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Abstrakt 

Práce se zabývá programováním rozhraní pro snímače a bezdrátovým 

přenosem získaných dat. Komunikace se snímači je řešena pomocí protokolu 

I2C a SPI. Návrh rozhraní pomocí objektových programovacích technik jazyka 

C++. K bezdrátovému přenosu dat je využit RF modul XBee. Je zde navržen 

správný formát odesílaných dat a metoda způsobu samotného odeslání. Data 

jsou přijímána a zobrazena v naprogramované aplikaci v PC, která je zároveň 

schopna vybraná data odeslat na web, kde jsou data online k dispozici.   
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Abstract 

The work deal with programming interface for sensors and wireless 

transmission of the data. Communication with the sensor is solved by SPI and 

I2C protocol. For programming interface is used object-oriented programming 

techniques language C++. The wireless transmission of data is used XBee RF 

module. Here is proposed solution the correct format of data ready for send and 

method itself sending data. Data are received and displayed in the final 

application in the PC that is also able to send the selected data to the web, 

where data are displayed online. 
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1 ÚVOD 

V poslední době mě začala zajímat technologie inteligentních budov. 

Z tohoto důvodu mě téma bezdrátové snímače vnitřního prostředí budov 

zaujalo natolik, že jsem se rozhodl pro tuto práci.  

Jedním z prvních úkolem bylo rozřazení snímačů do jednotlivých 

kategorií podle principu použití. Vytvořil jsem si tedy hlubší přehled technologií, 

které jsou v budovách využívány a jistě se najdou i takové, které jsem opomněl. 

Po rozřazení do kategorií jsem si vybral několik snímačů, u kterých jsem 

nastudoval princip jejich komunikace s mikrokontrolérem. Pro měření teploty byl 

vybrán teplotní a vlhkostní snímač SHT15, z něhož získávám data pomocí 

komunikačního protokolu I2C. Barometr SCP1000 pro měření tlaku, který mimo 

jiné předává i údaj o teplotě a data z něj získávám pomocí komunikačního 

protokolu SPI. Analogový senzor pro měření vzdálenosti SHARP2Y0A21 F9Z a 

jako poslední PIR senzor pro měření pohybu, který mi předá informaci pomocí 

logických výstupů. Výběr byl učiněn způsobem, abych si vybral senzory na 

odlišných typech komunikací a s jednotlivými protokoly se seznámil při 

programování a navazování komunikace. 

Po nastudování základních protokolů a principů jednotlivých senzorů 

jsem se pustil do programování rozhraní pro uvedené senzory. Jako řídící 

jednotku jsem použil vývojový kit FRDM-KL25Z, ke kterému byly senzory 

připojeny. Pomocí této jednotky byla řízena komunikace mezi vývojovým kitem 

(mikroprocesorem) a připojenými senzory. Funkčnost návrhu byla ověřena 

měřením. 

Dalším mým úkolem bylo přenést bezdrátově data do nadřazených 

systémů. Pro přenos jsem si vybral bezdrátový modul XBee. Na straně 

vývojové platformy je připojen bezdrátový modul, který slouží jako vysílač. Na 

straně PC je taktéž připojen tento bezdrátový modul, který slouží jako přijímač. 

Data jsou v PC zpracována pomocí mnou naprogramované aplikace v jazyce C 

SHARP, vytvořené za pomocí nástroje Visual Studia 2010.   
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1.1 Cíle práce 

Bakalářská práce se zabývá následujícím řešením, které je zobrazeno 

také blokově na (Obr.: 1). Pro vybrané snímače naprogramovat rozhraní ke 

komunikaci a získání hodnot ze snímačů. Pro naměřené numerické hodnoty 

vybrat vhodný řetězec dat, který by byl vhodný k bezdrátovému přenosu 

vytvořeného paketu. Po vytvoření samotného řetězce dat zvolit cestu, jakou 

budou data odeslána z vysílače (modul senzorů) do přijímače (PC). Jakmile 

budu schopen odeslat data do PC provést testování. V případě funkčnosti 

rozšířit zařízení o aplikaci, která přijatý paket zpracuje a zobrazí údaje uživateli 

na PC, a pokud možno i online. 

 

 

  

Obr.: 1 Cíl bakalářské práce  
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2 KOMUNIKACE 

V této kapitoly práce jsou popsány základní komunikační protokoly I2C a 

SPI, které jsou v mé práci použity.  

2.1 Komunikační protokol I2C 

(Vychází z: [1]) Komunikační protokol I2C někdy také nazývaný TWI 

pracuje na principu poloduplexního přenosu dat. Sběrnice je tvořena dvojicí 

signálových vodičů SCL a SDA. První signálový vodič SDA slouží pro 

obousměrný přenos dat. To znamená, že piny musí být možné přepínat ze 

vstupního režimu na výstupní a naopak. Druhým vodičem SCL zařízení typu 

master posílá ostatním zařízením typu slave hodinový signál, z čehož vyplývá, 

že jde o synchronní přenos dat. Maximální frekvence hodinového signálu (SCL) 

je podle první originální verze I2C (z r.1982) 100 kHz. V nynější době je u ultra 

rychlých zařízení možné dosáhnout rychlosti až 5MHz.  Pro frekvenci je dána 

minimální povolená doba setrvání SCL v úrovni Low a High. 

Pro úspěšnou komunikaci je nutné oba signálové vodiče připojit přes 

pull-up rezistory o hodnotě cca 1,5kΩ na napájecí napětí (Obr.: 2). Pull-up 

rezistory plní svůj účel 

v případě, kdy jsou všechny 

uzly zapojení nečinné, tak 

tyto rezistory zvedají napětí 

na obou signálových 

vodičích na úroveň logické 

jedničky, což je stanovený klidový stav. V klidovém stavu může sběrnice zůstat 

libovolnou dobu. Klidový stav může přerušit jednotka typu master, která po 

sběrnice pošle žádost o data z daného zařízení typu slave. Jednotka master 

sbírá data z ostatních zařízení připojených na sběrnici. Jako master může 

v jednu chvíli pracovat pouze jedno zařízení, čímž je pak zaručeno, že na 

sběrnici nebude docházet ke kolizím. 

Obr.: 2 Zapojení uzlů na sběrnici I2C [7] 
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V případech, kdy není čas komunikace určen na základě hodinového 

signálu, ale je potřeba od zařízení externích zařízení typu slave dostat informaci 

o události (např. kouřové čidlo, poplach…). U těchto zařízení i z logiky vyplývá, 

že se nechceme ptát v určitém časovém rozmezí (např. řádově minuty) na stav 

zařízení, ale v případě události, chceme tuto informaci ihned zachytit. V tom 

případě je nejjednodušší variantou neustálé dotazy na stav zařízení 

v přijatelných intervalech na akci.  

 

2.1.1  I2C přenos dat 

V této části si popíšeme zahájení komunikace zařízením typu master a 

získáním potřebných dat ze zařízení typu slave na sběrnici. Před tím je ale 

potřeba zmínit, že každé zařízení typu slave má svoji specifickou adresu, která 

se na sběrnici nesmí opakovat a tato adresa musí být v rámci dané sítě 

jedinečná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na (Obr.: 3) je vidět protokol I2C. Komunikaci vždy zahajuje master a to 

tak, že sníží úroveň na datovém vodiči, když jsou hodiny nahoře tzv. start bit. 

