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Abstrakt 

Oblast měřící techniky se zabývá nejen samotným měřením fyzikálních veličin, ale i 
prezentací naměřených dat. Z tohoto pohledu je perspektivní sdílení dat po nejrozšířenějším 
komunikačním prostředku, ethernetu. Čidla, která umožňují přímý přenos do těchto sítí, se 
nazývají webové senzory.  

Diplomová práce si klade za cíl návrh webového senzoru zaměřeného na měření výšky 
hladiny. Náplní diplomové práce je rozbor různých metod měření výšky hladiny kapalin a 
možnosti připojení snímacích čidel k ethernetovému rozhraní, které je standardním síťovým 
interfacem. Práce se zabývá jak teoretickou analýzou, tak praktickým návrhem včetně 
realizace napájení po ethernetu. V závěru práce je popsána využitelnost takového zařízení a 
praktické měření. 
 

Klíčová slova 

Výška hladiny, ultrazvuk, ethernet, UDP, PIC 18F67J60, TCP Stack, Power over Ethernet, 
LTC4269-1, Visual Basic 

Abstract 

Area measuring technology deals with not only the measurement of physical 
quantities, but also the presentation of measured data from this perspective is a perspective of 
sharing data on the most widely used means of transport, Ethernet. Sensors, which allow 
direct transfer to such networks, are called Web sensors. 

The thesis aims to design a sensor Web aimed at measuring the height of the surface. 
Dedicated to the thesis is an analysis of the various methods of measuring the height of the 
level of liquids and the possibility of connection of the sensors to the Ethernet interface in 
Imaging, which is the standard network interface. The work deals with how the theoretical 
analysis and practical proposal, including the implementation of the power supply for 
Ethernet. At the conclusion of the work is described the usefulness of such equipment and 
practical measurement. 
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Seznam použitých zkratek 

A/D převodník (Analog/Digital) analogově-digitální převodník 
AH hlavička aplikační vrstvy 
VAC (alternating current) označení pro střídavý zdroj nebo střídavé napětí 
API (Application Programming Interface) rozhraní pro programování aplikací 
ARP (Address Resolution Protocol) protokol, který se používá k získání ethernetové 

MAC adresy síťového stroje z jeho IP adresy 
ATM (Asynchronous Transfer Mode) standard pro vysokorychlostní síťovou 

architekturu 
CIL (Common Intermediate Language) nejnižší člověkem čitelný programovací jazyk 

definovaný specifikací Common Language 
Infrastructure 

CRC (Cyclic redundancy check) cyklický redunandní součet 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with 
Collision Detection) 

protokol pro přístup k přenosovému médiu v 
počítačových sítích 

D/A převodník (Digital/Analog) digitálně analogový převodník 
DC/DC měnič stejnosměrný měnič 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokol pro automatické přidělování IP adres 
DMA (Direct Memory Acces) metoda přímého přístupu do operační paměti 
DNS (Domain Name System) hierarchický systém doménových jmen 
FDDI (Fiber distributed data interface) síť s kruhovou topologií 
FTP (File Transfer Protocol) protokol pro přenos souborů 
GUI (Graphical user interface) grafické uživatelské rozhraní 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokol určený pro výměnu hypertextových 

dokumentů 
ICMP (Internet Control Message Protocol) protokol pro odesílání chybových zpráv 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) 

Institut pro elektrotechnické a elektronické 
inženýrství 

IP (Internet Protokol) datový protokol používaný pro přenos 
JIT (Just In Time) metoda překladu využívající různé techniky pro 

urychlení běhu interpretovaných programů 
LAN (Local Area Network) lokální síť, místní síť 
LED (Light-Emitting Diode) dioda emitující světlo 
LH  hlavička linkové vrstvy 
LVDT (Linear Variable Differential 
Transformer) 

druh transformátoru určený pro měření 
lineárního posuvu 

MAN (Metropolitan Area Network) metropolitní počítačová síť 
MIPS (Mega Instructions per second) rychlost procesorů v milion-násobcích instrukcí 

za sekundu 
MIIM (Media Independent Interface 
Management) 

management standartu pro připojení do Fast 
ethernet sítě 



 
 
PD (Powered Device) napájené zařízení 
PH hlavička prezentační vrstvy 
PHY (physical layer) fyzická vrstva 
PLC (programmable logic controller) programovatelný logický automat 
PoE (Power over Ethernet) napájení po datovém síťovém kabelu 
PSE (Power Sourcing Equipment) zařízení poskytující napájení 
RH hlavička relační vrstvy 
ROM (Read-Only Memory) typ elektronické paměti, jejíž obsah není závislý 

na napájení a nelze ji později přepsat 
SFD (Start of Frame delimiter) část rámce označující začátek rámce 
SH hlavička linkové vrstvy 
SNMP (Simple Network Management Protocol) protokol pro potřeby správy sítí 
SOC (System on Chip) systému na čipu 
SRFs rozhraní registrů 
STP (Shielded Twisted Pair) stíněná kroucená dvojlinka 
TCP (Transmission Control Protocol) spojově orientovaný protokol 
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) jednoduchý protokol pro přenos souborů 
TH hlavička transportní vrstvy 
UDP (User Datagram Protocol) nespojově orientovaná protokol 
UTP (Unshielded Twisted Pair) nestíněná kroucená dvojlinka 
VDC (voltage direct current) označení pro stejnosměrný zdroj nebo 

stejnosměrné napětí  
WAN (Wide Area Network) rozlehlá počítačová síť 
EEPROM (Electrically Erasable Programmable 
Read-Only Memory) 

elektricky mazatelná programovatelná paměť 

NIC (Network Interface Controller) síťový řadič 
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1. Úvod 

Moderním komunikačním prostředkem dnešní doby se stal internet, který se v posledních 
letech velmi rozšiřuje do různých oblastí lidské činnosti. Dnes už LAN síťové technologie tvoří 
nedílnou součást nejen podnikových areálů, ale i rodinných domů a bytových jednotek. Dostupnost, 
rychlost a kvalita přenášených služeb se od éry vzniku internetu velmi zvýšila a umožňuje tak využití 
nejen v oboru dálkového přenosu dat, ale proniká i do oblastí průmyslové a domácí automatizace. 
Proces automatizace snižuje potřebu přítomnosti člověka při vykonávání určité činnosti. V této 
souvislosti nejčastěji mluvíme o funkcích kontroly, dohledu, údržby, měření, řízení, zefektivňování 
provozu nebo vytváření plně autonomních systémů. Vstupní a výstupní informace pro provoz 
takovýchto struktur pak mohou být předávány prostřednictvím osobních počítačů a mobilních zařízení. 

Nejčastějším koncovým prvkem v LAN, MAN a WAN sítí je počítač, avšak s rozvojem 
internetu začala stoupat i podpora různých zařízení, která využívají ethernetového komunikačního 
rozhraní. Jedná se především o samostatně pracující „nepočítačové“ jednotky známé jako embedded 
zařízení. Ty obvykle obsahují jeden či více mikroprocesorů a jsou schopny vykonávat různé funkce. 
Jedním z mnoha typů embedded zařízení je takzvaný webový senzor. Jedná se o zařízení, které 
využívá běžných převodníků fyzikálních, chemických a biologických veličin na elektrický signál, 
který dále zpracovává na číslicovou informaci interpretovatelnou síťovým rozhraním. 

Jedním z nejběžnějších úkolů automatizační techniky je snímání stavových veličin, mezi které 
patří mimo jiné i výška hladiny kapalných a sypkých látek. V průmyslové praxi se jedná o zásobníky 
v chemickém a petrochemickém průmyslu, stav hladiny ve vodohospodářství a podobně. V odvětví, 
které se zaobírá problematikou domácí automatizace, takzvaný „home-automation“ jde pak především 
o zjišťování stavu ve vodních rezervoárech, studních a topných jednotkách pro ohřev vody. 

Úkolem této diplomové práce je seznámit se problematikou webových senzorů, metodami 
měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek v nádržích. Seznámit se s možnostmi připojení 
hladinových senzorů k ethernetovému rozhraní a rozšiřujícími možnostmi připojení jako je napájení 
po ethernetovém médiu. Ze znalostí nabytých z teoretických poznatků zvolit, navrhnout a sestrojit 
funkční prototyp zařízení pro měření výšky hladiny a provést test zařízení a zhodnotit výsledky měření 
a použitelnost. 

Druhá kapitola se zabývá uvedením do problematiky webových senzorů. Ty lze blokově 
rozdělit na dvě části. Subsystém pro snímání fyzikálních, chemických či biologických signálů a 
strukturu pro přenos naměřených dat po ethernetovém médiu neboli interpreter. V první části kapitoly 
je definovaný webový senzor. Následuje klasifikace senzorů podle různých kritérií a popis jejich 
vlastností. Kapitola je uzavřena rozborem interpreteru, RM-OSI modelu, který definuje síťové 
rozhraní a nejpoužívanější variantou používanou v počítačových sítích, kterým je ethernet.  

Třetí kapitola popisuje možnosti řešení napájení po ethernetovém médiu (kříženém kabelu 
kategorie CAT3 a CAT5). Realizace PoE je normalizována v doporučení IEEE 802.3af/at ,umožňuje 
tři varianty připojení napájeného zařízení a definuje komunikaci mezi napájeným a napájecím 
zařízením. 
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Obsahem čtvrté kapitoly je rozbor metod měření výšky hladiny od primitivních technik 
založených na vizuálním odečítání až po sofistikované bezdrátové elektronické systémy. Účelem této 
kapitoly bylo seznámit se s problematikou měření výšky hladiny, pro pozdější výběr vhodné metody a 
senzoru. Jednotlivé metody jsou doplněny o obrázky znázorňující princip jednotlivých senzorů. 

Kapitola číslo pět pojednává o možnostech, srovnání řešení a součástkách pro realizaci 
jednotlivých bloků měřícího zařízení. V úvodu kapitoly je uvedeno blokové schéma celého zařízení. 
Jednotlivé subsystémy jsou rozebrány v následujících podkapitolách a jsou doplněné o případné 
požadavky či omezení.  

Šestá kapitola je věnována charakteristice realizovaného zařízení. To je složeno ze tří 
základních komponent. Měřící čidlo vzdálenosti a teploty, hlavní deska osazená řídícím 
mikroprocesorem reléovými výstupy, dvoustavovými vstupy a PoE subsystémem. Posledním část 
tvoří obslužný počítačový software programovaný v jazyce Visual Basic. 

Poslední sedmá kapitola obsahuje výsledky testovacího měření, které má prokázat funkčnost a 
parametry hladinoměru a teploměru. Součástí této kapitoly je i návrh realizace rekalibrace měřené 
vzdálenosti podle vlivu teploty. 

  
 



 HLADINOVÝ SENZOR SE SÍŤOVÝM ROZHRANÍM   KAPITOLA II 

3 
 

2. Webové senzory 

Webové senzory neboli senzory s ethernetovým rozhraním, jsou čidla měřící fyzikální, 
chemické či elektrické veličiny. Informaci o naměřené hodnotě převedou na elektrický signál a 
vhodnou digitalizací upraví informace získané z čidla na dále interpretovatelnou hodnotu. Pro 
zprostředkování naměřených dat po počítačové síti se používá ethernetových protokolů, které 
umožňují přenos informace se zaručenou chybovostí. [1] 

 

LAN

MODUL S 
ETHERNETOVÝM 

ROHRANÍM SERVER

INTERNET

MĚŘENÁ
VELIČINA ČIDLO

WEBOVÝ 
SENZOR

 
Obr.1: Blokové schéma webového senzoru zapojeného v síti 

 
Z předchozího obrázku je patrné, že webový senzor lze rozdělit na dvě základní části. Samotné 

čidlo, které snímá měřenou veličinu a modul ethernetového rozhraní (interpreter). Interpreter je 
sofistikované zařízení, které pro potřeby komunikace umožňuje obousměrný přenos dat. [1] 

V režimu odesílání dat webový senzor provádí následující sled činností: 
1. Snímání měřené veličiny a převod na elektrickou veličinu. 
2. Při použití analogových senzorů převod digitalizace naměřených dat. 
3. Úprava dat na vhodnou formu pro přenos. 
4. Odeslání rámce do počítačové sítě. 

 
V režimu příjmu dat ze sítě: 

1. Příjem a kontrola správnosti přenášených paketů z počítačové sítě. 
2. Extrakce dat z přenosových protokolů. 
3. Identifikace požadavků. 
4. Odezva na požadavky. 
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2.1. Senzory 

Pod pojmem senzor lze chápat převodník mezi podnětem vyjádřeným měřenou veličinou a 
výstupní snáze měřitelnou veličinou (nejčastěji elektrickou). [2] 

2.1.1. Rozdělení senzorů 

Existuje mnoho hledisek, podle nichž senzory dělíme do různých skupin a kategorií. [2] 

Z pohledu vývoje: 
 Senzory první generace – využívají makroskopických principů (elektromechanika, 

elektrochemie, mechanika). 
 Senzory druhé generace – využívají elektronické jevy (piezoelektrický, magnetostrikční a 

fotoelektrický jev, ionizace, jevy v polovodičích a podobně) 
 Senzory třetí generace (optické vláknové senzory) – využívá vlivu neelektrické veličiny na 

svazek světelného záření. 
 Senzory čtvrté generace (mikroelektromechanické senzory) – zkráceně MEMS, které pracují 

na mikrominiaturizaci čidel první generace a vytváření nových mikroelektronických struktur. 
 

Dělení podle vstupní veličiny:           
 geometrických veličin (měření polohy, posunutí)  
 mechanických veličin (měření rychlosti, akcelerace, síly, tlaku, průtoku, mechanického napětí)  
 teplotních veličin (teplota, tepelný tok) 
 elektrických a magnetických veličin  
 intenzity vyzařování (elektromagnetické, radiační veličiny ve viditelném, infračerveném a 

jiném spektru, zvukové)  
 chemických veličin (koncentrace iontů nebo plynů, pH, iontově selektivní analýza) 

 

Dělení podle výstupní veličiny:           
 elektrický signál (senzory odporové, indukčnostní, indukční, kapacitní).  
 optický signál (změna barvy nebo jasu) 
 mechanický signál (posunutí ukazatele) 

Výstupní signál může být analogový nebo digitální. 
 

