jednotlivé piny, periferie. Modul má procesor PIC16LF1938-

I/MV a 2kB paměť EEPROM 24AA16MC. Popis jednotlivých pinu viz Tabulka 3. 
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Tabulka 3: Popis pinu modulu TR-56D 

PIN POPIS 

Q1 GND – zem 

Q2 GND – zem 

Q3 Napájecí napětí UCC 

Q4 I/O, UART vysílač, PWM výstup 

Q5 I/O, UART přijímač 

Q6 I/O, SPI Clock, I
2
C Clock 

Q7 I/O, SPI vstup, I
2
C 

Q8 I/O, SPI výstup 

Q9 I/O vstup, A/D vstup, výstup komparátoru, SPI Slave 

Q10 I/O, podpora LED, IOC 

Q11 D/A výstup, I/O, podpora LED 

Q12 I/O, vstup A/D, IOC 

Q13 Hlavní vstupní pin 

Q14 I/O, vstup A/D převodníku a komparátoru 

Q15 Hlavní vstup I/O 

Q16  

Q17 GND – zem 

Q18 Anténa 
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Praktická část 

4 Návrh měřícího obvodu 

Důležitou částí obvodu bylo vybrat nejlepší možnou variantu TR modulu. V mé práci jsem se rozhodl 

pro modul TR-52D. Výše jsem popsal modul TR-56D, ten se liší od vybraného modulu pouze v tom, 

že nemá zabudovanou anténu a má lehce odlišné rozměry. Tento modul jsem vybral hlavně díky jeho 

malým rozměrům, které jsou 25 mm x 14,9 mm x 2,0 mm. 

V této práci využívám dva moduly TR-52D. Jeden modul je zapojen do obvodu s NTC a druhý modul 

je zapojen do CK-USB-04a. První modul slouží jako měřící zařízení, kde NTC změří teplotu, přes A/D 

převodník jsou hodnoty zaslány do modulu TR a ten bezdrátově zašle hodnoty na druhý modul. Druhý 

modul data příjme a pomocí SPI rozhraní komunikuje s aplikací v PC, kde jsou data zpracována. 

Návrh zapojení jsem dělal v programu Eagle. Výsledné schéma zapojení viz Obrázek 13. 

 

Obrázek 13: Schéma zapojení 
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Aby byla deska co nejmenších rozměrů, zvolil jsem použití převážně SMD součástek, dále je na desce 

držák baterie, napájecí modul, NTC, SIM slot pro IQRF modul, AD převodník, LED dioda a 6pinový 

vstup. Konečné rozměry desky jsou 55 mm x 47 mm. Deska je usazena v plastové krabičce.  

 

Obrázek 14: Osazovací deska 

 

Obrázek 15: Deska plošných spojů 
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4.1 Měření teploty 

Pro měření tělesné teploty jsem vybral termistor NTC, jež má negativní teplotní koeficient. Při 

zahřívání jeho odpor klesá.  

 

Obrázek 16: Zapojení NTC 

Negastor je zapojen jako napěťový dělič, který je napájen, stejně jako zbytek obvodu, 3,3 V. Hodnotu 

předřadného odporu jsem určil pomocí vztahu pro výpočet napěťového děliče. U NTC jsem měl na 

výběr ze tří hodnot: 15 kΩ, 22 kΩ a 47 kΩ a hodnotu předřadného rezistoru R1 jsem vybíral z řady 

E24. 

Převodník ADS1113, který jsem vybral pro obvod, nemá programovatelné zesílení zesilovače (PGA) a 

má tuto hodnotu nastavenou na ±2,048 V. Abych co nejvíce využil tento rozsah zesilovače, potřeboval 

jsem vhodně vybrat hodnotu NTC a R1. 

Pro všechny tři NTC jsem si vhodně zvolil hodnotu předřadného odporu R1 a vypočetl hodnotu U2 

napěťového děliče, pro několik hodnot teploty. Nejprve jsem si vypočítal hodnotu odporu NTC při 

různě zvolených teplotách a to pomocí rovnice. R25 je hodnota odporu při 25 °C, B25/100 je konstanta 

beta, a hodnota T je námi zvolená teplota v °C.  
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 (1) 

Když jsem měl vypočteny hodnoty R (T) pro zvolené teploty, tak jsem si mohl spočítat hodnoty U2. 