Tento start bit rozpoznají všechny uzly na sběrnici. Následně master pošle na 

sběrnici všech sedm bitů adresy, dle které zařízení slave pozná, se kterým 

zařízením chce master v tu chvíli komunikovat. Za adresou následuje osmý bit 

R->1/W->0 (u některých typů snímačů může být opačné), jehož stavem se 

Obr.: 3 Standartní hodinový a datový signál I2C [6] 
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určuje, zda má komunikující uzel data vysílat či naopak přijímat. Po tomto 

zápisu master počká, zda mu přijde potvrzovací signál (ACK) od vybraného 

slave. Potvrzovací signál je symbolizován logickou nulou a v tom případě je 

možné s tímto uzlem zahájit komunikaci. Logická jednička naopak může 

znamenat, že uzel s danou adresou buď neexistuje, nebo je z nějakého důvodu 

odpojen. Po přijetí potvrzení master požádá o zaslání dat, nebo naopak master 

začne zapisovat do registru (záleží na bitu R->1/W->0). Přijetí dat nyní potvrdí 

master a komunikace se ukončí stop bitem, kdy se SDA a SCL nachází 

v klidové úrovni logická jedna. 

Na (Obr.: 4) můžeme vidět zapsání adresy do slave a dále zapisování do 

daných registrů externího zařízení slave, kterému byla adresa určena. 

Na (Obr.: 5) je vidět zapsání adresy a následný příjem dat z externího 

zařízení slave, které má danou adresu. 

 

Na závěr by se hodilo ještě zmínit, že bit musí mít ustálenou hodnotu ve 

chvíli, kdy hodinový signál přejde ze stavu logické nuly do stavu logické 

jedničky (náběžná hrana) jak je vidět na (Obr.: 6). Každý hodinový signál 

v logické jedničce reprezentuje jeden bit a to podle toho, zda v době, kdy je 

Obr.: 4 Přenos dat z master do slave 

Obr.: 5 Přenos dat ze slave do master 
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hodinový signál nahoře, jsou i data nahoře, nebo naopak dole. Co se děje 

v době, kdy se hodinový signál nachází v logické úrovni nula, není pro nás 

„podstatné“. 

 

 

 

 
 
 
 

2.2 Komunikační protokol SPI 

(Vychází z: [3]) Komunikační protokol SPI je založen na obousměrném, 

plně duplexním přenosu dat. Obdobně jako u I2C, je tento přenos synchronně 

řízen hodinovým signálem master. Výběr zařízení typu slave není několika 

bitovou adresou jako u protokolu I2C, ale k vybrání uzlu, se kterým chci 

komunikovat, nám slouží signálový vodič SS. Všechny čtyři vodiče pro svoji 

funkci vyžadují jednosměrné porty (Obr.: 7). Dalším rozdílem oproti I2C je to, že 

pro odeslání dat do slave nám slouží signálový vodič MOSI a pro příjem dat 

MISO. Tudíž odpadá přepínání mezi vstupním a výstupním portem pro jeden 

signálový vodič. 

 

 

 

 

  

Obr.: 6 Přenos dat po I2C [15] 

Obr.: 7 Sběrnice SPI master- slave 
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Protokol SPI může pro svoji komunikaci využít několik způsobů 

synchronizace dat hodinovým signálem. Lze použít obě polarity hodin, 

synchronizovat na náběžnou či sestupnou hranu (Obr.: 8). U většiny zařízení je 

možné nakonfigurovat polaritu hodin i to zda se má posun provést při sestupné 

či náběžné hraně hodinového signálu. 

 

Na (Obr.: 9) je vidět zapojení více zařízení typu slave na sběrnici.           

K výběru zařízení, se kterým chci právě komunikovat, slouží právě signálový 

vodič SS. V klidovém stavu je tento vodič v logické jedničce. Výběr zařízení se 

vybere uvedením toho vodiče do logické nuly po celou dobu komunikace 

s daným zařízením (Obr.: 10 a Obr.: 11 SS označen jako CS). Úroveň na 

signálovém vodiči SS musí být po každém komunikačním rámci vytažena do 

logické jedničky. 

  

Obr.: 9 Sběrnice SPI jeden master - tři slave 

Obr.: 8 SPI časový digram - nastavení formátu dat [10] 



 

18 

 

 

2.2.1 SPI přenos dat 

Na obrazcích (Obr.: 10 a Obr.: 11) princip komunikace SPI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedmý bit první instrukce reprezentuje R->1/W->0 (může být opačné u 

některých typů zařízení), čímž říkáme, zda budeme zapisovat nebo číst. Po 

MOSI (Obr.: 10) zašleme po lince instrukci, adresu a následná odpověď ve 

formě dat nám je zaslána přes signálový vodič MISO. Forma zápisu na (Obr.: 

11) nám může sloužit pro inicializaci daného zařízení typu slave, kdy chceme 

pouze zapsat do potřebných registrů. Bližší informace vždy k jednotlivým 

zařízením a práci s registry jsou blíže popsány v dokumentaci zakoupené 

součástky. 

 
 
 
 
 
 
 

Obr.: 10 SPI komunikace - čtení z registru [9] 

Obr.: 11 SPI komunikace - zapsání do registru [9] 
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3 SENZORY 

Stručné rozdělení základních senzorů dle jejich použití ve vnitřních 

prostorách budov. Tato kapitola obsahuje i podrobnější informace k senzorům, 

které jsem si pro tuto práci vybral. Jedná se o teplotní a vlhkostní senzor 

SHT15, barometr SCP1000, PIR senzor a analogový senzor pro měření 

vzdálenosti. 

3.1 Rozdělení senzorů dle použití 

Tabulka přehledu běžně používaných senzorů v budovách. 

Optimalizace 

spotřeby energie 

- KLIMA/VYTÁPĚNÍ 

- Průtokoměry 

- Vodoměry 

- PIR snímání osob v místnostech 

Přístupové/ 

bezpečnostní 

systémy (EZS) 

- PIR čidla 
- Akustické rozbití skla 
- Mikrovlnné senzory (nejsou citlivé na proudění 

vzduchu) 
- Tlakové snímače (např. rychlá změna tlaku při 

otevření okna) 
- Okenní a dveřní kontakty (rozpoznání 

otevření/zavření) 
- Optické závory 
- Přístupové systémy (displej, čtečky otisku prstů, 

klávesnice…) 

Protipožární 

systémy (EPS) 

- Tlakové senzory 

- Detektory kouře 

- Senzory směsných plynů (VOC) – „neměří CO2“ 

- „vibrační senzory“ (spíše výškové budovy kategorie 

bezpečnost) 
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3.2 Teplotní a vlhkostní senzor SHT15 

(Vychází z: [13]) Vlhkostní a teplotní senzor 

s nízkou spotřebou energie a digitálním rozhraním.  

Kapacitní senzorový prvek se používá pro měření 

relativní vlhkosti. Kapacitní senzorový prvek na principu 

kondenzátoru. Dialektrikum je speciální polymer, který 

absorbuje a uvolňuje vodu úměrně relativní vlhkosti. Tím se mění vlastnosti 

polymeru a kapacita kondenzátoru. Výstupní data jsou teplota a vlhkost. 