Dělení podle principu převodu: 
 fyzikální převod – převod je realizován zvoleným fyzikálním dějem. Jedná se například o 

převod mechanicko-elektrický a jevy termorezistivní, termoelektrický, pyroelektrický, 
piezoelektrický, piezorezistivní, Hallův jev, magnetorezistivní, magnetostrikční, 
magnetoanizotropní, vnitřní a vnější fotoelektrický jev.   

 chemický převod – převod je založen na chemické reakci probíhající na rozhraní analyt-
senzor (adsorpce, absorpce, redukce, oxidace a další). 

 biochemický převod – tvoří samostatnou část chemických senzorů, ke své činnosti využívají 
biologicky aktivní látky (enzymy, protilátky a další). 
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Dle styku senzoru s měřeným prostředím:   
 dotykové/kontaktní  
 bezdotykové/bezkontaktní 

 

Dělení podle chování výstupu:      
 Aktivní (generátorové) – působením měřené veličiny se senzor chová jako zdroj energie 

(termoelektrický, piezoelektrický, elektromagnetický, indukční, fotoelektrický, 
elektrochemický jev).  

 pasivní – působením měřené veličiny se mění některý z parametrů senzoru (indukčnost, 
kapacita, odpor, změna barvy). U pasivních senzorů je při elektronickém zpracování signálu 
transformovat měřenou veličinu na napěťový či proudový signál.  

 Inteligentní senzory – jsou zařízení, které jsou mimo klasický snímač doplněné o inteligentní 
obvody. Jsou schopny zpracovat naměřený signál, upravit jej a poskytnout data pomocí 
komunikačního rozhraní, které může být analogové (proudový či napěťový zdroj signálu) 
nebo digitální ve formě normalizované sběrnice (například I2C, SPI, 1-Wire, RS-232, RS-485, 
CAN, UART a jiné). 
 

Dělení podle výrobní technologie:  
 elektromechanické  
 mechanické 
 pneumatické  
 elektrické 
 elektronické 
 mikroelektronické (technologie tlustých vrstev a tenkých vrstev, polovodičová technologie) 
 elektrochemické 
 optoelektronické 
 mikroelektronické 

2.1.2. Vlastnosti senzorů 

Pro účely stanovení požadavků na senzor slouží pro popis vlastností senzoru základní statické 
a dynamické parametry. [3] 

 

Statické parametry: 
 Statická charakteristika – vyjadřuje závislost výstupní veličiny na vstupní veličině 

v ustáleném stavu. Tuto skutečnost popisuje rovnice 

)(xfy = ,  (1)  

 kde x je vstupní veličina a y výstupní veličina v časově ustáleném stavu. 
 Dolní hranice měřícího rozsahu (práh citlivosti) – nejnižší hodnota měřené veličiny, která 

může být senzorem detekována.  
 Horní hranice měřícího rozsahu – je nejvyšší hodnota měřené veličiny, která může být 

senzorem detekována.  



 HLADINOVÝ SENZOR SE SÍŤOVÝM ROZHRANÍM   KAPITOLA II 

6 
 

 Dynamický rozsah – je dán intervalem mezi dolní a horní hranicí měřícího rozsahu. 
 Přesnost měření – představuje těsnost shody výsledku měření a přijaté referenční hodnoty. 
 Chyba měření – dělí se na:  

o Absolutní 

rn - y vv=∆ ,  (2)  

o Relativní 

( )

r

rn - 
y

v

vv
=δ ,  (3)  

o Relativní chyba vztažená k celkovému měřícímu rozsahu 

( )

fso

rn - 
y

y

yy
fso =δ ,  (4)  

kde vn je naměřená hodnota, vr je referenční a yfso je celkový měřící rozsah.  
 Shodnost – vyjadřuje vliv náhodné chyby na rozptyl výsledků. 
 Opakovatelnost – vyjadřuje schopnost opětovně poskytovat stejné výsledky měření 

v krátkém časovém období za jinak stejných podmínek.  
 Reprodukovatelnost – je dána odchylkou mezi naměřenými hodnotami, které byli měřené při 

neměnné vstupní veličině a neměnných rušivých vlivech v krátkém časovém sledu. 
 Rozlišovací schopnost – je nejmenší zachytitelná změna snímané veličiny odpovídající 

absolutní nebo relativní chybě senzoru.  
 Citlivost – je definována jako sklon statické přenosové charakteristiky. Pro obecnou funkční 

závislost je definována jako derivace přenosové funkce podle měřené veličiny vzorcem  

.;...; 21

)(

konstzzz n
x

xf
S

=










∂

∂
= ,  (5)  

kde z1 až zn jsou parazitní veličiny. 
 Šum – jedná se o efektivní hodnotu šumu danou vzorcem 

( )∫ −=
T

k dtyy
T 0

21
δ ,   (6)  

kde T je doba měření. 
 Nestabilita – posun hodnoty výstupu při nulovém vstupu. 
 Linearita/ nelinearita – maximální odchylka od lineární přenosové funkce v dynamickém 

rozsahu.  
 Hystereze – je maximální rozdíl ve výstupu při jakékoliv hodnotě měřeného rozsahu, kdy 

hodnota je měřena nejdříve při zvyšování a poté při snižování měřené veličiny.  
 Zkreslení – odchylka od předpokládaného průběhu. 
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Dynamické parametry 
Dynamické parametry senzorů popisují jednotlivé charakteristiky. 

 Přechodová charakteristika – odezva na skokovou změnu vstupní veličiny. 
 Rychlostní charakteristika – odezva na vstupní veličinu měnící se konstantní rychlostí. 
 Impulsní charakteristika – odezva na změnu vstupní veličiny ve formě impulsu. 
 Frekvenční charakteristika – vyjádření chování přístroje při harmonické změně vstupní 

veličiny. 

2.2. Komunikační webové rozhraní 

Jako interpreter naměřených dat může sloužit osobní počítač vybavený příslušným rozhraním, 
programovatelný logický automat (PLC) nebo jednotka s jedním či více mikroprocesory. Systém 
s mikroprocesorovou deskou se pak nazývá vestavěný nebo také zabudovaný systém (embedded 
systems).  

Takové zpravidla jednoúčelové aplikace jsou navrhovány pro konkrétní předem definovanou 
činnost. Software vestavných systémů se nazývá firmware a je uložen v Flash či ROM paměti. 
Embedded systémy pracují s omezenými možnostmi připojení periférií a nevelkým prostorem pro 
programové vybavení. Po této stránce umožnil rozvoj ethernetu veškeré ovládací prvky sloučit do 
jednoho rozhraní při současném přenosu větších objemů dat.  

Interpreter je sofistikované zařízení, které provádí zpracování signálu z periférií a samotnou 
komunikaci po ethernetu formou rámců za pomoci internetových protokolů. Z pohledu komunikace 
zařízení s prvky počítačové sítě můžeme architekturu sítě rozdělit na režimy peer-to-peer (rovný s 
rovným) a Klient-Server. Architektura peer-to-peer nachází dnes využití spíše v přenosu velkých 
objemů dat mezi dvěma počítači. Pro využití webových čidel se tak používá síťová architektura 
Klient-Server. Díky tomu může embded web senzor zastávat funkci: [1] 

 Klient – je takzvaně aktivní, posílá data a žádosti na server a čeká na odpovědi. 
 Server – je takzvaně pasivní, naslouchá na síti a reaguje na žádosti připojených klientů. 

2.2.1. RM-OSI model 

Samotné komunikační rozhraní, které se připojuje do počítačové sítě je definováno 
referenčním modelem RM-OSI, který je složen ze 7 vrstev. Konkrétní podobu má ovšem pouze 
fyzická vrstva. Ostatní vrstvy tvoří soubor pravidel a popisů funkcí, které jsou implementovány jako 
program. [4] 

 Fyzická vrstva – zajišťuje přenos jednotlivých informačních bitů prostřednictvím přenosové 
cesty a definuje všechny fyzické a elektrické vlastnosti rozhraní jako jsou napěťové úrovně 
pro logické hodnoty 0 a 1, použitou modulaci, frekvenci přenosu, specifikaci kabelů, rozložení 
pinů a další. 
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 Linková (spojová) vrstva – zajišťuje přenos celých bloků údajů, označovaných jako rámce, 
mezi dvěma uzly. Části rámce, které lze přenést najednou, se nazývají pakety. Při formátování 
rámců je linková vrstva opatřuje fyzickou adresou a poskytuje synchronizaci pro fyzickou 
vrstvu. Jednou z hlavních funkcí této vrstvy je řízení přístupu k médiu a detekce 
neopravitelných chyb. 

 Síťová vrstva – obstarává směrování přenášených rámců a jejich postupné předávání 
jednotlivých paketů po trase. Při průchodu dat přenosovou cestou rozeznáváme dva režimy. 
Nespojově orientované spojení (diagramová služba), při které vrstva komunikuje pouze se 
sousedními prvky, nebo se vytvoří takzvaná virtuální cesta mezi prvky. Takovému spojení se 
pak říká spojově orientovaná cesta. Nejznámějšími protokoly pracující na síťové vrstvě jsou 
IP, ICMP, ARP. 

 Transportní vrstva – zajišťuje přenos dat mezi koncovými stanicemi, ošetřuje chyby a určuje 
způsob komunikace prostřednictvím spojově a nespojově orientovaných protokolů.  
TCP – Spojově orientovaný protokol, který zajišťuje bezchybný přenos dat ve správném 
pořadí. 
UDP – Nespojově orientovaný protokol, který nezaručuje bezchybnost přenosu dat. Využití 
nachází zejména v aplikacích, u kterých je na obtíž zdržení způsobené čekáním na přenos 
všech paketů a ztráty je možné řešit jiným způsobem. 

 Relační vrstva – organizuje a synchronizuje dialog mezi spolupracujícími relačními vrstvami 
obou systémů a řídí výměnu dat mezi nimi. Tyto operace koná prostřednictvím základních 
operací pro vytvoření, ukončení, synchronizaci, obnovení spojení a oznamování výjimečných 
stavů. Jednou z hlavních funkcí je že tvoří rozhraní mezi aplikačním softwarem, který 
požaduje komunikaci s externí sítí. 

 Prezentační vrstva – má za úkol transformovat přenášená data do tvaru, který používají 
aplikace. Hlavními mechanismy této vrstvy jsou tedy šifrování, konvertování kódů a abeced, 
komprimace, kódování, modifikace grafického uspořádání a podobně. Veškeré operace na 
datech jsou však pouze strukturální nikoliv významové. 

 Aplikační vrstva – zahrnuje všeobecně použitelné mechanismy, které umožňují přístup ke 
komunikačnímu systému prostřednictvím aplikačních programů. Významným prvkem je 
realizace virtuálního zařízení. Právě prostředky pro práci s takovým virtuálním zařízením jsou 
součástí této vrstvy. 

 
Obr.2: RM-OSI model při komunikaci 
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2.2.2. Ethernet 

V průběhu vývoje síťových rozhraní vznikaly standardy vycházející ze struktury RM-OSI. 
Mezi tyto normované technologie patří například Token Ring, Fiber distributed data interface (FDDI), 
Asynchronous Transfer Mode (ATM), Attached Resource Computer NETwork (ARCNET) a Ethernet, 
který se stal nejpoužívanějším rozhraním pro budování počítačových sítí. 

Ethernet je institutem IEEE normalizován pod hlavičkou 802.3, která definuje metody 
přístupu, formát rámce, používané přenosové média a jejich parametry, délky segmentů, přenosovou 
rychlost, topologii sítě a jiné. Základ ethernetu tvoří přístupová metoda k médiu CSMA/CD.  

Dnes nejběžnější verze ethernetu používaná v embedded systémech je označována jako 
10Base-T, 100Base-TX a 1000Base/TX. Přenosová rychlost je vyjádřena číselným označením 
v jednotkách Mbit/s. Jako komunikační médium je použit STP nebo nestíněný UTP kabel kategorie 
3,4 nebo 5 (kroucená dvojlinka) s maximální délkou segmentu 100m a hvězdicovou topologií. Pro 
všechny verze zůstává společný formát a velikost paketu, ve kterém se přenášejí data a který je 
definován na 1. a 2. vrstvě RM-OSI. [5] 

 

 
Obr.3: Ethernetový rámec 

 
 Preambule – slouží k synchronizaci hodin příjemce. 
 SFD – označuje začátek rámce. 
 MAC cíle – MAC adresa cílového síťového rozhraní o délce 48 bitů; adresa může být 

individuální (unicast), skupinová (multicast) a všeobecná (broadcast). 
 MAC zdroje – MAC adresa zdrojového síťového rozhraní. 
 Typ/délka  – pro Ethernet II je to pole určující typ vyššího protokolu 

– pro IEEE 802.3 udává délku datového pole 
 Data – pole dlouhé 46 až 1500 oktetů, minimální délka je nutná pro správnou detekci kolizí v 

rámci segmentu, pokud je přenášeno méně než 46B dat, je nutné doplnit nadbytečnými bity, 
které nenesou žádnou informaci. 

 CRC – kontrolní součet je kontrolní kód, který se počítá ze všech polí s výjimkou preambule a 
slouží ke kontrole správnosti přenosu dat. 
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3. Napájení po ethernetu 

Většina elektrických zařízení potřebuje ke své činnosti zdroj energie o požadovaných 
parametrech. Není-li v blízkosti napájeného zařízení takový zdroj elektrického napětí nebo proudu, 
případně neumožňuje-li konstrukce uložení samostatného zdroje či přivedení zvláštních napájecích 
vodičů, nabízí se možnost dovést napájení prostřednictvím datového přenosového média CAT5 nebo 
CAT3 pro počítačové sítě. Takovou variantu, která zahrnuje management řízení distribuce napájení, 
ochranu zdrojové a spotřebitelské části definuje standart IEEE 802.3af a nově i IEEE 802.3at. Jelikož 
kroucené páry nejsou ideálním přenosovým médiem pro distribuci velkých proudů díky jejich malému 
průřezu, velké impedanci a přechodovým odporům konektorů tak se využívá vyššího napětí, kde se 
tyto vlivy uplatňují méně. 

3.1. Standart 802.3af  

Tento standart také známý jako PoE rozděluje zařízení na napájecí zdroj (PSE) a zdroj 
napájeného spotřebiče (PD). Úkolem PSE je zajistit napájecí napětí a řídit komunikaci, zatímco 
úlohou PD je identifikace, vyčlenění napětí a jeho následný převod na vhodnou úroveň, nejčastěji 
pomocí DC-DC měniče. [6] [7] 
Základní vlastnosti: 

 minimální kategorie kabeláže   CAT3 (20Ω) a CAT5 (12,5Ω) 
 maximální výkon PD   12,95W 
 minimální výkon PSE   15,40W 
 povolené výstupní napětí PSE  44VDC až 57VDC (typicky 48VDC) 
 rozsah napětí na PD   37VDC až 57VDC 
 maximální proud na kabelu  350 mA na pár  
 maximální teplota prostředí  60°C 
 správa napájení    tři výkonové úrovně 

 
Dle normy ISO/OSI modelu fyzické vrstvy ethernetu, jsou informace přenášeny pomocí 

kroucených párů. Ty jsou pak připojeny na signálové oddělovací transformátory na obou koncích 
linky. IEEE 802.3af pak definuje tři varianty zapojení pro 10Mbit, 100Mbit a 1000Mbit připojení: 

 
 Napájení po datových párech pomocí tzv. fantomního okruhu – při této metodě se využívá 

vyvedených středů ethernetových oddělovacích transformátorů, které se připojí na 
stejnosměrnou úroveň napětí, tím pádem má na druhém konci vedení transformátor na 
vyvedeném středu jinou stejnosměrnou úroveň. Pro přenos dat se využívá dvou párů datových 
vodičů, tím pádem je možné převést dvě úrovně stejnosměrného napětí. Výstupní napětí je pak 
dáno rozdílem potenciálů těchto napětí. 
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Obr.4: Napájení po datových párech 

 
 Napájení po volných párech – toto zapojení nelze použít v 1Gbit sítích, kde se používají 

všechny 4 páry vodičů pro přenos dat. Kladné a záporné napětí se přenáší po volných párech 
zpravidla tak, že na vodičích 4,5 a 7,8 je stejný potenciál. 

