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Abstrakt 

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť systém monitorovania a regulácie 

klimatu v skupinách terárií s využitím platformy Řaspberry Pi a s následným 

prehľadným zobrazením cez webový server. Každá skupina terárií má vlastné 

meracie a regulačné zariadenie Arduino NANO, ktoré bezdrôtovo komunikuje 

s centrálnym počítačom Řaspberry Pi. Namerané hodnoty sa ukladajú do MySQL 

databázy v centrálnom počítači. Tieto hodnoty sú následne graficky zobrazené na 

webovej stránke. Limitné hodnoty pre reguláciu a časy regulácie je taktiež možné 

nastavovať cez webovú stránku.  
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Abstract 

The aim of this master thesis is to propose a system for monitoring and regulation 

the climate in groups of terrariums using Raspberry Pi platform and with 

subsequent well-arranged representation through the web server. Each group of 

terrariums has its own measure and regulation device Arduino NANO that 

wirelessly communicates with central computer Raspberry Pi.  The measured 

values are stored in the MySQL database in central computer. These values are 

then graphically displayed on the web page. Limit values for regulation and 

regulation times can also be set through web page.   
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1 ÚVOD 

Meranie teploty a vlhkosti je celkom bežná vec. Pre terárijné zvieratá je toto 

meranie životne dôležité, pretože nevytvorením vhodných klimatických 

podmienok je to pre daný druh živočícha utrpenie. Spínanie topných telies 

empiricky pomocou časovačov, rosenie rozprašovačom bez presnejšej spätnej 

väzby a časová viazanosť človeka prestane po nejakej dobe baviť. Preto vznikla 

táto práca, ktorá pre rôzne druhy terárijných živočíchov vytvorí vhodné 

podmienky, prehľadne ich zobrazí prípadne dá možnosť meniť potrebné hodnoty 

kedykoľvek a kdekoľvek  s možnosťou pripojenia na internet.  

Komunikácia medzi nadradeným systémom a podriadeným systémom je 

tvorená bezdrôtovo, kvôli vzdialenosti týchto terárijných skupín. Taktiež je neskôr 

možnosť pripojiť do tohto systému ďalšie terária bez nutnosti ťahania kabeláže 

a bez hardwarového obmedzenia. 

Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť merací, regulačný a zobrazovací 

systém, ktorý meria vlhkosť a teploty v teráriách, reguluje ich podľa požiadaviek 

užívateľa a vhodne ich zobrazuje. Zvoliť vhodný hardware a nainštalovať 

a nakonfigurovať potrebný software.  

  V tomto systéme budú terária v skupinách. Každá skupina bude mať vlastné 

regulačné zariadenie, ktoré dokáže regulovať až 4 terária. Namerané hodnoty sa 

budú zaznamenávať do databázy a prehľadne zobrazovať cez webový server. 

Prístup na webovú stránku a do centrálneho počítača bude primerane 

zabezpečený.   
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2 ROZBOR ZADANIA 

Systém by mal obsahovať jeden centrálny riadiaci počítač a určitý počet lokálnych 

riadiacich počítačov, ktoré budú monitorovať a regulovať teráriá. Tieto lokálne 

zariadenia by mali bezdrôtovo komunikovať s centrálnym počítačom.  

 Centrálny počítač by myl byť vhodne softwarovo vybavený, archivovať 

prijaté dáta v databázovom systéme a sprístupňovať ich cez webové rozhranie. 

Systém by mal umožňovať nastavovať teplotné limity a limity vlhkostí pomocou 

webového rozhrania pre každé terárium, aby bolo možné nastaviť správne 

hodnoty pre rôzne chované druhy. Taktiež by mala byť možnosť vypnúť reguláciu 

v nočných hodinách, keďže sa pre niektoré druhy exotických živočíchov odporúča 

pokles teplôt. Tento regulačný čas by sa mal nastavovať pre každý lokálny riadiaci 

počítač. 

 Teplota v teráriách by sa mala merať na dvoch miestach kvôli vyššiemu 

komfortu živočíchov, ktoré preferujú teplotné rozdiely. Jeden snímač by myl byť 

umiestnený v priestore s vysokou teplotou a druhý s najnižšou teplotou v teráriu,  

kde by sa mal nachádzať aj snímač vlhkosti. 

 Řegulácia teplôt by mala byť možná v rozsahu od 10°C do 50°C 

s presnosťou ±1°C, ktorá je dostatočná pre väčšinu chovaných exotických zvierat. 

Řegulačný rozsah vlhkosti by mal byť od 20% do 80% s presnosťou 2% pre vyššie 

hodnoty vlhkostí s presnosťou 5%. 

 Budú riadené dve skupiny terárií, kde každé bude obsahovať dve teráriá. 

Vzdialenosť k prvej skupine, v ktorej sa nachádza druh Epicrates cenchria cenchria 

(Hroznýšovec duhový) je 3 metre. Tento druh je pôvodom z pralesa, takže 

preferuje vyššiu vlhkosť okolo 80-95% a denné teploty okolo 28°C. V druhej 

skupine vzdialenej 5,5 metra sa nachádza druh Python Řegius (Krajta královská) 

pôvodom zo savany, ktorá preferuje vyššie teploty (cca 30°C) a nižšiu vlhkosť. 

[1][2] 

 



 14 

 

2.1 Požiadavky na riadiace zariadenia jednotlivých 

terárií 

Požiadavky lokálneho riadiaceho počítača sa kladú hlavne na hardware. Podstatný 

je dostatočný počet vstupno/výstupných pinov, potrebných na pripojenie 

snímačov, výkonných členov a iných modulov. Na komunikáciu s modulmi sú 

nutné zbernice Í2C a SPI. Vhodná je možnosť komunikovať aj pomocou sériovej 

zbernice, pre testovanie v priebehu vývoja. Pre uloženie limitných hodnôt 

a regulačných časov, ktoré zostanú uložené aj po reštarte zariadenia je nutná 

nevolatilná pamäť EEPŘOM. Samozrejmosťou je dostatok pamäte pre program 

a dáta.  

 Software by mal byť optimalizovaný, aby v prípade napájania zariadenia 

z akumulátoru vydržal v chode čo najdlhšie. Ínáč žiadne vysoké nároky na 

softwarové vybavenie nie sú. 

 Z týchto požiadaviek bude najvhodnejšie použiť nejaký jednoduchý, malý 

mikrokontrolér. Na trhu sa nachádza množstvo vývojových kitov. Napríklad rôzne 

8 bitové AVŘ mikrokontroléry typu Arduino(NANO, UNO, LEONARDO,... ) alebo 

výkonnejších AŘM Cortex mikrokontrolérov spoločnosti NXP (LPC11C24, FRDM-

Obr.1 Návrh realizácie systému 
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KE06Z,...) a mnoho ďalších. Taktiež je možné vytvoriť vlastnú monitorovaciu 

a regulačnú dosku s použitím mikrokontroléra(napr. ATmega, PÍC,..), ktorá bude 

prispôsobená k riešeniu danej aplikácie. 

2.2 Požiadavky na centrálny riadiaci systém 

Centrálny riadiaci systém(Master) má vyššie nároky na softwarové vybavenie, než 

hardwarové.  

Hardwarové nároky sa kladú hlavne na pamäť, kvôli databáze 

uchovávajúcej namerané hodnoty a iné dáta. Pre pripojenie k internetovej sieti je 

nutný Ethernet, prípadne WiFi modul. K centrálnemu počítaču bude pripojený len 

bezdrôtový modul, ktorý komunikuje pomocou zbernice SPI. Z čoho vyplýva ďalšia 

požiadavka. 

 Keďže centrálny počítač bude plniť aj funkciu webového servera je vhodné 

vybrať počítač s operačným systémom. Nutné softwarové vybavenie je spomínaný 

databázový server(napr. MySQL), webový server(napr. Apache), skriptovací 

jazyk(PHP) a programovací jazyk(Python, C, C++).  Možnosť vzdialeného 

pripojenia je taktiež podstatná, pokiaľ nevyužívame grafické prostredie. 

