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Abstrakt — Tento článok sa venuje návrhu a implementácii inteligentného senzora kvality ovzdušia, 

schopného monitorovať: teplotu, vlhkosť, koncentráciu oxidu uhličitého (CO2), prachových častíc 

a dymu. Ide o kľúčové parametre potrebné pre správne fungovanie ventilačného systému v inteligentných 

budovách. Vzhľadom na to, že ide o bezdrôtový senzor, komunikácia s riadiacim systémom prebieha 

prostredníctvom WiFi siete, s využitím moderného MQTT protokolu. Vizualizácia meraných dát je 

realizovaná v reálnom čase pomocou IoT platformy Home Assistant 
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IoT HVAC sensor 
 

 

Abstract — This article focuses on the design and implementation of an intelligent air quality sensor 

capable of monitoring: temperature, humidity, carbon dioxide (CO2) concentration, dust particles and 

smoke. These are the key parameters necessary for the proper functioning of the ventilation system in 

intelligent buildings. Since it is a wireless sensor, communication with the control system is via the WiFi 

network, using the modern MQTT protocol. The visualization of the measured datas are realized in real 

time using the Home Assistant IoT platform. 
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I. ÚVOD 

Súčasná expanzia internetu vecí (IoT) nás čím ďalej núti viac sa zaoberať touto problematikou vo 

všetkých aspektoch ľudského života. V súčasnosti sa celosvetovo odhaduje, že počet aktívnych IoT 

zariadení je v rozmedzí 8 -12 biliónov, pričom sa predpokladá exponenciálny nárast do roku 2025 až 

na úroveň 20-50 biliónov aktívnych zariadení. Je preto ľahké si predstaviť, že prívlastok 

„inteligentný“ bude mať takmer každé zariadenie v domácnosti. Od práčky, chladničky, cez zubné 

kefky a váhy, až po klimatizáciu a systém vykurovania (HVAC - Heating, ventilation, and air 

conditioning). Práve HVAC je oblasť, pre ktorú je navrhnutý inteligentný senzor SB001, ktorému sa 

venuje tento článok. 

II. POPIS NÁVRHU SENZORA 

Senzor pozostáva z mikrokontroléra ESP8266, prepojovacej dosky, digitálneho senzora SCD30 a 

analógového senzora GP2Y1010AU0F.  

A. Mikrokontrolér ESP8266 

Mikrokontrolér ESP8266 je okrem 80MHz procesora vybavený aj integrovaným WiFi modulom, 

ktorý zabezpečuje komunikáciu s riadiacim systémom. Vzhľadom na použitie MQTT protokolu, 

samotná komunikácia neprebieha priamo klient-klient (P2P), ale prostredníctvom tzv. broker-a. Ide 

o zariadenie, ktoré zabezpečuje preposielanie dát medzi jednotlivými senzormi resp. akčnými prvkami 

http://www.jiee.eu/


JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky / Journal of Industrial Electrical Engineering  

ISSN 2454-0900 

 vol:2 (2018) issue: 4 27 

v IoT sieti. Bližšiemu sa opisu venuje kapitola IV. 

 

 
Obr. 1 Bloková schéma senzoru a zberu dát 

 

B. SCD30 – CO2, teplota, vlhkosť 

Ide o digitálny senzor od firmy SENSIRION určený na meranie koncentrácie oxidu uhličitého, 

teploty a vlhkosti. Senzor sa dodáva kalibrovaný od výroby, umožňuje však dodatočnú kompenzáciu 

v závislosti na atmosférickom tlaku. Samotný senzor je schopný komunikovať prostredníctvom I2C 

alebo UART zbernice. V tomto projekte bolo využité pripojenie cez I2C zbernicu. Vzhľadom na to, že 

senzor SCD30 neobsahuje pull-up rezistory na SDA a SCL linkách, bolo nevyhnutné implementovať 

ich priamo na doske SB001. Je nutné podotknúť, že spomínaný senzor SCD30 je na trhu veľmi krátko 

a jeho vylepšovanie na strane výrobcu stále prebieha. Spôsob komunikácie a čítanie z registrov je 
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podrobne opísane v dokumentácii výrobcu. V tomto projekte bola použitá dostupná knižnica napísaná 

v jazyku C. 

 
Obr. 2  Pohľad na senzor SCD30 

 

C. GP2Y1010AU0F – prach, dym 

Je optický analógový senzor od firmy SHARP určený na meranie koncentrácie prachových častíc, 

pričom umožňuje rozlíšiť dym od prachu. Samotný senzor pozostáva z infračervenej diódy a 

optického detektoru. Obe súčiastky zvierajú presne stanovený uhol. Pomocou sústavy šošoviek je 

možné detektor zaostriť na detegovanie malých častíc ako je dym či prach.  

 
Obr. 3 Pohľad na senzor GP2Y1010AU0F a vnútro senzora 

 

Senzor pracuje na rovnakom optickom princípe ako SCD30, avšak meria podstatne menšie častice 

molekúl CO2. Keďže GP2Y1010AU0F je analógový senzor, vyžaduje si náročnejšie zapojenie najmä 

s ohľadom na počet vodičov. Na základe odporúčania výrobcu bol na dosku SB001 pridaný 150 R 

rezistor a 220uF kondenzátor 
 

 
Obr. 4 Bloková schéma senzora GP2Y1010AU0F 

D. Ventilátor 

Nízkootáčkový ventilátor zabezpečuje kontinuálne a rovnomerne prúdenie vzduchu do meracej 

komory senzora. Merané dáta by bez splnenia tejto podmienky obsahovali vysokú chybu. Táto chyba 

bola najzreteľnejšia najmä pri meraní koncentrácie CO2 kedy aj malá zmena tlaku, napr. vplyvom 
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otvorenia dverí v miestnosti dokázala krátkodobo, avšak výrazne ovplyvniť meranú veličinu. Riadenie 

ventilátora je realizované pomocou jednoduchého zapojenia tranzistora ako spínača, s možnosťou 

riadenia na diaľku cez MQTT. 