 
Obr.5: Napájení po volných párech 

 
 Napájení z vloženého zařízení – v případě, že síťové prvky nepodporují režim napájení po 

ethernetu, je možné do přenosové cesty vložit zařízení, které tuto funkci supluje. Tento 
injektor, jak se zařízení nejčastěji nazývá, propojuje napřímo datové vodiče a na volné 
injektuje napětí. V některých případech tyto zdroje neobsahují managementovou část. Tuto 
variantu taktéž nelze použít v 1Gbit sítích. 
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Obr.6: Napájení z vložného zařízení 

3.2. Standart 802.3at  

Díky své velké oblibě standartu 803.3af byl vyvinut nový standart často označovaný jako  
PoE+ (PoE plus), který umožňuje připojit zařízení o vyšším příkonu. Díky většímu výkonu PSE, je 
možné napájet náročnější přístroje, jako jsou motorizované kamerové systémy, automatizační 
systémy, bezdrátové přístupové body, tiskové servery a jiné. [7] [8] 

 

Při vývoji byly kladeny základní požadavky: 
 určen pro přenosové média CAT5 a vyšší 
 dodržování bezpečnostních pravidel a omezení dle standartu 802.3af 
 zaručená zpětná kompatibilita PSE zařízení  
 maximální výkon dodávaný do PD zařízení alespoň 24W 
 indikaci nutnosti 802.3at PSE zařízení při připojení 802.3at PD zařízení k 802.3af PSE 

 
Základní vlastnosti tohoto standartu jsou: 

 minimální kategorie kabeláže   CAT5 (12,5Ω) 
 maximální výkon PD   25,5W 
 minimální výkon PSE   34,2W 
 povolené výstupní napětí PSE  50VDC až 57VDC (typicky 53VDC) 
 rozsah napětí na PD   42,5VDC až 57VDC 
 maximální proud na kabelu  600 mA na pár  
 maximální teplota prostředí  50°C 
 správa napájení    čtyři výkonové úrovně (první tři kompatibilní se  

standardem 802.3af) 
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V souvislosti s vyšším přenášeným výkonem je třeba zohlednit i vliv zahřívání kabelu. 
Management standardu neřeší teplotu kabelu, nicméně doporučuje použití kabelů vyšších kategorií pro 
zařízení odebírající velký výkon. Měření bylo totiž zjištěno, že média vyšších kategorií mají lepší 
odvod tepla a díky tomu vykazují menší nárůst teploty. Vliv teploty média je důležitým parametrem 
protože se zvyšující teplotou se zvyšuje útlum. [8] 

3.3. Komunikace mezi zařízeními  

Protože celý systém je analogový, tak i management distribuce napájení je řešen pomocí 
analogové komunikace. Tu lze rozdělit do následujících režimů: [9] 

 detekce zařízení  
 určení výkonové třídy  
 aktivace napájecího zdroje  
 napájení  
 klidový režim  

 
Detekce zařízení PoE – pracuje na principu měření terminačního odporu, který je stanoven na 

24,1 až 26kΩ (typicky 25kΩ) při maximální zatěžovací kapacitě 120nF. Napájecí zdroj připojí do 
obvodu 2,8 až 10V, je-li detekován odpovídající odpor, následuje určení výkonové třídy. Maximální 
délka tohoto měření je stanovena na 500ms aby nedošlo k přetížení zdroje. Správnost polarity 
napájecího napětí je zajištěna pomocí diodových můstků viz obr. 7. Terminační odpor bývá zpravidla 
součástí managementových obvodů, není-li tomu tak, je připojen hned za můstek. Tím představuje 
zanedbatelnou trvalou zátěž asi 2mA.  

 

 
Obr.7: Připojení PD k ethernetovému rozhraní 

 
Zjištění výkonové třídy – se uskutečňuje měřením proudu, který teče ze zdroje při napětí 

15,5V až 20V. Dle naměřeného proudu je pak určen maximální výkon napáječe, příkon spotřebiče 
z předem definovaných tříd dle tabulky. Je-li proud vyšší než 44mA pak se znovu spustí proces 
detekce. Délka tohoto procesu je díky velkému zatížení stanovena maximálně na 75ms. 
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Tab. 1:  Tabulka výkonových tříd PoE 

Třída Proud [mA] Příkon spotřebiče [W] Výkon napáječe [W] 

0 – Neznámý 0 až 4 12.95 15,4 

1 – Nízký 9 až 12 3,84 4 

2 – Střední 17 až 20 6,49 7 

3 – Vysoký 26 až 30 12,95 15,4 

4 – Standart 802.3at 36 až 44 24+ 34,2+ 

 
Aktivace napájecího zdroje – v tomto kroku se zvýší napětí na 30V až 44V. Tento krok je 

důležitý především pro nabití takzvaného překlenovacího kondenzátoru, který zabraňuje skokovému 
proudovému odběru při spuštění zařízení. Při režimu aktivace je povolen krátkodobý pokles napětí. 
Tento proces trvá alespoň 50ms a je-li po této době napětí ve schváleném rozsahu, přechází zařízení 
do režimu napájení. 
 

Napájení – v tomto režimu zvýší zdroj napájecí napětí na 44V až 57V (typicky 48V), to je 
součastně signálem pro připojení spotřebiče. Během napájení jsou dovoleny maximálně na 50ms vyšší 
proudové odběry, navíc je vyžadován minimální proudový odběr 10mA, jinak je stav detekován jako 
odpojený spotřebič.  
 

Klidový stav – je určen pro situace, kdy není detekováno žádné zařízení PoE. 

3.4. Výhody PoE 

 Cena – díky faktu, že pro připojení celého zařízení do sítě stačí pouze kabel CAT5 se náklady 
na výstavbu sítě redukují o cenu napájecích kabelů, průchodek, zásuvek, konektorů, instalační 
servisní a údržbové náklady. 

 Spolehlivost – standart optimalizuje vliv přeslechů na kabelu mezi datovou a napájecí částí, 
čímž zvyšuje spolehlivost přenosu. Díky zahřívání PSE a PD zařízení jsou zpravidla součástky 
použité u takových zařízení dostatečně naddimenzované a design celého přístroje je 
bezventilátorový. 

 Bezpečnost – protože zařízení pracuje s napětím 48VDC, jedná se o zařízení spadající do 
kategorie pro malé napětí s malými bezpečnostními riziky. Management napájení navíc chrání 
zařízení před přetížením a umožňuje vysílat správci sítě výstražné signály.  

 Zabezpečení – některé průmyslové PoE přepínače jsou vybaveny zasíláním bezpečnostních 
zpráv. Jsou vybaveny vstupními a výstupními porty a umožňují vypnout a zapnout připojené 
PoE zařízení, nejčastěji pomocí SNMP protokolu. [10] 
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4. Měření výšky hladiny 

Proces měření výšky hladiny nachází uplatnění v různých oborech lidské činnosti. Mluvíme-li 
o měření výšky hladiny, může být výsledkem jak prostá hodnota výšky povrchu kapalné či sypké 
směsi, tak i množství média, pokud známe tvar nádrže. Výsledků takového měření pak může být 
využito například při hlídání úrovně, řízení dávkování nebo i měření průtoku. Problematika měření 
výšky se mnohdy komplikuje vlastnostmi média, jehož výšku měříme. Zmiňme například viskozitu, 
lepkavost, hořlavost, abrazivní účinky, teplotu, hmotnost, neklid povrchu, tvorbu sypného kuželu, 
nebo pěnivost média, kdy na povrchu zůstává vrstva, která zkresluje výsledky měření. Podobné a jiné 
vlastnosti může mít také okolní prostředí, ve kterém je měření prováděno, například tlak prostředí, 
kolísání teploty, nestálost rozměrů nádoby a jiné. Těmto vlivům je potřeba přizpůsobit výběr měřící 
metody, měřících čidel a vyhodnocovací elektroniky. Nejčastěji při výběru hraje roli cena a přesnost 
senzoru. Přesnost je mnohdy odvozena z laboratorních podmínek kde se čidlo vyrábí. U tlakových 
senzorů to bývá tlak vzduchu, u radarových a ultrazvukových senzorů kalibrace měřením proti 
pevným překážkám, vliv změny hustoty u tlakových čidel, kolísání vodivosti média u kapacitních 
senzorů a podobně. Výběr navíc ovlivňují faktory jako rozměry, způsob montáže, jiskrová bezpečnost, 
stupeň krytí IP, odolnost vůči tlaku či mechanickému působení, spínací a rozpínací parametry u 
bodových snímačů a jiné. [11] 

 
Senzory můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: 

 Čidla pro indikaci mezních stavů – takové senzory poskytují dvoustavovou informaci o 
dosažení předem definované výšky hladiny. 

 Čidla pro kontinuální měření – slouží pro spojité monitorování stavu média v určitém 
rozsahu měření. 
 

Metod měření výšky hladiny je celá řada. Dle principu je však lze rozdělit do základních skupin: 
 Jednoduché indikátory hladiny 
 Plovákové hladinoměry 
 Mechanické hladinoměry 
 Vážní systémy 
 Tlakové hladinoměry 
 Elektrické hladinoměry 
 Optické hladinoměry 
 Ultrazvukové hladinoměry 
 Radarové hladinoměry 
 Radiační hladinoměry 
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4.1. Jednoduché indikátory hladiny 
4.1.1. Ponorná tyč 

Tato metoda měření výšky hladiny existuje ve dvou variantách. V první je měrná tyč 
s dílcovou stupnicí umístěna v kapalině a měření se provádí prostým odečtením hodnoty. Tato metoda 
se také nazývá Dip-Stick.  

Ve druhém případě je princip založen na smáčení měrné tyče, která se vkládá do nádoby 
s vodou. Modernější modifikace této metody označovaná jako Diptape, umožňuje odečítání bez styku 
s měřenou veličinou. Měrná tyč je z magnetického materiálu a je na ní navlečen plovák s magnetem. 
Tyč je umístěna v hermetické šachtě, která prochází celou výškou nádrže. Odečítání se provádí 
povytažením tyče a při pocitu vyšší vnímané hmotnosti se odečte hodnota na stavoznaku. Princip 
odečítání je patrný z obrázku č. 8. [11] 

 

    
Obr.8: Princip ponorné tyče Diptape (vlevo) a Dip-Stick (vpravo)  

4.1.2. Průhledítka a stavoznaky 

Mezi jednoduché indikátory hladiny patří průhledítka nebo též stavoznaky (sight glass, level 
gauge). Jedná se o prosklený průzor ve stěně nádoby, ve kterém lze rozpoznat rozhraní mezi dvěma 
látkami, nejčastěji plynem a kapalinou. Externí stavoznak, který lze připojit k nádrži s kapalinou, se 
nazývá bypass. [11] 

 

 
Obr.9: Nádoba s překrývajícími se stavoznaky a externím stavoznakem 

  



 HLADINOVÝ SENZOR SE SÍŤOVÝM ROZHRANÍM   KAPITOLA IV 
 

17 
 

4.1.3. Magnetické stavoznaky 

Magnetické stavoznaky (magnetic level gauge) mají nádobu včetně vnějšího okruhu pro 
plovák kovovou. Plovák je vybaven permanentním magnetem a pomocí magnetické vazby je jeho 
optická poloha přenášena na soustavu otočných magnetických praporků. Tato metoda umožňuje 
využití snímání polohy plováku pomocí elektromagnetického senzoru. [11] 

 
Obr.10: Magnetický stavoznak 

4.1.4. Termovizní zobrazení 

Je založeno na principu absorpce tepla materiálů různé tepelné kapacity látek. Počítá 
s tepelnou vodivostí stěn nádrže, na kterých je na termovizních snímcích zřetelné rozhraní látek. [11] 

4.2. Plovákové hladinoměry 

Plovákovou metodu snímání výšky hladiny řadíme mezi kontaktní techniky využívající těleso, 
které se vznáší na rozhraní dvou látek. Plovák musí mít vhodný tvar, nejčastěji koule nebo válec a 
dostatečný vztlak. Ten je dán hustotou materiálu plováku a jeho velikostí. Nejjednodušší plováky jsou 
z polystyrenu, složitější mají plášť z kovů a jsou plněny vzduchem či inertním plynem. [11] 

4.2.1. Plovákové spínače 

Nejrozšířenější verzí plovákových spínačů jsou magneticky ovládané jazýčkové spínače. 
Plovák obsahuje permanentní magnet. Pokud se přiblíží k jazýčkovým kontaktům, ty se vlivem 
magnetické síly přitáhnou a spojí tak kontakt. Jazýčky jsou konstruovány z magneticky měkkých 
materiálů. Pokud se dostanou z vlivu magnetické síly, sami se rozepnou. V sofistikovanějších 
systémech kde je potřeba snímat větší počet stavů lze použít takzvané vícepolohové plovákové 
systémy. U nich je na vodící tyči zapojen určitý počet jednostavových spínačů. [11] 

   
Obr.11: Plovákový spínač (vlevo), vícepolohový plovákový systém (vpravo) 
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4.2.2. Pseudospojité hladinové spínače 

U těchto hladinoměrů je plovák navlečen na vodící tyči a obsahuje permanentní magnet. 
V tyči je umístěna soustava jazýčkových spínačů s odporovou sítí dle obr. 12. Pohybem plováku se 
připínají rezistory a tím mění výsledný odpor. Podle počtu jazýčkových spínačů můžou mít tyto 
hladinoměry takřka spojitý výstup. [11] 

   
Obr.12: Pseudospojitý spínačový hladinoměr (vlevo), principielní schéma (vpravo) 

4.2.3. Odporové snímače a snímače s Hallovou sondou 

U odporových snímačů je plovák zavěšen na kyvné rameno. Pohybem hladiny se pohybuje 
rameno, které přenáší pohyb na jezdce odporového potenciometru. Nevýhodou takového systému je 
vzrůstající opotřebení odporové dráhy jezdce. 

