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Anotace 

Diplomová práce obsahuje kompletní návrh přenosného integračního měřiče záření. 
Rozebírá možnosti měření ozáření osob pracujících v silných elektromagnetických polích a 
popisuje související normy.  

Výsledkem je měřící přístroj řízený mikroprocesorem. Umožňuje napájení z baterie 
nebo jiného zdroje napětí v rozsahu 1.5 – 5V, digitalizaci napěťového výstupu ze senzoru, 
kalibraci naměřených hodnot, ukládání hodnot do vnější EEPROM paměti, obousměrnou 
komunikaci s PC přes rozhraní RS-232, signalizaci překročení hygienických norem, 
signalizaci vybité baterie a výměnu uživatelů 

Jako senzor elektromagnetického záření jsou použity tři Schottkyho diody, jejichž 
vývody tvoří dipólovou anténu. Výstupem senzoru je napětí, které je měřeno vyvinutým 
přístrojem. 

Pro ovládání z PC byla vytvořena aplikace umožňující nastavení veškerých 
parametrů zařízení a stahování naměřených dat. Aplikace umí naměřená data graficky 
znázornit a exportovat je ve formátu .csv nebo uložit do schránky systému Windows. 

 

Annotation 

The diploma thesis contains a complete design of a mobile integrating measurer of 
emissions. It analyses the possibilities of measuring the irradiation of people working in 
strong electromagnetic fields and describes the related standard specifications.  

The result of the diploma is a meter controlled by a microprocessor. The meter can 
be powered by a battery or another electric power supply with the range of 1.5V - 5V. The 
microprocessor enables a digitalisation of  the voltage output from the sensor, calibration 
of the measured values and is also able to save the values into an external EEPROM 
memory. Further on it enables bi-directional communication with the PC over an RS-232 
interface, signalling the exceeding of hygienic standards and flat battery plus user 
exchange is also possible. 

Three Schottky diodes are used for a sensor of electromagnetic emission whose 
outlets make dipole antennas. On the output of the sensor there is a voltage which is 
measured by the developed meter. 

An application was developed for control by a PC which enables setting all 
parameters of the device and downloading the measured data. The application is able to 
graphically display the measured data and export them in the .csv format or save them into 
the Windows clipboard.                       
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Úvod 

Počátky mikrovlnné techniky sahají do roku 1873, kdy James Clerk Maxwell přišel 

s hypotézou o šíření elektromagnetických (EM) vln a s poznáním, že i světlo se chová jako 

EM vlna. Existenci elektromagnetických vln pak poprvé experimentálně prokázal německý 

fyzik Heinrich Hertz v roce 1887, kdy pomoci jiskrového výboje a dipólové antény 

vytvořil elektromagnetickou vlnu, kterou poté na jiném místě detekoval. V roce 1932 

následovaly úspěšné pokusy o šíření EM vln vlnovody a o pár let později našla mikrovlnná 

technika uplatnění v urychlovačích částic a při vývoji radaru, který sehrál důležitou roli při 

druhé světové válce. 

Dnes se mikrovlnná technika velice rychle rozvíjí. Uplatnění nachází v nejrůznějších 

oborech, jako jsou  spojovací technika, navigace a doprava, průzkum Země a vesmíru, či 

medicína. Setkáme se s ní i u zařízení, která jsou pro člověka nepostradatelná, jako je 

satelitní televize, či mikrovlnná trouba. 

Často je používána také v průmyslu, hlavně pro ohřev a vysoušení různých 

materiálů. Zde se využívá toho, že se vysokofrekvenční energie šíří ohřívaným materiálem 

a přeměňuje se v něm na teplo.  

O škodlivém vlivu EM záření na živé organismy bylo vypracováno veliké množství 

vědeckých studií, které se však často rozcházely a jejich výsledky nebyly opakovatelné. 

Poslední studie prováděné na početných skupinách lidí neprokázali žádnou souvislost mezi  

působení EM záření a „moderními“ nemocemi, jako je rakovina, nádorová onemocnění, 

poškození zraku, či mozkové poruchy.  

Prokázány zatím byly pouze proudové účinky při nízkých frekvencích, tepelné 

účinky v oblasti mikrovln a ionizace atomů při velmi vysokých frekvencích. 

Proto se hledají metody, jak ochránit osoby pracující v silných EM polích před 

těmito vlivy. Jednou z  metod je monitorování okamžitých a integračních hodnot intenzity 

EM pole a varování pracovníka při jejich překročení.  

Touto metodou se diplomová práce zabývá. V teoretické části popisuje účinky EM 

záření na člověka, normy, způsoby měření EM pole a problémy, které se při jeho měření 

vyskytují. V druhé části pak obsahuje návrh měřícího přístroje, který je schopen nepřetržitě 

sledovat hodnotu intenzity EM pole o frekvenci 2450MHz a vyhodnocovat, zda nedošlo 

k překročení norem. 
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1 Elektromagnetické záření 

1.1 Elektromagnetické spektrum 
Mikrovlnná 

trouba/sušička
FM 

rádio 
AM 
rádio 

Ohřívací 
lampa

106 104 102

 

Obr. 1-1: Spektrum elektromagnetického záření 

1.2 Vliv EM záření na biologickou tkáň 
Zatím jsou známy a prokázány tři účinky EM záření na biologickou tkáň [1], [3]. 

První, netepelný, se uplatňuje především při nízkých frekvencích a spočívá 

v dráždění tkáně (především nervových buněk) elektrickými proudy, které jsou v ní 

indukovány elektrickým nebo magnetickým polem. 

Dále je prokázán teplený účinek. Živé organismy se skládají především z vody. Voda 

je polární molekula H2O s poměrně velikou relativní permitivitou (εr = 80). Působí-li na 

polární molekulu elektrické pole, dojde k její polarizaci. To znamená, že se natočí ve 

směru vektoru intenzity elektrického pole. S rostoucí frekvencí již molekula nestíhá 

sledovat změny elektrického pole, roste její ztrátový úhel a energie pole se přeměňuje na 

teplo. Množství EM energie přeměněné v teplo tedy roste s frekvencí. 

Další je ionizující účinek. Ten se uplatňuje až v oblasti velmi vysokých frekvencích 

tvrdého UV a Roentgenova záření (vlnová délka menší, než 100nm). Z pohledu kvantové 

fyziky se můžeme na elektromagnetické záření dívat jako na proud fotonů. Podle 

Planckova vztahu lze energii fotonu vypočítat ze vztahu ( 1.1 )  

η⋅= hE         

( 1.1 ) 
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h … Planckova konstanta 6,62*10-34 Js  

η .. frekvence fotonu    

Jestliže foton narazí do elektronového obalu nějakého atomu, tak mu předá svou 

energii. Je-li předaná energie větší než tzv. výstupní práce, dojde k uvolnění elektronu 

z atomu. Tím se z atomu stane kladně nabitý iont. V biologické tkání takto dochází i 

k ionizaci atomů molekuly DNA a tím k jejímu poškození, nebo mutaci.  

Tyto účinky mohou při vysokých intenzitách EM záření vést k poškození tělesné 

tkáně, či k jiným nepříjemným projevům. Proto byly zavedeny normy, které definují 

maximální hodnoty intenzity elektrického pole, či maximálního dopadajícího výkonu. 

1.3 Veličiny popisující EM pole a jeho vliv na tkáň 
Z používaných veličin nejlépe odráží vliv EM záření na organismus veličina 

nazývaná SAR [2],[3],[4].  

Hustota dopadajícího výkonu – S [W/m2] 

Je velice vhodná pro měření v mikrovlnné oblasti spektra. Lze ji dobře měřit, ale její 

nevýhodou je, že přesně nedefinuje, kolik energie se dostalo do tkáně, jelikož se část 

výkonu od biologické tkáně odrazí. 

SAR (Specific Absorption Rate)  [W/kg] 

Jde o výkon pohlcený jedním kilogramem tkáně. Výhodou této veličiny je, že 

jednoznačně určuje, kolik energie se do tkáně dostalo. Nevýhodou je obtížné měření. 

V
P

m
P

V
W

tm
W

t
SAR

∂⋅
∂

=
∂
∂

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂⋅

∂
∂
∂

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=
ρρ

     

( 1.2 ) 

kde W je pohlcená elektromagnetická energie, t je čas, m je hmota, ρ  je hustota 

tkáně, V je objem a P je výkon elektromagnetické vlny, který prošel do tkáně. 

Dalším odvozením lze získat  

( )
ρ

σ
⋅

=
2

,, 2zyxE
SAR ,        

( 1.3 ) 
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kdeσ  je elektrická vodivost biologické tkáně. 

Intenzita elektrického pole - E [V/m] 

Lze z ní vypočítat hustotu dopadajícího výkonu podle vzorce 

( )
π⋅

=
120

,, 2zyxE
S         

( 1.4 ) 

Intenzita magnetického pole - H [A/m] 

Lze z ní vypočítat hustotu dopadajícího výkonu podle vzorce 

( ) 2,,120 zyxHS ⋅⋅= π        

( 1.5 ) 

1.4 Hygienické normy 
Od 1. ledna 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády [2], které stanovuje hygienické 

limity pro elektrická a magnetická pole a elektromagnetická záření s frekvencí od 0 Hz do 

1,7.1015 Hz. 

Frekvenční rozsah je v něm rozdělen na 4 intervaly, pro něž jsou stanoveny různé 

limity a různé požadavky a měření. Jelikož má navrhovaný přístroj měřit parametry 

elektromagnetického záření v okolí mikrovlnné sušičky, budu dále popisovat pouze tu část 

normy, která se vztahuje na využívanou frekvenci  2450MHz (spadá do intervalu frekvencí 

od 10 MHz do 10 000GHz). 

Pro tyto frekvence norma udává jediné omezení, a to že nejvyšší přípustný měrný 

absorbovaný výkon (SAR) přepočtený na celé tělo exponované osoby nesmí být překročen 

v žádném šestiminutovém intervalu. To znamená, že během celé doby expozice se nesmí 

vyskytnout ani jediný šestiminutový interval, ve kterém by byla průměrná hodnota SAR 

větší než stanovené limity. 

