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Abstrakt:  

Práce se zaobírá kompletním teoretickým návrhem bezpečnostního sytému pro rodinný dům 

od výběrů technologií, zabezpečovacích principů a výběru prvků, teoretický návrh jejich 

umístění až po praktickou realizaci. 

V této práci je navrhnuto zabezpečení vstupních bodů, jako jsou okna a dveře a zajištění 

vnitřního prostoru. Pomocí magnetických kontaktních čidel umístěných na rámu oken a okraji 

dveří, jsou vstupní body kontrolovány pro jejich změnu ze zabezpečené polohy. Dále jsou      

v této práci použity senzor rozbití skla a pohybové senzory pro zabezpečení vnitřního 

prostoru. Dále je v této práci vysvětlen funkční princip použití optických závor jakožto 

druhotného zabezpečení vnitřního prostoru. 

Navržený zabezpečovací systém obsahuje centrální ovládací jednotku, která je schopna předat 

informace o stavu všech bezpečnostních prvků nadřazenému systému. Pro komunikaci mezi  

jednotlivými zařízeními bezpečnostního systému je využito bezdrátové komunikační 

technologie IQRF pracující v bezlicenčním pásmu. Pro komunikaci mezi bezpečnostním 

systémem je využito GSM modulu SIM900. 
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dotykový displej, LCD displej, mikrokontrolér, SIM900, PIC24FJ256GB106, EA DOGM106, 

eDIPTFT43-A. 

 

  



  

Abstract:  

This thesis deals with complete theoretical design of security system for a family house, from 

the selection of technologies, security principles and selection of elements, theoretical 

suggestions of their placement to practical realization.   

In this thesis, securing of entry points, such as doors and windows, is done by magnetic 

contact sensors. Windows are secured also against breaking of glass. Inner space is secured 

using motion sensors.  Further, the function principle of optical latches as secondary securing 

element of inner space is explained.  

The designed security system implements a central control unit, which is able to provide 

status information on all security elements to the host system. IQRF wireless communication 

operationg in licence-free is used for communication among  elements of the security system. 

GSM SIM9000 module is used for communication with the security system. 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je vytvořit návrh zabezpečovacího systému rodinného 

domu a realizovat zabezpečovací systém pro tento dům.  

Každý zabezpečovací systém se skládá z řídicí jednotky, předávající informace o 

stavu připojených bezpečnostních prvků autorizované osobě, na pult 

centralizované ochrany (PCO) nebo obecnému nadřazenému systému a 

z bezpečnostních prvků, kontrolujících zabezpečený prostor.  

V dnešní době se mezi nejpoužívanější zabezpečovací prvky řadí detektory 

pohybu, detektory tříštění skla a magnetické kontaktní spínače. Jako podružné 

zabezpečovací prvky je možno použít mechanická, otřesová a zvuková čidla, 

optické závory a další.  

Všechny bezpečnostní prvky bývají k bezpečnostní ústředně připojeny pomocí 

metalického vedení nebo bezdrátové technologie.  

V realizované práci získává řídicí jednotka informace o stavu zabezpečení            

z magnetických kontaktních čidel, detektorů rozbití skla a pohybových senzorů, 

které jsou využity pro zabezpečení oken a dveří, detektorů pohybu využitých         

k zajištění vnitřního prostoru rodinného domu a dalších možných instalovaných 

bezpečnostních prvků, jako například optických závor. Ke vzájemné komunikaci 

mezi bezpečnostními prvky a řídicí jednotkou je využito bezdrátové technologie 

IQRF (Intelligence Quotient Radio Frequency). 
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2 Teoretický rozbor - RSA algoritmus 

Algoritmus RSA (Rivest - Shamir - Adleman) publikovali v roce 1978 Ronald 

Rivest, Adi Shamir a Leonard Adleman. Jedná se o asymetrickou šifru, která je 

založena na Eulerově větě, a která je použitelná jak pro šifrování přenosu dat, tak 

pro podepisování dokumentů pomocí digitálního podpisu. [1] 

Pro výpočet klíčů je třeba postupovat podle několika bodů: 

1) Zvolíme dvě různě velká náhodná prvočísla p a q, přičemž jejich součin 

nám udává první veřejný klíč n. 

2) Spočítáme hodnotu Eulerovy funkce fn.  