 Z týchto požiadaviek vychádza najvhodnejšie jednodoskový počítač. Na trhu 

sa nachádza mnoho takýchto zariadení ako napríklad Řaspberry Pi, Banana Pi, 

NanoPi, C.H.I.P., BeagleBone Black a mnoho ďalších. 
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3 MOŽNOSTI VYTÁPANIA A ZVYŠOVANIA 

VLHKOSTI V TERÁRIÁCH A DOSTUPNÉ 

REGULÁTORY NA TRHU 

Táto kapitola sa zaoberá prehľadom trhu ohľadne možností vytápania 

a zvlhčovania prostredia terárií a návrh obmedzovača prúdu.  Taktiež popisuje 

regulátory, ktoré je možné zakúpiť.  

3.1 Možnosti vytápania 

Zaistenie správnej teploty je jedným zo základných predpokladov pre prežitie 

terárijných zvierat. Existuje niekoľko možností ako vyhrievať terárium. Záleží to 

na našich predstavách a vhodnosti pre daný chovaný druh.  

Pokiaľ chceme využiť zdroj svetla aj ako topenie, je možné použiť klasickú 

žiarovku s wolframovým vláknom, ktorá premieňa elektrickú energiu na svetlo. 

Nevýhoda tejto žiarovky (nízka účinnosť – 95% energie sa premení na teplo) je pre 

nás výhodou.  Ďalšou nevýhodou je jej životnosť, ktorá je 800 – 1000 hodín. Avšak 

jej nízka cena (desiatky korún) túto nevýhodu kompenzuje. Žiarovky  sa 

vyrábajú dostatočnom rozmedzí výkonu, takže je možné vyhrievať rôzne veľkosti 

terárií. [3] 

Namiesto klasickej žiarovky je možné použiť infračervenú žiarovku, ktorá 

vyžaruje veľké množstvo tepla a len minimum svetla. Je ideálnym zdrojom tepla 

hlavne v noci, pretože zvieratám výrazne nenarušuje svetelný režim. Tento typ 

žiarovky je asi 10 násobne drahší než klasická žiarovka. [4] 

Objímku pre žiarovku môžeme využiť na vytápanie aj keď máme iný zdroj 

osvetlenia. Takzvaný topný žiarič emituje prírodné „slnečné“ dlhovlnné 

infračervené žiarenie s rovnomerným rozložením. Je to pevné keramické teleso, 

ktoré nevydáva žiadne svetlo a nenarušuje tak svetelný režim, takže je vhodné 

i pre nočné vyhrievanie. Je vhodný pre vlhké prostredie s tepelnou účinnosťou  

99%. [5] 

Taktiež je možné použiť výhrevnú lampu, ktorá obsahuje topú špirálu 

vyžarujúcu prirodzené tepelné žiarenie a zaisťuje ideálne rozloženie tepla v teráriu 

bez svetelného zdroja. [4] 

Ceny topných žiaričov a výhrevných lámp sa pohybujú v stovkách korún 

(cca 600,-). Pri porovnaní s klasickou žiarovkou sú asi 50x drahšie, avšak ich 

životnosť je omnoho vyššia. Pri použití vytápania týmito spotrebičmi je nutné 

zvoliť keramickú objímku. 
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Predchádzajúce možnosti umožňujú vytápať terárium zhora respektíve 

zboku. Nasledujúce typy spotrebičov sa využívajú  pre vytápanie zdola, prípadne 

taktiež zboku. 

Topný kameň slúži ku kontaktnému vyhrievaniu terárijných zvierat. 

Nahradzuje prírodný kameň vyhriaty slnkom. Topné teleso je vyrobené 

z keramických topných teliesok rozprestretých po celej ploche a je hermeticky 

uzavreté proti vniknutiu vody, takže je možné ho použiť aj vo veľmi vlhkom 

prostredí. Jeho tvar je kópiou skutočných kameňov, takže pôsobí veľmi prirodzene. 

[4] 

Topný kábel je určený k spodnému alebo bočnému vyhrievaniu. Je to 

jednožilový kábel, ktorý je pre väčšiu odolnosť obalený silnou vrstvou silikónu. Je 

možné ho inštalovať z vonku aj z vnútra terária. Vždy musí byť dodržaná základná 

podmienka, aby sa kábel nikdy nedotýkal a neprekrýval cez seba. Pri použití vo 

vnútri terária môže byť položený aj pod vodivým substrátom (piesok, kamienky...), 

nikdy nie pod nevodivým substrátom (kokosová kôra, hobliny), pretože by mohlo 

dôjsť k prehriatiu. [4] 

Topná fólia produkuje infračervené teplo na ultra-dlhých vlnových dĺžkach. 

Je vhodná ako 24 hodinový zdroj tepla a je možné ju podložiť pod terárium alebo 

na stranu. [7] 

Topná doska vydáva tepelné vlny simulujúce pieskové podložie vyhriate 

slnkom v púšti. Výkon topného telesa pre substrát púšte je prispôsobený tak, aby 

tieto podmienky dokázal bezpečne vytvoriť v teráriu. Je ideálna pre suché a púštne 

terária. Bezpečný a rovnomerný zdroj tepla. [5] 

  Ceny týchto spotrebičov sa pohybujú v stovkách korún. Čím väčší je príkon, tým 

vyššia je cena. 

 Ja som zvolil vytápanie terária klasickou žiarovkou, kvôli svojej cene, aj keď 

má nízku životnosť a kvôli dostatočnému rozpätiu výkonu. 

3.2 Možnosti zvyšovania vlhkosti 

Niektoré druhy terárijných zvierat (hlavne tropické) vyžadujú vyššiu vlhkosť pre 

ich pohodlie a správnu reprodukciu. Pre vytvorenie tohto prostredia je možné 

použiť obyčajný rozprašovač, ktorým ráno, prípadne ešte v priebehu dňa narosíme 

ak chovaný druh nie je náročný na vyššiu vlhkosť a ak máme len pár terárií. Ínak je 

vhodnejšie zvlhčovanie terária automatizovať napríklad nasledujúcimi spôsobmi. 

 Zahmlievač (fogger)  obsahuje  keramickú membránu kmitajúcu na 

ultrazvukovej frekvencii  (cca1,7MHz) čím vytvára studenú hmlu. Dokáže zvýšiť 

vlhkosť v pomere k teráriu o 100%. Poskytuje nevyhnutnú rannú rosu a simuluje 

tropické hmlové mraky. Ínštaluje sa do vodnej nádoby alebo jazierka vodopádu. 

Cena zahmlievača sa pohybuje okolo tisíc korún. Keramická membrána má 
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obmedzenú životnosť, takže je nutné ju meniť. Cena membrány je v rozmedzí 100 

– 200,-. [6] 

 Druhý spôsob ako zvýšiť vlhkosť v teráriu je rosením. K tomu potrebujeme 

čerpadlo a vhodné trysky. Väčšina komerčne predávaných čerpadiel je vyrábaná 

pre veľký prietok a malý tlak (vyjadrený ako počet metrov výtlaku). Je to z dôvodu 

ich aplikácie, ktorá je vo väčšine prípadov filtrácia vody v akváriu. Týchto čerpadiel 

je široká škála a ich cena nie je vysoká(cca 300,-), ale pre naše účely sú skoro 

nepoužiteľné. Samozrejme sa predávajú aj vysokotlakové čerpadla, ale z dôvodu 

ich minimálneho rozšírenia je ich cena vysoká. [6] 

 Avšak existuje aj lacná verzia a to čerpadlo do ostrekovačov  napríklad 

Škody Felície, ktoré je vhodné hneď z niekoľkých dôvodov. Takéto čerpadlo 

disponuje omnoho vyšším tlakom. Daňou za to je veľmi malý prietok, ktorý je ale 

pre nás dostatočný. Cena tohto čerpadla sa pohybuje v rozmedzí 100 – 200 korún. 

Čerpadlo je napájané 12V, čo umožňuje jednoduché zvýšenie výkonu jednoduchým 

zvýšením napájacieho napätia, ktoré v krátkej dobe (desiatky sekúnd) neškodí. 

Taktiež je možné toto čerpadlo použiť na rosenie dvoch terárií (samozrejme nie 

v ten istý okamžik). Zmenou polarity napájacieho napätia čerpadlo využíva druhý 

vývod k tlačení vody.  

 Na zvyšovanie vlhkosti v teráriách som sa rozhodol použiť čerpadlo auto 

ostrekovačov, kvôli jeho výhodám a tak aj najväčšej vhodnosti pre túto aplikáciu. Je 

možné si ho prispôsobiť pridaním jednoduchého regulátora a tak meniť tlak vody. 