Hodnota nejvyššího přípustného měrného absorbovaného výkonu byla pro 

zaměstnance stanovena jako desetina hodnoty měrného absorbovaného výkonu, který tělo 

ohřeje o jeden stupeň celsia. Pro ostatní osoby pak byla stanovena jako padesátina tohoto 

výkonu. 
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Volba šestiminutového intervalu pro výpočet průměru vychází z experimentů se 

živými osobami. Během nich se zjistilo, že při vystavení těla elektromagnetickému záření 

se začne zvedat jeho teplota a na nové hodnotě se ustálí přibližně po šesti minutách . 

Jelikož je měření SAR přímo v člověku dosti komplikované, umožňuje norma i jiné 

formy sledování překročení nejvyšších přípustných hodnot ([1] - příloha č.3). U výkonově 

stálých zdrojů lze dodržení normy stanovit výpočtem. Druhou možností je měření na 

modelu lidského těla (fantómu). Třetí možností je srovnání intenzity elektrického pole, 

magnetické indukce, hustoty dopadajícího výkonu, nebo kontaktního a indukovaného 

proudu s referenční úrovní. Nepřekročení těchto referenčních úrovní pak zaručuje, že není 

překročena ani nejvyšší přípustná hodnota měrného absorbovaného výkonu. Tato metoda 

je použita navrženým měřícím přístrojem. 

Hodnoty normy pro frekvenci 2450MHz 
 zaměstnanci ostatní osoby 
SAR – měrný absorbovaný výkon 0,4 W/kg 0,08 W/kg

Referenční hodnoty pro nepřetržitou expozici  
E – intenzita elektrického pole 137 V/m 61 V/m
B – magnetická indukci 0,45.10-6 T 0,2.10-6 T
S – hustota dopadajícího výkonu 50 V/m2 10 V/m2

tabulka 1-1: Hodnoty normy podle [2][3] 

V případě expozice jen malé části těla (i případ mobilních telefonů) se limit SAR 

zvyšuje na 10W/kg (20W/kg pro ruce, chodidla a kotníky) pro zaměstnance a 2W/kg 

(4W/kg pro ruce, chodidla a kotníky) pro ostatní. 

Stará norma z roku 1990 definovala navíc maximální dávku, což byl součin hustoty 

dopadajícího výkonu elektromagnetického pole s dobou, po kterou působil na živý 

organismus (mW.h/cm2). Toto omezení mělo postihnout možné dlouhodobé účinky 

expozice slabým elektrickým a magnetickým polem, které však nebyly nikdy prokázány. 

Maximální dávka hustoty výkonu elektromagnetického pole dle staré normy nesměla 

překročit hodnotu 0.8 mW*h/cm2 [4]. 

Normou [2][3] požadovaná přesnost měření je 25%. Pokud by byla větší, musí se 

k naměřené hodnotě připočíst rozdíl mezi relativní chybou a 25%. 
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2 Měření intenzity elektromagnetického záření 

2.1 Možnosti měření ozáření osob 

Invazivní měření SAR 

Do této skupiny patří metody, při kterých se provádějí měření (teplota, intenzita 

pole, aj.) přímo v tkáni. Na základě těchto měření se pak velice přesně vypočítá hodnota 

SAR. Norma povoluje i měření na fantómech (modelech) lidské tkáně. Tato metoda je 

používána v medicíně. 

Měření podle povrchové teploty 

Metoda je založena na bezdotykovém měření teploty na povrchu tkáně. Při znalosti 

parametrů a rozložení tkáně pod povrchem pak lze vypočíst SAR. 

Měření referenčních úrovní 

Spočívá v měření či výpočtu hodnot intenzity elektrického pole, magnetické indukce, 

hustoty dopadajícího výkonu, či kontaktního a indukovaného proudu tekoucího kteroukoli 

končetinou.  

Tyto hodnoty se pak porovnávají s referenčními hodnotami danými normou a pokud 

nejsou referenční hodnoty překročeny, pak máme jistotu, že není překročena hodnota SAR. 

2.2 Způsoby integračního měření ozáření 
Současná norma [2][3] již nevyžaduje měření dávky (součinu měřené veličiny 

s dobou, po kterou působí), jíž byl člověk vystaven. Je to proto, že doposud nebyly 

prokázány jiné, než tepelné účinky elektromagnetického záření na této frekvenci. Na 

pokusných osobách bylo zjištěno, že pokud byla jejich tkáň vystavena 

elektromagnetickému záření, začala její teplota stoupat a po 6 minutách se ustálila na nové 

hodnotě. Poté se již teplota neměnila po celou dobu expozice. 

Stará norma z roku 1990 však měření dávky ještě vyžadovala. Reálně se používaly 

dvě metody integračního měření.  
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První je analogová integrace, kdy se využívá známého principu nabíjení 

kondenzátoru.  

 

U1
U2

Obr. 2-1: Principielní schéma integračního obvodu 

Napětí na výstupu pak lze vyjádřit vztahem, kde hodnoty C a R určují časovou 

konstantu (rychlost) nabíjení. 

∫⋅
⋅

=− dtU
RC

U 12
1  

( 2.1 ) 

Další možností je digitální integrace. Tu lze použít při zpracování dat 

mikropočítačem a spočívá v průběžném sčítání naměřených hodnot. Tento způsob je 

integrace je v přístroji použit. 

2.3 Navržený způsob měření, interval měření 
Podle zadání měla být použita snímací část přístroje MIKROKOM WF-1 jako senzor 

intenzity EM záření o frekvenci 2450MHz. Přístroj měří intenzitu elektrického pole 

pomocí dipólové antény, na které se indukuje napětí, které je po usměrnění přivedeno na 

analogový indikátor. 

Proto jsem z možností sledování překročení přípustného měrného absorbovaného 

výkonu(SAR) vybral porovnávání intenzity elektrického pole s referenční hodnotou. 

Intenzitu elektrického pole lze sledovat pomoci jednoduchého senzoru, který je popsán 

v kapitole 3. 

Aby přístroj vyhovoval současným normám, měl by cyklicky měřit hodnotu intenzity 

elektrického pole, dočasně ukládat potřebný počet naměřených hodnot a po každém měření 

vypočítat průměr hodnot naměřených za posledních 6 minut a porovnat jej s referenční 

hodnotou intenzity elektrického pole. 
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Zadavatel diplomové práce (Výzkumné centrum Textil v Liberci) však požadoval 

splnění přísnějšího požadavku, a to aby žádná naměřená hodnota nepřesáhla referenční 

hodnotu a navíc aby nebyla překročena maximální denní (směnová) dávka definovaná 

starou normou. 

Měření je tedy navrženo tak, aby přístroj pravidelně měřil okamžitou hodnotu 

intenzity elektrického pole a zároveň aby tyto hodnoty integroval (měřil dávku). 

Frekvence měření nemusí být vysoká, protože reakce tělesné tkáně na absorbovaný 

výkon je velmi pomalá (viz. 6 minut). Periodu měření lze tedy nastavit podle nároků na 

stupeň ochrany, či požadovaného množství naměřených dat. 

Integrace intenzity elektrického pole je prováděna digitálně sčítáním hodnot 

naměřených v pravidelných intervalech. 

2.4 Elektrický dipól 
Pro dipólovou anténu délky 2h platí, že pokud je vektor intenzity elektrického pole 

rovnoběžný s anténou, pak se na ní indukuje napětí. 

∫
−

=
h

h

EdhU ,        

( 2.2 ) 

kde E je velikost intenzity elektrického pole v místě integrace a dh je element antény 

v místě integrace.  

Pokud není délka antény mnohem menší, než vlnová délka elektrického pole, pak lze 

anténu považovat za obvod s rozloženými parametry. U těchto obvodů nelze považovat 

tekoucí proud za konstantní v celé délce. Proud má charakter vlny, která se odráží na 

rozhraních s různou impedancí [5]. Výsledný proud v určitém místě je pak dán sečtením 

všech odražených proudů v tomto místě.  

Stejným způsobem se sčítají i napěťové vlny, čehož lze s výhodou využít. Pokud je 

délka dipólu rovna polovině vlnové délky měřené frekvence, dochází k rezonanci 

(naladění) antény. Jednotlivé napěťové vlny se v anténě odrážejí takovým způsobem, že 

jsou navzájem ve fázi a jejich účinky se sčítají (posilují). 

Z frekvence elektromagnetického pole (2450MHz) se vypočítá vlnová délka dle 

vztahu 
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f
c

=λ ,        

( 2.3 ) 

kde λ je vlnová délka, f je frekvence EM pole a c je rychlost šíření vlny. 

Po dosazení do vztahu získáme vlnovou délku přibližně 12,2 cm. Půlvlnný dipól tedy 

bude mít délku 6,1 cm. 

2.5 Senzor intenzity elektrického pole 
Senzor záření se skládá z dipólové antény a Schottkyho diody, která usměrňuje 

získané napětí [4].  

Obr. 2-2: Senzor intenzity elektrického pole 

dioda 

V případě ideálního dipólu a ideální diody, by průběh usměrněného napětí vypadal 

dle Obr. 2-3. 

 

Obr. 2-3: Průběh napětí na výstupu ideálního senzoru  

Ve skutečnosti je nutné uvažovat značný vliv vysoké frekvence (2450MHz) 

usměrňovaného napětí. Při této frekvenci se již dioda nestíhá sledovat změny napětí a tak 

se na výstupu objeví hodnota, jejíž průběh odpovídá obálce teoretického průběhu 

usměrněného napětí. 
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Tuto funkci lze jednoduše vyzkoušet tak, že se dioda (LED) s vývody ohnutými do 

tvaru dipólové antény vloží do mikrovlnné trouby. Na vývodech se indukuje napětí 

(proud), které rozsvítí diodu. 

Dále je nutné počítat s tím, že maximální napětí se na dipólu indukuje tehdy, je-li 

vektor intenzity elektrického pole rovnoběžný s anténou. Je-li naopak kolmý na anténu, 

pak se na ní žádné napětí neindukuje. Pro nalezení maxima intenzity elektrického pole by 

tedy bylo potřeba senzor natáčet.  