Toho jsem dosáhl pomocí výpočtu výstupního napětí pro napěťový dělič. 

      
    

       
 

 

(2) 

Výsledky R (T) a výstupních napětí U2 jsem zaznamenal do tabulek: Tabulka 4, Tabulka 5, Tabulka 6. 

Tabulka 4: Vypočtené hodnoty napěťového děliče s 15 kΩ NTC 

U1=3,3V, R1=10 kΩ, B25/100=4250 

T [°C] RNTC [kΩ] U2 [V] 

25 15 1,98 

26 14,302 1,942087 

27 13,641 1,90412 

28 13,014 1,86609 

34 9,879 1,639957 

35 9,445 1,602906 

37 8,641 1,529709 

39 7,915 1,457968 

 

Tabulka 5: Vypočtené hodnoty napěťového děliče s 22 kΩ NTC 

U1=3,3V, R1=15 kΩ, B25/100=4300 

T [°C] RNTC [kΩ] U2 [V] 

25 22 1,962162 

26 20,965 1,923662 

27 19,984 1,885067 

28 19,056 1,846512 

34 14,418 1,617357 

35 13,777 1,579876 

37 12,592 1,506002 

39 11,521 1,433555 
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Tabulka 6: Vypočtené hodnoty napěťového děliče s 47 kΩ NTC 

U1=3,3V, R1=30 kΩ, B25/100=4450 

T [°C] RNTC [kΩ] U2 [V] 

25 47 2,014286 

26 44,713 1,974929 

27 42,551 1,935443 

28 40,507 1,895884 

34 30,35 1,659569 

35 28,956 1,620782 

37 26,382 1,54412 

39 24,065 1,468871 

Po vypočtení napětí U2 a zvolení vhodného předřadného odporu R1 jsem se rozhodl, že použiju NTC o 

hodnotě 47 kΩ, protože má největší rozsah napětí. 

4.2 Napájení 

Napájecím zdrojem pro obvod je lithiová baterie s napětím 3 V. TR modul je potřeba napájet napětím 

o hodnotě 3,3 V a to dosáhne pomocí napájecího modulu, který obsahuje napěťový měnič od firmy 

Texas Instrument TPS63031.Měnič dokáže jak snížit, tak zvýšit napětí na hodnotu 3,3 V a proto 

nemusí být v obvodu proudový zdroj.  

 

Obrázek 17: Napájení obvodu 
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4.3 Zapojení modulu 

TR modul, který je připojen na 8 - pinový SIM konektor, je nejdůležitější částí hardwaru a slouží pro 

bezdrátovou komunikaci.  

Zapojení jednotlivých pinů viz Tabulka 7. 

Tabulka 7: Zapojení pinů TR modulu 

C 1(I/O)  

C 2 (general I/O) NC (A/D převodník) 

C 3 (Vcc) Napájení  

C 4 (GND) Ground 

C 5 (SS) Konektor 

C 6 (SCL) SCL (A/D převodník) 

C 7 (SDA) SDA (A/D převodník) 

C 8 (SDO) Konektor 

 

 

Obrázek 18: Zapojení TR modulu 

 

K A/D převodníku jsou připojeny tří piny, pin C7, C2 a C6. Pin C7 je připojen na pin 9 převodníku, 

který slouží pro příjem a vysílání dat (SDA). Pin 10 na převodníku je hodinový vstup a je propojen 
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s pinem C6. Komunikace mezi převodníkem a TR modulem je pomocí I
2
C sběrnice. Oboustranný 

přenos probíhá pomocí SDA a hodin SCL. Na oba vodiče musí být napojeny pull-up rezistory, které 

zajišťují, že jsou vodiče stále v logické jedničce. V mém zapojení to jsou odpory R7 a R8, které mají 

hodnotu 4,7 kΩ. Hodnota závisí na komunikační frekvenci a ta je nastavena na 100 kHz. 