KLIMA/VYTÁPĚNÍ 

(HVAC) 

 

„METEO“ 

- Teplota 

- Vlhkost 

- Proti-mrazová ochrana 

- Měření kvality vzduchu (snímače CO2…) 

- Proudění vzduchu (tepelný komfort podle 

ISO7730) 

- Kvalita vzduchu 

- Sluneční svit 

- Měření srážek 

- Teplota, směr a síla větru (např. silný vítr 

zatáhnout rolety…) 

- Senzor deště 

- Slunečný senzor 

Osvětlení/nastínění 

- Intenzita osvětlení (lze i pro venkovní užití využít) 

- PIR snímaní osob v místnostech 

MONITORING 

- Kamery 

- Vizualizaci WEB 

- GSM modul 

-… 

Obr.: 12 Snímač      
SHT15 [13] 
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Snímač obsahuje porty SCK (hodinový signál) a DATA (poloduplexní 

komunikace). (Obr.: 16) 

 

 

Z grafů (Obr.: 13) je vidět, že nejpřesnější měření teploty je při pokojové 

teplotě 25°C. Při vzdalování se od této teploty chyba narůstá. U měření vlhkosti 

je vidět konstantní tolerance pro pásmo od 10% - 90%. Mimo toto pásma 

vlhkosti opět začíná narůstat chyba měření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senzor SHT15 pracuje na principu I2C. Ovšem již z pohledu se start bit 

komunikace (Obr.: 14) liší od běžného I2C. Je to pravda a z toho důvodu, 

nebylo možné využít základních knihoven pro komunikaci po I2C. Osobně jsem 

přistoupil ke kroku, že jsem celé rozhraní pro komunikaci I2C naprogramoval 

sám dle časového diagramu (Obr.: 15). Více o návrhu rozhraní v kapitole 4 

Návrh Rozhraní. 

 Obr.: 13 SHT15 absolutní chyba měření vlhkosti a teploty [13] 

Obr.: 14 SHT15 start bit [13] 
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Hodinový signál je řízen přes master (Obr.: 15). Tenká čára dat 

reprezentuje výstup ze zařízení master a vstup signálu do slave. Tučná čára dat 

reprezentuje vstup do master a výstup ze slave. Přepínání mezi vstupním a 

výstupním portem muselo být řešeno programově. 

Získaná data ze senzoru nám o teplotě a vlhkosti moc neřeknou. Jsou to 

pouhé numerické hodnoty, které bylo potřeba dosadit do vzorce spolu 

s konstantními koeficienty, abychom získali hodnoty ve správných fyzikálních 

jednotkách. Výpočet byl učiněn dle vzorečků (1) a (2), které jsou uvedeny 

v dokumentaci součástky (Použitá literatura [13]). 

 

                                                           

                                

 

(Vychází z: [11]) Z vypočtené teploty a relativní vlhkosti bylo možno 

dopočítat teplotu rosného bodu, opět dle uvedeného vzorce. Rosný bod má 

jednotku [°C]. Udává nám teplotu, při které je vzduch nasycen vodními parami 

(relativní vlhkost dosáhne 100%). Jestliže teplota klesne pod tento bod, tak 

nastává kondenzace (v přírodě rosa, mlha). Čím více je vodní páry ve vzduchu, 

tím vyšší je teplota rosného bodu, čili tím vyšší teplotu musí mít vzduch, aby 

Obr.: 15 Komunikační protokol SHT15 [13] 
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pára nekondenzovala. Naopak pokud je ve vzduchu vodní páry jen velmi málo, 

může být vzduch chladnější, aniž pára zkondenzuje. Závislost rosného bodu na 

teplotě a vlhkosti vychází ze vzorce (3), kde obě tyto hodnoty jsou započteny. 

Koeficienty potřebné k dosazení do vzorce v tabulce u dokumentace součástky 

SHT15 (Použitá literatura [13]).  

 

            
  (
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3.2.1 Blokové schéma zapojení SHT15 

Na (Obr.: 16) je vidět blokové schéma připojení teplotní a vlhkostní 

senzoru SHT15 k vývojové platformě.  

 

Obr.: 16 Blokové schéma zapojení SHT15 
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3.3 Barometr SCP1000 

(Vychází z: [12]) SCP1000 je tlakový senzor, který měří absolutní tlak. 

Senzor se skládá z citlivého snímacího prvku a obvodu pro zpracování signálu. 

Kompletní zpracování dat je prováděno na čipu. Výstupní data 

jsou tlak a teplota. Snímací prvek se skládá z křemíkového 

plátku, který je citlivý na tlak na membránu. Membrána se 

chová jako desky kapacitního senzoru. Membrána se 

vychyluje v důsledku rozdílu tlaku mezi vnějškem snímače a 

vnitřní vakuovou komorou, která je použita jako referenční. Senzor měří 

hodnotu tlaku v rozmezí 30kPa – 120kPa. 

Na snímači jsou dostupné dva druhy rozhraní a to SPI, nebo TWI (nebo-li 

I2C).  

Snímač SCP1000 obsahuje porty SCK,MISO,MOSI, CSB (Obr.: 22). 

Navíc obsahuje port DRBY, který jsem osobně v této práci nepoužil. Port 

slouží  tomu, že se nastaví do logické úrovně jedna ve stavovém registru, 

jestliže má pro nás aktualizovaná data teploty a tlaku. 

Obr.: 17 Snímač 
SCP1000 [12] 
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Na vývojovém digramu je vidět využití portu DRBY (Obr.: 18). Kdy 

jakmile jsou data aktualizována, tak nás senzor upozorní a můžeme číst 

aktuální hodnotu tlaku a teploty. Já jsem v programu pro rozhraní k tomuto 

snímači tohoto portu nevyužil. Nastavil jsem v konstruktoru rozhraní snímače 

SCP1000 nejvyšší rozlišení a v určitých časových intervalech čtu hodnotu 

teploty a tlaku ze snímače, bez použití DRBY. Získaná data ze snímače jsou 

opět dopočítána dle vzorců (4) a (6). Více v dokumentaci součástky SCP1000 

(Použitá literatura [12]). 

Obr.: 18 Druhy módů měření na snímači SCP1000 [12] 
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Obr.: 19 Příklad čtení z 8-bit registru 0x00 (REVID) [12] 

      
    

 
                    

         
    

  
                   

 

Každá komunikace u tohoto snímače obsahuje dvě nebo tři 8 bitová 

slova. První slovo definuje registr a následně podle typu přístupu (Read = 0, 

Write = 1). Následující slovo obsahuje data zapisována nebo čtena. MSB slovo 

je zasíláno jako první.  

 

Na obrázcích (Obr.: 19, Obr.: 20, Obr.: 21) jsou uvedeny příklady zápisu 

a čtení z registru pro SPI komunikaci snímače SCP1000. Na obrázcích 

můžeme pozorovat, že bit reprezentující Read/Write je až druhý od konce. 

V prvním osmibitovém slově je reprezentován 1. bitem a 0. bit je nulový. První 

Obr.: 20 Příklad zápisu do 8-bit registru 0x01 (DATAWR) [12] 

Obr.: 21 Příklad čtení z 16-bit registru 0x21 (TEMPOUT) [12] 
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slovo obsahuje název registru, čímž informujeme snímač, ze kterého registru 

žádáme data, nebo naopak do kterého registru hodláme zapisovat. 

 

3.3.1 Blokové schéma zapojení SCP1000 

Na (Obr.: 22) je vidět blokové schéma zapojení barometru SCP1000 

k vývojové platformě.  

 

Obr.: 22 Blokové schéma zapojení SCP1000 

 
 

3.4 Měření vzdálenost SHARP2Y0A21 F 9Z 

(Vychází z: [14]) Analogový senzor pro měření vzdálenosti v rozmezí 10 

až 80 cm. Skládá se z citlivého PSD detektoru, IRED 

(infračervená dioda) a obvodu pro zpracování signálu. 

Každý objekt má jinou odrazivost záření a mimo jiné záleží 

na teplotě prostředí. Napájecí napětí senzoru (-0,3 ÷ 7V), 

výstupní napětí (-0,3 ÷ (Vcc + 0,3)) odpovídá detekované  

vzdálenosti. Senzor můžeme využít k detekci vzdálenosti 

objektu, případně pouze k detekci předmětu v cestě senzoru. Bližší informace 

nalezneme u dokumentace součástky (Použitá literatura [14]). 