Princip snímačů s Hallovou sondou je obdobný jako u odporových čidel. Místo odporové 
dráhy se ale snímá poloha permanentního magnetu. [11] 

 

   

Stator

S

N

Kruhový magnet

Hallova sonda

 
Obr.13: Odporový snímač (vlevo), snímač s Hallovou sondou (vpravo) 

  



 HLADINOVÝ SENZOR SE SÍŤOVÝM ROZHRANÍM   KAPITOLA IV 
 

19 
 

4.2.4. Snímače výšky hladiny s diferenciálním transformátorem 

Snímače s diferenciálním transformátorem LVDT pracují na principu změny vzájemné 
indukčnosti změnou polohy feromagnetického jádra, které obsahuje plovák v plovákové komoře. Mezi 
vlastnosti takového systému patří rychlá odezva, dobrá rozlišovací schopnost, ale malý měřící rozsah. 
[11] 

 
Obr.14: Snímač výšky hladiny s diferenciálním transformátorem 

4.2.5. Magnetostrikční hladinoměry 

Magnetostrikce je vlastnost feromagnetických materiálů při vlivu magnetického pole měnit 
rozměry, případně při deformaci měnit své magnetické vlastnosti. Snímač tvoří magnetostrikční tyč, 
kterou je vysílán asi 2µs dlouhý elektrický impuls. Permanentní magnet, který je součástí 
prstencového plováku okolo tyče vytváří svým magnetickým polem takzvanou podélnou magnetizaci. 
Impuls, který projde magnetostrikční tyčí, vytvoří v místě permanentního magnetu sloučením polí 
takzvanou šroubovicovou magnetizaci, která vyvolá zkrut tyče. Tato torzní vlna se šíří tyčí rychlostí 
přibližně 2800m·s-1. Ze známé rychlosti a časové prodlevy mezi vysláním proudového impulsu a 
zachycením mechanické odezvy lze spočíst polohu plováku. [11] 

 

 
Obr.15: Principiální schéma magnetostrikčního hladinoměru 
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4.3. Mechanické hladinoměry 
4.3.1. Vztlakové hladinoměry 

Princip hladinoměru je založen na Archimédově zákoně. Jeho konstrukce je velmi podobná 
plovákovým hladinoměrů, avšak vztlakové těleso má oproti plováku vyšší hustotu než měřená 
kapalina. Těleso se tedy pohybuje pod hladinou kapaliny a dle míry jeho potopení se mění jeho 
relativní hmotnost o tíhu vytlačené kapaliny. Výška hladiny je odvozena ze vztlakové síly dle vzorce 

( ) ghHSghSgHSF lt ⋅⋅−⋅−⋅⋅⋅−⋅⋅⋅= 2ρρρ ,  (7)  

kde S[m2] je průřez tělesa, H[m] je výška tělesa, h[m] je hloubka ponořené smočené části, ρt[kg·m-3] je 
hustota tělesa, ρl[kg·m-3] je hustota kapaliny, ρ2[kg·m-3] je hustota atmosféry nad hladinou. [11] 

 
Obr.16: Hladinoměr s vztlakovým tělesem 

4.3.2. Spouštěný plovák 

Principem tohoto měřícího systému, je cyklické spouštění a navíjení závaží (u sypkých látek) 
nebo plováku (pro kapaliny). V momentě kdy dochází ke znatelnému odlehčení odvíjení, se 
zaznamenává délka lana. [11] 

 

 
Obr.17: Systém spouštěné závaží nebo plovák 
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4.3.3. Membránové a lopatkové hladinové spínače 

Membránové hladinoměry využívají tíhu měřeného média působící na membránu. Membrána 
se pod tlakem prohne, což může být převedeno na funkci jednoduchého spínače nebo je snímána 
poloha membrány elektromagnetickým nebo piezoelektrickým systémem.  

Lopatkové hladinoměry jsou složeny ze dvou základních částí. První je motor o malém 
krouticím momentu. Druhou součástí jsou vhodně tvarované lopatky připevněné na vřeteno motoru. 
Funkce hladinoměru je založena na snímání momentového odporu na ose rotoru. Dojde-li 
k zablokování motoru je indikováno dosažení hladiny. V některých případech při zablokování, dochází 
k vypnutí motoru, jindy jsou motory konstrukčně upraveny pro dlouhodobé zablokování otáčení 
rotoru. Lopatky u těchto snímačů musí mít vhodný tvar dle snímaného média. [11] 

 

                                 
Obr.18:  Lopatkový spínač 

4.3.4. Vibrační hladinoměry 

Jedná se o hladinoměry tvaru tyče či ladičky. Principem je snímání útlumu či změny 
rezonanční frekvence při styku se snímaným médiem. Měnič připojený na ladičku ji rozechvívá na 
rezonanční frekvenci a nejčastěji piezoelektrický snímač zjišťuje frekvenční a amplitudové změny. 
[11] 

 

 
Obr.19: Vibrační hladinoměr 
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4.4. Vážní systémy 

U látek které samy zaujímají rovnovážnou hladinu a mají stálou hustotu lze měřit výška 
hladiny pomocí měření váhy. Měřené médium je umístěno v nádobě, která je umístěna na vážním 
systému. Nejobvyklejšími převodníky pro měření hmotnosti jsou tenzometry a hydraulické snímače 
s převodem na měření tlaku. Díky tepelné roztažnosti většiny materiálů je nezbytné systém doplnit o 
snímače teploty a provádět kompenzaci. [11] 

 
Obr.20: Vážní systém 

4.5. Tlakové hladinoměry 

Tlakové hladinoměry pracují na principu snímání velikosti hydrostatického tlaku, který vyvíjí 
svou tíhou sloupec kapaliny. Tento tlak je dán vzorcem 

ghP ⋅⋅= ρ  , (8)  

kde h[m] je výška sloupce kapaliny,  ρ[kg·m-3] je hustota kapaliny, g[m·s-2] tíhové zrychlení. Ze 
vzorce je patrné, že tlak je závislý mimo jiné na hustotě látky. Tím pádem je třeba sledovat jak 
hustotu, tak teplotu média a provádět korekci výpočtu výšky hladiny.  Dle fyzikálních zákonů tento 
tlak působí všemi směry a tak je možné jej měřit libovolně orientovaným čidlem.  

Použití tlakoměrů dělíme do kategorií: 
 měření tlakoměrem v otevřených atmosférických nádobách 
 měření tlakoměrem v uzavřených tlakových nádobách 
 měření probubláváním 

První dvě metody měření se zpravidla provádí jako diferenční měření dvou absolutních 
měření, které se následně vyhodnocuje výpočtem. V otevřených nádobách se měří hydrostatický tlak u 
dna nádrže proti barometrickému tlaku. U tlakových nádob se měří tlak mezi dnem nádoby a plynným 
prostředím nad hladinou. 

    
Obr.21: Měření hydrostatického tlaku v otevřených (vlevo) a uzavřených (vpravo) nádobách 
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Systém probublávání (tzv. bubbler) je založen na principu překonávání tlaku v ústí ponořené 
trubice. Tento tlak je přímosměrný výšce sloupce mezi ústím trubice a hladinou. Tlak v ústí trubice je 
odvozen ze vztahu 

ZpghP +⋅⋅= ρ  , (9)  

kde pZ je tlaková ztráta způsobená prouděním v trubici, h[m] je výška hladiny, ρ[kg·m-3] je hustota 
kapaliny, g je tíhové zrychlení ((6,67428 ± 0,00067) ·  10−11 N·m2·kg-2). 
Systém je složen ze zdroje tlakového vzduchu (nejčastěji kompresoru), regulátoru tlaku, který 
zajišťuje probublávání konstantním tlakem vzduchu a tlakoměru. Ústí trubice se opatřuje zářezem, aby 
docházelo ke konstantnímu pomalému probublávání a nikoli k velkým rázovitým únikům tlaku. [11] 
 

P R

K
   

P R

K
 

Obr.22: Měření výšky hladiny systémem probublávání (K – kompresor, R – regulátor průtoku 
vzduchu, P - tlakoměr) 

4.6. Elektrické hladinoměry 
4.6.1. Potenciometrické a vodivostní 

Potenciometrické snímání výšky hladiny lze uplatnit pouze na kapaliny s vodivostí alespoň 
100µS·cm-1. Systém tvoří nerezová tyč, která tvoří potenciometrickou odporovou dráhu. Vodivá 
kapalina pak tvoří jezdce, na němž je snímáno elektrické napětí odpovídající výšce hladiny. Nádoba, 
v níž je kapalina umístěna musí být kovová, nebo je nutné paralelně se sondou umístit druhou 
elektrodu spojenou s kostrou zařízení. [11] 

 

 
Obr.23: Potenciometrický hladinoměr  
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4.6.2. Odporové 

Odporové snímače jsou složeny z pevného pásku, na kterém je nanesena odporová vrstva, 
která tvoří odporovou dráhu. Okolo tohoto pásku je ovinut drát tak, aby se nedotýkal odporové dráhy, 
a celý systém je obalen v nepropustném, nevodivém, ale pružném pouzdru. Pokud se snímač ponoří do 
média, vlivem hydrostatického tlaku dojde k deformaci pláště. Ten přitlačí ovinutý vodič na 
odporovou dráhu a tím jí část vyzkratuje. Vzhledem k tuhosti pláště a velikosti hydrostatického tlaku 
nedochází ke smrštění bezprostředně pod hladinou. Pro vodu tak vzniká takzvaný offset okolo 10cm a 
je závislý na hustotě kapaliny a její teplotě. [11] 

 

 
Obr.24: Principielní schéma odporového snímače 
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4.6.3. Kapacitní 

Kapacitní senzory výšky hladiny pracují na principu detekce změny permitivity prostředí mezi 
elektrodami. K tomu se využívá malý vysokofrekvenční proud. U spojitých senzorů mají elektrody 
nejčastěji tvar válce, z toho jednu elektrodu může tvořit samotná nádrž. 
Kapacita je odvozena ze vztahu 
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kde C0 [F] je stálá kapacita, C1 [F] je kapacita ponořené části, C2 [F] kapacita části nad hladinou. 
Pro vodivé kapaliny je potřeba snímací elektrodu opatřit izolací, pak vodivá kapalina tvoří 

proměnnou plochu vnější elektrody. U nevodivých médií tvoří dielektrikum kapalina o proměnné 
výšce. [11] 

   
Obr.25: Kapacitní snímač pro vodivé (vlevo) a nevodivé (vpravo) kapaliny 

4.6.4. Termální 

Termální senzory pracují na principu vyhodnocování rozdílu teplotní vodivosti měřeného 
média. Čidlo je tvořeno dvěma odporovými teploměry. Jeden je pasivní a druhý aktivní (žhavený). 
Tyto teploměry jsou zapojeny do můstku. Pokud je hladina vysoko, teplota ze žhaveného teploměru je 
odváděna do okolí a odpory teploměrů zůstávají přibližně stejné. V případě, že hladina poklesne, 
začne se teploměr ohřívat a tím na můstku vznikne měřitelné napětí. [11] 

 
Obr.26: Schéma obvodu termálního hladinoměru  
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4.7. Optické hladinoměry 
4.7.1. Refrakční hladinoměry 

Refrakční hladinoměry využívají fyzikálních zákonů pro lom světla na dvou rozhraních. 
Světelný paprsek je směrován do optického hranolu či optického vlákna. V případě že je hranol 
ponořen v kapalině část světelného toku proniká do kapaliny a tak sníží svou intenzitu dopadající na 
optický detektor. [11] 

V PV

V P

P

 
Obr.27: Refrakční snímač hladiny neponořený (vlevo), ponořený (uprostřed), provedení s optickým 

vláknem (vpravo), V – vysílač, P – přijímač. 

4.7.2. Reflexní hladinoměry 

U reflexních laserových hladinoměrů je světlo emitováno zdrojem, odraz snímán a vzdálenost 
vypočítávána z doby letu. Vysílač i přijímač je umístěn v jedné ose. Pro zjišťování vzdálenosti je 
možno uplatnit dvou variant vysílání. [11] 

 Pulzní laser – vyšle krátký impulz světla a vzdálenost se vypočítá z doby návratu do senzoru. 
Tento systém klade velké nároky na výpočetní rychlost zpracovávajících obvodů. 

 Laser s amplitudovou modulací – amplituda paprsku je amplitudově modulována sinusovým 
signálem. Vyhodnocení vzdálenosti se provádí měřením fázového posunu mezi vyslaným a 
přijatým signálem. Rozsah měření je omezen na polovinu vlnové délky modulační frekvence. 

4.7.3. Kamerové systémy 

Jak už název napovídá, kamerové systémy vyhodnocují polohu hladiny pomocí analýzy 
obrazu z kamerových systémů. Obor zabývající se touto problematikou se nazývá videometrie. 
Prostředkem pro takové měření jsou CCD nebo CMOS senzory v kamerách, ty měří geometrické 
rozměry objektů z rozměrů snímaného obrazu. [11] 
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4.8. Ultrazvukové hladinoměry 

Jedná se o senzory pracující se zvukovým signálem, v pro člověka neslyšitelném pásmu. To je 
obvykle v rozmezí 20kHz až 50kHz. Na rozdíl od elektromagnetického vlnění se zvuk šíří 
prostřednictvím postupného podélného vlnění, čili zhušťováním a zřeďováním částic prostředí, kterým 
prochází. Rychlost zvuku ve vzduchu se pohybuje přibližně okolo 340m·s-1 a je velmi závislá na 
teplotě, v menší míře pak i na tlaku a vlhkosti. V principu existují dva systémy: 

 ultrazvukové hladinové spínače  
 ultrazvukové spojité dálkoměry  

 
Mezi výhody ultrazvukového měření patří bezkontaktnost. K největším nevýhodám patří 

závislost na vlastnostech prostředí mezi převodníkem a hladinou. [12] 

4.8.1. Ultrazvukové spínače 

U spínačů se zjišťuje útlum mezi vysílačem a přijímačem při výskytu sledovaného média. 
Jeho výstupem je tedy dvoustavová hodnota vyjadřující přítomnost či nepřítomnost látky v určité 
výškové hladině. Dle funkce je můžeme rozdělit na transmisní-absorpční a reflexní. 

 

      
Obr.28: Provedení transmisního-absorpčního spínače s odděleným vysílačem a přijímačem (vlevo), 

provedení v jednom konstrukčním celku (uprostřed), reflexní spínač (vpravo) 
 

Reflexní se od transmisních-absorpčních liší pouze v tom, že je senzor zavěšen na odvíjeném 
laně a při detekci kapaliny lze odečíst výšku hladiny z délky odvinutého lana. [11] 

4.8.2. Ultrazvukové spojité dálkoměry 

Dálkoměry mají vysílač i přijímač v jednom konstrukčním celku, někdy dokonce jako jedinou 
součástku, která umožňuje oba režimy. Vysílač vyšle krátký ultrazvukový impuls a přijímač po nějaké 
době zachytí odražený signál, takzvané echo. Při měření se pak vzdálenost sledovaného fázového 
rozhraní vypočítává ze známé rychlosti šíření ultrazvuku v médiu a doby letu od senzoru k cíli a zpět. 
Ve výjimečných případech je možno měřit výšku sloupce ode dna nádoby. Pak se snímá doba letu 
kapalinou k hladině a zpět. [12] 
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Obr.29: Principielní schéma kontinuálního ultrazvukového dálkoměru 

22 max

t
cLh

t
cL −=⇒=   (11)  

kde je c[m.s-1]rychlost šíření ultrazvuku v daném, t[s] naměřený čas, L[m] vzdálenost hladiny od 
snímače,  Lmax[m] výška nádrže. 