Piny C5, C8 a také C6 a C7 jsou přivedeny na programovací konektor (tzv. pin header 6x1). Konektor 

lze využít pro externí napájení, například při testování jsem jej využil, aby nemusela být vybíjena 

baterie. 

Modul je napájen 3,3 V, napětí je přivedeno na pin C3. 
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5 Návrh a tvorba softwaru 

5.1 Software IQRF modulu 

Při programování modulů IQRF je využit programovací jazyk C. Samotný program jsem psal 

v Notepad++ a vývojové prostředí pro nahrávání a ladění napsaných kódů je IQRF IDE.   

 

Obrázek 19: IQRF IDE 

Na obrázku 19 (nahoře) je vidět, jak IQRF IDE vypadá. V nabídce lze zjistit veškeré informace o 

modulech, o tom, jaké je připojeno USB zařízení. Je možno vymazat nahrané kódy a nastavení na 

modulu, ale také nahrát nové kódy a nastavení. Pro nahrávání je několik možností, podle toho do jaké 

paměti chci kód nahrát, Flash, interní a externí EEPROM nebo také Plug-ins. Na levé straně jsou 

veškeré informace o projektu, například typ TR modulu a jeho systém. Aby bylo možno nějaký kód 

nahrát do modulu, je třeba ho přidat do záložky „Source“, poté pomocí tlačítka „build“ (zelené tlačítko 

nahoře) vytvořit výstupní HEX soubor. Tento výstupní soubor lze nahrát do TR modulu. V záložce 

„Tools“ lze změnit USB mód CK-USB. Na výběr jsou čtyři možnosti: Custom Device, CDC IQRF, 

CDC SPI a CDC UART. Během programování jsem měl CK-USB nastaven na Custom Device, kdy 

modul v tomto režimu komunikuje s IQRF IDE. Aby modul mohl být připojen k obslužné aplikaci, je 

třeba CK-USB přepnout do módu CDC SPI, kdy modul komunikuje pomocí SPI. Takto je modul 

nastaven po naprogramování na trvalo, aby jej bylo možno ovládat pomocí aplikace v PC. V případě 

úprav nahraného kódu na modulu se dá jednoduše v IQRF IDE přepnout zpátky do módu Custom 

Device. 
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Komunikace mezi dvěma moduly je řešena nesíťově. Jelikož využívám jen dva moduly, tak se jedná o 

komunikaci point-to-point. Ani jeden z modulu se tedy nechová jako koordinátor, ale oba dva jsou 

nody. Jeden modul slouží jako snímač teploty, který odešle data na druhý modul (vysílač), a ten slouží 

pro komunikaci s PC. 

5.1.1 Software TR modulu – snímač 

Úkolem pro mě bylo modul naprogramovat tak, aby na vyžádání začal měřit teplotu a posílal 

změřenou hodnotu teploty na druhý modul. Teplota je snímána NTC termistorem, toto analogové 

napětí přichází na vstup A/D převodníku, který hodnotu převede do digitální podoby, a dále pomocí 

I
2
C sběrnice komunikuje převodník s TR modulem. 

 

Obrázek 20: Vývojový diagram softwaru pro měření teploty 

Hlavní část programu funguje tak, že modul čeká, dokud mu nepřijde nějaký paket. Přijetí paketu je 

pomocí funkce RFRXpacket. Pokud přijde nějaký paket, tak nastává podmínka, zda přišel na 

BufferRF[0] znak 'R'. Přijde-li na buffer jakákoliv jiná hodnota, znak či symbol, podmínka bude 

nesplněna a program se vrací na začátek smyčky, kdy čeká na přijetí paketu. Když přijde na buffer 

znak 'R', podmínka je splněna a nastane měření. Do proměnné temperature se uloží hodnota 
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z převodníku pomocí funkce read_ADS1113. Dále se provede uložení těchto hodnot do bufferRF a 

pomocí funkce RFTXpacket se pošlou hodnoty do druhého modulu. Spolu s hodnotami zasílám 

v bufferRF[2] znak LF a bufferRF[3] znak CR. Tyto znaky zajišťují odřádkování.  