Z tohoto důvodu nelze jako senzor použít snímací část přístroje MIKROKOM WF-1, 

jelikož je tvořena pouze jednou dipólovou anténou. 

Elegantnější, a podstatně přesnější, metodou je použití tří senzorů vzájemně kolmých 

(ortogonálních). Součet jejich napětí pak bude nezávislý na natočení a bude odpovídat 

absolutní hodnotě vektoru intenzity elektrického pole. 

Pro měření intenzity elektrického pole jsem tedy vytvořil senzor skládající se ze tří 

ortogonálních dipólových antén, jejichž usměrněná napětí sčítám. Získám tak hodnotu 

odpovídající absolutní hodnotě vektoru intenzity elektrického pole. 

 

Obr. 2-4: Senzor intenzity elektrického pole 
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2.6 Výsledky orientačního měření se senzorem 
Měření probíhalo v okolí mikrovlnné sušičky ve Výzkumném centru Textil 

v Liberci. Intenzita elektrického pole byla měřena přístrojem MIKROKOM WF-1. 

Napěťový zisk senzoru je dán délkou dipólu. Při rezonanční délce (6.1cm) jsem na  

výstupu senzoru naměřil napětí přesahující 5V při intenzitě elektrického pole odpovídající 

normě (137V/m). 

Jelikož maximální hodnota napětí na vstupu AD převodníku používaného přístrojem 

je 2,54V, rozhodl jsem se délku antény zkrátit na polovinu. Při stejné intenzitě elektrického 

pole jsem pak na výstupu senzoru naměřil napětí kolem 1V.  

Na naměřeném rozdílu je vidět, že se anténa zkrácením přeladila na jinou frekvenci a 

přestal se uplatňovat rezonanční efekt. 

Na základě těchto měření jsem se rozhodl pro použití senzoru s dipólovými anténami 

dlouhými 3cm.  

2.7 Vlivy snižující přesnost senzoru 
Při měření intenzity elektrického pole je velikým problémem jeho ovlivnění 

(až o desítky procent) okolními kovovými předměty nebo člověkem. Tyto vlivy je bohužel 

možné prakticky snížit pouze dostatečnou vzdáleností předmětů od senzoru. 

Je tedy vyloučena možnost použití přístroje jako osobního dozimetru, který by 

pracovníci nosili na těle. 
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3 Měřící přístroj 

3.1 Struktura přístroje 

 

Obr. 3-1: Blokové schéma měřícího přístroje 

Jádrem měřícího přístroje je mikroprocesor ATmega8 firmy Atmel [10], který lze 

programovat přímo na desce plošných spojů prostřednictvím rozhraní ISP (In System 

Programmable). Má v sobě zabudovánu podporu pro sériové rozhraní RS232 (komunikace 

s PC), podporu pro sběrnici I2C (komunikace s externí datovou pamětí), a jeho součástí je i 

AD převodník (měří napětí z připojeného senzoru) a vnitřní nevolatilní paměť typu 

EEPROM (uložení nastavení). 

Úroveň napětí ze senzoru se upraví pomocí předzesilovače a poté je v pravidelných 

intervalech měřena interním AD převodníkem a vyhodnocována. Dále se v pravidelných 

intervalech počítá průměr posledních naměřených hodnot, který se ukládá do externí 

paměti. Naměřené hodnoty pak lze načíst do počítače přes sériové rozhraní RS232. 

Měřící přístroj je ovládán jedním tlačítkem a o svém stavu informuje uživatelem 

pomoci dvou LED (červená a zelená) a akustických signálů. 
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3.2 Ovládání přístroje, signalizace 
Po připojení napájecího napětí se rozsvítí zelená dioda a přístroj zapípá, čímž je 

uživateli sděleno, že přístroj je připraven měřit. 

Krátkým stiskem tlačítka se spustí měření. Probíhající měření je signalizováno 

blikající zelenou diodou. Opětovným stisknutím tlačítka se měření pozastaví a dioda 

přestane blikat (bude opět svítit). Takto lze kdykoliv měření přerušit a opět spustit. 

Skončí-li pracovní směna jednoho uživatele, může přístroj ihned použít další 

uživatel. Výměna uživatele se přístroji oznámí dlouhým stiskem ovládacího tlačítka. 

Přístroj výměnu potvrdí dvojitým zapípáním. Výměnou uživatele se uloží do paměti 

značka oddělující jednotlivé uživatele a je vymazána integrační hodnota.  

Jestliže je během měření překročena některá ze sledovaných hodnot, rozsvítí se 

červená dioda a přístroj začne pískat. Tento stav trvá tak dlouho, dokud jsou hodnoty dané 

normou překračovány. 

Pokud přístroj zjistí, že jsou vybité baterie, ukončí měření, začne blikat červená 

dioda a přístroj bude pípat. 

Jestliže dojde k zaplnění paměti naměřených dat, ukončí se měření a přístroj začne 

pípat. Červená dioda blikat nebude. 

Stav přístroje Zelená 
dioda 

Červená 
dioda 

Akustický 
signál 

Přístroj je zapnut svítí x x 
Spuštěno měření bliká x x 
Překročena norma  x svítí píská 
Vybitá baterie (měření zastaveno) svítí bliká pípá 
Zaplněna paměť (měření zastaveno) svítí bliká - 

tabulka 3-1: Vliv stavů přístroje na výstupy 

Vymazat lze naměřená data pouze pomocí příkazu přes sériové rozhraní. 
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3.3 Napájení přístroje 
Při návrhu napájení jsem vycházel z požadavku, aby měřící přístroj vydržel pracovat 

minimálně jednu pracovní směnu, tedy 8 hodin. 

Měřící přístroj požaduje napájecí napětí 5V, při kterém má spotřebu 25mA, což 

odpovídá výkonu 0.125W. Běžné dobíjecí tužkové baterie mají kapacitu 750 - 1800mAh, 

což při jejich napětí 1,2V odpovídá energii 0,9 - 2,16Wh. Na jednu baterii tedy bude při 

85% účinnosti převodníku napětí přístroj pracovat 6 – 15 hodin (v závislosti na kapacitě 

baterie). 

Pro převod bateriového napětí na 5V jsem použil DC-DC konvertor MAX856 

zapojený podle následujícího schématu [11]: 

 

Obr. 3-2: Schéma zapojení napěťového zdroje 

Obvod pracuje tak, že nejprve připojí cívku L1 (pin 8) přes vnitřní odpor k zemi, 

cívkou začne téci proud a po určité době ji od země odpojí. Tím se na ní indukuje napětí 

vyšší než je napájecí (cívka se snaží protékající proud udržet) a přes diodu D1 se začne 

nabíjet kondenzátor C15. Napětí na tomto kondenzátoru pak obvod stabilizuje změnou 

intervalů, kdy je cívka připojená k zemi. 

Konvertor MAX856 v obsahuje i napěťovou referenci 1.25V a detektor nízkého 

napětí na baterii. Detektor porovnává hodnotu napětí na vstupu LBI a pokud je toto napětí 

menší než 1.25V, pak propojí výstup (LBO) se zemí. Výstup sleduje mikroprocesor a 

pokud zjistí, že tato situace nastala, ukončí měření a informuje uživatele. 
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Napětí baterie (či jiného zdroje napětí) na vstupu měniče může být v rozsahu 0,5–

5V, avšak vzhledem k tomu, že detektor nízkého napětí porovnává napětí baterie 

s hodnotou 1,25V, je nutné, aby byl přístroj napájen minimálně dvěmi bateriemi (2x1,2V). 

3.4 Komunikace s PC 

3.4.1 Rozhraní RS232 

RS232 [8] je rozhraní určené pro komunikaci dvou zařízení. Přenos dat je 

asynchronní, probíhá pevně nastavenou přenosovou rychlostí a synchronizuje se sestupnou 

hranou startovacího impulsu.  

 

Start 
bit 

Stop 
bit 

Obr. 3-3: Datový rámec protokolu RS232 – přenos jednoho bytu 

Používají se dvě napěťové úrovně. Logická 1 a 0. Za logickou 1 je považováno 

záporné napětí a za logickou 0 kladné napětí. Rozsahy přípustných napětí jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Datové signály 
Úroveň Vysílač Přijímač 
L - logická 0 +5 V až +15 +3 V až +25 V 
H – logická 1 -5 V až -15 V -3 V až -25 V 
nedefinovaná -3 V až +3 V 

tabulka 3-2: Úrovně napětí na vodičích rozhraní RS232 

RS232 používá 9 signálů. Dva vodiče slouží pro přenos dat (RxD, TxD), jeden pro 

propojení zemí (GND) a ostatní slouží k řízení datového toku a signalizaci stavů (DTR, 

DSR, RTS, CTS, RI). 

Datový vodič 

1 0 01 1 0 0 1 1 Parita 
1

0

Oscilátor 

Synchronizační hrana
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3.4.2 Řízení datového toku 

Datovým tokem se rozumí vysílání / příjem veškerých dat mezi měřícím zařízením a 

počítačem. 

Při posílání velikého množství dat by se mohlo stát, že počítač nebo mikroprocesor 

nebudou stíhat tyto data zpracovávat. Proto se používají různé mechanismy, jak druhé 

straně sdělit, že má posílání dat pozastavit, či opět zahájit (viz 3.4.1). 

V případě navrhovaného přístroje však není řízení datového toku nutné, neboť se 

posílají pouze krátké příkazy pro nastavení a kalibraci. Výjimkou je stahování naměřených 

dat, kdy se může najednou posílat až  600kB dat. Ani v tomto případě však není nutné 

datový tok řídit, jelikož současná PC mají dostatečný výpočetní výkon, aby příchozí data 

stihla zpracovat. 

3.4.3 Hardwarové řešení 

Pro komunikace zařízení s PC tedy stačí třívodičová varianta RS232, která využívá 

pouze vodiče RxD, TxD a GND. 

Pro přizpůsobení TTL signálů (RxD, TxD) normám rozhraní RS232 jsem použil 

obvod MAX232. Obvod obsahuje nábojovou pumpu, která využívá kondenzátory C1 – C4 

k vytvoření potřebných úrovní napětí z napájecích 5V. Takto vytvořené napětí pak obvod 

používá pro přizpůsobení signálů RxD a TxD. 