Preto som taktiež vytvoril obvod obmedzovača prúdu. 

3.2.1 Prúdový obmedzovač pre čerpadlo auto 

ostrekovačov 

Týmto zariadením je možné ovládať vstupný prúd do čerpadla auto ostrekovačov, 

ktorý využívam na rosenie. Prúd je možné nastaviť v rozsahu od 0,7A do 4,2A 

a tým meniť výstupný tlak čerpadla. 

 Na rozdiel od jednoduchých prúdových obmedzovačov v obvode 

automatického obmedzovača z obr... neklesá za týmto obvodom výstupné napätie, 

alebo sa aspoň úbytok napätia udržuje na minimu a strmo klesá len v okamihu 

prekročenia nastaveného prúdu. Hodnota prúdu je nastaviteľná pomocou 

potenciometru P1. 

 Ř1 je malý snímací rezistor. Pokiaľ je potenciometer P1 nastavený na 

minimálny odpor a prúd do záťaže dosiahne hodnoty 0,5A, hodnota napätia na 

rezistore R1 dosiahne 0,6V a T2 sa začne otvárať. Následkom toho dôjde k poklesu 

napätia na báze tranzistoru T1 a tento pokles pokračuje až k tranzistoru T4, ktorý 

začne obmedzovať výstupné napätie a tým aj výstupný prúd. Týmto obvodom je 

možné regulovať napätie približne až 20V. 
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Pokiaľ je požadovaný vyšší rozsah obmedzenia prúdu, je možné zmeniť 

hodnotu rezistoru R1 na 0,5R a vymeniť tranzistor T1 za 2N3055.  V tomto prípade 

získame rozsah cca od 1,4A do 8,4A. Ak je prúdové obmedzenie nastavené na 8,4A 

môže obvod spracovať maximálne napätie zdroja 14V. Pokiaľ je obmedzenie na 

hodnote 4,2A je možné regulovať napätie až 27V.  Maximálne napätie, ktoré môže 

byť na tento obvod privedené je 60V, v prípade, že prúdové obmedzenie nie je 

nastavené na viac než 1,9A. 

Tranzistor T2 je schopný viesť veľké množstvo energie, preto je dôležité aby bol 

opatrený dostatočným chladičom alebo odvodom tepla. Najhorší stav nastáva vo 

chvíli, kedy je výstup skratovaný priamo na zem (nulový odpor). 

 Napájanie čerpadla cez tento obmedzovač je tvorené jednosmerným 

zdrojom s výstupom 12V/3,33A.  

 

  
Obr.3: Schéma zapojenia obmedzovača prúdu 

Obr.2: Návrh dosky plošných spojov prúdového 

obmedzovača 
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3.3 Dostupné regulátory na trhu 

Na trhu sa nachádza veľké množstvo regulátorov, respektíve termostatov, 

hygrostatov avšak žiadne z nich neposkytuje zber dát a ich grafické zobrazenie. 

So zmenou regulačných hodnôt na diaľku sa taktiež nedá počítať. V nasledujúcej 

časti priblížim niektoré regulačné zariadenia vyskytujúce sa na trhu. 

 Veľa teraristov, ktorý majú v domácnosti len niekoľko terárií využíva na 

spínanie topných/rosiacich zariadení spínacie hodiny. V tomto prípade nemôžeme 

hovoriť o regulácii, pretože nám chýba spätná väzba.  Zaradil som to sem kvôli 

obľúbenosti, jednoduchosti a cene. Osobne si myslím, že spínacie hodiny či už 

mechanické alebo digitálne sú vhodné tak na spínanie prídavného osvetlenia 

v teráriách, prípadne na spínanie čerpadla v určitú dennú dobu. 

3.3.1 Termostat RT-2 

Veľmi jednoduchý a cenovo dostupný je termostat ŘT-2, ktorého senzor 

sa umiestni do miesta, kde sa má regulovať teplota a na termostate sa nastaví 

požadovaná teplota. Zdroj tepla sa zastrčí do zásuvky na kryte termostatu. Řozsah 

meraných teplôt je 15 – 36°C s presnosťou ±1°C, čo stačí pre reguláciu v teráriách 

a pre niektoré druhy živočíchov aj na inkubáciu. Maximálny pripojiteľný výstupný 

výkon je 1000W. 

3.3.2 Digitálny termostat ATC 300 

Digitálny termostat ATC 300 umožňuje regulovať topenie v teráriu, ukazuje 

teplotu v sledovanom priestore a zároveň slúži ako spínacie hodiny. Skladá sa 

z dvoch častí.  

Prvá časť je ovládacia s displejom. Z tejto časti vedie kábel zakončený 

vodotesnou sondou pre snímanie teploty.  

Druhá časť je napájacia a spínacia. Skladá sa zo sieťovej zástrčky 

s vstavaným adaptérom dvoch zásuviek. Jedna zásuvka(Í) je určená pre reguláciu 

topenia, do nej sa pripája topné teleso. Druhá zásuvka(ÍÍ) je určená pre časové 

spínanie(napr. osvetlenie). 

Merací rozsah tohto zariadenia je 0 – 50°C s presnosťou ±1°C. Hodnoty sa 

zobrazujú na trojmiestnom LED displeji s rozlíšením ±0,1°C. Taktiež je možné 

nastaviť oneskorené zopnutie(hysteréziu) 1°C. Maximálne povolené zaťaženie je 

1200W. 

3.3.3 Digitálny termostat 1TLED H/C 

Je to presný termostat s nastaviteľnou hysteréziou pre terária a inkubátory. Tento 

model disponuje aj funkciou chladenia pri prekročení teploty nad požadovanú 
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hodnotu. Táto funkcia je obzvlášť vhodná v horúcich letných dňoch. Taktiež je 

možné nastaviť denné a nočné teploty a akustický alarm pri prekročení 

nastavených teplôt. 

 Termostat je vybavený presnými spínacími hodinami(spínanie osvetlenia) 

a cyklovačom, ktorý periodicky spína obracačku vajec alebo ventilátor. U cyklovača 

je možné nastaviť dĺžku i periódu impulzu. 

 Meranie a regulácia teploty je možná v rozsahu 5 – 99°C s presnosťou 

±0,1°C. Hysterézia je nastaviteľná v rozsahu 0,1 – 10°C. Maximálne zaťaženie 

vstupu je 800W. 

Digitálny termostat 4TLED má podobné vlastnosti ako predošlý termostat 

s rozdielom možnosti regulovať až 4 terária v rozsahu 10 – 99°C. Hysterézia je 

nastaviteľná v rozsahu 0,1 – 5°C. 

3.3.4 Digitálny termohygrostat LED TH 

Digitálny termohygrostat LED TH je vybavený kombinovaným senzorom 

a umožňuje tak meranie a reguláciu teploty a vzdušnej vlhkosti. Disponuje 

možnosťami nastavenia denných a nočných hodnôt, hysterézie a akustického 

alarmu. Taktiež je vybavený presnými spínacími hodinami a cyklovačom. Meranie 

a regulácia teploty a vlhkosti je možná v rozsahu 10 – 99°C(%) s presnosťou na 

desatiny. Hysterézia je nastaviteľná v rozsahu 0,1 – 5°C. Maximálne zaťaženie 

výstupu je 800W. 

3.3.5 Digitálny termostat/hygrostat  

Tento regulátor má dva samostatné okruhy s denným a nočným riadením. 

V spojení s časovačom umožňujú reguláciu teploty v závislosti na dvoch zdrojoch 

tepla. Každý obvod je nastaviteľný až na 8 zapnutí/vypnutí. 

 Řozsah regulácie teploty je 0 – 50°C s nastaviteľnou hysteréziou 1 – 15°C. 

Řegulačný rozsah vlhkostí je 20 – 90%. Taktiež umožňuje kontinuálne zobrazenie 

teploty v reálnom čase podľa zvolenej funkcie. Obsahuje integrovaný časovač, 

ktorého najkratší spínací čas je 1 sekunda, funkciu optického alarmu a batériu 

zabraňujúcu stratení sát pri výpadku napájania. Maximálny spínací výkon je 

3x400W. 

3.3.6 Termohygrostat ICS(Incubator Control System) 

Termohygrostat ICS je vybavený dvoma senzormi s umožňuje reguláciu teploty 

a vlhkosti. Nastavenie denných a nočných hodnôt, hysterézie a akustického alarmu 

je samozrejmé. Ďalej je vybavený cyklovačom s nastaviteľnou dĺžkou a periódou 

impulzu. 