Ukázka kódu měření teploty: 

if (RFRXpacket()) 

{ 

if(bufferRF[0]=='R') // real time measurement 

 { 

 temperature=read_ADS1113(); // result in temperature register 

 bufferRF[0] = temperature.high8; 

 bufferRF[1] = temperature.low8; 

 bufferRF[2] = 0x0A; // posleme znak LF 

 bufferRF[3] = 0x0D; // posleme znak CR 

 DLEN = 4; 

 PIN = 0; 

 toutRF = DLEN; 

 RFTXpacket(); 

pulseLEDG(); 

 clearBufferRF(); 

 } 

} 

Modul je nastaven v LP režimu, což znamená Low Power. U RX neboli přijímání, se modul stále 

přepíná mezi spánkem a přijímáním paketu. Tento cyklus se periodicky opakuje co 46 ms. Průměrná 

spotřeba proudu je u tohoto režimu 330 μA. [16] 

Důležitou částí kódu je nastavení I
2
C komunikace. Kód pro I

2
C je dostupný na webu IQRF. Je v něm 

obsaženo připojení jednotlivých pinů modulu na piny SIM slotu. Další částí kódu komunikace je 

nastavení A/D převodníku. Tuto část kódu mi poskytnul vedoucí mé práce Ing. Martin Pieš, Ph.D. 

Ukázka kódu nastavení A/D převodníku: 

prikaz.high8=0b10000001; 

prikaz.low8=0b11100011; 
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i2c_start(); 

i2c_write(I2C_ADR | 0); 

i2c_write(0x01); 

i2c_write(prikaz.high8); 

i2c_write(prikaz.low8); 

i2c_stop(); 

 

V části kódu, kde je nastavení převodníku, obsahuje smyčku while. Ta kontroluje, zda skončil převod, 

a také je zde zápis do konfiguračního registru (ukazatel 0x01). Celá smyčka se dá nahradit kódem 

waitMS(10), převodník totiž změří signál do 10 ms. Za smyčkou se provádí samotné vyčítání, které má 

obdobný zápis, jako je ve smyčce s tím rozdílem, že zápis je proveden do výsledkového registru 

(ukazatel 0x00). Provede se repetition start (i2c_repStart) a následuje čtení prvního bytu, které je 

s acknowledgementem, neboli potvrzením a poté proběhne druhé čtení. Druhé čtení bez 

acknowledgement, čili bez potvrzení a čte poslední byte.  

 

Ukázka kódu (smyčka while): 

while (!status) 

 { 

 i2c_start();  

 i2c_write(I2C_ADR | 0); 

 i2c_write(0x01);  

 i2c_repStart(); 

 i2c_write(I2C_ADR | 1); 

 status = i2c_read(NO_ACK);  

 i2c_stop();  

 status = status>>7;  

 status = status &0x01;  

 } 
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5.1.2 Software TR modulu – vysílač 

Cílem vysílače je, aby komunikoval jak s TR modulem (snímačem), tak s obslužnou aplikací v PC. 

Vysílač je připojen k PC pomocí kabelu USB a komunikuje pomocí SPI. S TR modulem (snímačem) 

komunikuje ve volném pásmu 868 MHz. 

RX mód modulu je nastaven na RFIM, což znamená, že RFRXpacket se předčasně ukončí, pokud RF 

signál pod nadefinovanou úroveň. [16] 

Aby TR modul mohl komunikovat přes SPI je třeba jej povolit a to pomocí funkce enableSPI. Kód je 

rozdělen na dvě smyčky, jedna smyčka je pro příjem dat z TR modulu (snímače) a odeslání dat přes 

SPI. Druhá smyčka slouží pro příjem dat z SPI a odeslání dat na TR modul (snímač). 