 

 

Obr.: 23 Snímač pro 
měření vzdálenosti 
[14] 
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Hodnoty v (Graf.: 1) byly měřeny při napájení senzoru 3,3V. Programově 

jsem schopen změřit napětí na snímači, které se mění se vzdáleností. Z tohoto 

naměřeného napětí jsem schopen vypočítat aktuální vzdálenost pomocí 

získané regresní křivky (6), kterou jsem získal v (Graf.: 1). 

 

                                                 

 

Snímač měří dle dokumentace v rozmezí 10-80 cm. Proto jsem zvolil 

napěťové hranice, pro které budu programově počítat vzdálenost. Dolní 

hodnota je 0,45 V a horní hodnota je 2,3 V. Z toho vyplývá, že vzdálenost může 

být vypočtena v rozsahu 0,45 – 2,3 V. Pokud se hodnota nachází pod dolní 

hranicí, tak jsem zvolil, že výsledná zobrazená hodnota bude -1, jestliže nad 

horní hranicí, tak zobrazená hodnota bude 0. 

 

y = 26,884x-1,21 
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    Graf.: 1 Naměřená závislost vzdálenost = f (U) pro bílý papír 
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3.4.1 Blokové schéma zapojení SHARP2Y0A21 F 9Z 

Na (Obr.: 24) je vidět blokové schéma zapojeni senzoru pro měření 

vzdálenosti. Jak bylo zmíněno výše, senzor je napájen 3.3V. Výstupní hodnota 

napětí reprezentující vzdálenost se nachází na portu Vo. 

 

    Obr.: 24 Blokové schéma zapojení SHARP2Y0A21 F 9Z 

 

 

3.5 PIR senzor 

(Vychází z: [16]) Detektor pohybu (pasivní infračervený detektor) na 

principu pyroelektrického jevu. Pyroelektrický jev je schopnost materiálu, který 

dokáže generovat dočasný elektrický potenciál při změně jeho teploty. Pokud 

se změní hodnota dopadajícího infračerveného záření na povrch 

pyroelektrického materiálu, změní se tím i hodnota elektrického povrchového 

náboje. Tato změna je měřena citlivým FET tranzistor, který je vestavěn ve 

snímači. Pyroelektrický snímač je citlivý ve velkém vlnovém rozsahu a proto je 

před pyroelektrický snímač aplikován filtr záření, který propouští infračervené 

záření o vlnových délkách v rozsahu 8 až 14 μm. Lidské tělo emituje do 

prostoru záření o vlnové délce 9,4 μm. 

Rádiový PIR senzor má dva digitální výstupy. První výstup je 

bezpečnostní a dává signál z připojeného tlačítka, kdy při otevření krytu 

senzoru dojde k rozepnutí bezpečnostního tlačítka. Druhý výstup je signál z PIR 

senzoru, který nám dává informaci o tom, zda došlo ke změně teploty v určité 

detekční zóně, tedy například pohyb v detekční zóně snímače. Signál z PIR 

senzoru je zpracován analogovým obvodem a výstup je digitální signál, který 

má úroveň logické nuly nebo jedničky. 
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3.5.1 Blokové schéma zapojení PIR 

Na (Obr.: 25) je vidět blokové schéma zapojení PIR čidla. Senzor je 

napájen dvěma bateriemi AAA (1.5V). Výstupní hodnota v digitální podobě 

reprezentující informaci o pohybu je na portu PIR, reprezentující zda je kryt 

uzavřen/oddělen je na portu TAMP. Spojení portu GND slouží k vyrovnání 

potenciálu. 

 

 Obr.: 25 Blokové schéma zapojení PIR 
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4 NÁVRH ROZHRANÍ 

V kapitole je popsána hlavní myšlenka a struktura programu. Koncepce 

programu je zobrazena na UML diagramu, kdy jsou vidět souvislosti mezi 

objekty a jejich hierarchií. Bližší informace o obsahu jednotlivých metod jsou 

dostupné v programu, který je přílohou dokumentace. 

 

4.1 UML diagram rozhraní 

Strukturu rozhraní jednoznačně popisuje UML diagram na (Obr.: 26). 

V bakalářské práci jsem si vybral čtyři různé snímače, kdy každý funguje na 

jiném principu. Pro každý snímač je vytvořen kontejner, jehož název 

reprezentuje daný snímač. Jednotlivé kontejnery je možné do budoucna dále 

rozšiřovat o další snímače s podobnými vlastnostmi.  

Jednotlivé třídy obsahují privatní data a metody, které využívám ve 

veřejných metodách pro získání dat ze snímače a jejich přepočet na reálnou 

hodnotu. V případě vytvoření statického objektu v programu mohu volat 

jednotlivé metody a získávat jednotlivá data dle potřeby. Tohle funguje 

perfektně, ovšem z hlediska bezdrátové přenosu dat je to neefektivní. Jestliže 

vám jeden snímač změří teplotu, vlhkost a následně z toho vypočte rosný bod, 

tak již máte tři hodnoty. Aby jste tytu hodnoty získali, tak pro jeden snímač 

musíte volat zvlášť jednotlivé metody, které vám vrátí danou hodnotu. To je ta 

neefektivnost. Bylo potřeba docílot toho, abych při zavolání jedné veřejné 

metody obdržel v jedné informaci veškerá data ze snímače, která jako celek 

bezdrátově přenesu. 
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Hlavní roli z hlediska formátu dat zde má právě naše hlavní rozhraní. 

Tedy třída INTERFACE. Tento objekt obsahuje pouze jedinou veřejnou metodu 

s názvem sensor_update. Jedná se o čistě virtuální metodu. Použití virtuálních 

metod volá po věřejné dědičnosti, kdy jsme v našem rozhraní předefinovali 

pouze virtuální funkci. Jednotlivé třídy v daných kontejnerech dědí  třídu 

INTERFACE. Třídy rozhraní snímačů jsou tedy potomky třídy INTERFACE. 

Každá třída snímače obsahuje právě virtuální metodu sensor_update, kdy tato 

metoda má ve všech třídách stejný název i parametry. Liší se pouze tělem 

metody (Program 1, Program 2), což je podstatné. Metoda sensor_update nám 

vrací řetězec dat, který obsahuje veškerá data z daného snímače. V uvedených 

příkladech (Program 1, Program 2) je možné vidět, že virtuální metody používají 

k naplnění řetězce dostupných metod k získání reálných dat.  

U kódu (Program 2) pro SHT15 je vidět využití i privátních metod namísto 

toho, abychom použili pouze metody get_Temperature_C(), 

get_Tempertaure_F(), get_Humidity(), get_Dewpoint(), které nám vrací 

Obr.: 26 Rozhraní pro snímače (UML diagram - dědičnost) 



 

33 

 

 

výslednou fyzikální hodnotu. Je to z důvodu úspory času a čtení ze senzoru 

proběhne pouze dvakrát pomocí metody read_data_from_sensor(…) a zbylá 

data jsou dopočítána. V případě, že bychom volali pro získání jednotlivých 

fyzikální veličin každou metodu zvlášť, tak dochází k tomu, že jsou v každé 

metodě vyčítána potřebná data ze snímače pomocí metody 

read_data_from_sensor(..), která jsou potřeba k přepočtu na danou fyzikální 

hodnotu, kterou metoda vrací. Ovšem z hlediska virtuální metody, kdy víme, že 

potřebujeme veškerá data vložit do řetězce, tak vyčteme jen potřebné 

minumum dat ze snímače, ze kterých se již dají vypočítat veškeré požadované 

hodnoty (více v samotném programu, který je přílohou dokumentu). V metodách 

(Program 1, Program 2) je vidět, že se zde již tvoří řetězec dat. Více o formátu 

dat a bezdátovém přenosu v kapitole 7. 