3) Zvolíme celé číslo e  (druhy veřejný klíč) nesoudělné s hodnotou Eulerovy 

funkce. 

4) Vypočítáme privátní klíč d. 

2.1 Symetrická vs. asymetrická šifra 

Symetrické šifry, jako je například Caesarova šifra nebo exponenciální šifra, mají 

pouze jeden klíč, pomocí kterého se přenášená zpráva šifruje a inverzním 

postupem dešifruje. Asymetrické šifry mají klíče dva – soukromý a veřejný. 

Zatímco veřejný klíč jeho držitel oznámí celému světu, ten soukromý si pečlivě 

uschová. 

Zároveň platí, že cokoliv, co je zašifrováno veřejným klíčem, lze rozšifrovat pouze 

odpovídajícím klíčem soukromým. Z opačné strany lze zprávy zašifrované 

soukromým klíčem rozšifrovat pouze příslušným veřejným klíčem. [1] 
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3 Řešení  

Následující kapitoly popisují realizaci praktické části diplomové práce.                

V praktické části jsou popsány obvodové principy využité pro komunikaci            

s periferiemi a připojenými zařízeními. V programové části je popsáno 

programové řešení mikrokontrolérů, bezdrátové IQRF sítě a obslužný program 

dotykového displeje. [2][3][4] 

3.1 Funkce zařízení 

Bezpečnostní systém je složen ze tří základních částí: 

 Přístupového bodu, který bývá umístěn u každého vstupu do 

zabezpečeného prostoru, 

 centrální jednotky řídicí celý systém, 

 bezpečnostního prvku hlídající narušení zabezpečeného prostoru. 

 

Tyto části spolu kooperují podle programu řídicí jednotky, v závislosti na volbě 

zabezpečení autorizované osoby.  

3.1.1 Inicializace Přístupového bodu 

Po zapnutí přístupového bodu je modulem IQRF řídicí jednotce zaslána informace 

o zapnutí zařízení (potažmo o resetu tohoto zařízení). Jako odpověď na tuto 

situaci je řídicí jednotkou  zaslán přístupovému bodu aktuální čas a datum. Tato 

data slouží jako inicializace zařízení a současně potvrzení o začlenění zařízení do 

sítě bezpečnostního systému. Přijatá data jsou zapsána do RTC (Real Time Clock) 

modulu, odkud jsou v pravidelném intervalu načítána a je jimi aktualizován čas, 

který je samostatně počítán v přerušení procesoru přístupového bodu. 

3.1.2 Zadání hesla 

Pokud je zabezpečovací systém aktivní, je pro jeho deaktivaci nutno zadat 

přístupové heslo    a potvrdit jej volbou hlídaných parametrů. Po uskutečnění této 

operace je toto heslo společně se zvolenou volbou odesláno zabezpečenou 

bezdrátovou sítí pomocí modulu IQRF do řídící jednotky, kde je zkontrolováno a 

poté odeslána zpět informace o správnosti zadaného hesla. Volba typu 

zabezpečení je zde zpracována a systém nastaven podle požadovaných parametrů.  
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Pokud je heslo správné, je vynulován čítač počtu nesprávných za sebou jdoucích 

hesel a zabezpečovací systém je nastaven podle zvolené volby hlídaný parametrů. 

Pokud je zadáno špatné heslo je o jedna zvýšen čítat počtu nesprávných za sebou 

jdoucích hesel. Pokud tento čítač dosáhne definované hodnoty je pomocí modulu 

SIM900 informována určená osoba pomocí zprávy SMS (Short Message Service). 

Pokud je zabezpečený systém neaktivní je pro volbu typu zabezpečení nutno 

zvolit pouze typ zabezpečení, který je opět odeslán do řídící jednotky a zde 

zpracován. 

3.1.3 Volba typu zabezpečení 

 V systému jsou implementovány čtyři druhy zabezpečení definované zapnutými a 

vypnutými bezpečnostními prvky: 

 Volba "A" - vypnutí celého zabezpečovacího systému, 

 volba "B" - vypnutí pouze čidel pohybu, 

 volba "C" - zapnutí systému, 

 volba "D" - kontrola zabezpečení podle aktivního profilu. 