První smyčka pomocí funkce checkRF detekuje RF signál, pokud zachytí signál, tak nastane 

podmínka, zda přišel nějaký paket, a to pomocí funkce RFRXpacket. Přijatý paket se musí zkopírovat 

z bufferuRF do bufferuCOM, toto zajišťuje funkce copyBufferRF2COM. Poté už je možno paket 

poslat přes SPI, funkcí startSPI. 

Ukázka kódu pro příjem paketu z TR modulu: 

if (checkRF(5)) // RF signal detection 

 { 

 if (RFRXpacket())       // If anything was received 

 { 

 copyBufferRF2COM(); // Copy received RF data from bufferRF to bufferCOM 

 startSPI(DLEN); 

}} 

Druhá smyčka, která přijímá data z SPI začíná funkcí getstatusSPI, tato funkce kontroluje stav SPI a 

zda není zaneprázdněn. Následuje podmínka s funkcí _SPIRX, která přijímá data z SPI. Pokud modul 

nějaká data příjme, tak zkontroluje, zda přijatá data jsou v pořádku, funkce _SPICRCok. Poté se 

nastaví délka paketu k odeslání. Jelikož se vloží do bufferCOM je třeba je zkopírovat do bufferRF, aby 

mohla byt odeslána. Druhý modul pracuje v režimu LP, proto je nutné nastavit RF mód pro TX také na 

LP režim a poté už můžou být data odeslána pomocí RFTXpacket. Po odeslání je RF mód zpátky 

nastaven na RFIM režim. 

Ukázka kódu pro přijetí dat z SPI: 

if (_SPIRX)  // Anything received? 

 { 

 if (_SPICRCok) 

  { 
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  DLEN = SPIpacketLength;  

  copyBufferCOM2RF();// Copy received SPI data from bufferCOM to bufferRF 

  setRFmode(_TX_LP); 

  PIN = 0; 

  toutRF = DLEN; 

  RFTXpacket(); 

 

 

Obrázek 21: Vývojový diagram softwaru pro TR modul - vysílač 

5.2 Obslužná aplikace 

Po napsání softwaru pro TR moduly bylo nutné vytvořit obslužnou aplikaci, která bude s nimi 

komunikovat. Pro tvorbu aplikace jsem vybral program MATLAB od společnosti MathWorks. 

MATLAB se používá v oblasti průmyslu, vzdělávání, technických výpočtů, výzkumů a simulací. Lze 
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v něm tvořit 2D i 3D grafiku, počítat s maticemi, měřit a zpracovávat signály, obrázky i videa, je zde 

také možnost komunikací s externími přístroji (sériová linka, GPIB, VISA). MATLAB také obsahuje 

Simulink, což je jeho nadstavba, ve které lze simulovat a modelovat dynamické systémy, lineární a 

nelineární systémy. Simulink využívá algoritmy MATLABU pro řešení nelineárních diferenciálních 

rovnic. Nedílnou součástí MATLABU je tvorba GUI (graphical user interface), které nám umožňuje 

vytvoření aplikací. [14] 

GUI slouží pro vytváření uživatelské aplikace, kde není potřeba znát složitý programovací jazyk. 

V GUI je obsaženo velké množství ovládacích prvků, jako je tlačítko, menu, posuvníky, osy a plno 

dalších. Při vytváření GUI aplikace lze nastavit, zda si programátor chce psát M-file sám nebo se M-

file vytvoří automaticky po vytvoření interfacu. Automaticky vytvořený M-file je pomocí GUIDE. 

Jednotlivé ovládací prvky mají své menu, kde lze nastavit velké množství vlastností, díky tomu se dá 

vyhnout složitému programování různých parametrů daného prvku. [15] 

Ukázka kódu, vygenerovaného pomocí GUIDE: 

% --- Executes on button press in pripojit_port. 

function pripojit_port_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pripojit_port (see GCBO 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

V mé uživatelské aplikaci jsem použil možnost GUIDE, kdy byl kód vygenerován MATLABem. Při 

vytváření jsem využil tyto ovládací prvky: Edit Text, Static Text, Push Button, Axes.  