 

 

 

Program 1 Virtuální metoda pro snímač SCP1000 

Program 2 Virtuální metoda pro snímač SHT15 
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Obr.: 27 Rozhraní pro SHT15 (UML diagram) 

4.2 UML diagram pro I2C 

Třída snímače SHT15 je z hlediska ostatních tříd jedinečná. Snímač 

SHT15 využívá ke komunikaci protokol I2C. Ovšem z hlediska běžného I2C má 

jednu odlišnost ve start-bit, což neumožnuje aplikovat dostupnou veřejnou 

knihovnu pro I2C. Kontejner s názvem I2C_sensors obsahuje třídu I2C, což je 

mnou vytvořené knihovna pro komunikaci se snímačem SHT15. U ostatních 

snímačů využívám ke komunikaci dostupných veřejných knihoven. 

(Vychází z: Použitá literatura [17] str.703) Ve třídě SHT15, potřebuji dané 

metody ze třídy/knihovny I2C použít ke komunikaci. Mám dvě možnosti. Dědění 

nebo kompozice? Většina programátorů 

v C++ dává přednost kompozici. Osobně jsem 

v tomto případě také sáhl po kompozici. Za 

prvé je jednodušší k pochopení. Když se 

podíváte na deklaraci třídy, vidíte explicitně 

pojmenované objekty reprezentující obsažené 

třídy a váš kód se může na tyto objekty 

odvolávat názvem. Jestliže vložíte takovou 

třídu pomocí kompozice do jiné třídy, bude 

nová třída součástí onoho okolního světa a ne 

odvozené třídy. Nebude tedy přístup 

k chráněným položkám. O použití kompozice 

v mém programu vypovídá UML diagram na 

(Obr.: 27).  
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5 NÁSTROJE PRO VÝVOJ 

Pro testování mnou vybraných snímačů jsem využil platformu FRDM-

KL25Z. K programování této platformy jsem využil online překladač mbed, který 

vybraný kit podporuje. 

5.1 Vývojový KIT FRDM-KL25Z 

FRDM je vývojová platforma (Obr.: 28) postavená na ARM® Cortex™-

M0+ procesor s nízkou spotřebou na provoz. Platforma má v sobě zabudované 

rozhraní pro FLASH programování. Je podporováno společností Freescale.  

Obr.: 28 Význam jednotlivých portů vývojového kitu [4] 

http://mbed.org/
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5.2  MBED.org 

Vývojová platforma pro zařízení. Tato platforma je jednou z cest, jak 

programovat produkty založené na ARM. Tento projekt je vyvíjen ARM, jejich 

partnery a příspěvků lidí z celého světa, která jsou součástí této komunity. 

Platforma nabízí softwarové knihovny zdarma, návrhy a online nástroje pro 

rychlé programování produktů založených na ARM. Obsahuje standardy 

založené na C/C++, online překladač a další online nástroje pro vývojáře. [4] 
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6 TESTOVACÍ MĚŘENÍ 

Po naprogramování rozhraní pro snímače (kap.: 4) bylo potřeba 

otestovat funkčnost jednotlivých tříd dlouhodobějším měřením. V této fázi 

měření není zakomponovaný bezdrátový přenos dat a není zde využíváno 

virtuálních metod. Měření využívá dostupné veřejné metody a po sériové lince 

data posílám do terminálu v PC, kde jsou ukládána do souboru (Obr.: 29). Na 

konci měření byl vytvořen grafický výstup pomocí roztříděných dat ze souboru 

v aplikaci excel.  

  

Obr.: 29 Připojení platformy k PC s dlouhodobým měřením 
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6.1 Použití veřejných metod 

V ukázce (Program 3) je zobrazeno využití veřejných metod k získání dat 

ze snímačů. Následně jsou data pomocí UART posílána do terminálu PC a 

ukládána do souboru.  

 

 

 
 

  

Program 3 Ukázka kódu použití veřejných metod 
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6.2 Výsledky měření 

Měření od počátku měření probíhalo v pravidelných pětiminutových 

intervalech. V (Graf.: 2) je vidět menší odchylka od snímače SHT15 a 

SCP1000, která je způsobena konstrukcí daných snímačů a nepřesnostmi 

měření. Z hlediska dokumentace součástek se pohybuji v normě. O přesnosti 

snímače SHT15 vypovídá (Obr.: 13), kde se chyba v okolí pokojové teploty 

pohybuje cca okolo ±0,4°C. 

 

 

Zobrazení vlhkosti v pokoji bylo měřeno teplotně vlhkostním snímačem 

SHT15 (     Graf.: 3). Na levé ose se nachází relativní vlhkost v [%]. Měření 

probíhalo ve stejném čase jako v (Graf.: 2). 
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Provedl jsem měření pomocí PIR čidla v pokojové místnosti, kdy jsem 

zaznamenával, zda se v místnosti někdo nachází, nebo naopak (Graf.: 5). PIR 

čidlo reaguje na změnu teploty. To znamená, že pokud jsem se usadil v křesle 

a nehýbal se nějak prudce, tak senzor přešel na úroveň logické nuly. Čidlo opět 

zareagovalo, jakmile jsem provedl prudší pohyb. Měření PIR čidla bylo 

provedeno samostatně podle (Program 3), ale s rychlejší periodou. 
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7 BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DAT 

Tato kapitola navazuje na návrh rozhraní (kap.:4). Již v předchozích 

kapitolách bylo zmíněno, že virtuální metody jednotlivých snímačů vrací řetězec 

dat, který obsahuje data z daného snímače. Bude zde popsáno, jakou má 

řetězec hlavičku, aby byl po odeslání na straně příjemce rozlišitelný. Dále 

musela být řešena problematika, jak budou bezdrátová data posílána. Na 

odesílání dat byla použita softwarová vlákna, která zajisti korektní přenos. 

 

7.1 Formát dat 

Pro přenos dat byl zvolen řetězec se zvoleným formátem dat (Tabulka 1). 

Daný řetězec je ohraničen dvěma znaky. Znak @ značí začátek paketu a # 

reprezentuje konec paketu.  

 

@ 
id 

uzlu 
id 

snímače 
délka 

řetězce 
řetězec dat CRC # 

Tabulka 1 Formát přenášených dat 

Další hodnotou, kterou řetězec obsahuje je id uzlu. Tento údaj je 

nezbytný z hlediska rozšíření o více jednotek v síti. V případě, že by sít 

obsahovala více připojených jednotek v síti, tak potřebuji vědět z jaké místnosti, 

tedy z jakého uzlu data přichází. V případě, že by tam tento údaj nebyl 

obsažen, tak při připojení více zařízení do sítě by si příjemce myslel, že příchozí 

data jsou stále z jednoho uzlu sítě a z téhož snímače. Reálně by se jednalo o 

jiný uzel, s jiným umístěním a totožnými snímači.  

K řídicí jednotce je připojeno několik senzorů, každému z nich jsem 

přiřadil identifikační číslo. Podle ID při přijetí dat rozpoznám, jaká data bude 

přijatý řetězec obsahovat. 

Délka řetězce je zde z kontrolního hlediska. Při přijetí dat ověřím, zda 

přijatý řetězec dat má skutečný počet znaků, s jakým byl odeslán. V případě 

chyby špatný řetězec zanedbám a čekám na nový. 
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Dále následuje samotný řetězec dat, který nese výsledné fyzikální 

hodnoty ze snímače.  

Posledním důležitým prvkem je CRC. Tato hodnota je zde opět 

obsažena z kontrolního/bezpečnostního hlediska. Kdy před zpracováním 

řetězce dat prověřím kontrolní redundantní součet celého paketu. Je to již druhý 

kontrolní bod. První byl údaj reprezentující počet znaků řetězce dat. 