 Je možné zakúpiť prístroj s rozšírenými funkciami PWM a GSM. 
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 Funkcia PWM pri priblížení nameranej hodnoty k nastavenej teplote znižuje 

% výkonu topenia, čím napomáha zabezpečiť konštantnú teplotu.  

 Prístroj s GSM funkciou odosiela na mobilný telefón(až 3 čísla) formou SMS 

správu o poruche alebo zmenách podmienok, pri výpadku napájania, pri prerušení 

ochrannej poistky alebo poruche/stratení senzoru. Ďalej na prezvonenie odošle 

hlásenie o aktuálnom stave. 

 Meranie a regulácia teploty a vlhkosti je možná v rozsahu 10 – 99°C(%) 

s presnosťou na desatiny. Hysteréziu je možné nastaviť v rozsahu 0,1 – 5°C pre 

teplotu a 1 - 10% pre relatívnu vlhkosť. S prístrojom disponujúcim funkciou PWM 

je možné na výstup pripojiť maximálne 250W, ináč maximálne 6A. 

 

 Okrem týchto vypísaných regulátorov sa na trhu vyskytujú podobné 

variácie, ktoré sa líšia množstvom regulovateľných priestorov. [7] 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie vyššie popísaných zariadení. 

 

Tab.1: Porovnanie dostupných regulátorov 

 
RT-2 

DT_ATC 
300 

DT_1TLED 
H/C 

DT_4TLED 
DTH_LED 

TH 
DTH DTH ICS 

rozsah 
teplôt[°C] 

15 až 36 0 až 50 5 až 99 10 až 99 10 až 99 0 až 50 10 až 99 

presnosť[°C] 1 1 0,1 0,1 0,1  -  0,1 

maximálny 
počet zariadení 

1 2 1 4 1 2 1 

maximálny 
výkon[W] 

1000 1200 800 800 800 3x400 250 

hysterézia[°C]  -  1 0,1 - 10 0,1 - 5 0,1 - 5 1 - 15 0,1 - 5 

rozsah 
vlhkosti[%] 

 -   -   -   -  10 až 99 20 až 90 10 až 99 

ďalšie funkcie  -   -  

akustický 
alarm, 
funkcia 

chladenia 

akustický 
alarm, 
funkcia 

chladenia 

akustický 
alarm, 
funkcia 

chladenia 

optický 
alarm 

akustický 
alarm, 
PWM, 
GSM, 

cyklovač 

cena[Kč] 250 890 1680 2240 2100 2499 5140 

DT -    Digitálny termostat 
      DTH - Digitálny termohygrostat 
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4 NÁVRH RIADIACEJ JEDNOTKY SKUPÍN 

TERÁRIÍ 

Táto kapitola sa zaoberá návrhom a popisom riadiacej jednotky skupín terárií, 

výberom a popisom vhodných komponentov, podrobným popisom riadiacej 

aplikácie, návrhom DPS, popisom vývojového prostredia Arduino IDE a popisom 

použitých typov komunikácie. 

4.1 Výber vhodných komponentov 

Táto časť kapitoly sa zaoberá výberom a popisom vhodného hardware pre riadiace 

počítače. 

Výber pozostáva z vhodného riadiaceho mikrokontroléra, snímačov teploty 

a vlhkosti, bezdrôtového modulu, modulu reálneho času a výkonového člena. 

V niektorých podkapitolách sa nachádzajú aj tabuľky s porovnaním zariadení. 

4.1.1 Mikrokontrolér 

Ako riadiaci počítač som sa rozhodol použiť mikrokontrolér Arduino NANO, vďaka 

dostatočným parametrom, programovacej jednoduchosti, malým rozmerom 

a cene. 

 Arduino je open-source elektronická prototypová platforma založená na 

flexibilnom, jednoduchom hardware a software. Je určený každému pre vytváranie 

interaktívnych objektov alebo prostredí. Výhodou je vlastné programovacie 

prostredie Arduino IDE pomocou jazyku odvodeného z Wiringu. Zdrojový kód je 

tak prehľadný a oddeľuje programátora od zložitej konfigurácie hardwaru. 

 Srdcom každého Arduina je procesor od firmy Atmel, ktorý je obklopený 

ďalšími elektronickými komponentmi. Pre celú radu dosiek je typické jednotné 

grafické spracovanie s prevažujúcou modrou farbou. Na väčšine dosiek je mimo 

hlavného čipu ešte prevodník, ktorý umožňuje komunikáciu medzi 

počítačom(USB) a čipom. 

 Arduino NANO je minimalizovaná vývojová doska s mikrokontrolérom AVŘ 

ATmega328. Funkčne je zhodná s verziou Arduino UNO, avšak je prispôsobená pre 

zasunutie do nepájivého kontaktného poľa. Samotná doska obsahuje 14 

digitálnych vstupov(sérový port, externé prerušenia, PWM) a 8 analógových 

vstupov, ktoré je taktiež možné použiť ako digitálne. Taktiež disponuje rozhraním 

SPI a I2C, EEPŘOM pamäťou(1kB), SŘAM(2kB) a flash pamäťou(32kB). Pre 

komunikáciu s počítačom a taktiež možnosť napájania využíva mini USB konektor. 

[8] 
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4.1.2 Snímače teploty a vlhkosti 

Pretože pre meranie teploty v teráriách nie je potrebná presnosť na desatiny 

stupňov, zameral som sa na digitálne snímače, ktoré sú jednoduchšie na 

implementáciu. Analógové snímače sú vhodné pre meranie teploty v inkubátoroch, 

kde sa využije ich presnosť. Avšak táto práca sa nezaoberá touto problematikou. 

4.1.2.1 Dallas 18b20 

Tento digitálny teplotný snímač z kategórie OneWire využíva na komunikáciu 

jeden dátový vodič, ktorý je možné použiť aj na napájanie senzora. Teplotný rozsah 

snímača je -55°C – 125°C s presnosťou ±0,5°C. Snímač môže byť napájaný napätím 

od 3V do 5,5V. 

Snímač disponuje programovateľným rozlíšením v rozsahu 9 – 12 bitov 

a možnosť paralelného pripojenia viacerých senzorov na jeden pin procesora. 

V prípade väčších sietí senzorov(viac než 10), je treba zvážiť použitie menších 

rezistorov, napríklad 1,6KΩ alebo ešte menej. Bolo zistené, že veľké množstvo 

snímačov môže spôsobiť problémy(kolízie dát) a za tým účelom by mal byť medzi 

dátovou linkou(každého snímača) a pinom procesora pridaný dodatočný odpor 

100 - 120Ω. 

Snímače môžu byť napájané dvoma spôsobmi. Prvým je normálny mód, 

ktorý privádza napájacie napätie ku každému snímaču. 

 

 
Obr.4: DS18B20 normálny mód napájania 

   

Druhá možnosť je parazitný mód, ktorý v podstate uvoľní vodič pre Vdd 

a skratuje prvý a tretí pin snímača a snímač „vytiahne“ napájanie z dátového pinu. 
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Obr.5: DS18B20 parazitný mód napájania 

 

Tento snímač využívam na meranie teploty v najteplejšom mieste terária. 

Všetky tieto snímače terárijnej skupiny sú pripojené na jeden pin procesora 

s využitím parazitného pripojenia. 

Popis komunikácie tohto snímača sa nachádza v kapitole(odkaz). [9] 

4.1.2.2 DHT11/DHT22 

Digitálny snímač DHT22 využíva na meranie vlhkosti kapacitný snímač a termistor 

na meranie teploty okolitého vzduchu. 

Namerané hodnoty je možné snímať z dátového pinu. Je jednoduchý na 

používanie ale je nutné dať pozor na časovanie zberu dát, ktoré je možné najskôr 

po dvoch sekundách. Každý senzor je nutné pripojiť k vlastnému pinu procesora.  

Rozsah meranej vlhkosti je 0-100% s presnosťou ±2-5% a teploty -40-80°C 

s presnosťou < ±0,5°C. Možné napájať 3,3-6V. Na trhu sa nachádza aj menej 

presnejšia a lacnejšia varianta DHT11. Tento typ meria teplotu v rozsahu 0 – 50°C 

s presnosťou ± 1°C a vlhkosť v rozsahu 20 – 90% s presnosťou ±4%.  