3.1.4 Funkce řídicí jednotky 

Řídicí jednotka je "mozek" celého systému, zpracovává signály od 

bezpečnostních prvků připojených po bezdrátové síti a vyhodnocuje je podle 

aktivního typu zabezpečení. Dále provádí kontrolu připojení všech prvků           

v bezdrátové síti a udržuje s nimi pravidelnou komunikaci kvůli ověření 

funkčnosti a bezpečnosti systému. Při nemožnosti navázat komunikaci s prvkem 

je tato komunikace v krátkém intervalu opakována, dokud není navázána nebo 

nedojde k předem určenému počtu pokusů o komunikaci. Nedojde-li                  

k navázání komunikace je pomocí modulu SIM900 informována autorizovaná 

osoba o této situaci SMS zprávou. Dojde-li k vyhodnocení signálu jako poplach 

je informována autorizovaná osoba a bezpečnostní složky o nenadálé situaci. 

  



9 

 

4 Obvodový návrh 

Základem bezpečnostního systému je 16bitový mikrokontrolér společnosti 

MICROCHP PIC24FJ256GB106. Využitím integrovaných periferií 

mikrokontroléru byla obvodová část výrazně zjednodušena. Mikrokontrolér 

disponuje možností komunikace až po čtyřech jednotkách UART (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter),  po třech sběrnicích SPI (Serial Peripheral 

Interface) a I
2
C (Inter-Integrated Circuit), obsahuje obvod reálného času RTC       

a rozhraní pro port USB (Universal Serial Bus) kompatibilní s technologií USB 

2.0.   

V každém zařízení bezpečnostního systému opatřeném mikrokontrolérem je 

využito sběrnic SPI pro připojení modulu IQRF, který zprostředkovává 

komunikaci mezi dílčími zařízeními   a v případně řídicí jednotky k připojení 

dotykového displeje. Pro vzájemnou komunikaci mezi mikrokontrolérem a GSM 

(Global System for Mobile communications) modulem je využito komunikační 

rozhraní UART.  
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4.1 Napájecí část 

Přístupový bod i řídicí jednotka obsahují napájecí část, která je zobrazena na    

Obr. 1 

 

Obr. 1: Obvodové řešení napájecího zdroje 

Napájecí obvod je tvořen dvěma zdroji. Zdrojem primárním V_PRIM                   

a sekundárním V_SEK. Jako primární zdroj funguje 12 V napájecí síťové trafo      

a jako sekundární zdroj byl zvolen 12 V 5 Ah olověný hermetizovaný akumulátor.  

Napájení můžeme rozdělit na: 

 Část napájecí, 

 část ochrannou. 
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Napájecí část zdroje se skládá z diody D13 a paralelně zapojených odporů R1 až 

R6, které slouží k nastavení nabíjecího proudu pro záložní napájecí zdroj. 

Hodnoty použitých odporů a jejich počet byl stanoven simulací při nastavení 

požadovaného nabíjecího proudu 120 mA a výkonového zatížení 250 mW 

jednotlivých odporů a ověřen výpočtem podle rovnic (1) a (2). Hodnotou X je 

vyjádřen počet paralelních rezistorů. 

  
 

 
         

      

 
                     (1) 

 
 

 

   
    
      

 

      
          
                   (2) 

Při napájení primárním zdrojem je současně nabíjen sekundární zdroj. Nabíjení je 

ukončeno pokud je napětí na sekundárním zdroji rovno napětí primárního zdroje 

zhruba bez 2 V díky napěťovému spádu. 

Ochranná část zdroje je složena z diod D1 až D12, které slouží jako ochrana před 

vzájemným přepólováním zdrojů.   

Poslední částí napájecí obvodu jsou samotné stabilizátory, které stabilizují vstupní 

napětí od primárního, respektive sekundárního zdroje, na požadované napětí 5 V, 

4 V a 3,3 V. 

Ukázka přepínání napájecích zdrojů je zobrazena na obrázku 2. Z uvedeného 

grafu lze vyčíst, že pokles výstupní napětí primárního zdroje pod hodnotu napětí 

sekundárního zdroje, má za následek nahrazení primárního napájení napájením 

sekundárním a obráceně. Dále je možno vyčíst minimální napájecí napětí pro 

jednotlivé stabilizátory, které je nutné k zachování požadovaného výstupu ze 

stabilizátoru. 
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Obr. 2: Simulace přepíná mezi záložním a primárním zdrojem napětí 

4.2 Řídicí jednotka 

Mikrokontrolér řídicí jednotky řídí celý bezpečnostní systém. Přijímá data od 

svých periferií  a tyto informace zpracovává. Podle typu přijatých zpráv obsluhuje 

celý systém. Všechny důležité informace k ovládání systému se zpracovávají zde 

a o výsledku jejich zpracování jsou periferie a ostatní zařízení pouze informována. 