 

7.1.1 Odeslání řetězce po sériové lince (UART) 

Funkci send(char* data) se jako parametr přiřadí řetězec dat, který vrací 

virtuální metody u tříd jednotlivých snímačů. Jak můžeme vidět (Program 4), tak 

se v této funkci připojí na konec přenášeného řetězce kontrolní redundantní 

součet CRC a celý řetězce se obalí počátečním znakem @ a koncovým 

znakem #. Na konci funkce je celý paket odeslán do bezdrátového modulu 

XBEE po sériové lince (o modulu XBEE více v kapitole 7.3).   

 

Program 4 Funkce pro odeslání řetězce dat 
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7.1.2 Formát dat jednotlivých snímačů 

V následujících tabulkách (Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4, Tabulka 5) 

je zobrazen celkový formát pro jednotlivé snímače. Jako oddělovací prvek jsem 

zvolil středník. V řetězci dat je jako oddělovací prvek fyzikálních veličin 

dvojtečka a tento řetězec dat je vždy ukončen hvězdičkou.  V bakalářské práci 

užívám pouze jeden uzel proto číslo jedna u všech paketů. Každému snímači 

jsem dále defaultně přiřadil identifikační číslo. Délka počtu znaků v řetězci dat je 

proměnná a je určena pomocí funkce strlen viz. příklad (Program 1, Program 2). 

Samotný řetězce je také nastaven defaultně dle uvážení. Jedinou proměnnou 

jsou právě fyzikální veličiny, což je ta nejcennější část řetězce. Hodnota CRC je 

vypočtena před samotným přenosem (Program 4). 

 

@ 1; 1; xx; C:x.x;P:x.x;* CRC # 
Tabulka 2 Formát dat pro snímač SCP1000 

 

@ 1; 2; xx; C:x.x;F:x.x;H:x.x;D:x.x;* CRC # 
Tabulka 3 Formát dat pro snímač SHT15 

 

@ 1; 3; xx; vzdalenost:x.x;* CRC # 
Tabulka 4 Formát dat pro analogový senzor měření vzdálenosti 

 

@ 1; 4; xx; Move:x;Button:x;* CRC # 
Tabulka 5 Formát dat pro PIR snímač 

 

V (Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4, Tabulka 5) je vidět formát 

jednotlivých snímačů. Za znakem C: následuje fyzikální hodnota teploty v [°C], 

za znakem P: fyzikální hodnota tlaku v [Pa], za znakem F: fyzikální hodnota 

teploty ve [F], za znakem H: fyzikální hodnota relativní vlhkosti v [%], za 

znakem D: fyzikální hodnota teploty rosného bodu ve [°C]. U senzoru pro 

měření vzdálenosti je fyzikální hodnota v [cm] a u PIR čidla je pohyb a stisknutí 

tlačítka reprezentováno log1, nebo log0. 
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7.2 Vlákna 

K odesílání dat jsem sáhl po paralelním programování, kde je důležitá 

synchronizace. V programu (Program 5) mám pro každý senzor vytvořeno 

jedno softwarové vlákno. Výše již bylo zmíněno, že k odeslání dat se používá 

následující funkce (Program 4). Virtuální metody mi vrací určitý počet řetězců. 

Jednotlivá vlákna se snaží k této funkci současně přistupovat a odeslat data. 

V tuto chvíli zde nejsou zajištěna žádná pravidla, takže je snahou programu 

vyřídit všechna volání funkce a zde je právě ona kolize (Obr.: 30). V terminologii 

paralelního programování se kolizi zobrazené na (Obr.: 30) říká soupeření o 

data. 

 

 

 (Vychází z: 63[19] str.124) Soupeření o data patří mezi nejčastější chyby 

vyskytující se při paralelním programování. K soupeření dochází tehdy, když 

několik vláken používá stejný datový prvek (v mém případě funkci k přenosu 

dat) a jedno či více z těchto vláken jej začne aktualizovat. 

(Vychází z: [19] str.128) Jak se soupeření o data vyhnout? Stačí zajistit, 

aby mohlo v daném okamžiku aktualizovat proměnnou/funkci pouze jedno 

vlákno. To lze nejjednodušeji provést  umístěním synchronizačního zámku 

kolem všech přístupů k dané proměnné/funkci a zajištěním, aby vlákno muselo 

před použitím proměnné/funkce získat zámek. 

Obr.: 30 Vlákna - mutex 
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(Vychází z: [19] str.129) Nejjednodušší formou synchronizace je zámek 

se vzájemně výlučným přístupem neboli MUTEX. V daném okamžiku může 

pouze jedno vlákno získat zámek mutexu, takže jej lze umístit kolem datové 

struktury pro zajištění, aby ji vdaný okamžik mohlo modifikovat pouze jedno 

vlákno.  

K řešení situace na (Obr.: 30) jsem právě využil výše zmíněného zámku, 

nebo-li mutex. To znamená, že v okamžiku, kdy je potřeba odeslat řetězec se 

zavolá funkce (Program 4), která si před samotným zavoláním vezme zámek. 

V době kdy, tato funkce vlastní zámek, tak k této funkci nesmí nikdo 

přistupovat. V čase kdy je řetězec/paket odeslán, dojde k vrácení zámku. Nyní 

je otevřená cesta pro další přístup k funkci a odeslání nového paketu, který si 

jako první řekne o zámek. Ukázka programu s použitím vláken a mutexu 

(Program 5).  

Důležitou částí vláken v mém programu je to, že nechci, aby všechna 

vlákna měla stejnou periodu. U teplotního a vlhkostního senzoru SHT15 a 

barometru SCP1000 mi stačí perioda odesílání dat do PC v řádu minut. U PIR a 

senzoru vzdálenosti je potřeba získat informaci co nejrychleji a zde je potřeba 

perioda v řádu jednotek sekund. Tato situace je řešena v (Program 5) na konci 

funkce sensor_data(void const *args), kde jsou demonstračně nastaveny dva 

různé časy zpoždění. 
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Program 5 Použití vláken v programu a využití zámku (mutex) 
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7.3 Bezdrátový modul XBee 

Pro bezdrátový přenos dat jsem zvolil bezdrátový RF modul XBee (Obr.: 

31), který splňuje standard IEEE 802.15.4. XBee je určeno pro nízkovýkonná 

zařízení v síti PAN (Personal Area Network). Z mého pohledu vhodné řešení 

pro bezdrátovou senzorickou síť. Jednoduchá implementace, s nízkou 

spotřebou energie a možností vytvořit síťovou topologii.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Na (Obr.: 31) je vidět, že modul má 20 portů. Bližší informace 

k jednotlivým pinům v dokumentaci součástky ([18]). Pro funkčnost mého 

zařízení jsou podstatné následující piny (Tabulka 6). 

PIN Název Popis 

1 VCC Napájení (2,8 – 3,4V) 

2 DOUT UART data Out/Tx 

3 DIN UART data In/Rx 

10 GND Zem 

12 CTS Clear-to-Send Flow Control or Digital I/O 7 

16 RTS Request-to-Send Flow Control, or Digital I/O 6 

Tabulka 6 Popis portů modulu XBee 

 

Zařízení, která mají UART (Obr.: 32) rozhraní lze připojit přímo na piny 

RF modulu, kdy vysílači po sériové lince zasíláme pakety dat přes pin3/Rx 

(Program 4) a na straně přijímače dostaneme opět přijatá data přes pin2/Tx. 