Pro připojení kabelu je použit 9-pinový SUBD konektor, typ samice.  

Jednotlivé signály jsou na pinech: 

GND  .. pin 5 

RxD  .. pin 3 

TxD .. pin 2 

 

 

 2 
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Obr. 3-4: Zapojení obvodu MAX23



 

3.4.4 Softwarové řešení 

Použitý mikroprocesor je vybaven obvodem USART (Universal Synchronous and 

Asynchronous serial Receiver and Transmitter). Tento obvod zajišťuje posílání a příjem 

dat (bytů), vytváří a dekóduje datové rámce, a pomoci přerušení nebo příznaků informuje o 

stavu komunikace. 

Příjem dat jsem řešil s využitím přerušení. Pokud USART přijme jeden byte, vyvolá 

přerušení. V obslužné proceduře se pak tento byte uloží do vyrovnávací paměti a testuje se, 

zda se nejedená o znak  <CR> (#13), který označuje konec příkazu. Pokud se tento znak 

přijme, pak se přijatý příkaz zkopíruje do jiné části paměti, vyrovnávací paměť se vymaže 

a událost se oznámí operačnímu systému (viz 3.6), který příkaz zpracuje. 

Odesílání dat jsem již řešil bez přerušení. Znamená to sice mírné zpomalení 

komunikace, ale je tím umožněno odesílání dat i v obslužné funkci přerušení. Přerušovací 

systém použitého procesoru je totiž řešen tak, že nelze vyvolat přerušení, pokud se 

zpracovává nějaká obslužná funkce. Případný pokus vede k zablokování programu. 

Data se tedy odesílají tak, že po zahájení vysílání bytu se cyklicky testuje příznak, 

zda již byl byte odeslán. Po nastavení příznaku se zahájí odesílání dalšího bytu. Během 

posílání dat tedy procesor nemůže vykonávat jinou činnost. Vzhledem ke způsobu použití 

přístroje však není toto omezení důležité. 

3.4.5 Komunikační protokol 

Veškerá komunikace pracuje na principu posílání textových (ASCII) příkazů, 

odpovědí, nebo dat, přičemž každý takovýto řetězec musí být ukončen znakem #13. 

Čtení nastavení 

Příkaz:   R20#13 .. přečte označení přístroje 

Odpověď:  R20 Laboratoř č.1#13  

Zápis nastavení  

Příkaz:   W20 Laboratoř č.2#13 

Odpověď:  W20 Laboratoř č.2#13 
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Dle odpovědi můžeme ověřit, zda se skutečně zapsalo, co jsme poslali. 

Shodovat se nemusí v případě, že je poslán příliš dlouhý text, příliš vysoké číslo, 

nebo nepřesná hodnota přenosové rychlosti. 

Čtení kalibrační hodnoty 

Příkaz:   R30 3#13 

Odpověď:  R30 3 200 212#13 

Zápis kalibrační hodnoty 

Příkaz:   W30 3 200 206#13 

Odpověď:  W30 3 200 206#13 

Význam jednotlivých čísel bude popsán v kapitole 3.11. 

Příkaz k akci (start/stop měření, výměna uživatele, vymazání hodnot, …) 

Příkaz:   E3#13  .. spustí měření 

Odpověď:  E3#13 

Stahování dat 

Tato komunikace je již trochu složitější. Pro stahování dat je příkaz E5#13. 

Po jeho poslání následuje odpověď stejná jako na jiné příkazy k akci a poté začne 

procesor vypisovat naměřená data.  

Naměřených dat může být veliké množství a jejich stahování proto může trvat i 

několik minut. Pokud bychom nechtěli čekat, lze poslat příkaz X#13, kterým se 

ukončí posílání naměřených hodnot. 

Data jsou posílána v následující formě: 

Příkaz:   E5#13  .. zahájí se výpis 

Odpověď:  E3#13:START#13:1#13:9#13 …. 

Pro přehlednost znaky #13 vynechám a hodnoty vypíšu do řádků: 
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Výpis znamená následující:  

Uživatel1 spustil měření a po naměření 3 hodnot měření ukončil. 

Poté jej znovu spustil a opět po 3 měřeních ukončil. Text NEXT 165 

znamená, že přístroj začal používat uživatel2 a že součet všech 

naměřených hodnot prvního uživatele je 165. Dále spustil měření uživatel2 

a naměřil 4 hodnoty. Poté měření ukončil. Součet naměřených hodnot 

posledního uživatele je 78. 

 

 

3

V

E5  
:START 
:1 
:32 
:35 
:START 
:35 
:35 
:27 
:NEXT 165 
:START 
:2 
:34 
:35 
:7 
:STOP 78 
.5 Vstupy \ výstupy   

 

Obr. 3-5: Zapojení vstupů a výstupů mikroprocesoru  

stup “Load default” .. pin 15 

Tento vstup se ovládá pomoci propojky (jumper) na plošném spoji. Pokud je 

propojka spojena a přístroj se zapne nebo resetuje, pak se během startu veškeré nastavení 

přepíše předvolenými hodnotami, které zajistí správnou funkčnost přístroje. 
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Vstup „LBO“ .. pin 4 

Na tento vstup je přiveden výstup z detektoru nízkého napětí. Pokud je na vstup 

přivedena logická nula, přístroj přejde do pasivního režimu. 

Pasivní režim znamená, že přístroj okamžitě ukončí měření a upozorní na tento stav 

uživatele. Během pasivního režimu může přístroj vykonávat vše, kromě měření a ukládání 

naměřených hodnot. Tím je paměť naměřených hodnot chráněna proti ztrátě dat 

(viz. 3.8.1). 

Detektor nízkého napětí muže tento vstup aktivovat ve dvou případech. V prvním 

případě je to tehdy, když napětí baterie klesne pod referenční hodnotu. Druhým případem 

je vypnutí přístroje, kdy je baterie odpojena úplně.  

Druhý případ je pro přístroj kritický a pokud by nebyl okamžitě ošetřen mohl by 

znamenat ztrátu dat. Okamžité ošetření je zajištěno tím, že je signál LBO z detektoru 

nízkého napětí přiveden na přerušovací vstup. 

Způsob ošetření odpojení napájení je podrobně popsán v kapitole 3.8.1. 

Vstup „Start / Stop“ .. pin 14 

Na tento vstup je přivedeno tlačítko, kterým se přístroj ovládá. Krátký stisk spustí, 

nebo zastaví měření, dlouhý stisk oznámí přístroji výměnu uživatelů. 

Aby reagovalo bezchybně, bylo potřeba vyřešit dva problémy. Prvním jsou zákmity 

tlačítka při stisku a druhým je navržení mechanismu rozeznávání krátkého a dlouhého 

stisku tak, aby nepříznivě neovlivňoval chod přístroje. 

Zákmity tlačítka jsem se rozhodl řešit softwarově tak, že po prvním přechodu signálu 

na hodnotu L pozastavím běh programu na dobu T, která je delší, než doba zákmitů. Tím 

jsou při dalším zpracování zákmity odfiltrovány.  

5V 

0 t T T  

Obr. 3-6: Průběh napětí na vstupu Start/Stop po stisku a uvolnění tlačítka 
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Ošetřit zákmity při uvolnění tlačítka je již poněkud složitější. Nelze totiž jednoduše 

čekat, až uživatel tlačítko uvolní a poté ošetřit zákmity.  

Problém je v tom, že uživatel může držet tlačítko dlouhou dobu stisknuté a je 

nežádoucí, aby stisk tlačítka zablokoval chod přístroje. Také by nebylo možné uživatele 

pípáním informovat, že již drží tlačítko stisknuté dostatečně dlouho a byla provedena 

výměna uživatele. 

Je tedy potřeba navrhnout složitější algoritmus. 

Při řešení jsem zavrhl možnost použít přerušovací vstup, neboť navržená obslužná 

funkce je časově náročná, a mohla by zablokovat (či zpozdit) další využívaná přerušení 

(časovače, komunikace s PC, blikaní diod a generování akustické signalizace). Zbyla tedy 

možnost cyklického dotazování na hodnotu vstupu a jeho vyhodnocování. Algoritmus pro 

vyhodnocování je na Obr. 3-7 
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Obr. 3-7: Algoritmus pro vyhodnocování stisku tlačítka 

Výstupy 

Výstupy slouží ke znázornění stavu systému (viz. 3.6). Jsou použity dvě LED (piny 

5,6) a piezo pro akustický výstup (pin 11).  

Diody v závislosti na stavu systému svítí, nebo blikají. Piezo slouží k potvrzování 

akcí (start/stop měření, výměna uživatele), nebo nepřetržitě píská v případě překročení 

nastavených hodnot. 
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3.6 Časovače 
V systému jsou potřeba celkem 4 časovače. První dva generují intervaly pro měření, 

a ukládání hodnot do paměti, třetí generuje intervaly pro blikání diod a čtvrtý je použit pro 

generování pípání pieza. 

Pro jejich vytvoření je použit čítač/časovač0, který generuje přerušení každých 10ms. 

Každý ze 4 časovačů je pak tvořen registrem, jehož hodnota se snižuje o 1 při každém 

přerušení od čítače/časovače0. Pokud hodnota v registru klesne na 0, neboli uplynul 

požadovaný interval, oznámí se tato událost operačnímu systému, který ji zpracuje. 

Tento způsob umožňuje vytvořit libovolné množství čítačů, které je omezeno pouze 

velikostí paměti. 

3.7 Operační systém, stavy přístroje, události 
Zařízení se může nacházet v několika stavech, přičemž v každém stavu se mají 

jednotlivé části zařízení chovat jiným způsobem. Například pokud je zjištěno nízké napětí 

baterie, je zakázáno spustit měření, bliká dioda a pípá piezo. Pokud byly navíc překročeny 

normy, tak dioda svítí a piezo neustále píská.  

To vede ke složitému programování a bez nějakého systému je pak program řízen 

v několika místech, což je pro programátora nepřehledné, vede ke špatně odhalitelným 

chybám a téměř znemožňuje úpravu programu. 