Největší datová komunikace probíhá mezi procesorem a modulem IQRF 

připojeným pomocí sběrnice SPI, která předává informace od bezpečnostních 

čidel a přístupových bodů. Dalším podstatným bodem je komunikace mezi 

mikrokontrolérem a dotykovým displejem EA eDIPTFT43 - A připojeným taktéž 

po sběrnici SPI. Tento displej slouží jako přístupové rozhraní do systému pro 

nastavování parametrů systému. 

Další podstatnou částí celé řídicí jednotky je GSM modul SIM900 připojený 

sběrnicí UART, sloužící pro komunikaci s autorizovanou osobou                           

a bezpečnostními složkami. Celkové zapojení řídicí jednotky bez napájecího 

obvodu je zobrazen na obrázku 3. 
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Obr. 3: Obvodový návrh řídicí jednotky
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4.3 Přístupový bod 

Přístupový bod se skládá z procesoru PIC24FJ256GB106, tří řádkového LCD (Liquid Crystal 

Display) displeje EA DOGM162, modulu IQRF a 16znakové klávesnice. Displej zobrazuje 

požadovaná data od procesoru, která získává pomocí 4bitové komunikace. K displeji připojen 

kolektor PNP tranzistoru BCR562, který ovládá připojení 5 V napájení na piny podsvícení. 

Dále je přístupový bod opatřen 16znakovou maticovou klávesnicí připojenou k portu            

B, přičemž čtyři z osmi připojených pinů, odpovídající řádkům nebo sloupcům, jsou opatřeny   

10 kΩ zvyšovacím rezistorem. Tyto rezistory mají za následek udržení logické hodnoty 1 na 

řádcích, potažmo sloupcích.  

Kontakty klávesnice mají ve většině případů sklony k zakmitávání při stisku klávesy. Zákmity 

trvají obvykle řádově 10 ms a měly by být odstraněny. Zákmity jsou způsobeny 

technologickým provedením klávesy a mohou být odstraněny obvodově pomocí paralelně 

připojeného kondenzátoru nebo programově v programu mikrokontroléru viz. podkapitola 

5.4.1.  

Celkové zapojení přístupového bodu bez napájecího obvodu je zobrazen na obrázku 4. 
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Obr. 4: Obvodový návrh přístupového bodu 

 

 



16 

 

4.4 Bezpečnostní prvek 

Bezpečností prvek systému se skládá pouze z modulu IQRF a baterie pro napájení tohoto 

modulu a samotného čidla. Čidlo je připojeno na pin SDI sběrnice SPI, čímž je simulován 

příchod data po uvedení sběrnici. 

 

Obr. 5: Obvodový návrh bezpečnostního prvku pro magnetické čidlo 

4.5 Desky plošných spojů  

Všechny elektronické součástky a konstrukční prvky jsou připevněny a elektricky propojeny 

na DPS (Deska Plošných Spojů). Rozmístění jednotlivých funkčních bloků a součástek bylo 

voleno s ohledem na elektromagnetické rušení. Mikrokontrolér, jako možný zdroj rušení, byl 

umístěn do kraje DPS. Dalším možným zdrojem rušení by mohl být modul IQRF a jeho VF 

(Vysoko Frekvenční) část. Modul je však na vlastním substrátu a k DPS s mikrokontrolérem 

je propojen pomocí konektoru s dotykovými piny. Tím by měl být jeho rušivý vliv na okolní 

zařízení dostatečně omezen.  

Napájecí část tvořená stabilizátory napětí je u řídicí jednotky umístěna na horní straně DPS 

vedle dotykového displeje. Toto umístění bylo zvoleno s ohledem na použití pasivních 

chladičů na stabilizátorech, šířku celého zařízení a rozvodu napájení po celé DPS.                  