 

 
Obr. 5 Princíp merania v meracej komore 

III. SCHÉMA ZAPOJENIA 

Schéma zapojenia zobrazuje návrh jednoduchej prepojovacej dosky navrhnutej v prostredí EAGLE. 

Funkčnosť zapojenia a DPS bola preverená zostavením prototypu, ktorý je zobrazený na Obr. 8. 
 

 
Obr. 6 Schéma zapojenia 

 

 
Obr. 7 Návrh dosky plošného spoja 



JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky / Journal of Industrial Electrical Engineering  

ISSN 2454-0900 

 vol:2 (2018) issue: 4 30 

 

Pre zlepšenie celkového merania a elimináciu odchýlok je meracia doska vybavená nízkootáčkovým 

DC ventilátorom s priemerom 2,5cm a špeciálnou meracou komorou vytlačenou na 3D tlačiarni.  
 

 
Obr. 8 Pohľad na funkčný prototyp senzora SB001 

IV. KOMUNIKÁCIA 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je relatívne starý komunikačný protokol, ktorý 

v roku 1999 navrhla spoločnosť IBM. Dôležité však je, že v roku 2013 prešiel OASIS certifikáciou 

a v roku 2016 sa stal ISO/IEC PRF 20922 štandardom. Zároveň sa dohodlo, že od tretej verzie 

protokolu, nie sú dovolené zásadné zmeny v protokole. Práve tento krok mu otvoril cestu do IoT sveta 

a v súčasnosti patrí popri REST protokolu k najpoužívanejším spôsobom komunikácie vo svete IoT. 

Zásadnou výhodou MQTT oproti HTTP(REST) je rýchlosť a nízka energetická náročnosť. Na druhej 

strane ,limitom MQTT je maximálna veľkosť posielanej správy 256Mb.  

 

Komunikácia prebieha vždy prostredníctvom tzv. broker-a medzi zariadeniami, ktoré môžu byť typu 

publisher (dáta len posielajú), subscriber (dáta len príjimajú) alebo publisher/subscriber (dáta 

posielajú aj prijímajú). V našom prípade je senzor SB001 publisher/subscriber zariadenie, keďže dáta 

dokáže nie len posielať, ale aj prijímať. 
  

Ako je vidieť na obrázku Obr. 1,  senzor SB001 komunikuje prostredníctvom WiFi siete s routerom 

TP-LINK N600, na ktorom je nainštalovaný open source firmware (FW) OpenWRT. Tento FW je 

postavený na OS linux a umožňuje dodatočne inštalovať ďalšie balíčky. V našom prípade ide o MQTT 

broker dostupný ako open source pod názvom Mosquitto. Práve tento broker zabezpečuje aplikačnú 

vrstvu komunikácie.  

 

Mosquitto broker je možné nainštalovať na rôzne platformy a OS, ako aj využiť služby cloudového 

riešenia. Je preto potrebné uvedomiť si, že senzor SB001 nie je žiadnym spôsobom viazaný na toto 

konkrétne topologické zapojenie, a je možné pripojiť ho k akejkoľvek inštancii MQTT brokera.  
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Zmena servera sa dá realizovať jednoduchou zmenou IP adresy v zdrojovom kóde, pričom táto IP 

adresa môže odkazovať aj na cloudový server. V takomto prípade je potrebné zabezpečiť, aby senzor 

SB001 bol pripojený do siete internetu. 

V. PLATFORMA HOME ASSISTANT 

Keďže podobné HVAC senzory ako SB001 sú určené hlavne na monitorovanie inteligentných 

budov, funkčnosť senzora bola preverená v reálnom prostredí. Ako platformu pre testovanie sme 

vybrali vývojovú dosku RaspberryPi 3B+ na ktorú bol nainštalovaný špeciálny operačný systém 

HASS.IO a open source IoT platforma Home Assistant (domáci asistent). Ide o robustný základ pre 

monitorovanie a riadenie inteligentných stavieb a IoT. Rozsah tohoto článku nedovoľuje podrobnejšie 

sa venovať tejto problematike, preto uvádzame len ukážku reálnej nástenky zobrazujúcu monitorované 

dáta. Tieto dáta, ako je možné vidieť na blokovom diagrame sa nie len vizualizujú, ale aj ukladajú do 

lokálnej databázy.  
 

 
Obr. 9 Nástenka zobrazujúca merané veličiny v reálnom čase v prostredí Home Assistant 

 

 
Obr. 10 Zobrazenie meraných dát vo forme grafu v prostredí Home Assistant 
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VI. ZÁVER 

 Senzor je plne funkčný tak ako je. Do budúcna by bolo možné vylepšiť dizajn za účelom odskúšania 

resp. pridania ďalších senzorov. Vhodnou optimalizáciou zdrojového kódu, ako aj úpravou dizajnu by 

bolo možné výrazne znížiť spotrebu a vytvoriť senzor schopný pracovať aj 10 rokov na jednu výmenu 

batérie. Treťou oblasťou možného výskumu by mohla byť automatizácia a riadenie reálnej budovy na 

základe tohto senzoru. 
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