Proto jsem vytvořil jednoduchý operační systém, který má za úkol reagovat na 

jednotlivé události, a podle nich nastavovat stav systému. V jiných částech programu je 

pak přímá reakce zakázána, program jen oznámí operačnímu systému, že událost nastala. 

Jeho základem je registr událostí a registr stavů. 

Registr událostí 

Bit 0 = 1 .. přišla data na USART 

Bit 1 = 1 .. má se zahájit měření (stisk tlačítka) 

Bit 2 = 1 .. má se ukončit měření (stisk tlačítka) 

Bit 3 = 1 .. má být vyměněn uživatel (podržení tlačítka) 

Bit 4 = 1 .. je detekován signál, že je vybitá baterie 

Bit 5 = 1 .. bylo zjištěno, že paměť je zaplněna 
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Bit 6 = 1 .. uběhl interval měření 

Bit 7 = 1 .. uběhl interval blikání diod 

Bit 8 = 1 .. uběhl interval akustického signálu 

Stavový registr 

Bit 0 = 1 .. probíhá měření 

Bit 1 = 1 .. baterie je vybitá, měření není povoleno 

Bit 2 = 1 .. paměť naměřených dat je plná, měření není povoleno 

Bit 3 = 1 .. je překročena maximální, nebo součtová (integrační) hodnota 

Operační systém tedy pracuje tak, že cyklicky testuje, zda nastala některá z událostí. 

Pokud nastala, tak v závislosti na hodnotách stavového registru provede potřebnou akci. 

Například pokud nastala událost „Bit 1 = 1 .. má se zahájit měření“, zkontroluje 

systém stavový registr, zda není vybitá baterie či plná paměť. Pokud jsou tyto stavy nulové 

(nenastaly), pak zahájí měření. 

Výhodou takového operačního systému je velice dobrá čitelnost kódu, lze jej snadno 

modifikovat a lehce se odhalují chyby. Nevýhodou je pomalejší reakce na události.  

Tato nevýhoda může být kritická v případě detekce vybité (odpojené) baterie, kdy je 

potřeba jednat okamžitě (viz. 3.8.1). Proto jsem v tomto případě udělal výjimku a kód jsem 

vytvořil tak, aby byla událost ošetřena okamžitě. 

3.8 Ukládání naměřených dat 
Naměřené hodnoty se ukládají do externí paměti typu EEPROM (AT24C256), se 

kterou procesor komunikuje přes rozhraní I2C. Někteří výrobci toto rozhraní nazývají 2-

wire interface. 

Paměť má kapacitu 256kb což je 32,768 kB. Na uložení jedné naměřené hodnoty je 

potřeba 2B, takže lze do paměti uložit 16 384 hodnot. Část paměti však zaberou značky o 

přerušení měření a výměnách uživatelů (viz. 3.8.4).  

Pokud se bude ukládat jedna hodnota každé 2s, bude paměť stačit pro měření dlouhé 

9 hodin, což postačí pro jednu pracovní směnu. 

Použitá paměť je nevolatilní, což znamená, že po odpojení napájení se data v ní 

nevymažou. Díky tomu lze vyměňovat baterie bez rizika ztráty naměřených dat. 

30 



 

3.8.1 Rozhraní I2C 

I2C [9] je v současné době nejčastěji využívaným rozhraním pro vzájemnou 

komunikaci mikroprocesorů a periferií. Je to sériová, 8-bitově orientovaná sběrnice 

s rychlostí od 100kbit/s až do 3,4Mbit/s v rychlém módu. 

Sběrnici tvoří dva vodiče, které jsou připojeny přes pull-up rezistory na kladné 

napájecí napětí. První vodič (SDA) slouží k posílání dat a po druhém (SCL) se posílají 

synchronizační pulsy (hodiny). Připojená zařízení pak stahují hodnotu napětí na těchto 

vodičích k nule. Vodiče tedy mohou být ve stavu logické 0 (0V) nebo logické 1 (+VDD). 

 

Obr. 3-8: Připojení zařízení na sběrnici I2C (převzato z [4]) 

Komunikace probíhá na principu master/slave, kdy jedno zařízení na sběrnici 

(master) řídí její provoz a ostatní zařízení reagují na příkazy mastera. Na sběrnici může být 

i více zařízení typu master, která si mohou předávat řízení sběrnice.  

Úroveň vodiče SCL ovlivňuje vždy pouze master, který řídí sběrnici. Úroveň vodiče 

SDA ovlivňuje master i slave (viz níže). 

Přenos jednoho bitu na sběrnici vypadá následovně.  

SDA 

SCL 
Data se 
mohou 
změnit 

Data jsou 
platná 

Obr. 3-9: Přenos jednoho bitu po sběrnici I2C 
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Pro každý přenášený bit je vygenerován jeden hodinový puls na vodiči SCL. Během 

tohoto pulsu musí být data na vodiči SDA stabilní. Logická úroveň na vodiči SDA se tedy 

smí měnit pouze tehdy, je-li na SCL logická 0. 

Jedinou výjimkou je situace, kdy se posílají příznaky START a STOP (zkráceně se 

značí S a P). Tyto příznaky jsou generovány (posílány) masterem a označují začátek a 

konec přenosu.   

SDA 

SCL 

START STOP 

Obr. 3-10: Příznaky START a STOP na sběrnici I2C 

Data se na sběrnici přenášejí po bytech (8 bitů), přičemž za každým bytem následuje 

jeden potvrzující bit označovaný ACK. Tento bit ovlivňuje příjemce dat.  

Obr. 3-11: Komunikace na sběrnici I2C 

Na následujících obrázcích je znázorněno, kdo ovlivňuje vodič SDA. Vyšrafovaná 

místa ovlivňuje master, bílá místa ovlivňuje slave. 

 

Obr. 3-12: Vliv zařízení na sběrnici při příkazu čtení 

 

Obr. 3-13: Vliv zařízení na sběrnici při příkazu zápis 

SDA 

SCL 1..7 1..78 9 8 9 1..7 8 9 

ADRESA R/W S ACK ACK ACK DATA DATA P 
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3.8.2 Podpora I2C v procesoru 

Podpora spočívá v možnosti, vysílání a přijímání jednoho bytu, generování příznaků 

START, STOP, sledování stavů na sběrnici a nastavení přenosové rychlosti. Vše je 

podrobně popsáno v datasheetu procesoru [10].  

Protokol pro komunikaci s periferií je již potřeba naprogramovat. 

3.8.3 Komunikace s pamětí 

Paměť AT24C256 je bytově orientována, což znamená, že každý byte paměti má 

svou adresu. Obsahuje také ukazatel do paměti, který se při čtení nebo zápisu automaticky 

inkrementuje. 

Protokol  I2C vyžaduje, aby každé připojené zařízení mělo svou adresu. Horní bity 

adresy jsou pevně nastaveny výrobcem (10100), spodní dva se nastavují hardwarově 

(A1, A0). Ty jsou přístroje nastaveny na hodnotu 0, takže celá adresa paměti je 1010000. 

Následující obrázky popisují průběh napěťových úrovní na vodiči SDA a kdo vodič 

ovládá během komunikace s pamětí. Vyšrafovaný obdélník značí, že sběrnici ovládá 

mikroprocesor. Bílý obdélník značí, že sběrnici ovládá paměť. 

Zápis jednoho, či více bytů 

ADRESA 
PAMĚTI 

PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST 
DATA  

 

Obr. 3-14: Průběh zápisu dat do paměti 

Po příznaku START se zapíše adresa paměti a bit označující zápis. Paměť potvrdí 

příjem. Poté procesor pošle dvoubytovou adresu bytu v paměti, na kterou chce zapisovat. 

Každý přijatý byte opět paměť potvrdí (ACK) a nastaví interní ukazatel paměti na 

požadovanou adresu.  
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Poté procesor pošle na sběrnici hodnoty zapisovaného bytu. Paměť jej uloží a 

inkrementuje ukazatel paměti. Procesor takto může uložit  libovolné množství bytů dat. 

Nakonec procesor vygeneruje příznak STOP. 

Čtení ze současné pozice 

ADRESA 
PAMĚTI DATA  

 

Obr. 3-15: Průběh čtení dat z aktuální pozice v paměti 

Procesor neadresuje paměť a pošle bit čtení. Paměť potvrdí a pošle byte z místa, na 

které ukazuje její ukazatel paměti a inkrementuje ukazatel. Pokud procesor požaduje pouze 

jeden byte, pak příjem nepotvrdí bitem ACK (nestáhne vodič SDA na nulu) a vygeneruje 

příznak STOP. Pokud požaduje více bytů, pak přijatý byte potvrdí bitem ACK. To pro 

paměť signál, že má poslat další byte (ukázáno na dalším obrázku). 

Čtení z libovolné pozice 

 

Obr. 3-16: Průběh čtení dat z libovolné pozice v paměti 

Procesor zahájí zápis bytu, avšak byte nezapíše. Tím se pouze nastaví ukazatel 

paměti. Poté zahájí „čtení ze současné pozice“. 
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3.8.4 Způsob ukládání dat 

Kromě naměřených hodnot je do paměti potřeba ukládat i informace o průběhu 

měření, jako je například výměna uživatelů. Proto nelze paměť používat tak, že bych do ní 

zapisoval pouze naměřené hodnoty.  

Dalším problémem je, že paměť nelze najednou rychle vymazat. Proto je potřeba 

jasně definovat, které hodnoty jsou platné a které jsou pouze pozůstatkem v paměti po 

minulých měřeních. 

Vytvořil jsem tedy jednoduchý systém zápisu do paměti, který je založen na 

záznamech. První 4 bity každého záznamu určují jeho typ. Počet dalších bitů a jejich 

význam je různý v závislosti na typu záznamu. Minimální délka záznamu je 2B. 