U přístupového bodu byla zvolena spodní strana DPS pod úrovní displeje z důvodu ušetření 

místa a optimálnímu připojení napájení připojených zařízení. DPS jsou zobrazeny na 

obrázcích 6, 7, 8. 
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a) 

 

b) 

Obr. 6: DPS řídicí jednotky - a) spodní strana DPS, b) hodní strana DPS 

 

a) 

 

b) 

Obr. 7: DPS přístupového bodu - a) spodní strana DPS, b) hodní strana DPS 
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Obr. 8: DPS bezpečnostního prvku pro připojení magnetického čidla 
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5 Programový návrh 

Program bezpečnostního systému můžeme rozdělit na několik částí. První část tvoří obslužný 

program pro přístupový bod, který na displeji přístupového bodu zobrazuje volně šiřitelné  

informace jako je datum, čas a stav zabezpečení. Přeposílá žádosti o změnu nastavení 

systému. Druhou částí je obslužný program řídicí jednotky, která zpracovává požadavky od 

přístupového bodu a data od bezpečnostních čidel. Součástí tohoto zařízení je dotykový 

displej s vlastním programovým vybavením. Poslední částí je samotná bezdrátová IQRF síť. 

Většina programu je napsána v jazyce C a doplněna částmi v assembleru. Všechny programy 

jsou pro přehlednost rozděleny do několika souborů. Některé tyto soubory jsou (ve svém 

hrubém základu) společné jak řídicí jednotce, tak také přístupovému bodu. Jedná se  například 

o soubor RSA.c . [5][6][7]  
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5.1 RSA  

Všechna komunikace probíhající po bezdrátové síti je kódovaná RSA algoritmem. Pro 

možnost kódování a dekódování je třeba vypočítat veřejný klíč a z něj klíč soukromý. 

5.1.1 Výpočet klíčů 

Ukázka výpočtu bezpečnostních klíčů je na obrázku 9. 

 

Obr. 9: Procedura pro generování nových klíčů 
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Jako první se z 25 prvkového pole prvocislo zvolí dvě náhodná čísla, které reprezentují 

prvočísla p a q. Pole prvocislo obsahuje prvních 25 prvočísel, jsou to všechny prvočísla od 2 

do 100. Poté je vypočítán první veřejný klíč n a Eulerova funkce fn podle rovnic (3) a (4).  

                  (3) 

                           (4) 

Dále je vygenerováno náhodné číslo e v rozmezí od 2 do n a je vytvořena proměnná OK         

s hodnotou 1, která slouží jako ukazatel na správně zvolené číslo e. Dále se kontroluje 

soudělnost čísla e. Pokud je zjištěno během kontroly,  že zvolené číslo je soudělné, je hodnota 

ukazatele OK změněna na 0 a číslo je znovu generováno. Také je kontrolováno, jestli číslo     

e není menší jak 4, pokud ano je znova vygenerováno, neboť by nedošlo vůbec ke kontrole 

soudělnosti. Jako poslední krok je náhodně vygenerováno číslo d o maximální velikosti 

odpovídající čtvrtině fn. Číslo d je inkrementováno do doby dokud nepřesáhne fn nebo je 

splněna podmínka podle rovnice (5).  

                             (5) 

Při dosažení fn nebo nesplnění rovnice (5) dojde k novému generování čísla d a celý postup 

inkrementace se opakuje. 

5.1.2 Kódování a dekódování  

Kódování a dekódování dat probíhá podle rovnic (6) a (7). 

                             (6) 

                   
                  (7) 

Největším problémem při kódování a dekódování bylo omezení velikosti použitých 

proměnných. Při umocňování vstupních dat docházelo k přetečení velikosti použité 

proměnné. Tento problém byl vyřešen pomocí postupného umocňování a počítání modulu po 

každém mocnění. Ukázka kódování a dekódování je na obrázku10. 
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Obr. 10: Funkce pro kódování a dekódování dat 
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5.2 Program IQRF 

Ke komunikaci mezi prvky systému je využívána bezdrátová platforma IQRF. Modul IQRF    

v řídicí jednotce vykonává funkci hlavního koordinátoru (hierarchicky nejvýše postaveného 

komunikačního zařízení v realizovaném systému). Koordinátor řídicí jednotky nepřímo 

spravuje dva typy uzlu: 

 Modul přístupového bodu, 

 modul zařízení pro připojení bezpečnostního prvku. 

