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Abstrakt — Tento článok popisuje návrh a realizáciu monitorovacej stanice na meranie parametrov 

prostredia. Popisovaná stanica založená na senzoroch prostredia a IoT komponente ESP-32.  Navrhnutá 

a realizovaná monitorovacia stanica v pravidelnom intervale umožňuje zaznamenávanie nameraných 

údajov v databáze pre ďalšie spracovanie. 
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measurement system 
 

 

Abstract —The article describes design and implementation of an environment monitoring station. 

Described station is based on environment sensor and IoT component ESP-32. Proposed and realized 

monitoring station uploads measured data on regular manner into the database for further processing. 
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I. ÚVOD  

 Monitorovane prostredia je dôležitá úloha, ktorou získavame aktuálne informácie o stave meraného 

prostredia. Niekedy nameraný stav prostredia môže byť pre človeka nebezpečný. Väčšinou môže byť 

nebezpečné prítomnosť rôznych plynov vo vzduchu, ktoré môžu ohrozovať životy. Takéto plyny 

väčšinou nemajú farbu a niektoré dokonca ani zápach. Kvôli týmto vlastnostiam ich prítomnosť 

človek nedokáže spozorovať. Jediným príznakom už býva kritický stav, kedy dochádza k otráveniu. 

Takéto monitorovania je možné využiť v oblasti priemyselnej výroby alebo v elektrárňach, kde by 

mohlo dôjsť k únikom plynu pri výrobe alebo zvýšeniu koncentrácie prachu a radiácie, ktoré taktiež 

ohrozujú zdravie človeka. 

 

 Monitorovací systém by mal pozostávať z riadiacej jednotky a snímačov. Takýto systém mal by byť 

pripojený na centrálny server, kde by sa namerané údaje ukladali a zobrazovali na webe. Tieto údaje 

by tak boli prístupné z ktoréhokoľvek miesta na svete, kde je internetové pripojenie. 
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 Tento systém by mal byť univerzálny. Malo by byť možné pripojiť k meraciemu uzlu viacero 

snímačov, celý systém by mohol obsahovať viacero meracích uzlov a všetky meracie uzly by mali 

komunikovať cez WiFi s centrálnym serverom. 

II. NÁVRH DISTRIBUOVANÉHO SYSTÉMU 

Návrh systému vychádza z požiadaviek na systém, ktoré boli uvedené v predošlom článku Analyzing 

the possibilities of creating a system for measuring the environment. 

A. Návrh systému 

 Jednotlivé meracie uzly, ktorých počet nie je obmedzený, pozostávajú zo snímačov a riadiacej 

jednotky ESP32S-NodeMCU. Tento modul sa pomocou dostupnej WiFi siete pripojí na centrálny Web 

server. Následne merací uzol komunikuje s databázou pomocou phpMyAdmin, nie priamo s databázou 

MySQL. Z vonkajšieho prostredia následne prichádzajú požiadavky do Web servera a ten dané 

požiadavky spracúva, potrebné údaje načíta z databázy a  výsledky pošle naspäť žiadateľovi. Vizuálny 

návrh distribuovaného systému je možné vidieť na Obr.  1. 
 

 
Obr.  1 Návrh distribuovaného systému 

 

B. Schéma zapojenia meracieho uzla 

Schéma zapojenia,  

Obr. 2 , pozostáva z napájacieho modulu MB102, modulu ESP32S-NodeMCU, snímačov MQ-2, MQ-

3, MQ-5 a HTU21D. Navyše boli do schémy pridané tzv. pull up rezistory o hodnote 10 kΩ a dutinková 

lišta pre možné budúce rozšírenie meracieho uzla.  

Všetky snímače sú pripojené na piny GPIO36 až GPIO35 okrem snímača HTU21D, ktorý komunikuje 

s čipom ESP32 cez zbernicu  I2C. Konkrétne piny zbernice, ktorými sú SDA a SCL, môžeme nájsť 

podľa datasheetu modulu ESP32 na pinoch GPIO21 a GPIO22. Pull up rezistory sú pripojené k 5 

V a k pinom zbernice. Externé napájanie je vyvedené z pinov GPIO19 až GPIO06 a taktiež bolo 

vyvedené k tomu externému napájaniu 5 V a GND [1]. 
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Obr. 2 Schéma zapojenia meracieho uzla distribuovaného systému 

 

C. Návrh databázy 

Databáza pozostáva zo 4 tabuliek, Obr.  3 , konkrétne sa jedná o tabuľky monitorovacia_stanica, 

namerany_udaj, velicina a veliciny_monitorovacej_stanice.  

Tabuľka monitorovacia_stanica slúži na uloženie všetkých dostupných meracích uzlov, 

monitorovacích staníc. Pre doplnenie novej monitorovacej stanice nie je nutný zásah do štruktúry 

databázy, ale stanica sa jednoducho doplní do tejto tabuľky. Do príslušných riadkov tabuľky  sa zapíše 

MAC adresa modulu ESP32, názov danej stanice a kde sa stanica nachádza. Tieto riadky tabuľky 

monitorovacia_stanica sú definované ako text s limitovaným počtom znakov. Riadok 

id_monitorovacia_stanica je identifikátorom jednotlivých meracích uzlov. Posledné 2 riadky tabuľky 

slúžia na zachovanie informácií ohľadom stavu monitorovacej stanice. Riadok tabuľky 

cas_poslednej_aktivity je definovaný ako časová pečiatka TIMESTAMP a slúži pre informáciu, kedy 

bola naposledy aktívna monitorovacia stanica. Riadok tabuľky stav_pripojenia je definovaný ako 

TINYINT a slúži ako ukazovateľ, či je stanica aktívna alebo nie.  