Do paměti je možné zapsat tyto typy záznamů: 

VALUE 

- velikost 2B 

- obsahuje 10-bitovou hodnotu naměřenou AD převodníkem 

0 0 0 1 D D D D D D D D D D D D 

STOP  

- velikost 6B 

- označuje konec naměřených hodnot a obsahuje součet hodnot posledního uživatele 

- tento záznam je vždy na konci platných naměřených dat 

- po něm následují neplatná data zapsaná při minulém měření  

0 0 1 0             
S S S S S S S S S S S S S S S S 
S S S S S S S S S S S S S S S S 

NEXT_USER 

- velikost 6B 

- označuje hranici mezi hodnotami dvou uživatelů a obsahuje součet hodnot prvního 

z nich 

0 0 1 1             
S S S S S S S S S S S S S S S S 
S S S S S S S S S S S S S S S S 
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START 

- velikost 2B 

- značí, že bylo spuštěno měření 

- označuje tedy hranici mezi hodnotami dvou různých cyklů měření, respektive 

přerušení měření na nějaký čas 

0 1 0 0             
 

Proces ukládání dat při měření vysvětlím na příkladu. Jednotlivé tabulky popisují 

obsah platné paměti. Každá buňka v tabulce odpovídá jednomu záznamu. 

1) vymaže se paměť 

6B - stop 
 

2) spustí se měření 

2B - start 
 

3) změří se 2 hodnoty 

2B - start 
2B - value 
2B - value 
 

4) ukončí (pozastaví) se měření 

2B - start 
2B - value 
2B - value 
6B - stop 
 

5) měření se opět spustí 

2B - start 
2B - value 
2B - value 
2B - start 
 

6) naměří se 1 hodnota a ukončí 

se měření 

2B - start 
2B - value 
2B - value 
2B - start 
2B - value 
6B - stop 
 

7) vymění se uživatelé 

2B - start 
2B - value 
2B - value 
2B - start 
2B - value 
6B - next 
6B - stop 
 

8) spustí se měření 

2B - start 
2B - value 
2B - value 
2B - start 
2B - value 
6B - next 
2B - start 
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9) naměří se 2 hodnoty a ukončí se měření 

2B - start 
2B - value 
2B - value 
2B - start 
2B - value 
6B - next 
2B - start 
2B - value 
2B - value 
6B - stop 

Problémem tohoto způsobu ukládání dat je možnost jejich poškození v případě 

výpadku napájení. Například pokud po dokončení bodu 3 vypadne napájení, nebude 

systém po restartu schopen určit, která data jsou platná, protože nebyl zapsán ukončující 

záznam STOP. Pokud paměť za místem posledního zápisu obsahovala nějaká data 

z minulého měření, pak je po restartu procesor bude považovat za platná.  

Je tedy nutné nějak zajistit, aby byl záznam stop vždy zapsán. Způsob řešení tohoto 

problému je popsán v následující kapitole. 

3.9 Ochrana proti ztrátě dat při výpadku napájení 
Jestliže dojde k výpadku napájení a následnému vypnutí procesoru v době, kdy 

neprobíhá měření, pak se nic nestane. V opačném případě hrozí znehodnocení platných dat 

v paměti, neboť se nezapíše záznam STOP, který ukončuje platná data a obsahuje součet 

hodnot posledního uživatele. 

Jednou z možností, jak tuto událost ošetřit, je zapisovat záznam STOP po zápisu 

každé naměřené hodnoty. Tato metoda však čtyřikrát zkracuje životnost paměti, neboť 

místo jednoho zápisu do paměti provedeme čtyři. Kromě toho s malou pravděpodobností 

stále hrozí, že k výpadku dojde právě v okamžiku zápisu do paměti. Proto jsem tuto 

možnost nepoužil. 

Další možností je sledovat úroveň napájecího napětí a při jeho poklesu pod určitou 

mez ukončit měření a zapsat záznam STOP. Tato možnost je výhodnější, jelikož zbytečně 

nezapisuje do paměti, ale problémem je stihnout zapsat záznam STOP pokud dojde 

k okamžitému výpadku. 
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Tento problém odstraňuje použití DC-DC konvertoru MAX856 pro konverzi 

bateriového napájení na 5V (viz. 3.2 Napájení přístroje). Jeho použitím je odděleno 

bateriové napětí a napětí 5V (VCC), které napájí integrované obvody. Díky tomu pokles 

napětí na baterii, nebo jeho výpadek, nezpůsobí pokles VCC ihned, ale s určitým 

zpožděním, které lze prodloužit připojením kondenzátorů k VCC.  

Získaná prodleva mezi detekcí výpadku napájení a dobou, kdy se výpadek projeví na 

napájecím napětí logických obvodů, je dostatečně dlouhá (desítky milisekund) na to, aby 

bylo ukončeno měření a zapsán ukončovací záznam STOP do paměti. 

3.10 Filtr a předzesilovač 
V kapitole 2 je popsán způsob, jak ze senzoru získáme stejnosměrné napětí, které je 

úměrné intenzitě elektromagnetického pole. Toto napětí se musí přivést do přístroje.  

Jelikož přístroj musí pracovat v silném elektromagnetickém poli, může se na 

přívodní vodiče indukovat značné střídavé napětí o vysoké frekvenci. Toto napětí má 

nulovou střední hodnotu a tudíž jej lze odstranit jednoduchým filtrem - dolní propustí 

tvořenou RC článkem.  

 

Obr. 3-17: Filtrace a přizpůsobení úrpvně napětí ze senzoru 

Dále je potřeba přizpůsobit úroveň napětí ze senzoru tak, aby byl maximálně využit 

rozsah AD převodníku. Podle použitého typu senzoru (viz. 2.6) je toto napětí je potřeba 

snížit nebo zvýšit, jelikož  AD převodník používá pro určení maximální hodnoty referenční 

napětí 2,54V. 

Pro úpravu úrovně napětí tedy slouží pevně nastavený odporový dělič, který napětí 

sníží, následovaný napěťovým zesilovačem, pomocí kterého lze přesně nastavit hodnotu 

napětí, která má odpovídat maximální hodnotě AD převodníku. Problematikou nastavení 

zesilovače a kalibrací přístroje se zabývá kapitola 3.11. 
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Jako zesilovač napětí jsem použil obvod MAX478. Jeho výhodou je, že je 

optimalizován pro napájecí napětí +5V a jeho rozsah vstupního napětí obsahuje nulu. 

Odpadá tedy nutnost vytvářet záporné napětí, které by bylo potřeba u běžných, symetricky 

napájených, zesilovačů. 

Přenosová charakteristika tohoto zesilovače je sice v oblasti velmi malého vstupního 

napětí mírně nelineární, ale tento problém je odstraněn kalibrací přístroje. 

3.11 AD převodník a kalibrace 
Pro převod napětí ze senzoru do binární hodnoty je použit 10-bitový AD převodník 

s referenčním napětím 2,56V, který je součástí mikroprocesoru.  

Abychom využily celý rozsah AD převodníku, je potřeba zajistit, aby maximální 

měřená hodnota intenzity EM pole odpovídala hodnotě 2,56V na vstupu AD převodníku. 

Toto nastavení se provádí změnou zesílení napěťového předzesilovače (viz. 3.10). 

V měřícím řetězci se vyskytuje několik nelinearit. Jsou to nelineární převodní 

charakteristiky senzoru a zesilovače, chyba na odporovém můstku a chyby AD 

převodníku. Proto je nutné , aby bylo možno přístroj kalibrovat. 

Kalibrace je řešena ve dvou krocích. Prvním je již zmíněné nastavení zesílení 

předzesilovače, druhým je linearizace převodní charakteristiky pomoci kalibrační křivky. 

AD [-] 

1023 

700 

Smax0 S [V/m] 
bez napěťového přizpůsobeni a  kalibrace 
po nastavení zesílení 
po nastavení zesílení a kalibraci 

 

Obr. 3-18: Kalibrace - nastavení převodní charakteristiky přístroje 
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Kalibrační křivka je v přístroji řešena jako lomená čára, jejíž zlomové hodnoty jsou 

v paměti uloženy jako posloupnost číselných dvojic, přičemž první číslo znamená hodnotu 

naměřenou AD převodníkem a druhé korigovanou hodnotu.  

ADout 

1023 

y2 
y1 

0 1023 ADin [-] x1 x2

Obr. 3-19: Způsob prezentace kalibrační křivky v přístroji  

Korigovaná hodnota se pak z naměřené počítá dle vzorce 

)12(
)12(

)1(1

xx
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xADinKyADout

−
−
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−+=
 

kde x1,y1 a x2,y2 jsou nejbližší dvojice kalibračních hodnot. 

3.12 Ochrana přístroje před EM zářením 
Jelikož se přístroj může používat v silném EM poli, musí být navržen tak, aby toto 

pole neovlivňovalo jeho funkci. Ochránit jej lze dvěmi způsoby. Buď přístroj odstínit, 

nebo ošetřit místa, kde by mohlo k ovlivnění dojít.  

První variantu lze realizovat místěním přístrojové části do kovové krabičky nebo 

mřížky (Faradayova klec), a senzor umístit mimo krabičku. Nevýhodou je, že se tím 

vlastně dáme do blízkosti senzoru veliký vodivý předmět, který bude značně ovlivňovat 

měření. Proto jsem použil druhou variantu. 

Na rušení je přístroj citlivý hlavně na vstupech (START/STOP, LBI, RESET a 

jumper pro nastavení předvoleného nastavení). Například signál LBI je veden po plošném 

spoji dlouhém 3cm od zdroje napětí k mikroprocesoru. Na této vzdálenosti se může vlivem  

měřeného EM pole naindukovat značné napětí, které může procesor považovat za změnu 

stavu LBI.  
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Jelikož EM pole má nulovou střední hodnotu, stačí pro odfiltrování rušení připojit 

odrušovací kondenzátory co nejblíže k pinům procesoru. Na ostatní části přístroje nemá 

okolní záření významný vliv. 
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4 Aplikace pro komunikaci PC s přístrojem 

S měřícím přístrojem lze komunikovat přes jakýkoliv terminálový program pomocí 

definovaných příkazů (viz příloha A), nebo pomocí aplikace, kterou jsem vytvořil. 

Aplikace je navržena ve vývojovém prostředí Deplhi6. 