4.8.3. Převodníky 

Pro příjem a generování ultrazvukových signálů je nutno použít specializovaných převodníků. 
Mezi nejčastěji používané patří piezoelektrické a elektrostatické. Elektrostatické převodníky používají 
pro generování membrány z pokoveného plastu, která tvoří jednu elektrodu, která je elektrostatickými 
silami přitahována k druhé pevné elektrodě. Piezoelektrické převodníky využívají piezoelektrického 
jevu, při kterém dochází k deformaci piezoelektrického materiálu připojeného na zdroj elektrického 
napětí v případě vysílače a v případě přijímače dochází ke generování elektrického náboje, je-li 
mechanicky deformován příchozím signálem.  

Velmi podstatnou vlastností převodníků je jejich hlavní vyzařovací a přijímací charakteristika, 
která má tvar laloku s definovaným poklesem -3dB a šířkou obvykle okolo 15°. Mezi další vlastnosti 
patří doba doznívání (ringing), který neumožňuje použití převodníku, jako přijímače ihned po vyslání 
měřícího impulsu. Dozněv tak tvoří tak takzvanou mrvou zónu viz obr. 30 úsek B. 
 

 
Obr.30: Vyslaný a přijatý signál při měření (A-měřící impuls, B-ringing, t-doba letu, t1-doba letu k cíli, 

t2-doba letu k přijímači) 
 

Mezi vlastnosti ultrazvukových převodníků je třeba zmínit velikost jejich měřícího rozsahu. 
Minimální měřitelná vzdálenost je dána právě mrtvým pásmem často se pohybuje v rozmezí od 0,2m 
do 0,8m. Maximální měřící rozsah je pak dán minimální dopadovou energií, která je závislá na 
vzdálenosti a útlumu prostředí. [12] 
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Obr.31: Energetická bilance ultrazvukového hladinoměru (1 - energie vyslaného signálu, 2 a 6 - ztráta 

energie útlumem v prostředí, 3 - energie dopadající na povrch cíle, 4 - ztráta energie absorpcí 
v měřené látce, 5 - odražená energie, 7 - rušení z prostředí a interferované odrazy, 8 - energie 

přijatého signálu) 
 

4.8.4. Vliv okolního prostředí na měření 

Jak již bylo popsáno výše, měřená vzdálenost od hladiny se získává výpočtem z naměřené 
doby letu a rychlosti zvuku, která je ovšem proměnná dle vztahu 
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kde p0[Pa] je tlak plynu při teplotě 0 °C, ρ0[kg·m-3] příslušná hustota a γ součinitel teplotní 
rozpínavosti plynu.  

Vlivy jako je vlhkost či tlak prostředí hrají při měření poměrně malý vliv a jejich kompenzace 
je nutná pouze u velmi přesných měření. Oproti tomu však vliv teploty prostředí je nutné kompenzovat 
vždy. Rychlost zvuku zjednodušená použitím konstant pro některé látkové prostředí je daná vzorcem 

[ ],m.s-1TRc ⋅⋅= κ , (13)  

kde κ je adiabatická konstanta (1,402 pro vzduch), R je plynová konstanta (287,05J·Kg-1·K-1) a T je 
termodynamická teplota (t[°C]+273,15K). 

Pro vzduch pak platí zjednodušená rovnice 

[ ],m.s607,057,331 -1tc ⋅+=  (14)  

kde t [°C] je teplota okolí. 
Z toho tedy plyne, že vliv teploty je asi 0,6 násobný. Pro kompenzaci vlivu teploty lze použít 

dvou možných prostředků. Tím prvním je měření teploty okolí a následná rekalkulace vzdálenosti. 
Tato metoda má však úskalí pokud není teplota stejná ve všech bodech vzdálenosti. Pak je 
kompenzace měřením teploty velmi obtížná. Druhou variantou je metoda referenčního měření, kdy se 
využije zjištění rychlosti zvuku měřením proti překážce o známé vzdálenosti. [12] 
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4.8.5. Vliv umístění senzoru a kompenzace 

Pro získání korektních výsledků ultrazvukového měření vzdálenosti je potřeba dbát určitých 
zásad při umisťování senzoru. Nesprávné umístění senzoru vede až k odstavení měřícího procesu. 
V první řadě je potřeba brát v úvahu veškeré pevné překážky, jako jsou míchadla, potrubí, vtokové a 
odtokové uzávěry a podobné, a hlavní směrový lalok čidla směrovat dále od nich. Dále je vhodné 
neumisťovat senzor do středu vrchlíku nádrže, takový to senzor je citlivý na interferované odražené 
signály.  

Oproti vyslanému impulsu je přijatý signál většinou zkreslen a utlumen. Tuto skutečnost 
můžou ošetřovat složité korelační a šum potlačující algoritmy, technika CFD (constant fraction 
discriminator), nebo metoda mapování prázdné nádoby. [12] 

4.9. Radarové hladinoměry 

Radarové hladinoměry využívají k měření elektromagnetické vlnění okolo, které se šíří 
prostředím rychlostí světla. Díky tomu odpadá kompenzace vlivu teploty, řeší se pouze účinek útlumu 

prostředí. Nevýhodou je pak, že snímaný materiál musí mít permitivitu alespoň εr >2, protože médii 

s nižší permitivitou záření prochází s malým nebo žádným odrazem.  Radarové hladinoměry umožňují 
v podstatě dvě metody měření: [12] 

4.9.1. Pulzní metoda 

Pulzní hladinoměry mají princip velmi podobný jako ultrazvukové hladinoměry. Signál o 
frekvenci okolo 10GHz se periodicky vysílá směrem k hladině. Část signálu se vrací zpět k přijímači. 
Z času od vyslání po příjem odrazu se stanoví výška hladiny. Metoda klade velké nároky na přesnost 
měření času, který se pohybuje řádově v pikosekundách. [12] 

4.9.2. Frekvenční metoda 

Frekvenční metoda je založena na principu vysílání spojitého signálu s proměnnou frekvencí. 
Vyslaný signál plynule mění frekvenci od  fmin do fmax. Z rychlosti přelaďování a naměřených frekvencí 
vyslaného a přijatého signálu se vypočítá výška hladiny. Princip zobrazuje obrázek č. 32, z toho je 

patrné, že z diference frekvence ∆f = f1 – f0 lze stanovit diferenci času ∆t = t1 – t0 a tím vzdálenost. [12] 

 
Obr.32: Princip frekvenční metody  
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4.10. Radiační hladinoměry 

Radiační, někdy také nazývané izotopové či nukleární hladinoměry využívají k měření pokles 
jev, při kterém intenzita záření klesá úměrně se sílou měřeného materiálu. Jako zářiče se používají 
izotopy s dlouhým poločasem rozpadu jako třeba kobalt 60Co nebo cesium 137Cs. Díky dlouhému 
poločasu rozpadu si tyto prvky ponechávají po dlouhou dobu stabilní intenzitu záření a tím se 
prodlužuje interval pro kalibraci. Pro měření se využívá gama záření, které svými účinky není schopné 
radioaktivizovat měřené médium. Jako detektory nejčastěji slouží Geiger-Müllerova trubice nebo 
scilantační detektor.  
Absorpci gama paprsků lze popsat rovnicí 

deA ⋅⋅−= ρµ , (15)  

kde µ[-] je činitel absorpce závislý na materiálu a záření, ρ[kg·m-3] je hustota materiálu, d[m] je 
tloušťka materiálu.  

Mezi výhody takovýchto měřičů patří možnost použití v agresivním prostředí, vysokotlakých 
systémech, v prostředí o extrémně vysoké či nízké teplotě a tlacích, v potravinářském průmyslu a 
zásadní výhodu tvoří bezkontaktní měření přes stěnu nádoby. [12] 

 

   
Obr.33: Izotopové hladinoměry spojitý (vlevo), stavoznak (vpravo) 
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5. Návrh měřícího zařízení 

Cílem diplomové práce je vytvořit funkční prototyp embedded zařízení s ethernetovým 
rozhraním, které bude měřit výšku hladiny v jímce, studni, rezervoáru vody nebo podobných velkých 
nádržích. Funkce zařízení v průběhu realizace byla rozšířena o 4 dvoustavové vstupy, 4 ovládané 
výstupy a snímač teploty. Vstupní porty poslouží jednak při inicializaci zařízení a také pro jednoduché 
zjišťování mezních stavů hladiny pomocí hladinových spínačů, nebo indikaci stavu ventilů a podobně.  
Výstupní ovládané porty jsou opatřeny reléovým výstupem. Dva z nich jsou vyhrazeny pro 
automatizované spouštění či rozpínání elektrického okruhu čerpadla nebo vypouštěcího ventilu a dva 
pro blíže nespecifikované účely spínání. Uvedené zařízení by mělo být přijatelné ceny, z běžně 
dostupných elektronických komponent a vybaveno napájením po datovém vodiči, což usnadňuje 
instalaci senzoru. 

Z teoretického rozboru webových senzorů je patrné, že celé zařízení je z hlediska návrhu nutné 
rozdělit na řadu bloků, mezi které patří ethernetový řadič, řídící procesor, senzory neelektrických 
veličin, část napájení po datových vodičích, vstupní a výstupní porty.  

Vzhledem k nárokům na rychlost připojení a množství přenášených dat plně postačuje 
Ethernet verze 10Base-T. Pro popisovanou realizaci vyhovuje čidlo vzdálenosti s přesností přibližně 
±1cm. Provedení napájení by mělo splňovat požadavky univerzálnosti pro provoz i v sítích bez 
přepínačů s podporou PoE, tedy možnost připojení externího zdroje, například bateriového bloku či 
solárního panelu. 

 

 
Obr.34: Blokové schéma navrhovaného zařízení 
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5.1. Výběr Ethernet řadiče/řídícího mikroprocesoru 

Pro připojení zařízení do sítě ethernet je nutné použít speciálního čipu, který má 
implementovanou fyzickou a linkovou vrstvu. Z hlediska architektury jsou možné dvě varianty: [1] 

 samostatný čip nebo modul, který zastává funkci převodníku ethernet/jiná sběrnice, který je 
nutné připojit k řídícímu mikroprocesoru 

 mikroprocesor s integrovaným ethernet modulem 

 

Samostatný čip nebo modul 
Nejznámějšími představiteli architektury samostatného převodníku jsou řadiče: 

 ENC28J60 od firmy Microchip 
 moduly Charon I a II 
 Spinet od firmyAsix  
 nanoLan Reach od firmy Connect One 
 RTL8019AS od firmy Realtek Semi-Conductor 
 Xport od firmy Lantronix 

 
Jednotlivé moduly se od sebe liší hlavně převodním rozhraním (I2C, SPI, RS-232, paralelní 

sběrnice), vnitřní mezipamětí a firmwarem, který v některých případech obsahuje z ethernetu 
přístupný konfigurační software. 

Mezi výhody tohoto řešení patří možnost využití méně výkonných a tudíž i levnějších a 
jednodušších mikroprocesorů a fakt, že moduly mají zaručenou funkčnost. Nevýhodou je pak značná 
nekompaktnost řešení, omezení daná sběrnicí převodníku na straně k procesoru a komplikované 
připojení napájení po ethernetu. 
 

Speciální mikroprocesor 
  Druhou variantou je použití speciálních čipů, které mají řadič ethernetu integrovaný v sobě 
jako jednu z periferií. Taková architektura se také nazývá SOC. Ethernetový řadič má v čipu 
vytvořenou fyzickou a linkovou vrstvu, které se konfigurují pomocí speciálních funkčních registrů. 
Ostatní vrstvy se realizují pomocí firmwaru procesoru. V oblasti mikroprocesorové techniky 
zabývající se touto technologií nejvýrazněji působí firmy Microchip (PIC18Fx7Jxx a 
PIC32MX6xx/7xx) a Freescale (Coldfire MFC52xxx).  
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5.2. Výběr hladinoměru 

Na trhu se nachází celá řada dálkoměrů a specializovaných snímačů hladiny lišících se 
především přesností, rozsahem měření, cenou, provedením a komunikačním rozhraním. Při výběru 
vhodného typu snímače pro konkrétní provozní aplikaci je zapotřebí brát v úvahu: [11] 

 fyzikální a chemické vlastnosti měřeného média (kapalina, pevné částice, výbušné či agresivní 
látky, elektrická vodivost,…) 

 měřící metoda (kontaktní, bezkontaktní) 
 charakter okolního prostředí a podmínky měření (teplotní a tlakové rozsahy okolí) 
 požadavek na spojité či nespojité snímání stavu hladiny 
 specifikace účelu měření 
 signalizace mezních stavů 
 regulace stavu hladiny 
 zjišťování množství náplně (bilanční měření) 
 měřicí rozsah (minimální a maximální výška hladiny) 
 druh výstupních dat (analogový, digitální, reléový, displej,…) 
 požadavek na přesnost měření  
 ekonomické náklady na zařízení 

 
Hlavní kritéria při výběru měřícího senzoru této diplomové práce byla snadná instalace, kterou 

umožňují nejlépe bezkontaktní dálkoměry (Optické, Ultrazvukové, Radarové, Radiační). 
 Rozsah měření definovaný výškou vodního sloupce. Ten se u standardních, širokých studní 

pohybuje okolo 3m až 4m. Běžné IR a laserové optické dálkoměry nesplňují buď požadavek 
na rozsah měření, nebo mají problémy s měřením výšky hladiny odrazem od rozhraní těchto 
médií. 

 Přesnost, cena a dostupnost adekvátní dané aplikaci. Mezi cenově dostupné čidla, řádově 
okolo 1000Kč, patří ultrazvukové čidla pro hobby robotiku a měření. 

