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Návod na obsluhu „MIN Loggeru“ verse V0.1 

 (PŘEDBĚŽNÝ NÁVOD) 

Účel zařízení 

Min Logger (V0.1) je elektronické měřící zařízení teploty, se sériovým morse výstupem. 

Obsahuje mikročip PICAXE 08M2, čidlo pro měření teploty DS18B20 a LED diodu pro 

komunikaci s obsluhou. Je prioritně určen pro účastníky expedice SRH2017 a slouží jako 

osobní noční teplotní dozimetr účastníka. Je schopen změřit aktuální teplotu (okolí, případně 

horečku) a registruje naměřenou minimální teplotu po časových úsecích 1 hodiny. Četnost 

měření je po každých 5 minutách.  

Základní technická data: 

 Rozměry 65x35x13 mm (Krabička TIC TAC) 

 Napájení – 1 kus Lithiová baterie CR2032 – 3V 

 Maximální spotřeba cca 1.2 mA, standby mode cca 100uA 

 Měří teplotu s rozlišením na 0,1 C s přesností do 0,2C 

 Měření probíhá každých 5 minut 

 Z výsledků měření je určována minimální teplota za časový okamžik 1 hodiny 

 Minimální teplota z jednotlivých časových úseků je ukládána do paměti flash 

 Je možné uložit přes 125 hodnot (při nočním měření trvajícím 8 hodin, lze uložit 

hodnoty až za 15 nocí) 

 I po vybití baterií data zůstávají uložena v paměti 

 Při resetu obvodu se vyšle aktuální teplota a je možné provést vymazání již uložených 

dat, případně data přečíst. 

 Po přečtení dat, je-li paměť flash ještě volná, se automaticky spustí další záznam dat a 

to od místa posledního záznamu.  

 Data o minimálních teplotách se čtou v obráceném pořadí, než byly zaznamenávány. 

Tedy první hodnota se přečte poslední uložená. 

 Výstup dat je možné přečíst pomocí blikání LED v kódu MORSE 

 

Zprovoznění: 

 
 Po zapnutí napájení (zapnutí baterie), „vybliká“ LED aktuálně změřeno teplotu 

následovanou otázkou „ CL?“. To znamená otázkou, zda smazat již uložená data. Pokud si 

přejeme je smazat, je nutné po vyslání otazníku do 4,6 sec vypnout napájení. Po následujícím 

resetu systém pozná, že jsme si přáli data smazat. Provede tedy hlášku CL bez otazníku a 

rozsvítí LED. Pokud do 4,6 sec nezareagujeme, pak dojde ke smazání uložených dat. Pokud 

si to v poslední chvíli rozmyslíme, pak stačí do 4,6 sec vypnout napájení. Data nebudou 

smazána a při následném obnovení napájení se systém opět zeptá hláškou, zda mají být data 

smazána – „CL?“. Tedy pokud nepřerušujeme napájení po otázce CL?, pak data jsou 

zachována. Následuje přehrání verse programu a testování, zda jsou v paměti flash již nějaká 
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uložená teplotní data. Pokud ano, pak  10x blikne LED a následuje vyčítání paměti pomocí 

blikání LED v morse kódu (uložených dat) ve formě výpisu uložení minimálních teplot za 

časové úseky po 1 hodině měření, např. 

NR 010  23R4  Znamená desátý časový 1 hodinový úsek. Dosažená minimální 

teplota 23.4 C 

NR 009 FROST 10R3 Znamená devátý časový 1 hodinový úsek. Dosažena minimální 

teplota mínus 10.3C 

    Znaménko mínus je zde určováno slovem FROST 

Vyčítání dat tedy probíhá způsobem LIFO (poslední uložený je první vyčítáván). Poslední 

hodnota vyčítání je tedy např. 

NR 000 21R4 

Čas pro uložení dat je řízen hodinami watch dogu, které pracují s přesností +/- 5 procent. 

Tedy 1 hodinový cyklus se může lišit od správného času o více než 5 minut. To teoreticky 

může vést k uložení většího, nebo i menšího počtu dat, než kolik je teoreticky možné. Při 

zaplnění celé volné paměti flash je procesor trvale uspán a tím je zabráněno přepisování dat. 

Ze spánku je možno se dostat pouze novým resetem procesoru (vypnutím a zapnutím 

napájení). 

  

Schéma zapojení: 

 
Shodné se schématem Micro Loggeru V1.0. 

 

 
Obr. 1 Schéma zapojení Micro Logger V1.0 
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Obr. 2  Mini logger 
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