 

Obr.: 31 Modul XBEE 
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Obr.: 32 Časový digram UART [18] 

 

 

7.3.1 Řízení toku dat 

(Vychází z: [18]) Když data vstupují do RF modulu přes pin3/DIN jsou 

uložena ve vstupním zásobníku, dokud nemohou být zpracována. Hardware 

Flow Control (CTS/pin12). Pokud vstupní zásobník je 17 bajtů od naplnění, 

modul potvrdí CTS signál do externího zařízení k zastavení odesílání dat. CTS 

znovu potvrdí poté co vstupní zásobník má 34 bajtů paměti k dispozici. Potřebu 

řízení toku lze vynechat v následujících případech. Odesílané zprávy jsou 

menší než vstupní zásobník 202 bajtů. Rozhraní na nižší přenosovou rychlost, 

než je propustnost přenosu dat.   

V mém programovém řešení obě podmínky splňuji. Moje odesílána data 

jsou menší než 202 bajtů a přenosová rychlost je 9600Bd (Program 5). Kontrolu 

řízení toku dat jsem do svého projektu nezahrnul. 

Jestliže jsou data přijímána, data vstupují do výstupního zásobníku a 

jsou vyslána na sériový port k externímu zařízení (v mém případě PC). Jakmile 

výstupní zásobník dosáhne kapacity, jakákoliv příchozí data jsou ztracena. 

Hardware Flow Control (RTS/pin16). Dva případy, kdy výstupní zásobník může 

být plný/přetečení. Pokud rychlost přenosu dat je nastavena na vyšší hodnotu, 

než je rychlost přenosu dat rozhraní modulu, tak modul bude přijímat data 

s vysílacího modulu rychleji, než je možné odesílat data do externího 
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zařízení/hostitele. Jestliže hostitel neumožňuje modulu přenos dat 

z vyrovnávací paměti na výstupní zásobník.  

V mém programovém řešení jsou tyto podmínky opět splněny. Vysílač i 

přijímač mají stejnou přenosovou rychlost 9600Bd, takže by nemělo dojít ke 

ztrátě dat. Mé programové řešení neobsahuje kontrolu naplněnosti zásobníku 

pomocí úrovně na pin16/RTS. 

 

 

7.3.2 Blokové schéma zapojení  

Blokové schéma zapojení (Obr.: 33). Pro připojení modulu k PC je 

použita patice XBee Explorer USB (Obr.: 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.: 33 Blokové schéma zapojení XBee do sítě 

Obr.: 34 XBee Explorer USB [20] 
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7.3.3 Konfigurace MaxStream XBee 

Aby fungovala komunikace mezi bezdrátovými moduly XBee, je potřeba 

pro danou síť nakonfigurovat RF moduly. Pro připojení modulu k PC je použita 

patice (Obr.: 34). Ke konfiguraci zařízení jsem použil software od výrobce 

s názvem X-CTU (Obr.: 35). Tento software slouží ke konfiguraci a testování 

RF modulů. 

 

Zařízení v jedné síti musí mít totožné ID. Pro všechna má zařízení v síti 

jsem použil ID 3332. Je potřeba nastavit jakou funkci v síti bude daný modul 

vykonávat. XBee jako přijímač připojený k PC je nastaven jako koordinátor. 

XBee sloužící jako vysílač v síti mají nastavenu funkci koncová jednotka. 

Pomocí nástroje XCTU je dále nastavena komunikační rychlost všech modulů 

v síti 9600Bd….  

 

Obr.: 35 Software XCTU pro konfiguraci XBee [21] 
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8 ZPRACOVÁNÍ DAT V PC 

Zpracování a odeslání dat do PC je v tuto chvíli vše připraveno. Nyní 

vyvstává otázka, jak data v PC zpracovat a zobrazit? V počátcích práce jsem 

využíval komerční terminál k testování funkčnosti mé aplikace. Nyní jsem se 

tedy rozhodl sáhnout již po vlastním řešení, kdy jsem si vytvořil vlastní aplikaci. 

Moje aplikace obsahuje vlastní terminál a dále je v aplikaci možnost zobrazení 

dat přehledně k danému uzlu a snímači v síti. Tudíž muselo být řešeno 

zpracování přijatých dat a možnost jejich odeslání na web, aby byla online 

přístupná.  

 

8.1 Popis prostředí aplikace 

Pro zpracování dat v PC jsem naprogramoval aplikaci v jazyce C 

SHARP, pomocí nástroje Visual Studio 2010. Tato aplikace obsahuje dvě 

funkční okna. První záložkou je terminál (Obr.: 37) pro testování příjmu dat. 

Druhou záložkou je zobrazení přijatých dat do příslušných polí snímačů a uzlů 

sítě (Obr.: 36). Moje sít obsahuje pouze jeden uzel. Z hlediska budoucího 

rozšíření je vše připraveno. Formát dat (Tabulka 1) obsahuje veškeré potřebné 

informaci k rozeznání původu dat. Pouze ve Visual studiu by bylo potřeba přidat 

pole pro zobrazení dalšího uzlu. Tato záležitost je již z hlediska funkčnosti 

zobrazení několika uzlů sítě řešitelná a bez větších obtíží aplikovatelná. Na tuto 

situaci je v aplikaci vše připraveno.  
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Obr.: 37 Terminál 

Obr.: 36 Zobrazení dat z jednotlivých uzlů sítě 
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8.2 Vývoj aplikace - zpracování dat 

V ovládání aplikace by neměla nastat závažná chyba, nebo pád 

programu. Uživatel vždy vidí jen ta tlačítka, která v danou chvíli může použít. Při 

špatném ovládání uživatelem, jako je špatné nastavení parametrů komunikace, 

případně odpojení zařízení a dalších možných chyb, by nemělo dojít k pádu 

programu. Většina chyb, které mohou nastat, jsou ošetřeny podmínkami a dále 

je v programu aplikace využito programových výjimek. V případě vyvolání 

výjimky se program přesune do místa, kde je chyba ošetřena tak, aby nedošlo 

k pádu programu, včetně zobrazení hlášky uživateli o chybě, která nastala. 

Jednou z věcí, které mohou výjimky vyvolat, je ukončení příjmu dat např. 

v případě odpojení zařízení, ukončení odesílání dat na web např. v případě 

odpojení PC od sítě…. 

Z pohledu záložky terminál (Obr.: 37) se jedná především o využití 

dostupných prvků a jejich použití. Zpracování dat je zde pouze ve smyslu přijmu 

a zobrazení, případně uložení dat do souboru. Pro příjem dat je použita třída 

SerialPort, kde je dle nastavení uživatelem přiřazena přenosová rychlost, název 

COM port a další nastavení zůstává v defaultním nastavení. Jakmile máme 

nastavenu komunikaci, pro příjem dat je využito metod třídy SerialPort. Výběr 

cesty pro uložení dat z pole terminálu je použita třída OpeFileDialog a jejich 

metod. Pro tlačítko potvrzení uložení je zkontrolována správnost cesty, pomocí 

třídy File. V případě správnosti je pro uložení využito metod pole, neboli metod 

prvku RichTextBox. 

Záložka „Data ze senzorů“ (Obr.: 36) již má v sobě zahrnuto zpracování 

přijatých paketů, včetně kontroly správnosti přijatého paketu pomocí hodnoty 

délka řetězce dat a CRC součtu. Prvotní příjem dat je naprogramován dle 

následujícího vývojového diagramu (Obr.: 39), kde se očekává řetězec dat 

v daném formátu (Tabulka 1). V případě, že se přijímaný řetězec liší od 

očekávaného, tak jsou přijatá data ztracena a čeká se na nový paket. Pokud je 

přijímaný paket na první pohled v pořádku, tedy ve správném formátu a je 

programem (Obr.: 39) tento paket zpracován, tak nastává další úkol. Je nejprve 
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Obr.: 39 Příjem a zpracování dat pro záložku 
„Data ze senzorů“ 

potřeba ověřit zda přijatý řetězec dat má počet znaků s kolika byl odeslán. 