Vďaka dostatočnej presnosti, nízkej cene a jednoduchej implementácii 

s existujúcou knižnicou funkcií, využívam snímač DHT22 pre meranie vlhkostí 

a minimálnych teplôt. Snímač je umiestnený v najchladnejšom mieste v teráriu. 

[10] 

4.1.2.3 HTU21D 

HTU21D je jednoduchý, nízko odberový digitálny senzor teploty a vlhkosti 

s vysokou presnosťou. Je ideálny pre meteorologické stanice a environmentálne 

riadiace systémy. 

 Doska senzoru je osadená pull-up rezistormi(4k7) pre I2C komunikáciu. 

Íntegrovaný stabilizátor umožňuje napájať modul akýmkoľvek mikrokontrolérom 

s 3,3V alebo 5V logikou. Tento digitálny vlhkomer umožňuje merať v rozsahu 5%-

95% s presnosťou  ±2%. Meranie mimo tento rozsah je možný, ale je nutné počítať 

s menšou presnosťou. Rozsah merania teploty je -30°C – 90°C s presnosťou ±1°C. 
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 Tento snímač sa využíva ako náhrada snímača DHT22 pre štvrté terárium 

z dôvodu chýbajúceho digitálneho pinu u mikrokontroléra Arduino NANO. [11] 

4.1.2.4 Honeywell HumidIcon HIH900 

Tento digitálny snímač od spoločnosti Honeywell meria relatívnu vlhkosť 

s presnosťou ±1,7% v rozsahu 0-100% a teplotu s presnosťou ±0,3°C v rozsahu      

-40 – 125°C. 

 Výhodou tohto snímača je odolnosť voči kondenzácii, prachu, špiny a iným 

nečistotám. Taktiež je eliminovaná nutnosť pravidelnej kalibrácie. So senzorom je 

možné komunikovať pomocou Í2C alebo SPI s tepelne kompenzovaným digitálnym 

výstupom. [12] 

4.1.2.5 Hydrochip HYT-217 

Tento digitálny snímač vlhkosti a teploty je mechanicky robustný a odolný voči 

tvorbe rosy vďaka svojmu dizajnu. Je precízne kalibrovaný s presnosťou ±1,8% 

relatívnej vlhkosti a ±0,2°C. 

 Spracovanie signálu integrované v senzore kompletne spracováva 

namerané dáta a priamo dodáva fyzické parametre relatívnej vlhkosti a teploty cez 

kompatibilné rozhranie Í2C ako digitálne hodnoty. Chyba linearity a teplotný drift 

sú kalibrované priamo na čipe. 

 Meranie vlhkosti je možné v rozsahu 0 – 100% a teploty -40 – 125°C. [13] 

 
Tab.2: Porovnanie snímačov teploty a vlhkosti 

 
DS18B20 DHT22 DHT11 HTU21D HIH 900s HYT-217 

Teplotný rozsah[°C] -55 až 100 -40 až 80 0 až 50 -40 až 125 -40 až 150 -40 až 125 

Rozsah vlhkosti[%] - 0 až 100 20 až 90 0 až 100 0 až 100 0 až 100 

Presnosť ± [°C/%] 3 / - <0,5 / 2-5 1 / 4 1 / 2 0,3 / 1,7 0,2 / 1,8 

Napájacie 
napätie[V] 

3-5,5 3,3-6 3,3-6 1,5-3,6 2,3-5,5 2,7-5,5 

Prúdový odber[mA] 1,5 1-1,5 0,2-2,5 0,3-0,5 0,65-1 max 0,85 

Druh komunikácie 1-Wire single-bus single-bus I2C I2C I2C 

Cena[Kč] 25 60 25 100 400 1400 
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4.1.3 Modul pre bezdrôtovú komunikáciu nRF24L01 

Výber modulu pre túto prácu je kompromis, medzi vysielacím výkonom, 

mechanickým prevedením, cenou a dostupnosťou základných knižníc 

spolupracujúcich s modulom. Do porovnania sa dostali dve skupiny modulov 

s niekoľkými vybranými realizáciami. 

 Do prvej skupiny patria moduly s prenosovou frekvenciou pracujúcej na 

433, 868 alebo 915MHz. Uvažovali sa moduly: RFM12B, RFM22, RFM69 a CC1101. 

Modul CC1101 komunikuje s mikrokontrolérom po sériovej linke, ostatné moduly 

komunikujú po zbernici SPÍ. Komunikácia po sériovej linke je výhodná len svojou 

jednoduchosťou,  zároveň je ale nevýhodná kvôli znemožneniu iného využitia tejto 

linky. SPI zbernica je rýchlejšia a je možné na ňu pripojiť viac periférií zároveň. 

 
Tab.3: Porovnanie bezdrôtových modulov(433 -915) MHz 

 
RFM12B RFM22 RFM69 CC1101 

frekvencie[MHz] 433, 868,915 240-930 315, 433, 868, 915 315, 433, 868, 915 

napájanie[V] 2,2-3,8 1,8-3,6 1,8-3,6 1,8-3,6 
prenosová 

rýchlosť[kbps] 115,2 1-128 až 300 až 600 
vysielací 

výkon[dBm] +5 +8/+17 -18 až +13 až +27 

citlivosť[dBm] -105 -118 -120 -116 

spotreba[mA] 22 27/60 16 35 
spotreba v 
spánku[nA] 300 až 10 100 200 

cena[Kč] 100 160 90 350 

 

 Druhý typ modulov pracuje na frekvencii 2,4GHz. Uvažovali sa moduly 

nRF24L01, RF-2423, RFM73 a RFM73P. Všetky moduly komunikujú po SPÍ 

zbernici.  

 
Tab.4: Porovnanie bezdrôtových modulov 2,4GHz 

 
nRF24L01+ RF-2423 RFM73 RFM73P 

frekvencie[MHz] 2400-2525 2400-2525 2400-2527 2400-2525 

napájanie[V] 19-3,6 1,9-3,6 1,9-3,6 3,3-4,2 
prenosová 
rýchlosť 250kbps-2Mbps 250kbps-2Mbps 250kbps-2Mbps 1Mbps-2Mbps 
vysielací 

výkon[dBm] až 0 -10 až +5 až 3 -5 až +20 

citlivosť[dBm] -94 -88 -97 -88 

spotreba[mA] 11,5 23 22 30 
spotreba v 
spánku[μA] 0,9 3 2,5 3 

cena[Kč] 15 50 40 150 
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Modul nŘF24L01 sa stal najlepšou možnosťou. Okrem najvýhodnejšej ceny 

ponúka aj možnosť komunikácie medzi modulmi iných výrobcov, ako napríklad 

SI24R01 a RF-2423. Navyše čip obsiahnutý v tomto module existuje aj v ďalších 

variantách, napríklad nŘF24LU1+, nŘF24LE1+(system-on-chip, kde súčasťou 

modulu je mikropočítač) alebo modul so zosilňovačom a externou anténou.  

Modul nŘF24L01 je založený na čipe Nordic nRF24L01+ od Nordic Semiconductors. 

Je to digitálny prijímač a vysielač pracujúci v nelicencovanom pásme ISM 2.4GHz 

s nastaviteľnou prenosovou rýchlosťou (250kbit/s, 1Mbit/s a 2Mbit/s). Umožňuje 

voliť kanály v rozsahu 0-125 po 1MHz v rozsahu 2400MHz až 2525MHz. Čip 

umožňuje voliť jeden zo 4 operačných módov vysielača, podľa ktorého môže 

spotreba modulu klesnúť až na 900nA. Vysielací výkon je možné voliť -

18dBm(PA_MIN), -12dBm(PA_LOW), -6dBm(PA_HIGH) alebo 0dBm(PA_MAX). 

Spotreba pri vysielacom výkone 0dBm je 11mA. 

Každý modul je možné adresovať, čím získame možnosť pridávať zariadenia do 

systému. Modul disponuje nízkym prúdovým odberom s napájacím napätím 1,9-

3,6V. Spoľahlivý prenos vo voľnom priestranstve je možný na vzdialenosť až 

100m. V reálnych podmienkach budovy je vzdialenosť znížená na 30m.  