Edit Text – textové okno, do kterého se dá psát 

Static Text – klasický text, který slouží například jako název aplikace 

Push Button – klasické tlačítko, které lze spustit zmáčknutím 

Axes – grafické okno, kde se vykreslují data 



 

- 30 - 

 

 

Obrázek 22: GUI programu MATLAB 

 

Obrázek 23: Vlastnosti ovládacího prvku v GUI 
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5.2.1 Připojení portu 

Prvním krokem uživatele aplikace je vybrání a připojení portu. Jelikož každý počítač či uživatel PC 

má jiný počet a čísla portu, tak nebylo možné zajistit automatické připojení portu, jak jsem zkoušel. 

Před připojením portu je nutno napsat do textového okna číslo portu a poté je možno připojit port 

pomocí tlačítka "Připojit port". Při zmáčknutí tlačítka se hodnota z textového okna uloží do proměnné 

A, kde nastane kontrola dvou podmínek. První podmínka je, zda není textové okno prázdné a druhá, 

zda hodnota z textového okna je jen číslo. Pokud jsou obě podmínky splněny je A rovno 1 a vytvoří se 

port spolu s jeho základním nastavením. Při nesplnění některé z podmínek vyskočí varovné okno, 

když vše proběhne v pořádku, vyskočí hláška "Port COM byl vytvořen.". 

Ukázka kódu podmínek: 

contents = get(handles.vyber_port,'String'); %hodnota z edit textu 

A = ~isempty(contents) && all(ismember(contents, '0123456789')); %uložení hodnoty, podmínky 

 

Vytvoření objektu sériového portu je pomocí příkazu serial. Až je objekt vytvořen, je možno provést 

nastavené jeho parametrů. Většina parametrů je nastavena automaticky. Je potřeba nastavit rychlost 

přenosu, která je v baudech, kterou jsem nastavil na 19200 Bd/s. Jako další parametr je třeba nastavit 

hodnotu vstupního bufferu, tuto hodnotu jsem zvolil 2^20 bajtů, z důvodu velkého množství 

příchozích hodnot z TR modulu. Posledním parametr, který bylo nutno nastavit je Terminator. Ten 

jsem nastavil na LF/CR. Pokud je terminator takto nastaven, znamená to, že při odeslání znaku se 

odřádkuje a kurzor se vrátí na začátek řádku, tzv. odřádkování. [15] 

Ukázka kódu vytvoření a nastavení portu: 

s = serial (PORT); % Vytvoření sériového portu 

 

% Nastavení sériového portu 

s.BaudRate = 19200; 

s.Terminator = 'LF/CR'; 

s.Parity = 'none'; 

s.DataBits = 8; 

s.StopBit = 1; 

s.FlowControl = 'none'; 

s.InputBufferSize=1048576; %2^20 

 

5.2.2 Měření 

Po připojení a vytvoření portu, lze přejít k měření. Nejprve je třeba zadat hodnotu periody, která je 

v sekundách. Hodnotu lze zadat jen celočíselnou, bez desetin, setin a podobně. Pokud je zadán jiný 

znak než číslo, vyskočí upozornění 'Zadejte pouze celočíselnou hodnotu od 1!'. Hodnotu periody je 

třeba potvrdit tlačítkem 'Potvrdit periodu'. Poté vyskočí oznámeni, že hodnota je potvrzena a 

zpřístupní tlačítko 'Real Time měření'. 
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Po stisknutí tlačítka se pomocí příkazu fopen otevře sériový port, zakážou se veškerá tlačítka krom 

tlačítka "Zastavení měření", a to z důvodu náhodného mačkání a tím způsobení chyb. Dalším krokem 

je vytvoření matice teplota a cyklu for od jedničky do proměnné PocetMereni, která je uložena na 

hodnotu 100000. Pokud je perioda nastavena na jednu sekundu, tak je záznam umožněn na necelých 

28 hodin. Na začátku cyklu je nastavení periody a to pomocí funkce pause. Poté pomocí funkce fprintf 

pošle MATLAB modulu znak 'R' a ten spustí měření. MATLAB bude periodicky zasílat tento znak, a 

přijímat data z modulu, dokud není měření zastaveno. V cyklu se pomocí funkce fread přečtou data, 

která přicházejí na sériový port a ty se uloží do proměnné Data_tep.  