 Vzhledem k faktu, že většina průmyslových čidel od renomovaných firem (VEGA, 
SONOLEVEL, Enders&Hauser a další) využívají výstupu v podobě proudové smyčky. Je 
vhodné, aby připojené čidlo mělo také tento výstup. Ten by v případě nasazení v jiných 
podmínkách umožňoval jednoduchou výměnu senzoru za jeho průmyslovou verzi.  
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5.3. Výběr senzoru teploty 

Pro měření teploty existuje velké množství měřících metod a snímacích prvků. Teplotní 
senzory jsou založeny na změně fyzikální (nejlépe elektrické) veličiny vlivem změny teploty 
měřeného prvku, či prostředí. Takovéto změny využívají celé řady fyzikálních jevů popsaných 
v odborné literatuře. Jednotlivé senzory se liší především citlivostí, přesností, linearitou a měřícím 
rozsahem. Mezi nejběžnější typy snímačů patří: 

 termočlánky  
 diodové senzory 
 odporové teploměry a termistory 
 infračervené teploměry 
 bimetalové teploměry 
 snímače s roztažitelnými kapalinami 
 snímače se změnou stavu 
 inteligentní senzory 

 
Problematika měření teploty je velmi rozsáhlá. V této diplomové práci plní teplotní senzor 

doplňkovou funkci měření okolní teploty v prostředí nádrže vody a může sloužit pro rekalibraci 
hladinoměru. Pro svou jednoduchost jsou stále nejpopulárnější snímače se změnou odporu. Tyto 
senzory lze k řídícímu mikroprocesoru připojit jednoduše přes A/D převodník. V případě že vztah 
mezi teplotou a změnou odporu není lineární, je potřeba provést programovou, či hardwarovou 
linearizaci převodní charakteristiky.  

Dva klíčové typy jsou odporové teploměry a termistory. Odporové teploměry jsou založeny na 
změně odporu v kovu, který s teplotou více nebo méně lineárně vzrůstá. Termistory jsou založeny na 
změně odporu v keramickém polovodiči, odpor klesá nelineárně s rostoucí teplotou.  

Rozdělují se na: [2] 
 NTC (negastory)  
 PTC (pozistory)  
 Monokrystalické senzory  

5.4. Návrh vstupních a výstupních portů 

Vstupní porty 
Mikroprocesor, který bude řídit celý proces měření a komunikaci po ethernetu by měl být 

vybaven dostatečným počtem pinů, jež mohou sloužit pro indikaci dvoustavové úrovně. Vzhledem 
k rušení, velikostech napěťových a proudových úrovní je nutné vstupní porty galvanicky oddělit. 

Známé způsoby galvanického oddělení: 
 Transformátorová vazba 
 Optočlenová vazba 
 Motorgenerátor 
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Výstupní porty 
 Stejně jako u výstupních portů bude pro tento účel uzpůsobena skupina pinů mikroprocesoru. 
Embedded zařízení není schopné dodávat vysoké napětí a proudy potřebné k provozu přípojných 
elektronických zařízení. Výstupní porty budou tedy realizovány přes galvanické oddělení ve formě 
dvou či třípolohových elektricky ovládaných spínačů (relé).   

5.5. Výběr varianty a hardware pro PoE 

Problematika napájení po datovém vodiči je podrobně rozebrána v teoretickém rozboru. Z ní 
vyplývá, že dle normy existují tři varianty, kterými lze realizovat PoE. 

V praxi se pro realizaci napájeného zařízení uplatňují dvě možné varianty. První neobsažená 
v normě je složena z napájeného zařízení a vložného zařízení, které distribuuje výkon pomocí volných 
párů vedení a nepoužívá žádného managementu. Mnozí výrobci takovéto zařízení nazývají „PoE 
splitter či injektor“, přičemž napětí se kterým pracuje, nemá jednoznačně definovanou úroveň. 
Napájené zařízení je pak složeno v lepším případě pouze z DC/DC měniče nebo jednoduchého 
stabilizátoru. Takovéto zařízení lze efektivně používat pouze v domácích a amatérských podmínkách 
s nezaručenou spolehlivostí proti poruchám na vedení a rušení. 

Druhou variantou realizace PD je použití některého z integrovaných obvodů. Mezi 
nejvýraznější výrobce takovýchto čipů se řadí firmy Maxim (MAX5969 a MAX594x), Silicon Labs 
(SI3400/1), National Semiconductor (LM507x), Texas Instruments (TPS2375x) a Linear Technology 
(LTC426x a LTC427x). 
Všechny obvody mají společný způsob vyloučení napájecího napětí skrz dvojici usměrňovacích 
můstků připojených na středy ethernetového transformátoru a volné páry vodičů.  
Hlavní parametry, ve kterých se obvody liší, jsou: 

 transformace napětí na úroveň vhodnou pro napájené zařízení – to může být realizováno 
pomocí separovaného DC/DC měniče nebo pomocí transformátorů 

 velikost výstupního napětí pro napájené zařízení – většina obvodů podporuje pouze 
jednoúrovňový výstup o velikosti 12V, 5V nebo 3,3V. 

 provedení zpětnovazebních obvodů – může být realizováno pomocí optočlenu nebo 
signálového transformátoru 

5.6. Mechanická konstrukce 

Zařízení bude tvořeno dvěma moduly. Hlavní deska, která bude obsahovat všechny potřebné 
rozhraní a řídící mikroprocesor. Senzorový modul, který bude oddělený od hlavní desky, aby bylo 
možné vhodně provést instalaci a v případě potřeby či poruchy tuto část vyměnit.  
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6. Realizace měřícího zařízení 
6.1. Mikroprocesor 

Díky velice zajímavé podpoře firmy Microchip ve formě předzpracovaného programového 
vybavení, příznivé ceně a dostatečnému programovému prostoru padl výběr na procesor řady 
PIC18Fxxjxx. Jedná se o osmibitové procesory vybavené Ethernetovým rozhraním, které obsahuje 
fyzickou vrstvu a metody přístupu k médiu. Při bližším seznámení s touto řadou procesorů se pro své 
parametry jevil nejvýhodněji procesor s označením 18F67j60. Jedná se o čip v pouzdře TQFP64 
s následujícími parametry: 

 8bit jádro s architekturou RISC 
 128kByte FLASH programové paměti 
 3808bajt RAM  datové paměti 
 39 I/O pin, některé vstupy 5V tolerantní 
 rychlost CPU 10,5 MIPS při taktovací frekvenci 42MHz 
 11kanálový 10bitový A/D převodník 
 Master Synchronous Seriál Port (MSSP) – I2C a SPI 
 USART modul – RS-232, RS-485, LIN 
 Ethernet modul 802.3 (10Base-T) 
 napájecí napětí 2V až 3,6V 

 
Ústředním prvkem mikročipu je jeho ethernetový port kompatibilní s normou IEEE 802.3. 

Bližší princip popisuje blokové schéma Ethernetového modulu přejaté z datasheetu obvodu. 

 
Obr.35: Ethernetové rozhraní 
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Celý ethernetový modul se skládá z 5 hlavních funkčních bloků. 
 PHY transciever (vysílač/přijímač), který provádí kódování a dekódování analogových dat 

z kroucené dvojlinky a odesílá, či přijímá je přes síť. 
 Modul, který implementuje MAC IEEE802.3 kompatibilní s MAC logikou a nabízí 

nezávislé rozhraní managementu pro ovládání fyzické vrstvy MIIM. 
 Nezávislou 8Kbyte RAM vyrovnávací paměť pro uložení paketů, které byly přijaty a které 

se mají odeslat. 
 Arbiter nebo také rozhodčí, který slouží pro kontrolu přístupu k vyrovnávací RAM paměti. 

Arbiter umožňuje přístup k vyrovnávací paměti, pokud si to mikrokontrolér vyžádá, skrz 
metodu přímého přístupu DMA. 

 Rozhraní registrů (SRFs), které funguje jako interpreter příkazů a vnitřních stavových 
signálů mezi modulem a mikrokontrolérem. 

 Řadič led, který umožňuje zobrazovat stav navázání spojení a aktivitu na kroucené dvojlince. 
 
Pro správnou funkci je nutné mikroprocesor vybavit soustavou blokovacích kondenzátorů, 

které zabraňují kolísání napájecího napětí při práci mikroprocesoru. Hlavně při aktivním používání 
ethernetového portu. Dle datasheetu obvodu, je pro správnou činnost ethernetového rozhraní nutné 
připojit krystal o frekvenci 25MHz a pomocí odporníku RBIAS nastavit klidový pracovní proud. Mimo 
jiné je k čipu vhodné umístit několik součástek sloužících při programování. [13] 

 
Obr.36: Základní zapojení procesoru 
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Ethernetový transformátor 
Pro připojení do sítě pomocí dvou kroucených párů (10Base-T) je nutné připojit k čipu 

galvanické oddělení ve formě Ethernetového transformátoru a několika pasivních součástek. 

 
Obr.37: Připojení ethernetového konektoru k mikroprocesoru [13] 

 
 V datasheetu použitého mikroprocesoru je uvedeno doporučené zapojení ethernetového 
transformátoru a konektoru k fyzické vrstvě čipu dle předchozího obrázku. Kvůli implementaci 
napájení po datovém kabelu bylo nutno upravit zapojení a použití součástek. Pro vyloučení napájecího 
napětí z datových a volných párů je nutný transformátor s vyvedenými středy vynutí. Výběr padl na 
konektor firmy Midcom s označením MIC66011-5171T-LF3, který tvoří kompaktní zapojení 
konektoru, ethernetového transformátoru a navíc je vybaven Graetzovými můstky. Signalizaci stavu 
připojení a přenosu na datových párech obstarává zelená a žlutá led dioda. 

 
Obr.38: Připojení ethernetového transformátoru k fyzické vrstvě procesoru 
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6.2. Programové vybavení 
6.2.1. Firmware mikroprocesoru 

 Firma Microchip poskytuje pro akademické použití překladač C a vývojové prostředí MPLAB 
zdarma. K nahrání softwaru do MCU slouží programátory například PicKit2, PicKit3, JDM 
programátor, IC-prog, ICD2 a ICD3. 

Problematika ethernetu a všech jeho protokolů není triviální, proto firma microchip vyvinula 
předzpracovaný software ve formě modulů a knihoven zvaný TCP/IP Stack, optimalizovaný pro 
procesory řady PIC18, PIC24, dsPIC a PIC32. Klíčovými vlastnostmi Stacku jsou: 

 podpora protokolů ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP, TFTP 
 socketová podpora pro TCP a UDP 
 NetBIOS Name Service, DNS, Ethernet Device Discovery 
 podpora pro C18 MPLAB, C30 a C32 překladače 
 je psán v jazyce C o velikosti 28kB až 34kB kódu, v závislosti na použitých modulech 

 
Stack stejně jako RM-OSI model je rozdělen do několika vrstev, kde každá vrstva zpřístupňuje 

služby z jedné nebo více vrstev pod ní. Zdrojový kód pro každou ethernetovou službu je separovaný 
v samostatném souboru, zatímco rozhraní API jsou definovány prostřednictvím záhlaví a 
hlavičkových souborů. Některé z vrstev Stacku musí být schopny vykonávat časové operace 
asynchronně. Aby bylo možné splnit tento požadavek, tak Stack využívá techniku zvanou kooperativní 
multitasking. V takovém multitaskingu, kde existuje více než jeden úkol, si každý z úkolů splní svou 
pracovní funkci a vrátí prostředky hlavnímu řídícímu programu, který je přerozděluje dalším úkolům. 
Oproti klasickému OSI modelu jsou ve Stacku definovány dva další moduly StackTask, který řídí 
operace TCP/IP Stacku včetně jeho modulů a ARPTask, který řídí služby ARP vrstvy.  

 
Obr.39: Podoba Stacku vycházející z OSI modelu 

 
Konfigurace Stacku se provádí povolováním a zakazováním jednotlivých služeb, nebo 

nastavením konkrétních parametrů. Většina těchto služeb je definována v hlavičkovém souboru 
StackTsk.h. [14] 
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Přehled hlavních modulů Stacku s popisem jejich API: [14] 
 MAC – modul zastává funkci NIC, který slouží pro vzájemnou komunikaci po síti. Původně 

byl navržen pro řadiče RTL8019AS. Díky tomu že má modulární strukturu, umožňuje 
implementovat vlastní metody přístupu i na jiném řadiči. Využívá pro přenos dat on-chip 
SRAM vyrovnávací paměť, která poskytuje data pro vyšší vrstvy architektury. Dále provádí 
kontrolní výpočet (IP checksum) v této paměti.  

 SLIP – umožňuje jednoduché IP spojení zpravidla architektury one-to-one, kde se hostitelský 
počítač chová jako klient. API poskytované SLIP modulem jsou v podstatě stejné jako ty 
v MAC. Oproti MAC ale SLIP používá řízený přerušovaný řízený sériový přenos dat. 

 ARP a ARPtask – ARP služba je ve Stacku tvořena dvěma moduly. První ARP.c vytváří 
ARP primitivy, které poskytuje ARPtsk.c a ten provádí kompletní služby. ARPtask pracuje 
jako kooperativní stavový automat, který odpovídá na ARP požadavky vzdáleného počítače. 
Odpovědi na ARP požadavky uchovává ve vyrovnávací paměti, ze které je poskytuje vyšším 
vrstvám. ARP může pracovat v režimu server nebo server/klient. 

 IP – tato vrstva je implementována v souboru IP.c s hlavičkovým souborem IP.h. Definuje 
služby poskytované vrstvy a v této architektuře je vrstva pasivní. To znamená, že nemá 
reagovat na IP pakety dat. Místo toho vyšší vrstvy použijí IP primitivy a pro načtení a 
interpretaci paketu a přijmou příslušná opatření. Specifikace vyžaduje, aby IP místního 
hostitele generoval jedinečný 16-bit identifikátor pro každý přenášený paket. To umožňuje 
rozpoznat duplicitní pakety a odstranit je. 

 ICMP – Normálně ICMP slouží k odesílání a přijímání IP chyb a diagnostických zpráv. Ve 
Stacku je tato vrstva pasivní. Nereaguje na datové ICMP pakety ale místo toho používají vyšší 
vrstvy jejích primitiv pro přenos, interpretaci a následné zpracování ICMP paketů. Je-li to 
povoleno tak se tento modul stará také „ping“ pakety. 

 TCP – je aktivní vrstva. Stahuje TCP pakety a reaguje na vzdálené hostitele. Je 
implementovaný jako kooperativní úloha, neboť provádí automatizovaně operace bez znalosti 
původní aplikace. Počet TCP socketů je omezen velikostí paměti na 253. Pro funkci HTTP 
serveru umožňují aplikace vyšších vrstev udržovat vícenásobné spojení s TCP vrstvou. 

 UDP – vrstva je stejně jako TCP aktivní a definuje služby poskytované vrstvy. Umožňuje 
stahování a odesílání UDP paketů. Velikost paměti umožňuje práci s až 254 UDP sockety a 
umožňuje udržovat simultánní UDP spojení. 

 DHCP – tvoří aktivní vrstvu, která vysílá požadavky a automaticky dekóduje odpovědi. 
Hlavní funkce tohoto modulu jsou: 

o konfigurace IP adresy, brány a masky podsítě 
o automatizované pronajímání a prodlužování času DHCP přiřazování adres 
o plně automatický provoz bez zásahu uživatele aplikace 

Při provádění přidělování adres je nutné ošetřit, aby neprobíhala síťová komunikace. Pro 
správnou konfiguraci DHCP modulu musí síť obsahovat alespoň jeden DHCP server. 