4.1 Grafické rozhraní 

 

1 

8 

5 
4 

3 

2 

6 

7 

Obr. 4-1: Grafické rozhraní aplikace pro komunikaci s měřícím přístrojem 

4.2 Detekce přístroje 
Pro zahájení komunikace s přístrojem je potřeba otevřít správný sériový port a 

správně nastavit přenosovou rychlost. Jméno portu a přenosovou rychlost lze nastavit buď 

ručně (8), nebo aplikace vyhledá přístroj sama. 

Při automatickém vyhledávání nejdříve aplikace zjistí, které sériové porty jsou na 

počítači nainstalovány. Poté u každého z nich nastavuje různé přenosové rychlosti a 

testuje, zda zařízení odpoví. Jestliže odpoví, pak aplikace vyhledávání ukončí a oznámí 

uživateli, že je přístroj nalezen.  
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Po každém připojení si aplikace sama načte nastavení přístroje a zpřístupní další 

funkce. 

4.3 Stahování a mazání naměřených hodnot 
Načtení naměřených dat slouží tlačítko „Načíst data“ (1) a pro jejich vymazání 

z přístroje tlačítko „Vymazat data“. 

Posílaná data jsou hodnoty v rozsahu 0 až 1023 a odpovídají hodnotám z AD 

převodníku. Tyto hodnoty aplikace během stahování přepočítává na hustotu výkonu EM 

záření. 

Stažená data přístroj rozdělí podle uživatelů a jejich seznam pak zobrazí v okně (7). 

Vybráním uživatele (kliknutím) se graficky zobrazí jeho naměřené hodnoty (2) a 

informace o maximální a integrační hodnotě hustoty výkonu EM záření (6). 

4.4 Export naměřených dat 
Naměřená data každého uživatele zvlášť lze exportovat do souboru ve formátu *.csv, 

nebo je lze zkopírovat do schránky ve tvaru tabulky. Ze schránky je pak lze vložit 

například do programu Excel bez jakýchkoliv dalších úprav.. 

Exportovaná data mají následující formát: "ID";1 
"Jmeno";"Ing. Novák" 
"Maximum";0,2669 
"Soucet";0,0015 
"Perioda [ms]";100 
 
Hodnoty 
0,0003 
0,0000 
0,0220 

 ID .. identifikační číslo přístroje 

 Jmeno .. jméno uživatele 

 Maximum .. max. hodnota hustoty výkonu EM záření 

 Soucet .. celková dávka ozáření 

Následují všechny naměřené hodnoty přepočítané na 

hustotu výkonu EM záření. 

4.5 Terminál 
Aplikace obsahuje také terminál (3, 4), který umožňuje ovládat přístroj přímo 

pomocí příkazů. Tyto příkazy jsou přehledně k dispozici v seznamech, které se objeví po 

stisku tlačítek na liště (5). 
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Přes terminál lze provádět všechny operace, které provádí aplikace. Navíc umožňuje 

i kompletní ovládání přístroje (spouštění a zastavování měření, výměna uživatelů). 

4.6 Nastavení přístroje 
Veškerá nastavení a konstanty jsou uloženy v měřícím přístroji, čímž je zajištěna 

nezávislost přístroje na aplikaci. Aplikace si vždy toto nastavení přečte a poté s ním 

pracuje. 

 

Obr. 4-2: Možnosti nastavení měřícího přístroje 

4.6.1 Parametry měření  

V této části je nejdůležitější nastavení intervalu měření a intervalu ukládání dat.  

Měření probíhá tak, že AD převodník v pravidelných intervalech převádí hodnotu 

napětí na svém vstupu. Při každém měření ji vyhodnotí a jestliže je větší, než hodnota 

stanovená normou, pak informuje uživatele. Tato doba je definována jako 

„Interval měření“. 
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Další definovanou dobou je „Interval ukládání dat“. Během této doby procesor 

průměruje naměřené hodnoty a po jejím uplynutí uloží vypočtenou průměrnou hodnotu do 

paměti, nebo ji pošle na terminál. Dále ji přičte k celkové (integrační) hodnotě hustoty 

výkonu EM pole a pokud byla překročena norma (maximální dávka), pak informuje 

uživatele. 

Minimální možná hodnota intervalu měření záleží na dalším nastavení. Pokud se data 

pouze posílají na terminál (neboli pokud se neprovádí kalibrace a hodnoty se neukládají do 

paměti), pak lze nastavit interval měření na hodnotu 0,01s, což znamená 100 měření za 

sekundu. Jestliže však data ukládáme, kalibrujeme i posíláme na terminál, pak je potřeba 

zmenšit frekvenci měření, aby procesor stíhal provádět všechny operace. Pokud ji 

nesnížíme, bude procesor provádět měření v nepravidelných intervalech. 

4.6.2 Normy 

Přístroj umožňuje sledovat maximální a integrační hodnotu (dávku) intenzity 

elektrického pole (E [V/m], E.t [V.t/m]). Přesto se v praxi používá spíše hodnota či dávka 

hustoty dopadajícího výkonu (S [mW/cm2], S.t [[mW.t/cm2]), kterou lze z intenzity 

vypočítat podle vzorce [4]. Proto je pro nastavení použita tato hodnota. 

4.6.3 Převodní konstanta - K, přepočty 

Převodní konstanta K udává, jaké hustotě výkonu EM pole odpovídá maximální 

hodnota (1023) z AD převodníku a je použita pro přepočty naměřených hodnot a norem. 

Měřící přístroj totiž kvůli rychlosti, paměťovým nárokům a přesnosti nepracuje 

s žádnými jednotkami, ale pouze s bezrozměrnými čísly. Pokud tedy chceme v přístroji 

testovat, zda naměřená hodnota (0..1023) nepřekročila normu (0,265mW/cm2), je vhodné 

tuto normu přepočíst na odpovídající údaj. Právě k tomuto přepočtu je například použita 

převodní konstanta. 

Přepočet hodnot z AD převodníku na hustotu výkonu EM pole  

1000
KvalueS ⋅

=  [mW/cm2]       

( 4.1 ) 
value   … hodnota z AD převodníku 

K  … převodní konstanta 
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Přepočet součtu hodnot z AD převodníku (sum) na „dávku“ (S.t) 

Dávka (S.t) je součin hustoty výkonu EM pole a doby, po kterou byl objekt tomuto 

výkonu vystaven. 

Jelikož je perioda měření konstantní, lze napsat 

TNStS ⋅⋅=.   , kde N je počet měření a T je interval měření.  

( 4.2 ) 

Vzorec tedy znamená, že hustota výkonu S působila po dobu N . T. Lze se na něj 

však podívat i tak, že hustota výkonu S působí N-krát po dobu T, neboli proběhlo 

N měření s periodou T, přičemž vždy byla naměřena hodnota S. 

Součin S . N je tedy součtem všech naměřených hodnot. 

Po dosazení vzorce ( 4.1 ) do vzorce ( 4.2 ) získáme 

 
1000

. TNKvaluetS ⋅⋅⋅
=  , 

( 4.3 ) 

kde value . N je součet hodnot naměřených AD převodníkem. 

Lze tedy napsat výsledný vztah: 

1000
. TKsumtS ⋅⋅

=  [mW.h/cm2]      

( 4.4 ) 

Přepočet maximální hustoty výkonu EM pole na hodnotu z AD převodníku 

Zde platí obrácený vztah ( 4.1 ), tedy 

K
Stopvalue 1000⋅

=  [-]        

( 4.5 ) 

Pokud bude hodnota z AD převodníku větší, než toto číslo, pak došlo k překročení 

normy. 

Přepočet maximální dávky hustoty výkonu EM pole na součet hodnot z AD převodníku 

Zde platí obrácený vztah ( 4.3 ), tedy 
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TK
tStopsum

⋅
⋅

=
1000).(  [-]        

( 4.6 ) 

Pokud bude součet hodnot z AD převodníku větší, než toto číslo, pak došlo 

k překročení normy. 
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5 Kalibrace přístroje 

5.1 Postup kalibrace 
Kalibrace přístroje spočívá v nastavení zesílení napěťového předzesilovače a 

následném nastavení kalibrační křivky. Princip je podrobněji popsán v kapitole 3.11.  

Ke generování elektromagnetického pole na frekvenci 2450MHz se používají 

magnetrony, které můžeme nalézt například v mikrovlnných troubách.  

Pro naměření kalibrační křivky potřebujeme měnit hodnotu intenzity elektrického 

pole, což magnetrony neumožňují. Lze však využít poklesu intenzity pole s rostoucí 

vzdáleností od zdroje. 

Dále je nutné si uvědomit, že senzor měří intenzitu elektrického pole, ale přístroj se 

kalibruje na hustotu dopadajícího výkonu.  

5.1.1 Nastavení zesílení předzesilovače 

Před měřením je potřeba nastavit měřící přístroj do tohoto stavu: 

 Zakázat kalibraci 

 Převodní konstanta = 1023 

 Maximální hodnota = 1023 

Zapneme zdroj EM záření a pomocí jiného (nakalibrovaného) přístroje nalezneme 

místo, ve kterém je hustota dopadajícího výkonu EM pole (S) rovna námi zvolené 

maximální hodnotě (Smax), kterou bude přístroj schopen měřit. Do tohoto místa poté 

umístíme kalibrovaný přístroj a nastavíme jeho zesílení pomoci potenciometru R5 tak, aby 

přístroj přerušovaně signalizoval překročení maximální hodnoty (píská a svítí červená 

dioda).  

Při nastavování je potřeba uvažovat vliv šroubováku (nebo jiného nástroje) a člověka 

na EM pole, což je největší problém při provádění kalibrace. Je tedy nutné hodnotit 

nastavení zesílení až poté, kdy se v okolí přístroje (cca 2m) tyto předměty (osoby) 

nevyskytují. 
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5.1.2 Nastavení kalibrační křivky 

Před měřením je potřeba pomoci aplikace nebo terminálu vymazat naměřené 

hodnoty a nastavit měřící přístroj do tohoto stavu: 

 Zakázat kalibraci 

 Převodní konstanta = 1023 

Vybereme si několik hodnot hustoty dopadajícího výkonu EM pole (S), ve kterých 

chceme provést kalibraci. Pomoci jiného (nakalibrovaného) přístroje nalezneme místo 

(vzdálenost) s požadovanou hodnotou S. Do tohoto místa poté umístíme kalibrovaný 

přístroj a spustíme měření. Od přístroje odstoupíme (alespoň 2m) a necháme ho naměřit 

několik hodnot. Tento postup opakujeme pro každou zvolenou hodnotu S. 