Ukázka kódu přečtení dat: 

Data_tep=fread(s,4); % Přečtení dat přicházejících na port 

disp('Prectena data z TR modulu:') 

Až se hodnota z modulu přečte, nastane podmínka, zda je velikost vektoru přečtených dat alespoň 2. 

Podmínka je tam z důvodu toho, že TR modul zasílá hodnotu převodníku jako dva bity. Pokud je 

podmínka splněna, vytvoří se proměnná mereni. Tato proměnná je rovna součtu prvních dvou 

příchozích bitů. Jelikož je jeden bit horní a jeden spodní, je třeba horní bit osmkrát posunout doleva, 

nebo vynásobit 256. Poté se musí bity sečíst. Pokud podmínka není splněna, je proměnná mereni 

rovna nule. 

Například přijdou mi bity 77h a 0Ch. Když tyto bity převedu do desítkové soustavy, tak 77h=119d a 

0Ch=12d. Před sečtením bitů vynásobím 119d *256 a to je rovno 30464, k této hodnotě přičtu 12d. 

Ukázka kódu (podmínka): 

if (length(Data_tep)>=2) 

    mereni = Data_tep(1)*256+Data_tep(2); 

    data_tmp = mereni; 

    datum(n) = now; 

Pokud podmínka je splněna, dochází na poslední část převodu na teplotu. A to je samotná rovnice pro 

převod výstupních hodnot převodníku na °C. Pro odvození rovnice bylo třeba udělat závislost mezi 

napětím negastoru a teplotou. Tyto hodnoty lze získat z převodního vztahu mezi odporem a teplotou 

pro negastor, s použitím konstanty beta, která je v mém případě 4450. Hodnoty napětí již mám 

vypočteny v tabulce číslo 6 (nahoře). Dalším krokem bylo třeba převést hodnoty napětí na hodnoty, 

které jsou na výstupu A/D převodníku. Nejprve bylo třeba zjistit kvantizační krok. Hodnotu PGA, 

která je ±2,048 V, jsem vydělil 2
15

 a výsledkem byl kvantizační krok 0,0000625. Poté výstupní napětí 

z NTC jsem vydělil kvantizačním krokem a získal jsem hodnotu, která je na výstupu A/D převodníku. 

Poté jsem si v MATLABu pomocí funkce plot vykreslil graf teploty v závislosti na výstupních 

hodnotách převodníku. Dalším krokem pro získání rovnice bylo udělat regresní křivku. To lze udělat 

v nastavení figure v záložce Tools a poté Basic Fitting (viz Obrázek 24). Rovnice pro převod na 

teplotu y = -0,0015986*x + 76,5. 

Zápis rovnice v MATLABu: 

teplota(n)=p1*mereni+p2; 
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Obrázek 24: Vykreslení grafu teploty v závislosti na výstupních hodnotách převodníku 

Po převedení přijatých bitů na teplotu se tato hodnota načte do nové proměnné tep. V této proměnné se 

hodnota teploty zaokrouhlí na 2 desetinná místa a poté pomocí příkazu set se nastaví do textového 

pole. Každá nově změřená hodnota se tedy zobrazí, díky tomu lze vidět přesnou hodnotu teploty. 

Všechny hodnoty se vykreslují do grafu pomocí příkazu line. Na ose x se nachází aktuální čas měření 

a osa y zobrazuje teplotu v °C. 

Na začátku smyčky for je podmínka, zda je zmáčknuto tlačítko "Zastavení měření". Pokud je tlačítko 

zmáčknuto, zpřístupní se ostatní tlačítka, odpojí se sériový port, vyskočí oznámení "Měření 

zastaveno!" a cyklus for se ukončí.  