 IP Gleaning – je nenormalizovaná metoda přiřazování IP adres pomocí ping signálů. Využívá 
moduly ICMP a ARP. Adresa se nastavuje z adresy ping příkazu. 

 MPFS – je souborový systém který slouží k ukládání webových stránek. Ty mohou být 
uloženy v externí EEPROM paměti nebo v paměti mikroprocesoru. 
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6.2.2. Obslužný počítačový program 

Pro vytvoření obslužného programu k čidlu bylo využito programovacího prostředí Microsoft 
Visual Basic se stejnojmenným programovacím jazykem. Jedná se o objektově orientovaný 
programovací nástroj využívající podporu .NET Frameworku. Takzvaný „dodnet“ nekompiluje přímo 
do strojového kódu, ale do mezikódu CIL. Tento mezikód se zabalí do .EXE souboru a distribuuje se 
na uživatelské počítače v této podobě. V momentě, kdy se program spustí, se teprve program 
zkompiluje metodou JIT na strojový kód, kterému rozumí procesor.  

Komunikace mezi počítačem s aplikací a webovým senzorem je realizovaná metodou 
požadavek/odpověď. Komunikace je tedy založená na principu klient-server, kde funkci serveru 
zastává webový senzor a funkci klienta zastává aplikace na počítači. Aplikace si s ethernetovým 
senzorem vyměňuje data prostřednictvím paketové komunikace a UDP/IP protokolu. Rámce mají 
definovanou strukturu, která v datové části obsahuje sled ASCII znaků, na základě kterých senzor 
„rozklíčuje“ jakou proceduru má vykonat. Na straně klienta jsou jednotlivé příkazy jasně definovány 
jako programové proměnné, které volají funkci GetBytes. Na straně serveru jsou jednotlivé příkazy 
přebírány funkcí UDPGet a identifikovány přes kaskádově řazené funkce switch.   

 
Obr.40: UDP paket 

 
Obr.41: Struktura vysílaných (vlevo) a přijímaných (vpravo) dat 
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Obr.42: Záznam vyslaného požadavku (nahoře) a přijaté odpovědi (dole) z programu Wireshark 

6.2.3. GUI obslužného počítačového programu 

Prostřednictvím grafického terminálového klienta uživatel sestaví požadavek, který se odešle 
na web senzor. Pro připojení k senzoru je třeba nastavit IP adresu a port serveru a stisknout tlačítko 
připojit. V následujícím poli se objeví stav připojení. Je-li zařízení správně připojeno a rozpoznáno, 
objeví se status „Připojeno!“ v opačném případě „Chyba připojení!“. 

 Následují dva volné přepínače. Jejich stav, respektive překlopení kotvy relé, je vizualizováno 
barevně v poli ovládacího tlačítka spolu s nápisem „On“ v sepnutém a „Off“ v rozepnutém stavu.  

Stav dvoustavových snímačů lze vyčíst sepnutím ovládacího tlačítka a jejich status se rovněž 
rozpoznává barevnou změnou pole odpovídajícího snímače.  

Hladinoměr a teploměr se spouští příslušným tlačítkem, avšak vyčítání naměřených hodnot se 
do vypnutí provádí cyklicky každých 100ms. Tlačítko záznam měření umožňuje exportovat naměřené 
hodnoty do textového souboru. Ten je nutné vytvořit na disku C:\UDPhladinomer.txt. Záznam 
naměřených dat má tvar: 

 

 
Obr.43: Ukázka ukládaných naměřených dat 
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Dva následující vypínače pracují s naměřenou hodnotou výšky hladiny, kterou cyklicky 
porovnávají a překlápí kotvu relé podle požadavků uživatele, případně je lze ovládat i manuálně. 
Hodnotu v cm pro porovnání lze nastavit v celém rozsahu měření.  

Druhá polovina tohoto terminálu je vyhrazena pro výčet nastavení a konfiguraci ethernetového 
portu. Nastavení se provádí při běhu zařízení odesláním všech parametrů a opětovným připojením 
k zařízení.  

Poslední verze firmwaru mikroprocesoru pracuje v režimu automatického přidělování IP adres 
pomocí DHCP serveru (pravá polovina GUI se tedy nepoužívá). Režimy statického a automatického 
přidělování adres lze měnit pouze úpravou firmwaru a to zakomentováním, či odkomentováním řádku 
#define STACK_USE_DHCP v hlavičkovém souboru StackTsk.h. 

 

 
Obr.44: Obslužný terminálový klient  
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6.3. Ultrazvukový dálkoměr  

 
Obr.45: Ultrazvukový senzor SRF06 

Čidlo s označením SRF06 je cenově dostupný ultrazvukový dálkoměr s proudovým výstupem 
v rozsahu 4mA až 20 mA. Senzor je napájen z proudové smyčky s vlastním odběrem potřebným pro 
činnost zařízení 4mA a nevyžaduje tak další napájecí vodiče. Rozsah měření je od 2cm do 510cm, to 
odpovídá jmenovitému proudu 4mA+31,37uA/cm. Pro regulérní chod senzor vyžaduje napájecí napětí 
9V až 24V. Měření provádí čidlo automaticky každých 70ms až 100ms. 

SRF06 je čidlo je pro připojení vybavenou pouze dvěma svorkami a proti přepólování je 
obvod chráněn usměrňovací diodou.  Pro vyčítání naměřených hodnot pomocí A/D převodníku se více 
hodí napěťový výstup. Jako jednoduchý převodník poslouží rezistor zapojený dle následujícího 
obrázku.  

  
Obr.46: Návrhové schéma (vlevo) a schéma připojení čidla k A/D převodníku (vpravo) 

 

Za předpokladu že dostačující přesnost měření je ±1cm, krok čidla je 31,37uA/cm=∆I , 
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Minimální hodnotě naměřené vzdálenosti IOUTmin=4mA pak odpovídá napětí 
UOUTmin=410,922mV, maximální vzdálenosti IOUTmax=20mA odpovídá UOUTmax=2,054V. Minimální 
hodnota napětí pro provoz dálkoměru je 9V. Jestliže je 2,054V vedeno přes odporník na zem pak 
minimální smyčka řídícího napětí je asi 11,054V (9V+2,054V). Pro reálný provoz k napájení čidla se 
tedy hodí jako nejideálnější použití 12V stabilizátorů.  
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Pěti-pinový konektor na těle senzoru slouží k programování řídícího mikroprocesoru PIC 
16F630 a při provozu musí zůstat nepřipojen, jinak by ovlivňoval funkci ultrazvukového sonaru. 

Nevýhodou toho senzoru je jeho široká vyzařovací charakteristika 55°, kterou zobrazuje 
následující graf. Jednoduchým měřením se pak dá prakticky zjistit, v jakých vzdálenostech dálkoměr 
reaguje na boční překážky. [15] 

   
Obr.47: Vyzařovací charakteristika senzoru 

6.4. Senzor teploty 

Pro měřící účely dané aplikací vyhovuje levný, aktivní termistor od firmy Microchip 
s označením MCP9700.  

Základní vlastnosti senzoru: 
 Tří-vývodové pouzdro TO-92 
 Teplotní rozsah -40°C až +125°C 
 Teplotní koeficient 10mV/°C 
 Typická přesnost ±1°C  
 Proudový odběr 6µA 
 Napájecí napětí 3,3V až 5V 

 
Tento senzor se řadí mezi analogová čidla, která převádí teplotu na výstupní napětí. Velkou 

výhodou tohoto senzoru je jeho lineární převodní charakteristika, ta spolu s aktivním provedením 
umožňuje jednoduché připojení k mikroprocesoru. Pro připojení teplotního senzoru k řídícímu 
mikroprocesoru je použito 10bit A/D převodníku. Tyto senzory byly navrženy s ohledem na velké 
kapacitní zátěže, díky tomu je čidlo odolné vůči parazitním kapacitám přívodních vodičů.  

Výsledné napětí na výstupním pinu je dáno vzorcem 

ACCOUT TTVU ⋅+= ° 10  (17)  

kde V0°C [mV]=500 je napětí při 0°C, TC1[mV/°C]=10 je teplotní koeficient a TA[°C] je okolní teplota. 
[16] 
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Obr.48: Schéma připojení teplotního senzoru 

6.5. Realizace výstupních a vstupních portů 
6.5.1. Výstupní porty 

 Pro potřebu ovládání čerpadel a elektrických ventilů vody je zařízení vybaveno 4 porty, které 
v klidovém stavu poskytují jak sepnutý tak rozepnutý stav spínače. Galvanické oddělení zajišťují 
elektromagnetické relé napájené 5V s možností spínat zátěž až 24VDC/125VAC/15A nebo 
250VAC/10A. Všechny porty jsou vybaveny signalizační LED pro optickou kontrolu stavu na 
zařízení. Vzhledem k tomu že odpojování indukční zátěže tranzistorem je vždy spojeno s ohrožením 
tranzistoru vznikajícím špičkovým napětím opačné polarity. Jako ochrana před zvyšujícím se napětím 
je použit jednoduchý omezovací obvod s diodou. Dioda zde pracuje jako zkratovací obvod. Pokud se 
na cívce relé naindukuje větší kolektorové napětí, než je dodáváno zdrojem, otevře se dioda a odvede 
nahromaděnou energii.  

 
Obr.49: Schéma zapojení výstupních portů 

 
Pro spínání zátěže tranzistorem je vhodné stanovit bázový odpor. Proud kolektorem, složený 

z proudu reléovou cívkou a diodou je IC≈100mA a proudový zesilovací činitel h21E≈100, pak 
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6.5.2. Vstupní porty 

 Pro dvoustavové snímání je zařízení vybaveno 4 vstupními porty, na které se připojují 
spínačové či tlačítkové prvky. Napětí přes vnější spínače je galvanicky odděleno pomocí DC/DC 
měniče 5V/5V s izolační schopností vstup/výstup 1000VDC. Oddělení od procesorových vstupů 
zajišťují optočleny s izolační schopností vstup/výstup 500VDC. Každý vstup je navíc vybaven 
signalizační LED pro vizuální kontrolu funkce na zařízení. 
 

 
Obr.50: Schéma zapojení vstupních portů 

6.6. Realizace napájení po datovém vodiči 

Základní prvek napájení po datovém vodiči tvoří integrovaný obvod LTC4269-1od firmy 
Linear Technology. Tento čip zaujímá funkci integrovaného napájeného zařízení (PD) v podobě 
řídícího a spínacího regulátoru dle normy IEEE802.3at. Jako jeden z mála obvodů podporuje napájení 
koncového zařízení pomocí víceúrovňového výstupu 12V, 5V a 3,3V při výkonu 10W až 25W.  

 

 
Obr.51: Schéma zapojení PoE 

 
Zapojení a vnitřní patentovaná infrastruktura obvodu umožňují zapojení zpětné vazby bez 

optoelektronických prvků. Pro připojení napájeného zařízení obvod obsahuje obvody takzvaného soft-
startu umožňující plynulé připnutí zátěže. K obvodu jé též možno připojit externí zdroj, který lze 



 HLADINOVÝ SENZOR SE SÍŤOVÝM ROZHRANÍM   KAPITOLA VI 
 

49 
 

použít pro dodávku elektrické energie do zařízení v sítích, které nepodporují napájení po ethernetovém 
kabelu. Proti přetížení, či poruchám na přípojných vodičích obvod využívá ochranu proti přepětí, 
podpětí, tepelnou ochranu, ochranu proti zkratu a funkci Auto-restart. 

Na piny V+ a V- se přivádí napětí z Graetzových můstků. Tyto můstky slouží k správnému 
přesměrování a sjednocení napájecího napětí z datových a volných páru krouceného ethernetového 
média. Komunikace s PSE zařízením probíhá dle standartu IEEE802.3 popsaného v teoretickém 
rozboru. 

6.7. Mechanická konstrukce 

Hlavní řídící deska je navržena v programu CADsoft Eagle layout editor 5.9.0 v dvouvrstvém 
provedení, v 5. konstrukční třídě přesnosti, s maximálním využitím SMT součástek. Část součástek se 
osazovala metodou přetavení v takzvané „Reflow peci“ zbylé metodou ručního pájení.  

 
Obr.52: Vrchní pohled na realizovaný hladinoměr 

 

 
Obr.53: Pohled na desku ze strany součástek 
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7. Měření 
7.1. Měření výšky hladiny 

Pro ověření činnosti zařízení bylo senzorem provedeno testovací měření. Ze souboru 
naměřených dat se dále stanoví směrodatná odchylka. Ta tvoří vypovídající hodnotu o tom, v jakém 
rozmezí se s největší pravděpodobností vyskytuje skutečná vzdálenost hladiny. 
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(19)  

kde n je množství naměřených hodnot, xi je velikost jednotlivých hodnot, x  je aritmetický průměr 

naměřených hodnot. [17] 
Měření bylo prováděno v celém měřícím rozsahu senzoru, čili od 500cm do 100cm 

v půlmetrovém intervalu a v deseticentimetrovém intervalu v nejbližšího metru. Celkem bylo 
zaznamenáno přes 3000 hodnot v 100ms intervalu měření.  

Celý soubor naměřených dat je příliš rozsáhlý, proto je součástí elektronických příloh (příloha 
č.: II.E.1). Grafické zobrazení snímaných dat naznačuje následující graf a tabulka základních 
vlastností. Jako referenční měřidlo výšky hladiny sloužil svinovací metr s jednoduchým detektorem 
hladiny. 

 
Obr.54: Graf naměřených hodnot výšky hladiny 
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Tab. 2:  Tabulka základních vlastností naměřených dat 

Skutečná 
vzdálenost [cm] 

Průměrná vzdálenost 
z naměřených dat [cm] 

Medián vzdálenosti 
z naměřených dat [cm] 

Směrodatná 
odchylka [cm] 

500 499,6444 500 0,774035512 
450 450,3077 450 0,666173388 
400 400,2459 400 0,645927335 
350 349,6989 350 0,663496249 
300 299,9728 300 0,63100289 
250 249,776 250 0,636845797 
200 199,3011 199 0,645733545 
150 149,8478 150 0,571352199 
100 99,9071 100 0,561692718 
90 89,82873 90 0,648462317 
80 78,61413 79 0,642753898 
70 68,65946 69 0,720604916 
60 58,68478 59 0,590069882 
50 48,90217 49 0,619532392 
40 39,19565 39 0,665120564 
30 29,40541 29 0,768236952 
20 19,11957 19 0,666815141 
10 8,762431 9 3,022861531 

Směrodatná odchylka pro celý rozsah měření [cm] 0,951188334 
 
Z grafu a tabulkových hodnot je patrné, že v nejbližších 10cm vykazuje měřící zařízení velkou 

směrodatnou odchylku. To je dáno principem fungování ultrazvukových senzorů popsaného v kapitole 
4.8.3, proto se nedoporučuje měření v rozsahu přibližně 0 až 20cm.   
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7.2. Měření teploty 

Mimo měření výšky hladiny bylo provedeno kontinuální testovací měření teploty v rozsahu 
+22°C až +51°C a při stabilních teplotách +10°C a -8°C. Toto měření mělo prokázat shodnost 
naměřených hodnot navrženého zařízení a referenčního měřidla. Jako referenční měřidlo teploty byl 
použit digitální multimetr Axiomet AX-588.  