 

Komunikace mezi jednotlivými prvky spočívá v předávání kódovaných žádostí od 

přístupového bodu řídicí jednotce a odpovědí ve směru opačném. Před odesláním dat dochází 

k jejich zakódování a upravení zakódovaných dat.  Přenášená data se doplní o 0, tak, aby byl 

zachován požadovaný počet cifer a přitom se nezměnil dekódovaný obsah dat. Správný počet 

cifer je pro přenos velice důležitý, kvůli správnému vzorkování kódovaného signálu a tím 

pádem ke správnému dekódování. Ukázka vzájemné komunikace mezi přístupovým bodem    

a řídicí jednotkou je  zobrazena v tabulkách 1 a 2. 
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Tab. 1: Komunikace řídicí jednotka - přístupový bod 

Komunikace ŘÍDICÍ JEDNOTKA - PŘÍSTUPOVÝ BOD 

INICILIZACE PŘÍSTUPOVÉHO BODU 

Obecně VEŘ. KLÍČ DEFINICE DEN MĚSÍC HODIN MIN SEK TYP 

Příklad 3233 17 10 25 8 16 15 35 B 

 3233 0017 1096 2211 2041 0134 3031 0921 0524 

ZMĚNA TYPU ZABEZPEČENÍ 

Obecně VEŘ. KLÍČ DEFINICE NAHODNA HODNOTA TYP NAHODNA HODNOTA 

Příklad 3233 17 11 XXX XXX A XXX XXX XXX 

ODPOVĚD NA HESLO 

Obecně VEŘ. KLÍČ DEFINICE 1. ČÁST ODPOVĚDI NAH.  HOD. 2. ČÁST  TYP NAH. HOD. 

Příklad 3233 17 12 T R XXX U B XXX 

ZMĚNA NASTAVENÍ KÓDOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 

Obecně VEŘ. KLÍČ DEFINICE KONTROLA VEŘ. KLÍČ N NAHODNA HODNOTA VEŘ. KLÍČ E PRIV. KLÍČ D 

Příklad 3233 17 13 X 2157 XXX XXX 29 1234 

KONTROLA SPOJENÍ 

Obecně VEŘ. KLÍČ DEFINICE NAH.  HOD. DEFINOVANE ZNAKY ČÍSLO NAH.  HOD. NAH.  HOD. 

Příklad 3233 17 14 XXX O T 5 XXX XXX 
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Tab. 2: Komunikace přístupový bod - řídicí jednotka 

Komunikace PŘÍSTUPOVÝ BOD - ŘÍDICÍ JEDNOTKA 

ZMĚNA TYPU ZABEZPEČENÍ SE ZADÁNÍM HESLA 

Obecně VEŘEJNY KLÍČ DEFINICE ZNAK 1 ZNAK 1 ZNAK 1 ZNAK 1 ZNAK 1 TYP 

Příklad 3233 3233 20 1 2 3 4 5 A 

ZMĚNA TYPU ZABEZPEČENÍ BEZ ZADÁNÍÁ HESLA 

Obecně VEŘEJNY KLÍČ DEFINICE NAHODNA HODNOTA TYP NAHODNA HODNOTA 

Příklad 3233 17 21 XXX XXX XXX B XXX XXX 

ODPOVĚD NA KONTROLU SPOJENÍ 

Obecně VEŘEJNY KLÍČ DEFINICE 
NAHODNA 

HODNOTA 
ODPOVĚD ODPOVĚD NAHODNA HODNOTA ODPOVĚD 

Příklad 3233 17 22 XXX Z 8 XXX XXX S 

INFORMOVÁNÍ O RESETU ZAŘÍZENÍ 

 VEŘEJNY KLÍČ DEFINICE ZNAK1 
NAHODNA 

HODNOTA 
ZNAK2 

NAHODNA 

HODNOTA 
ZNAK3 

NAHODNA 

HODNOTA 

 100 100 23 R XXX E XXX S XXX 
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5.3 Řídicí jednotka 

Program řídicí jednotky ovládá celý bezpečnostní systém a umožňuje detailní nastavení. 