Po ukončení měření je k dispozici tlačítko "Uložit změřená data". Po stisknutí tlačítka se vytvoří txt 

soubor Data_teplota, ve kterém jsou uloženy veškeré hodnoty teploty, které byly v jednom spuštěném 

měření. Při dalším ukládání se předchozí data vymažou a vytvoří nové.  

GUI obsahuje ještě tlačítka "Odpojit port" a "Ukončit aplikaci". Aby mohla být aplikace ukončena, je 

nejprve třeba odpojit port a poté se až zpřístupní tlačítko "Ukončit aplikaci". To je z důvodu, že kdyby 

nebyl port odpojen a ukončila by se aplikace, tak při novém otevření by port nešel znovu připojit a 

vyskočila by chybná hláška.  

V aplikaci je také tlačítko "Instrukce". Po zmáčknutí tohoto tlačítka, vyskočí dialogové okno, ve 

kterém je stručně popsáno jak postupovat při spuštění aplikace. 
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Obrázek 25: Finální podoba obslužné aplikace 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a zrealizovat modul pro měření teploty s využitím 

technologie IQRF.  

První částí práce bylo navrhnutí měřícího řetězce. Pro měření využívám NTC termistor o hodnotě 47 

kΩ. Analogový signál z negastoru je digitalizován pomocí A/D převodníku ADS1113 od firmy Texas 

Instruments. Převodník je připojen k bezdrátovému TR modulu, který je usazen ve slotu SIM. Zde je 

signál dále zpracováván. 

Druhou částí práce bylo vhodně naprogramovat TR modul. Úkolem bylo vyřešit, aby dokázal 

zpracovat přivedeny signál z A/D převodníku pomocí I
2
C sběrnice. Dalším úkolem bylo vyřešit 

komunikaci TR modulu s druhým TR modulem, který přijímá změřená data a také posílá příkaz 

prvnímu TR modulu pro spouštění měření. U komunikace prvního modulu bylo třeba vyřešit to, aby 

dokázal přijmout příkaz k měření a poté dokázal odeslat změřená data. Nejprve jsem modul 

programoval tak, aby měřil periodicky, dokud nepřijme jiný příkaz pro zastavení měření. Tento 

způsob nebyl provozu schopný, proto je toto vyřešeno v kódu obslužné aplikace. 

TR moduly jsou nastaveny v režimu LP. Díky tomuto režimu moduly spí a co 46 ms se probudí a 

zjišťují, zda jim přišel nějaký paket. Poté buď provedou nastavenou operaci, nebo se znova uspí. Díky 

tomu mají TR moduly velice nízkou spotřebu, v průměru okolo 330 μA. 

Aby mohla být data nějakým způsobem zobrazována, bylo třeba vytvořit obslužnou aplikaci. Tu jsem 

realizoval v programu MATLAB R2015a. Vytvořená obslužná aplikace získává data z TR modulu 

přes sériovou linku, TR modul je připojen k PC pomocí USB kabelu. Přijatá data jsou vykreslována do 

grafu. V kódu aplikace je vyřešeno periodické měření, jak jsem zmínil výše, a to tak, že periodicky 

zasílá příkaz modulu a ten zpátky zasílá měřená data, dokud není zmáčknuto tlačítko pro zastavení 

měření. 

Teplotní rozsah této aplikace je od 24,11 °C do 45 °C. Rovnice pro převod teploty je dána lineární 

interpolací, která je jen pro malý rozsah teplot, jelikož termistor NTC je nelineární součástka. Pokud 

bych chtěl větší rozsah teplot, bylo by nutné použít přesnější regresivní křivku. 

Pro srovnání jsem měřil teplotu obyčejným domácím thermo senzorem, a odchylka na modulu je 

okolo 3,2 až 3,3 °C. Tato chyba je dána tím, že při tvorbě měřícího obvodu jsem vycházel jen 

z teoretických výpočtů, které nebyly podloženy měřením. 

Výsledkem mé práce je měřící modul s TR modulem IQRF. Dále je hotova obslužná aplikace pro PC, 

která zobrazuje periodicky měřenou teplotu s nastavenou periodou. 
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