 
Obr.55: Graf naměřených hodnoty kontinuálně měnící se teploty 

 
Předchozí graf ukazuje modrý průběh teploty měřený čidlem MCP9700 a jednotlivé odečty 

teploty na multimetru v diskrétních nepravidelných okamžicích.  

 
Obr.56: Měření při stabilních telpotách 10°C a -8°C 
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7.3. Návrh rekalibrace pro čidla bez interního teploměru 

Předpoklad čidlo vzdálenosti je kalibrováno na běžné referenční podmínky, které jsou: 
 teplota 20±5°C  
 relativní vlhkost vzduchu 45 až 75%  
 atmosférický tlak 86 až 106kPa 

Z naměřené vzdálenosti s1 [m] a kalibrační teploty t1 [°C] vypočteme dle vzorce (14) dobu letu 
τ. Rekalibrovanou vzdálenost s2 [m] vypočteme dosazením vypočtené doby letu τ [s] , skutečné teploty 
t2 [°C] do vzorce pro výpočet dráhy 

( )
( )

,
607,057,331

607,057,331
1

1
22

2










⋅+
⋅⋅+=

⋅=→⋅=

t

s
ts

cstvs τ

 (20)  

kde s [m] je dráha, v [m.s-1] je rychlost a t [s] je čas. 
Vzorec pro výpočet skutečné vzdálenosti je naprogramován v obslužném terminálovém 

klientu. Protože z technických materiálů k čidlu SRF06 není patrné, zda obsahuje vlastní senzor 
teploty, bylo provedeno testovací měření, jehož výstupem je následující graf. 

 

Teoretický předpoklad k prováděnému měření:  
Konvenčně pravé vzdálenosti a naměřené vzdálenosti při teplotě -8°C a kalibrační teplotě čidla 20°C 
jsou: 

Tab. 3:  Tabulka předpokládaných hodnot 

Konvenčně pravá vzdálenost [cm] Naměřená vzdálenost [cm] 
Rozdíl [cm] 

 

24 25,2 1,2 

29 30,5 1,5 

 

Výsledky měření: 
Tab. 4:  Tabulka výsledků měření při teplotě -8°C 

Konvenčně pravá vzdálenost 
[cm] 

Naměřená vzdálenost 
[cm] 

Rekalibrovaná 
vzdálenost[cm] 

24 25,4±1,4 24,2±1,3 

29 30,6±1,7 29±1,6 

 
Z výsledků měření uvedených v předchozí tabulce a následujícím grafu vyplývá, že rozdíl 

mezi naměřenou, rekalibrovanou a konvenčně pravou vzdáleností odpovídá předpokladům, že 
dálkoměr nemá implementovanou teplotní rekalibraci. Dále při srovnání hodnot v tabulce č. 4 je 
patrné, že navržená rekalibrace korektně upravuje naměřená data. 
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Obr.57: Graf vzdálenosti pro dvě měření při teplotě -8°C (konvenčně pravá vzdálenost 24cm a 29cm) 

7.4. Zhodnocení provedených měření  

Zařízení měří výšku hladiny v rozsahu 20cm až 5m se směrodatnou odchylkou do jednoho 
centimetru. To je hodnota, která vyhovuje použití v běžných aplikacích home automation. Měření 
probíhá ve 100ms intervalu což umožňuje měřit i rychlé změny. Při tak rychlém měření a pomalu se 
měnící či stálé výšce hladiny obsahuje výstupní soubor velké množství redundantních dat. 

Funkce rekalibrace pro potlačení vlivu teploty okolí se ukázala jako funkční, ale při 
zhoršených teplotních podmínkách čidlo vykazuje mírně vyšší směrodatnou odchylku měření. 

Vyzařovací charakteristika čidla je 55°. V praxi to znamená citlivost čidla na překážky kruhu 
o průměru 220cm a vzdálenosti 4m což omezuje jeho využití. Při použití čidla s užší vyzařovací 
charakteristikou nebo průmyslovým čidlem lze monitorovat stav hladiny i ve studních bez problémů 
s odrazy od okolních stěn. 
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8. Závěr 

Účelem diplomové práce bylo seznámit se s problematikou webových senzorů, metodami pro 
měření výšky hladiny a systémem napájení po datovém kabelu. Na základě těchto nabytých znalostí se 
provedl návrh embedded zařízení založeném na SOC architektuře. Navržené zařízení se řadí do 
kategorie webových senzorů, ethernetových hladinoměrů s doplňkovými funkcemi pro spínání 
externích elektrických zařízení nižšího příkonu a stykačů. Konstrukce a provedení realizovaného 
přístroje odpovídá použití především v oblasti řízení provozu budov. Tam může zastávat funkci 
monitoringu a udržování stavu hladiny ve velkých nádržích, případně i hlídat vzdálenost objektů. 

Ústřední prvek řídící celé zařízení tvoří mikroprocesor od firmy Michrochip PIC 18f67J60. 
Jedná se o zástupce 8bitových procesorů s integrovaným ethernetovým rozhraním. Pro základ 
programového vybavení procesoru, takzvaného firmwaru posloužil předzpracovaný modulový, 
multitaskingový program takzvaný Stack. Ten bylo potřeba modifikovat a upravit pro účely 
komunikace a obsluhy jednotlivých periferií.  

Hlavní funkcí zařízení je měření výšky hladiny a to až do vzdálenosti 5m od čidla. Senzor byl 
zvolen na základě požadavků na možnou výměnu za průmyslovou verzi, tedy kompatibilitu rozhraní. 
Velká část průmyslových čidel renomovaných firem využívá výstupu proudové smyčky v rozsahu 4 až 
20mA. Tento požadavek splnil sonar SRF06 od firmy Robot Electronics, jehož nespornou výhodou je 
cena vykoupená nedostatkem v podobě široké vyzařovací charakteristiky. Díky tomu je činnost čidla 
omezená na prostory o průměru alespoň 2,5m ve vzdálenosti 4m od senzoru (zjištěno praktickým 
měřením). 

 Na základě dalších požadavků byla funkce zařízení doplněná o čtyři rozšiřující vstupní 
dvoustavové porty. Na ty lze připojit spínačové prvky sloužící k jednoduché indikaci stavu hladiny, 
stavu ventilů, výpustí a podobně. Další rozšíření tvoří čtyři releové výstupy, které jsou schopny spínat 
až 10A zátěž při 250VAC což je dostatečné pro účely spínání elektroventilů, ovládání stykačů a 
případně i menších domácích čerpadel. Posledním rozšiřujícím prvkem je senzor teploty MCP9700. 
Údaje naměřené teploty slouží ke dvěma účelům. Prvním je samozřejmě zjišťování teploty okolí, která 
je součástí výstupních dat. Druhým účelem je rekalibrace čidla vzhledem k okolní teplotě (vliv teploty 
reprezentuje odchylku až 17,5cm v extrémních podmínkách pro dané čidlo). 

Nedílnou součást zařízení tvoří i softwarové vybavení. Komunikace mezi senzorem a osobním 
počítačem je v architektuře klient-server a pracuje na UDP/IP protokolu. Funkci serveru zastává web 
senzor, funkci klienta plní program běžící na počítači. Ten je vytvořený v programovacím prostředí 
Visual Basic a mimo obsluhy všech periferií čidla umožňuje záznam naměřených dat a dálkovou 
modifikaci parametrů ethernetového portu. Parametry jsou dané staticky a lze je měnit za běhu 
zařízení pro adaptaci v síti. Výhodnější je však poslední implementovaná varianta firmwaru, která 
přiděluje adresy dynamicky pomocí DHCP serveru. Tyto dva režimy bohužel nelze měnit jinak než 
jednoduchým přeprogramováním vnitřního programu mikroprocesoru. 

Díky PoE napájení a automatickému přidělování IP adres je instalace čidla velmi jednoduchá a 
variabilní.  
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Funkčnost zařízení byla ověřena testovacím měřením, které navíc poskytlo data pro výpočet 
směrodatné odchylky měření. Z měření vyplývá, že senzorem není vhodné měřit vzdálenosti do 
přibližně 20cm což je dáno principem fungování čidla. Dále byla pomocí praktických měření zavedena 
a ověřena rekalibrace vlivem teploty. 

Celé zařízení lze sestavit za částku necelých 2000Kč bez DPH dle platného ceníku 
www.farnell.com a www.gme.cz (ke dni 14. dubna 2011), z toho 513Kč bez DPH tvoří čidlo.   

Diplomová práce nepřináší do dané problematiky nové poznatky, ale tvoří ucelený přehled 
k dané problematice a kompletní dokumentaci pro výrobu levného hladinoměru s ethernetovým 
rozhraním. Jistou výhodou tohoto řešení je forma rekalibrace zařízení dle okolní teploty, která 
umožňuje využití primitivních ultrazvukových dálkoměrů. 

Do budoucna bych doporučil práci rozšířit o inteligentní algoritmus, který zabezpečí ukládání 
adekvátního počtu měření do souboru při neměnící se výšce hladiny, možnost ukládání naměřených 
dat do databáze na síťovém serveru přístupnou z internetu a přímou grafickou vizualizaci dat.  
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B. Seznam součástek pro  

výrobu zařízení  

Part Value Package 

78601/1C POE1:1 
 AM1S-

0505SZ 5V/5V NME 

C1 100n C1206 

C2 100n C1206 

C3 100n C1206 

C4 100n C1206 

C5 100n C1206 

C6 100n C1206 

C7 100n C1206 

C8 22p C1206 

C9 22p C1206 

C10 100n C1206 

C11 100n C1206 

C12 100n C1206 

C13 100n C1206 

C14 680p C0805 

C15 330n C0805 

C16 33p C0805 

C17 100n C0805 

C18 2n2 C0805 

C19 0-10u E5-10,5 

C20 220n C1206 

C21 4n7 C0805 

C22 3n3 C1206 

C23 100n C1206 

C24 100n C1206 

C25 100n C0805 

C26 100n C0805 

C27 10u E3,5-8 

C28 100n C1206 

C29 2u2 E2-5 

C30 22u/16V E2,5-6 

C31 100n/10 0V       C0805 

C32 1n C0805 

C33 220p C0805 

C34 100n C1206 

C35 1n5 C0805 

C36 22u E2,5-6 

C37 100u E2,5-6 

C38 47u E2,5-6 

C39 47u E2,5-6 

C40 100u E2,5-6 

C41 1u E2,5-5 

D BAS21 SOT23 

D1 1N4148 MINIMELF 

D2 1N4148 MINIMELF 

D3 1N4148 MINIMELF 

D4 1N4148 MINIMELF 

D5 B0540W MELF-MLL41 

D6 S2B DO214AC 

D9 BAS21 SOT23 

DS BZV55C3 6        SOD80C 
FERRITEBE
AD 600R M1206 

I2C WEBP6-6 WEBP6-6 

IC1 PIC18F6 
7J60     TQFP64-
10X10 

JP1 
 

1X01 

JP2 
 

1X01 

K1 G5L G5LE 

K2 G5L G5LE 

K3 G5L G5LE 

K4 G5L G5LE 

L1 4u7 POWER-CHOKE 

L2 33u 0207/10@1 

L3 33u 0207/10@1 

LED1 RED CHIP-LED0805 

LED2 RED CHIP-LED0805 

LED3 RED CHIP-LED0805 

LED4 RED CHIP-LED0805 

LED5 GREEN CHIP-LED0805 

LED6 GREEN CHIP-LED0805 

LED7 GREEN CHIP-LED0805 

LED8 GREEN CHIP-LED0805 

LED9 YELL CHIP-LED0805 

OK1 LTV817S #NÁZEV? 

OK2 LTV817S #NÁZEV? 

OK3 LTV817S #NÁZEV? 

OK4 LTV817S #NÁZEV? 

PROG 
 

MA05-1 
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Q1 25MHz QS 

Q2 FMMT718 SOT23 

Q3 FMMT618 SOT23 

R1 1M M1206 

R2 49.9R M1206 

R3 49.9R M1206 

R4 49.9R M1206 

R5 49.9R M1206 

R6 47R M1206 

R7 47R M1206 

R8 10k M1206 

R9 470R/33 0R       M1206 

R10 270R/1% M1206 

R11 2k/1% M1206 

R12 330R R0805 

R13 330R R0805 

R14 330R R0805 

R15 330R R0805 

R16 1k R0805 

R17 1k R0805 

R18 1k R0805 

R19 1k R0805 

R20 1k R0805 

R21 4k3 R0805 

R22 4k3 R0805 

R23 4k3 R0805 

R24 4k3 R0805 

R25 100k R0805 

R26 200R RTRIM64Y 

R27 0 az 50 R        M0805 

R28 ?R M0805 

R29 10k R0805 

R30 100k R1206 

R31 10k R0805 

R32 30R9 R0805 

R33 15k R1206 

R34 330k R1206 

R35 20k R0805 

R36 2k R1206 

R37 150k R0805 

R38 330R R0805 

R39 20k R1206 

R40 100R R1206 

R41 30k R1206 

R42 3k01 R0805 

R43 10R R0805 

R44 10k R0805 

R45 10k R0805 

R46 10R R1206 

R47 10R R1206 

R48 15R R1206 

R49 15mR R0805 

R50 47R R1206 

R51 6k8 R0805 

R52 1k R1206 

R53 100R R0805 

R54 1M5 R1206 

SV2 
 

MA04-2 

SW1 
 

AK500/2 

SW2 
 

AK500/2 

SW3 
 

AK500/2 

SW4 
 

AK500/2 

SW5 
 

AK500/2 

T BCP53 SOT223 

T1 BC337 TO92 

T2 BC337 TO92 

T3 BC337 TO92 

T4 BC337 TO92 

T6 IRFZ24N TO220BV 

T7 IRFZ24N TO220BV 

T8 IRFZ24N TO220BV 

TEPLOMER MCP9700 MA03-1 

U$5 PIN2X1 PIN2X1 

U$6 POETRAN 
SF12533  
POETRANSF12533 

U$7 WUERTH7 
49910121 
WUERTH749921012 

U$8 BAT54 SOT23 

U$18 IRFZ4N TO220BV 

U1 LTC4269 -1       LTC4269-1 

X1 
 

AK500/3 

X2 
 

AK500/3 

X3 
 

AK500/3 

X4 
 

AK500/3 

X6 
 

AK500/3 

ZD SMAJ58A DO214AC 
 