Vlastní nastavení systému probíhá pomocí dotykového grafického displeje s vlastní 

programovou obsluhou. Nastavená data jsou předávána procesoru řídicí jednotky pomocí 

sběrnice SPI. 

5.4 Přístupový bod 

Program přístupového bodu zobrazuje data na 3řádkovém displeji a předává žádosti řídicí 

jednotce například o změně typu zabezpečení. 

5.4.1 Klávesnice 

Největším problémem u přístupového bodu je zákmit tlačítek klávesnice. Zákmit při stisku 

klávesy způsobuje nežádoucí spínání a rozepínání kontaktu, který se projevuje po dobu v řádu 

desítek ms.  

Definovaný jev byl programově vyřešen pomocí násobného čtení výstupní hodnoty                

v intervalech odpovídající 5ms. Čtení je opakováno, dokud není v po sobě jdoucích 10ti 

intervalech načtena stejná logická hodnota.    

5.5 Funkce main() 

Funkce main() je u přístupového bodu a řídicí jednotky blokově skoro totožná. Jediný rozdíl 

se nachází u přístupového bodu kde můžeme najít programový blok starající se o inicializaci 

přístupového bodu ohledně jeho připojení k řídicí jednotce.  

Tento blok je důležitý, neboť informuje řídicí jednotku o prvním připojení nebo resetu 

zařízení díky selhání napájení. Při neexistenci tohoto bloku by nemusela být řídící jednotka    

o  resetu informována. Reset zařízení má za následek smazání aktuálních klíčů RSA 

algoritmu, což by vedlo k nerealizovatelné komunikaci.  

Po informování o resetu je komunikace obnovena s nevariabilními klíči, které jsou stabilně 

implementovány do jádra programu. S navázáním opětovné komunikace jsou řídicí jednotkou 

vygenerovány nové klíče a předány přístupovému bodu jako aktuální kódovací parametry. 
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Celá funkce main() je složena z definičního bloku  

 proměnných a konstant,  

 inicializačních procedur,  

 informování o pádu (pouze u přístupového bodu)  

 nekonečné smyčky.  

 

Nekonečná smyčka neobsahuje žádný program, neboť veškerá obsluha je realizována pomocí 

přerušení, takže má pouze funkci zajištění stálého běhu programu.  
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6 Závěr 

Úkolem této práce bylo navrhnou a realizovat bezpečnostní systém pro rodinný dům               

s použitím bezdrátové technologie IQRF. 

V této práci jsou uvedeny a diskutovány veškeré parametry potřebné k navržení funkčního 

bezpečnostního systému. Celé zařízení bylo teoreticky navrženo. Byly navrženy a otestovány 

veškeré obvodové návrhy.  

Pro komunikaci mezi jednotlivými zařízeními systému byl zvolen bezdrátový komunikační 

modul IQRF. Byla navržena proměnná topologie sítě kvůli rozsáhlosti zabezpečovaného 

prostoru, nutnosti přesnější identifikace místa narušení a možnosti dynamického použití této 

sítě v závislosti na požadavcích majitele a parametrech zabezpečovaného prostoru.  

Prakticky byly realizovány kompletní DPS bezpečnostního systému, IQRF síť a vytvořeny 

ovládací programy pro každé zařízení.  

Konkrétním výstupem této práce je tedy kompletní návrh a realizace bezpečnostního systému 

s diskuzí všech parametrů, použitých technologií a rozbor použitých hlavních součástí            

a zařízení navržených pro použití v realizovaném bezpečnostním systému.  
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7 Seznam zkratek 

DPS  Deska plošných spojů 

GSM  Global System for Mobil communication 

I
2
C  Inter Integrated Circuit  

IQRF  Intelligence Quotient Radio Frequency. 

LCD  Liquid crystal display 

PCO  Pult Centralizované Ochrany 

RSA  Rivest - Shamir - Adleman 

RTC  Real Time Clock 

SMS  Short message service 

SPI  Serial Peripheral Interface 

UART  Universal Asynchronous Receive Transmitter 

USB  Universal Serial Bus 

VF  Radio Frequency 
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9 Fotodokumentace 

 

Obr. 11: Přístupový bod 
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Obr. 12: Řídicí jednotka 
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Obr. 13: Bezpečnostní prvek 

 