Pokud se nerovná počet přijatých znaků počtu s jakým byl odeslán je paket 

opět ztracen a čeká se na nový. Jestliže se počet znaků shoduje, máme 

potvrzeno počet znaků, ale ne správnost řetězce. Jako další kontrolní prvek je 

zde CRC. Tedy je provedena kontrola, zda přijatý paket má stejný výsledek, 

se kterým byl odeslán. Kontrolní součet nesedí, tak je paket zahozen a čeká se 

na nový, v opačném případě je vše v pořádku a je potřeba rozdělit přijatá data 

k daným uzlům sítě a snímačům. K tomuto účelu je vytvořena funkce, které jsou 

předány parametry přijatý řetězec dat, id uzlu a id snímače (Tabulka 1). Tato 

funkce zpracuje řetězec dat podle vývojového diagramu na (Obr.: 38). Zde již 

není žádná kontrola a předpokládá se, že jsou funkci předány správné 

parametry. Po zpracování řetězce dat a přiřazení fyzikálních hodnot do 

Obr.: 38 Zpracování hodnot z 
řetězce dat 
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připravených proměnných jsou data podle snímače a typu uzlu zobrazeny 

textbox/polích daného snímače a uzlu. V mém případě pouze jeden uzel sítě. 

Při rozšíření o další uzel je potřeba do programu jen přidat tu část, která data 

zobrazuje do textbox/polí pro daný uzel a snímač. 

Více informací v samotném programu aplikace, která je přílohou této 

dokumentace, včetně zdrojového kódu. 

 

 

8.3 Vývoj aplikace – odeslání dat na web 

K zobrazení hodnot online jsem využil Open source ThingSpeak API 

(více: [22]) sloužící pro zpracování požadavků protokolu HTTP, ukládání 

numerických a alfanumerických hodnot, numerické zpracování dat, sledování 

umístění a aktualizace stavu. Je zde možnost si vytvořit několik kanálů. 

V jednom kanálu je k zobrazení 8 grafů. Jednotlivé hodnoty zobrazují hodnoty 

v závislosti na čase.  

K přístupu ke grafům v daném kanálu je zapotřebí přidělený klíč. 

K aktualizaci grafu přistupuji přes následující odkaz 

„http://api.thingspeak.com/update?key=4GWBVX1I568V2ZUH&field1=0“. Tento 

odkaz obsahuje adresu s klíčem, která umožňuje přístup k vybranému kanálu. 

Další důležitou částí odkazu je „&field1=0“, kdy si vyberu, který graf 1-8 budu 

aktualizovat a přiřadím grafu numerickou hodnotu. Ve zdrojové části aplikace ve 

visual studiu využívám programové práce s řetězci, kdy k řetězeci 

„http://api.thingspeak.com/update?key=4GWBVX1I568V2ZUH“ připojím 

všechny aktuální numerické hodnoty k jednotlivým grafům 

„&field1=0&field2=0&field3=0&field4=0&field5=0&field6=0&field7=0&field8=0“. 

K aktualizaci kanálu pomocí vytvořeného řetězce, který v sobě obsahuje url 

adresu, používám ve visual studiu třídu WebRequest a její metody. Více 

v samotném zdrojovém kódu aplikace, která je přílohou tohoto dokumentu. 
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9 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Zadání bakalářské práce jsem dotáhl do úplného konce. V této kapitole 

jsou zobrazeny výsledky práce. 

9.1 Zapojené zařízení 

Na (Obr.: 40) je vidět zapojení mého zařízení, na kterém testuji můj 

návrh rozhraní a vytvořenou aplikaci v PC. 

 

 

 

Obr.: 40 Zapojené zařízení 
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9.2 Zobrazení dat v aplikaci 

Na obrázcích je ukázána funkčnost mé aplikace pro PC. Na záložce 

terminál (Obr.: 41) mohu kontrolovat formát přijímaného řetězce. Na záložce 

Data ze senzoru (Obr.: 42) již vidím zpracovaný řetězec, kdy jsou přijatá data 

přiřazena ke správnému snímači a uzlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 41 Terminál - příjem dat 
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9.3 Zobrazení dat online 

Na následujících obrázcích (Obr.: 43, Obr.: 44) můžete vidět, jak jsou 

data zobrazena online. Data byla demonstračně odesílána na web s periodou 5 

minut a měření proběhlo v časovém úseku téměř tří dnů. Na (Obr.: 43) je vidět, 

že při najetí kurzoru do grafu se mi u daného bodu zobrazí, jaká byla přijata 

hodnota, ve který den a čas. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: 42 Zobrazení dat jednotlivých uzlů v síti 
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       Obr.: 44 Tlak SCP1000 [Pa] 

 

  

Obr.: 43 Teplota SHT15 [°C] 
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10 ZÁVĚR 

Bezdrátové snímače určitě patří do inteligentních domácností. Jejich účel 

může být zajištění bezpečnosti, zvýšení komfortu bydlení a šetření výdajů za 

energii. Tohle vše by byl schopen v menším měřítku dokázat i můj navržený 

systém. Pomocí numerických hodnot teplotního a vlhkostního senzorů bych 

mohl regulovat vytápění jednotlivých místností. Šetřit energii a využít údaje PIR 

čidla, kdy je mi známo, ve které místnosti se někdo delší dobu pohybuje a tam 

vytvořit přijatelné podmínky a v prázdných místnostech udržovat nejnižší 

požadovanou teplotu prostředí. Pomocí barometru by mohlo být zajímavé tuto 

aplikaci do budoucna rozšířit o předpověď počasí. V případě, že jsou obyvatelé 

domu v práci, nebo ve škole, tak udržovat minimální požadovanou teplotu 

v domě do příchodu osob a mimo jiné využití PIR senzoru v tuto chvíli k hlídání 

objektu před neohlášenou návštěvou. K hlídání bezpečnosti by se dal použít i 

senzor vzdálenosti jako prvek pro hlídání otevření dveří apod. Ovšem místo PC 

by bylo vhodné pro toto ovládání navrhnout řídicí systém. Případně zakoupení 

řídicí jednotky PLC s obrazovkou, včetně regulačních prvků pro vytápění 

s využitím mého řešení. 

V bakalářské práci byl učiněn výběr veličin, které budu měřit. Následně 

jsem pro vybrané snímače naprogramoval rozhraní a ověřil funkčnost měřením. 

Zabýval jsem se formátem a přenosem dat a jeho zpracování v nadřazených 

systémech jsem učinil vytvořením vlastní aplikace. Z mého pohledu je cíl mé 

práce splněn, včetně všech bodů zadání.  
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12 SEZNAM ZKRATEK 

I2C – Inter-Integrated Circuit 

TWI – Two Wire Interface 

SDA – Serial DAta 

SCL – Serial CLock 

GND – ground 

R/W – Read/Write 

ACK – ACKnowledge 

NACK - Not-ACKnowledge 

SPI - Serial Peripheral Interface  

MOSI – Master Out Slave In, (vodič mastr jako výstupní a vodič slave vstupní) 

MISO – Master In Slave Out, (vodič master jako vstupní a vodič slave výstupní) 

SS – Slave Select 

UML - Unified Modeling Language 

MSB – Most significant bit 

LSB – Least Significant Bit 

PIR - Passive infrared detector 

ID – IDentification  (identifikační číslo) 

UART - universal asynchronous receiver/transmitter 

RF module - Radio Frequency module 

PAN – Personal Area Network 
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13 PŘÍLOHY 

Přílohou dokumentace bakalářské práce je přiložené CD, které obsahuje: 

 Naprogramované rozhraní pro snímače, včetně odesílání dat 

 Aplikace pro zpracování dat v PC 

 

 