 

Tabuľka namerany_udaj slúži na zápis nameraných hodnôt všetkých monitorovacích staníc, ktoré 

merajú viaceré veličiny. Táto tabuľka pozostáva z riadkov id_udaj, id_monitorovacia_stanica, 

cas_merania, id_velicina a hodnota.  

 

Ďalšou tabuľkou je velicina, do ktorej sa zapisujú všetky merané veličiny. Obsahuje riadok 

id_velicina. Riadok nazov a jednotka slúžia na pomenovanie veličiny a priradenie jednotky, v ktorej 

daná veličina je meraná.  

 

Poslednou tabuľkou je veliciny_monitorovacej_stanice. Táto tabuľka slúži na priradenie jednotlivých 

veličín k monitorovacím staniciam, keďže jedna stanica môže merať viaceré veličiny naraz a jedna 

veličina môže byť meraná viacerými monitorovacími stanicami. Riadok id je primárnym kľúčom 

tabuľky a riadky id_monitorovacia_stanica, id_velicina sú cudzím kľúčom tabuliek 

monitorovacia_stanica a velicina, ktoré slúžia na prepojenie medzi jednotlivými tabuľkami. Ďalším 

riadkom je popis, ktorý slúži na popis danej veličiny. Poslednými riadkami sú pin_pripojenia a 

interval_merania. Riadok pin_pripojenia slúži na určenie pinu GPIO, na ktorý je pripojený senzor 
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merajúci danú veličinu a riadok interval_merania slúži na určenie času ako často sa má daná veličina 

merať [2]. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.  3 ERA diagram databázy 

III. REALIZÁCIA DISTRIBUOVANÉHO SYSTÉMU 

V rámci realizácie distribuovaného systému bolo potrebné vytvoriť dosku plošných spojov pre 

merací uzol, návrh je možné vidieť na Obr.  4. Návrh bol vytvorený v softvéry Eagle a konkrétna doska 

bola následne vytvorená metódou fotocesty, hotovú dosku plošných spojov je možné vidieť na Obr.  5.  

 

Merací uzol pozostáva z 5 snímačov. Konkrétne sa jedná o snímač teploty a vlhkosti HTU21D, 

snímač metánu MQ-2, snímač etanolu MQ-3, snímač LPG MQ5 a snímač prachu PPD42NS. ďalšími 

prvkami na meraciom uzle sú riadiaca jednotka mikrokontrolér ESP32S a napájací modul.  

 

Mikrokontrolér ESP32S bol programovaný pomocou vývojového softvéru Arduino IDE, pre ktorý 

bolo potrebné stiahnuť knižnicu. Tento mikrokontrolér vykonáva riadiacu činnosť meracieho uzla 

a taktiež vykonáva komunikáciu medzi meracím uzlom a web serverom. 

 

Komunikácia medzi meracím uzlom a web serverom je vykonávaná pomocou PHP scriptov na 

odosielanie údajov do databázy. Taktiež bol vytvorený takýto script pre zobrazovanie nameraných 

hodnôt na webovom portáli EnviroX [3]. 

 

Portál EnviroX bol spočiatku vytvorený len pre zobrazovanie nameraných údajov jednotlivých 

meracích uzlov. Jednotlivé veličiny a meracie uzly sa dajú filtrovať. Tento portál je možné do budúcna 

rozšíriť o manažovanie celého systému a to tak, že by sa tu nastavovali jednotlivé intervaly merania, 

nastavovanie pinov pripojenia k meracím uzlom a podobne. Ukážka testovania meracieho uzla je 

zobrazená na obrázku Obr.  6.  Výstup portálu EnviroX je zobrazený na Obr.  7. 
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Obr.  4 DPS meracieho uzla zo strany spojov 

 
Obr.  5 Meracia stanica bez ochranného krytu  

 
Obr.  6 Testovanie meracieho modulu 
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Obr.  7 Ukážka stránky pre zobrazenie nameraných údajov 

IV. ZÁVER 

Na trhu je veľa meracích systémov prostredia, avšak takéto systémy sú fixne nastavené na meranie 

konkrétnych parametrov a nie sú modifikovateľné alebo širšie škálovateľné. Kvôli tomuto problému je 

možné vytvárať si vlastné systémy, ktoré nemusia byť „šité“ pre konkrétnu situáciu, ale môžu tak byť 

aj univerzálne. Môžu merať viacero veličín súčasne podľa vlastného výberu, kde by bolo možné nastaviť 

konkrétne veličiny pri jednotlivých uzloch, prípadne nastavovať časový interval merania dát pre 

jednotlivé veličiny. Vlastné meracie systémy taktiež môžu uchovávať dáta do nových alebo už 

existujúcich systémov a zaručiť tak kompatibilitu s vyhodnocovacími systémami.  
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