Abychom od sebe rozpoznali jednotlivá měření, provedeme mezi nimi „výměnu 

uživatele“ (dlouhý stisk tlačítka). 

Pro každou hodnotu S pak vypočteme průměr naměřených hodnot, přičemž 

nebudeme uvažovat hodnoty na začátku a konci měření, kdy jsme odcházeli a přicházeli 

k přístroji. 

Získáme tak několik dvojic kalibračních hodnot, které lze přímo použít pro 

definování kalibrační křivky. Naměřenou hodnotu napíšeme do sloupce „Naměřená“ a 

referenční hodnotu S do sloupce „Opravená“. 

5.1.3 Dokončení kalibrace 

Po nastavení zesílení a nastavení kalibrační křivky je potřeba nastavit převodní 

konstanta (viz. 4.6.3), která je rovna maximální hodnotě hustoty dopadajícího výkonu EM 

záření, kterou je přístroj schopen změřit. 

Dále je potřeba nastavit maximální hodnoty, které má přístroj hlídat a povolit 

kalibraci. 
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5.2 Výsledky realizované kalibrace  
Kalibrace měla být prováděna katedře FEL v ČVUT Praha, kde mají k dispozici 

potřebná zařízení a zkušenosti. Bohužel jim momentálně nefunguje magnetron, tudíž 

musela být provedena pouze méně přesná kalibrace, při které byla jako ztroj EM záření 

použita mikrovlnná sušárna textilií ve Výzkumném centru Textil v Liberci. 

 Sušárna používá k vysoušení mikrovlnné záření na frekvenci 2450MHz, které je 

generováno 17-ti magnetrony. Po odstranění krytů a spuštění 8 magnetronů lze v okolí 

naměřit hodnoty hustoty výkonu dopadajícího EM záření (S) od nuly až po maximální 

hodnotu udávanou normou (50 V/m2).  

Problémem však je, že střední hodnota S výrazně kolísá a jednotlivé naměřené 

hodnoty mají veliký rozptyl. Provedená kalibrace je proto spíše orientační. 

Skutečná hodnota byla měřena měřícím přístrojem (indikátorem) firmy Conrad. 

Hustota výkonu dopadajícího EM záření přepočtená na rozsah AD 
převodníku 

Skutečná hodnota 0 100 250 350 500 1000 
Naměřená hodnota 0 35 60 200 400 998 

tabulka 5-1: Naměřené hodnoty použité pro vytvoření kalibrační křivky 
 

Naměřené hodnoty se zadají do přístroje, který si pak na jejich základě vytvoří 

kalibrační křivku. 
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Obr. 5-1: Kalibrační křivka 

50 



 

6 Měření v okolí mikrovlnné sušárny textilií 

Pro ověření funkčnosti přístroje bylo provedeno několik měření v okolí mikrovlnné 

sušárny textilií ve Výzkumném ústavu textilních strojů v Liberci. 

 

Obr. 6-1: Mikrovlnná sušárna textilií  
a dřevěný stojan použitý při kalibraci přístroje 

  

Sušárnu obklopuje Faradayova klec, která chrání obsluhu před EM zářením. Pro 

účely měření byla jedna stěna odebrána. Během měření bylo zapnuto 8 magnetronů 

v přední části sušárny. Každý magnetron má výkon 1kW. 

Byla provedena 4 měření, která mapují rozložení EM pole v místnosti a ukazují vliv 

člověka na naměřenou hodnotu.  

Během prvního měření byl přístroj umístěn na 

dřevěném stojanu, který neovlivňuje EM pole. 

Přibližoval se ze šestimetrové vzdálenosti  ke středu 

sušárny a poté se pohyboval po stejné dráze zpět. 

4 
 

Při druhém měření se nacházel ve vzdálenosti 1m 

od těla (v natažené ruce) a při třetím měření byl senzor 

vzdálen 5cm od hrudníku.  

Při čtvrtém měření byl 1m od těla a pohyboval se podél Faradayovy klece.  

Sušárna 1,2,3 
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Hustota dopadajícího výkonu EM pole v okolí mikrovlnného 
sušáku textilií [mW/cm2]
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Obr. 6-2: Naměřené hodnoty 

Z naměřených hodnot je vidět, jak významně je ovlivňována naměřená hodnota 

přítomností lidského těla. Z tohoto důvodu je možnost nosit měřící přístroj na těle 

vyloučená. Špičky hodnot na jednotlivých grafech odpovídají okamžiku průchodu přístroje 

hranicí klece. 

Hustota dopadajícího výkonu EM pole v okolí 
mikrovlnného sušáku textilií [mW/cm2]
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Obr. 6-3: Naměřené hodnoty 

Nulové hodnoty v grafu (Obr. 6-3) odpovídají době, po kterou byl přístroj schován 

za stěnou klece. Nejvyšší hodnota odpovídá poloze 20 cm uvnitř klece. 
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7 Závěr 

Výsledkem DP je přehled o vlivu EM záření na biologickou tkáň, popis současných 

norem pro EM záření na frekvenci 2450MHz a popis možných způsobů zjišťování 

překročení těchto norem.  

Byl vytvořen směrově nezávislý senzor pro měření intenzity elektrického pole a 

měřící přístroj umožňující měřit okamžitou a integrační hodnotu intenzity elektrického 

pole.  

Senzor je tvořen třemi Schottkyho diodami zapojenými do série, přičemž jejich 

vývody tvoří navzájem kolmé dipólové antény. Výstupem tohoto senzoru je napětí, které 

odpovídá absolutní hodnotě vektoru intenzity elektrického pole. 

 Vyvinutý měřící přístroj umožňuje: 

 měření v prostorách s vysokou intenzitou EM pole 

 napájení z baterie nebo jiného zdroje napětí v rozsahu 1.5 – 5V 

 digitalizaci napěťového výstupu ze senzoru 

 kalibraci naměřených hodnot podle kalibrační křivky 

 ukládání hodnot do vnější EEPROM paměti nezávislé na napájení 

 obousměrnou komunikaci s PC přes rozhraní RS-232 

 signalizaci překročení maximální hodnoty 

 signalizaci překročení integrační hodnoty 

 signalizaci vybité baterie 

 signalizaci zaplněné paměti 

 výměnu uživatelů 

Pro ovládání z PC byla ve vývojovém prostředí Delphi© vyvinuta aplikace 

umožňující nastavení veškerých parametrů zařízení a stahování naměřených dat. Aplikace 

umí naměřená data graficky znázornit a exportovat je ve formátu .csv nebo uložit do 

schránky. 
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Přílohy 

A. Příkazy pro ovládání přístroje přes terminál 
Příkazy začínající R slouží pro čtení hodnot, W pro zápis hodnot 

R10 … verze firmwaru 

R11 … identifikační číslo přístroje (naprogramováno při výrobě) 

R12 … počet záznamů ve vnější paměti EEPROM 

R13 … maximální počet kalibračních hodnot 

R14 … 1, jestliže je baterie vybitá, jinak vrátí 0  

R15 … 1, jestliže je plná paměť, jinak vrátí 0  

 

R20/W20 … označení přístroje 

R22/W22 … přenosová rychlost 

R23/W23 … perioda měření 

R24/W24 … perioda průměrování a ukládání dat 

R25/W25 … příznak, zda se mají ukládat naměřené hodnoty do paměti 

R26/W26 … příznak, zda se mají naměřené hodnoty posílat na terminál 

R27/W27 … maximální hodnota (norma) 

R28/W28 … maximální součet hodnot (norma) 

R29/W29 … příznak, zda se mají naměřené hodnoty posílat na terminál 

R30/W30 … příznak, zda se má provádět kalibrace 

R31/W31 … 4B proměnná sloužící k uložení převodní konstanty 

 

E1 … načte předvolené hodnoty nastavení výrobcem 

E2 … změří jednu hodnotu a výsledek pošle na terminál (neukládá do paměti) 

E3 … zahájí cyklické měření 

E4 … ukončí cyklické měření 

E5 … vypíše naměřené hodnoty, výpis lze přerušit příkazem X 

E6 … vymaže naměřené hodnoty 

E7 …výměna uživatele 
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B. Naměřené hodnoty 

Hustoty dopadajícího výkonu EM pole v okolí mikrovlnného sušáku 
textilií [mW/cm2] 

Měření č.1 Měření č.2 Měření č.3 Měření č.4 
0 0,0005 0,0005 0,0005 
0,0006 0,0016 0,0008 0,0005 
0,0006 0,0011 0,0011 0,0003 
0,0006 0,0011 0,0011 0,0003 
0,00132 0,0011 0,0013 0,0003 
0,00132 0,0011 0,0032 0,0005 
0,00132 0,0042 0,0114 0,0008 
0,00156 0,0064 0,0151 0,0013 
0,00156 0,0127 0,0448 0,0321 
0,00156 0,0254 0,0753 0,0662 
0,00288 0,0988 0,0806 0,115 
0,0108 0,0853 0,0419 0,1889 
0,0528 0,1139 0,0053 0,2512 
0,13128 0,1296 0,0019 0,2361 
0,18984 0,079 0,0032 0,198 
0,249 0,0178 0,0021 0,1036 
0,15768 0,0101 0,0032 0,0334 
0,21936 0,0085 0,0016 0,0021 
0,17676 0,0029  0,0005 
0,09192 0,0011  0,0005 
0,06396 0,0008   
0,01812 0,0008   
0,0102    
0,0054    
0,00252    
0,00288    
0,00192    
0,00132    
0,00132    
0,00192    
0,00132    
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C. Schéma zapojení 
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D. Deska plošných spojů a rozmístění součástek v měřítku 1:1 

 

 

E. Fotografie přístroje a senzoru 
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