 Bezdrôtový modul nŘF24L01 je pripojený k centrálnemu riadiacemu 

počítaču a ku každému riadiacemu počítaču. Komunikácia prebieha na kanály 50 

takže na frekvencii 2450MHz s vysielacím výkonom 0dBm(PA_MAX). Prenosová 

rýchlosť je 1Mbps. Pre dostatok energie potrebnej k prenosu dát je vhodné pridať 

na vstup kondenzátor o hodnote kapacity 10μF. [14] 

4.1.4 Modul reálneho času – DS3231 

DS3231 je integrovaný obvod real-time hodín (ŘTC), ktorý je extrémne presný, 

vďaka teplotnej kompenzácii kryštálového oscilátora a kryštálu. Tým nepôsobí 

zmena okolitej teploty na funkčnosť obvodu. Taktiež sa vyznačuje nízkou 

spotrebou. 

 Obvod udržuje informácie o sekundách, minútach, hodinách, dňoch v týždni 

a mesiaci a rokoch. Dátum na konci mesiaca sa automaticky upravuje pre mesiace 

s menej než 31 dňami, vrátane opráv prestupného roku. Hodiny pracujú v 12 alebo 

24 hodinovom formáte. Taktiež je vybavený baterkou, vďaka ktorej pri prerušení 

napájacieho napätia je obvod stále v chode. Adresa a dáta sú prenášané sériovo 

pomocou I2C zbernice.  

ŘTC obvod používam pre presný záznam času a dátumu merania. Vďaka 

tomuto záznamu nevznikajú duplicitné záznamy a namerané hodnoty sú graficky 

zobrazené v správnom slede. [15] 
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4.1.5 Výkonový člen 

Výkonový člen musí byť schopný spínať sieťové napätie a musí byť galvanicky 

oddelený od mikrokontroléra. Je to z dôvodu práce s vysokým napätím, ktoré je 

potrebné na spínanie topných telies a čerpadiel. Z toho vyplýva možnosť použiť 

relé alebo vytvoriť obvod z polovodičových prvkov(tyristor, triak,...) s pridaním 

optočlena. 

 Ja som sa rozhodol použiť relé modul, ktorý je napájaný 5V s prúdovým 

budením 15-20mA. Maximálny spínaný prúd je 10A. Galvanické oddelenie modulu 

je riešené optočlenom EL817.  

 Kvôli bezpečnosti je vhodné zapojiť aspoň dve relé sériovo za sebou pre 

prípad skratu a následného spojenia kontaktov. [16] 

Nasledujúci obrázok zobrazuje vybrané komponenty a ich pripojenie 

k mikrokontroléru. 

 

 

Obr.6: Pripojenie vybraných zariadení lokálneho počítača 

4.2 Popis riadiaceho programu 

Tento zdrojový kód vytvára bezdrôtovú komunikáciu medzi lokálnym riadiacim 

zariadením (slave) a centrálnym zariadením (master), meria hodnoty teplôt 

a vlhkostí a reguluje tieto veličiny podľa požiadaviek užívateľa. 
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Týmto softwarom je možné merať a regulovať 1 až 4 terária. Program je 

rozdelený do dvoch častí, ktoré sú reprezentované prerušeniami. Jedno od 

externého prerušenia (ÍNT0), ktorého funkcia rutiny zaobstaráva bezdrôtovú 

komunikáciu a druhé prerušenie od 16 bitového časovača (Timer1), ktorý plní 

funkciu merania a regulácie.  

 V programe je nutné zadať ÍD zariadenia (NODE), počet terárií ovládaných 

týmto programom (NoT), čas merania (timerTime), adresy pre bezdrôtovú 

komunikáciu (masterAddress, nodeAddress),  počet DHT22 snímačov (NoDHT) 

a počet DS18b20 snímačov (NUM_OF_DEV), veľkosť hysterézie pre teplotu(hyst[]) 

a v prípade merania štyroch terárií povoliť meranie snímačom HTU21D(htu = 

true). 

 Po načítaní knižníc a vytvorení potrebných premenných sa nastaví 

bezdrôtová komunikácia, časovač, snímače, výstupy a prerušenie. Nasleduje 

zistenie adries 1-Wire zariadení (snímače DS18b20), načítanie aktuálneho času do 

premenných a naplnenie prvých dvoch bytov odosielanej správy (0.byte – ID 

zariadenia, 1.byte – počet terárií v skupine). 

Hlavná smyčka void loop() čaká na prerušenie a testuje nultý a prvý byte 

odosielanej správy, či nebol náhodne zmenený. Pri zistení zmeny sa uložia správne 

hodnoty. Taktiež sa tu testujú príznaky pre nastavenie aktuálneho času a načítanie 

časového záznamu merania. 

Řegulácia vlhkosti taktiež prebieha v tejto časti, kvôli urýchleniu meracej 

a regulačnej rutiny prerušenia od časovača. Dôvodom je využitie funkcie delay, po 

ktorej dobu je spustené čerpadlo. Řegulácia vlhkosti je možná každých 10 

prístupov do rutiny prerušenia časovača. Je to z dôvodu oneskorenia vytvorenia 

vlhkosti. Pri nastavenom príznaku časového záznamu merania sa zistí aktuálny čas 

a vloží sa do odosielanej správy. V prípade nastaveného príznaku aktuálneho času 

sa prijaté časové hodnoty nastavia v RTC module.  

 Řutina externého prerušenia načíta prijatú správu a následne ju 

vyhodnocuje. Najprv sa testuje prijaté ÍD (0.byte) s ID zariadenia. Hlavné 

vyhodnotenie závisí na prvom byte prijatej správy. Môže byť prijatých 5 typov 

správ, ktoré sú podrobnejšie popísané v časti Typy prenášaných správ. 

Pokiaľ príde žiadosť o namerané hodnoty, program načíta a odošle 

vytvorený záznam hodnôt. V prípade nastavenia regulačných časov „nočného 

režimu“ sa porovnajú hodnoty v pamäti EEPROM a ak sa nezhodujú, prepíšu sa. 

Ako potvrdenie sa vždy odosiela správa v tvare „OK“. To neplatí pre správy 

žiadajúce nejaké dáta. Ak príde správa pre nastavenie aktuálneho času pre ŘTC 

modul, tak sa hodnoty uložia do premennej (timedate[]) a nastaví sa  príznak 

(flagTime). Nastavenie času prebieha v hlavnej smyčke. Typ správy „žiadosť 

o počet terárií v skupine“ súvisí s poslednou možnosťou, kde sa prijímajú limitné 
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hodnoty pre konkrétne terárium. Po žiadosti sa odošle počet terárií v skupine 

a potom sa čaká na nové limitné hodnoty, ktoré sa uložia do EEPŘOM pamäte 

v prípade, že sa staré hodnoty nerovnajú novým hodnotám.  

 Řutina prerušenia od časovača sa vykonáva po uplynutí daného času (počtu 

pretečení). Řutina začína  blokovaním prerušenia z externého zdroja. Následne 

zosníma maximálne teploty zo snímačov DS18b20, „minimálne teploty“ a vlhkosti 

zo snímačov DHT22, prípadne snímačov HTU21D a nastaví príznak (timeStamp) 

pre záznam času merania z modulu DS3231, ktorý sa vykonáva v hlavnej smyčke. 

Po nameraní hodnôt sa vyplní odosielaná správa. Nakoniec sa porovná aktuálny 

čas s časom regulácie. Pokiaľ sa táto podmienka vyhodnotí ako „noc“ regulácia 

teploty sa nevykoná. Avšak regulácia vlhkosti nezdieľa túto podmienku. Ako 

funguje regulácia vlhkosti a teploty sa zaoberá nasledujúca kapitola Popis Popis 

použitej regulácie 

použitej regulácie. Odblokovanie prerušenia od externého zdroja nastáva po 

načítaní a vyplnení odosielanej správy časovým záznamom merania.  

Zdrojový kód je okomentovaný a jeho vývojový diagram je zobrazený na Obr.7  
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Obr.7: Vývojový diagram lokálnej riadiacej jednotky 

4.3 Popis použitej regulácie 

V systéme sa budú regulovať dve veličiny: teplota a vlhkosť. Z dôvodu rôznych 

veľkostí respektíve objemov terárií, kde prechodová charakteristika každého 

terária bude vyzerať odlišne, vychádza ako najvhodnejšia možnosť regulácia typu 

„On-Off“. 

 On-Off regulácia reguluje klímu jednoduchým porovnávaním nameraných 

hodnôt a ich hodnôt limitných. Pokiaľ je nameraná hodnota veličiny vyššia než 

hodnota limitná, vypne sa výkonová časť(vyhrievanie respektíve rosenie). 

V prípade, že je nameraná veličina nižšia než limitná, tak sa výkonová časť spustí. 

Pridaním hysterézie, dokážeme vytvoriť vhodný regulačný priebeh. 
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 Pokiaľ by sa jednalo o systém, v ktorom sú regulované sústavy(terária) 

rovnaké, najvhodnejšie by bolo zmerať prechodovú charakteristiku danej sústavy 

a navrhnúť PÍ, PÍD, fuzzy PÍ-PD alebo iný regulátor, ktorý by bol presnejší. 

 Presnosť ±1°C pre reguláciu teploty v teráriách väčšiny bežných chovaných 

druhov je dostačujúca. Preto som podľa tejto presnosti vhodne prispôsobil výkon 

topných telies a taktiež interval snímania teplôt. 

 Řegulácia teploty pracuje nasledovne: po zmeraní teploty sa táto hodnota 

porovná s limitnou hodnotou. Po vyhodnotení môžu nastať 3 prípady. Ak je 

aktuálna teplota vyššia než limitná, vyhrievanie sa vypne alebo je vypnuté 

v prípade prvého spustenie programu respektíve pri reštarte. Pokiaľ je aktuálna 

teplota nižšia než limitná a zároveň nižšia než hodnota limitnej teploty mínus 

hodnota hysterézie, spustí sa vytápanie. V poslednom prípade, kde sa nachádzame 

v intervale hysterézie je buď topenie vypnuté ak teplota klesá po prekročení 

limitnej hodnoty alebo zapnuté pri vyhrievaní po klesnutí teploty pod danú 

medznú hodnotu. Ak pri reštarte systému alebo prvom spustení programu sa 

aktuálna teplota nachádza pod limitnou hodnotou teploty, vytápanie sa spustí. 

 Pre reguláciu vlhkosti je dostačujúca presnosť ± 2-5%. Vyššia nepresnosť 

môže byť pri vysokých vlhkostiach(nad 80%). Řegulácia vlhkosti pracuje 

s minimálnou hodnotou vlhkosti, ktorá je vhodná pre daný druh živočícha. Ak je 

nameraná hodnota vlhkosti nižšia než limitná hodnota, spustí sa zavlažovanie na 

určitú dobu. Aký časový úsek má byť spustené zavlažovanie závisí taktiež na 

chovanom druhu. Tento úsek dosahuje desiatky sekúnd, avšak záleží na type 

zavlažovania. Ak je aktuálna vlhkosť nad limitnou hodnotou, zavlažovanie je 

vypnuté. 

4.4 Popis vývojového prostredia Arduino IDE 

Integrované vývojové prostredie Arduino pozostáva z textového editora pre 

tvorbu zdrojového kódu, textovej konzoly, oblasti správ(warning, error,...) a panelu 

nástrojov. Pripojuje sa k hardware Arduina, nahráva programy a komunikuje 

s nimi. 

 Softwaru, ktorý píšeme pomocou Arduina, hovoríme sketch(návrh). Píšu sa 

v textovom editore a ukladajú sa do súborov s koncovkou .ino. 

 Textový editor obsahuje bežné funkcie ako kopírovanie, výber, vkladanie, 

hľadanie a nahradzovanie textu. Správy ponúkajú spätnú väzbu pri ukladaní 

a upozorňujú na chyby. Na konzole sa ukazujú textové výstupy z prostredia 

Arduina  vrátane kompletných chybových správ a iných informácií. V pravom 

dolnom rohu sa nachádza okno s aktuálnou doskou a sériovým portom. 

Detailný popis prostredia je na oficiálnej stránke. 

https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage  

https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
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 Ínštalácia Arduino ÍDE je jednoduchá. Stačí si stiahnuť poslednú verziu 

programu z https://arduino.cc/en/Main/Software a po dokončení sťahovania 

dvojklikom spustiť inštaláciu. 

 Po spustení vývojového prostredia sú pripravené dve funkcie jedna pre 

prvotné nastavenie a druhá pre vykonávanie hlavného programu v nekonečnej 

smyčke. Pre komunikáciu s hardwarom je nutné v záložke  

  

Tools   -> Boards  vybrať typ arduina, ktorý chceme programovať 

  -> Processor   vybrať typ procesoru 

 -> Port  vybrať COMport pripojeného zariadenia  

[17] 

4.4.1 Programovací jazyk Wiring 

Tento open-source programovací jazyk je vytvorený pre programovanie 

miktrokontrolérov bez špecifických znalostí hardware. Pre programovanie 

v jazyku Wiring sa najčastejšie používa integrovaný vývojové prostredie(ÍDE). 

Wiring umožňuje napísať software s viacerými platformami na ovládanie 

zariadení pripojených k širokej škále mikrokontrolerových dosie na vytvorenie 

všetkých druhov kreatívnych kódov, interaktívnych objektov, priestorov. 

Dokumentácia bola premyslene vytvorená s návrhármi a umelcami, aby podporil 

komunitu, kde začiatočníci prostredníctvom odborníkov z celého sveta zdieľajú 

nápady, vedomosti a svoje kolektívne skúsenosti.  

 Program v jazyku Wiring sa nazýva sketch a typicky má dve hlavné časti. 

 setup() – funkcia, ktorá sa spustí raz na začiatku programu a spravidla 

obsahuje počiatočné nastavenia 

 loop() – automaticky opakovane volaná funkcia, pokiaľ je doska Arduina 

pripojená k napájaniu[18] 

4.5 Návrh dosky plošných spojov riadiaceho počítača 

Návrh dosky plošných spojov som navrhoval pomocou softwaru Eagle. Doska ma 

rozmery 44,5x50,8mm a je navrhnutá jednostranne. Pri návrhu bola použitá 

knižnica Arduino clone.lbr. 

 Snahou bolo vytvoriť riadiace zariadenie s čo možno najmenšími rozmermi. 

V pláne je aj návrh vhodného krytu, ktorý bude vytvorený pomocou 3D tlačiarne. 

 Návrh DPS splňuje požiadavky 5. konštrukčnej triedy a pozostáva z 

konektorov pre pripojenie Arduina, modulov DS3231 a nRF24L01. 

Taktiež konektorov pre pripojenie snímačov, výstupných relé ich napájanie 

a prídavný konektor pre zariadenia komunikujúce cez Í2C.  

https://arduino.cc/en/Main/Software
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Obr.8: Schéma zapojenia lokálneho riadiaceho počítača 

Obr.9: Návrh dosky plošných spojov lokálneho riadiaceho počítača 
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4.6 Zbernica OneWire 

Zbernica 1-Wire je navrhnutá firmou Dallas Semiconductor. Umožňuje pripojiť 

niekoľko zariadení k riadiacej jednotke len prostredníctvom dvoch vodičov. 

 

 
Obr.10: OneWire master/slave konfigurácia[23] 

 

 Zbernica má jedno riadiace zariadenie (master) a jeden alebo viac 

ovládaných zariadení (slave). Všetky obvody sú zapojené jak na spoločnú zem, tak 

paralelne na spoločný dátový vodič cez pull-up rezistor 4k7 na napájacie napätie a 

„zdvíha“ tak zbernicu do logickej 1. 

 Komunikáciu zahajuje vždy master reset pulzom. Najprv „stiahne“ dátový 

vodič do logickej 0 (uzemní ho) a drží ho na tejto úrovni minimálne 480μs. Potom 

zbernicu uvoľní a naslúcha. Řezistor zatiaľ vráti zbernicu späť do logickej 1. Pokiaľ 

je na zbernici pripojené nejaké 1-Wire zariadenie, tak detekuje túto vzostupnú 

hranu a po oneskorení (15 – 60μs) stiahne zbernicu na 60 - 240μs k logickej 0. 

 

 
Obr.11: OneWire reset pulz[19] 

 

Ak sa zariadenie správne ohlási, môže master začať vysielať a prijímať dáta. Dáta 

sú vysielané v časových úsekoch  - takzvaných time slotoch. Slot je dlhý 60 - 120μs  

a behom jedného slotu je odoslaný alebo prijatý jeden bit informácie. Medzi 

jednotlivými slotmi musí byť minimálne 1μs medzera, kedy je zbernica v kľude.  
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 Existujú 4 druhy slotov: Zápis 1/0, Čítanie 1/0. Zápisové sloty slúžia k tomu, 

aby master vyslal dáta do zariadení.  

 Zápis 1 prebieha tak, že master stiahne zbernicu k nule minimálne na 1μs 

a najneskôr do 15μs od začiatku ju opäť uvoľní a ponechá uvoľnenú. Zdvíhací 

rezistor ju vytiahne do logickej 1.  

 Zápis 0 je o niečo jednoduchší: Master stiahne zbernicu k nule a ponechá ju 

tak po celý slot, teda minimálne 60μs. Zariadenie vzorkuje stav na dátovom vodiči 

zhruba 30μs po začiatku time slotu. 

 

 
Obr.12: OneWire odosielanie dát[19] 

 

 Čítacie sloty opäť inicializuje master tým, že stiahne zbernicu k nule na 

minimálne 1μs a opäť ju uvoľní. Po tomto zahájení môže zariadenie vyslať 1 bit 

buď tým, že ponechá zbernicu v kľude (log. 1) alebo ju stiahne k nule.  

 

 
Obr.13: OneWire príjem dát[19] 

 

 

 

Obr.14: Legenda OneWire signálov[19] 
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4.6.1 Viac zariadení na jednej zbernici 

Každé 1-Wire zariadenie, u ktorého to dáva zmysel, má v sebe pamäť ŘOM, ktorá 

obsahuje 64bitové unikátne číslo, pomocou ktorého je možné jednotlivé zariadenia 

na zbernici od seba navzájom odlíšiť. Toto číslo sa skladá z typu zariadenia 

(spodných 8b), sériového čísla (48b) a z CŘC kódu (najvyšších 8b).  Pomocou tohto 

čísla je každé zariadenie jednoznačne identifikovateľné. Komunikácia je potom 

zložitejšia, pretože po reset pulzu je nutné vyslať príkaz Match ROM, potom 64b 

kód zariadenia, s ktorým sa má pracovať, a až potom sa odosiela príkaz. [19][23] 
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5 NÁVRH CENTRÁLNEJ RIADIACEJ JEDNOTKY 

V tejto kapitole sa nachádza popis hardwaru a softwaru zvoleného centrálneho 

počítača. Súčasťou je taktiež bloková schéma prvkov s popisom pripojených pinov 

SPI zbernice k modulu nRF24L01. 

  Kapitola ďalej obsahuje popis komunikačného protokolu a prenášaných 

správ, inštaláciu a nastavenie operačného systému, webového serveru, 

skriptovacieho jazyka PHP, MySQL databáze s vytvorením tabuliek. Nakoniec sa 

venuje jazyku Python a vytvoreným funkciám pre komunikáciu s databázou. 

5.1 Hardware 

Na funkciu nadradeného systému som zvolil jednodoskový počítač Řaspberry Pi 1 

Model B+(RPI). 

Řaspberry Pi sa vyrába v niekoľkých verziách. Prvá verzia (Řaspberry Pi 1 

Model B) bola vydaná v roku 2012. Nasledovala jednoduchšia a lacnejšia verzia 

Model A. V roku 2014 bol vyvinutý model B+ so zväčšenou pamäťou, pridanými 

USB portami a  so zlepšeným dizajnom vo veľkosti kreditnej karty. Ďalšia 

generácia Řaspberry Pi 2 sa vyznačuje pridanou pamäťou ŘAM a tretia generácia 

Řaspberry Pi 3 vyniká vlastnosťami  WiFi, Bluetooth a USB boot. Existujú aj verzie 

v menšej veľkosti s redukovaný počtom vstupov/výstupov (Í/O) ako Řaspberry Pi 

Zero, NanoPi 2 a iné. 

Hlavnou výhodou Řaspberry Pi je, že oproti klasickému stolnému počítaču 

alebo notebooku obsahuje špecializované zbernice pre pripojenie hardwaru. 

Raspberry Pi obsahuje tri základné rozhrania: 

 GPIO – poskytuje vstupno/výstupné piny, špeciálne rozhranie UAŘT, 

zbernice I2C, SPI. Vďaka GPÍO môžeme k ŘPi pripojiť veľké množstvo 

senzorov, expanderov zberníc a prevodníkov. 

 CSI camera interface – slúži pre pripojenie špecializovanej kamery cez 

rozhranie CSI 

 DSI display interface – slúži k pripojeniu externého LCD displeja 

 

Model B+ disponuje: 

 procesor single-core 700MHz ARM1176JZF-S  

 GPU – Broadcom VideoCore IV @ 250MHz, 1Gpixel/S 

 512MB SDRAM (zdieľané s GPU) 

 10/100 Mbit/s Ethernet  

 GPIO – 40pin (SPI, I2C, UART) 

 Ínterná pamäť- MicroSDHC slot 
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 4x USB 2.0 

 CSI konektor 

 HDMÍ výstup 

 audio výstup 3,5mm jack [20] 

 

 
Obr.15: Bloková schéma centrálneho riadiaceho počítača 

  

Piny bezdrôtového modulu sú pripojené na GPÍO centrálneho počítača tak 

ako sú zobrazené na obrázku. Piny ChipEnable(CE) a ChipSelect(CSN) som zvolil 

v blízkosti ostatných SPÍ pinov, ktoré sú dané. 

5.2 Nastavenie Raspberry Pi 

V mojom prípade som do Řaspberry Pi(ŘPi) nainštaloval operačný systém 

Raspbian Jessie Lite. Lite verziu som zvolil z toho dôvodu, že nemá nainštalované 

grafické rozhranie, ktoré je pre túto aplikáciu zbytočné. 

 Ínštalácia operačného systému je jednoduchá. Stačí si stiahnuť image(.img) 

súbor obsahujúci operačný systém, ktorý je voľne dostupný. Pokiaľ používame 

operačný systém Windows, je nutné nainštalovať software na inštaláciu image 

súborov. Napríklad jednoduchý open-source software Win32DiskÍmager, kde stačí 

vybrať zariadenie(microSD kartu), zadať cestu k .img súboru a spustiť pomocou 

Write. Na operačných systémoch Linux a Mac OS je možné využiť príkaz dd. 
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 Na komunikáciu s ŘPi používam zabezpečený komunikačný kanál 

SSH(Secure SHell), ktorý umožňuje bezpečnú komunikáciu medzi dvoma počítačmi 

cez príkazový riadok. Novšie verzie Řaspbianu majú prednastavené blokovanie 

ssh. Pridaním súboru ssh.txt do /boot na microSD karte s operačným systémom 

problém vyrieši.  Pred samotným spustením komunikačného kanálu musíme 

skontrolovať nastavenie routra, kde by sa po zapnutí ŘPi malo v ÍP tabuľke 

zobraziť Host Name: raspberrypi s priradenou IP a MAC adresou.  Vhodné je 

pomocou MAC adresy prideliť ŘPi statickú ÍP adresu, ktorá sa vždy priradí danej 

MAC adrese. Túto možnosť však ale neposkytuje každý poskytovateľ internetu. 

V mojom prípade je ÍP adresa 192.168.0.10, ktorú budem používať pre prístup 

k RPi. 

 Pre vytvorenie spojenia s naším centrálnym počítačom z operačného 

systému Windows je potrebné si stiahnuť SSH klienta. Z open-source je to 

napríklad software Putty alebo WinSCP. Po spustení SSH klienta zadáme do Host 

Name IP adresu RPi, port 22 a typ pripojenia nastavíme na SSH.  V predvolenom 

nastavení je prihlasovacie meno nastavené na pi s heslom raspberry. Po úspešnom 

prihlásení sa objaví príkazový riadok. 

 Pri použití operačného systému Linux a Mac OS stačí v terminály napísať 

príkaz ssh pi@192.168.0.10(username@hostname) a po vyzvaní zadať heslo. 

 Pri prvom prihlásení je vhodné spustiť update a upgrade systému a nastaviť 

základné nastavenia. 

 

sudo apt-get update   updatujeme systém 

sudo apt-get upgrade  upgradujeme systém 

sudo raspi-config   zobrazí základné nastavenia 

 

 
Obr.16: raspi-config 

 

 Expand Filesystem:   zaistí, že celá veľkosť SD karty je k dispozícii na OS 

 Change User Pasword:   zmena hesla prednastaveného užívateľa(pi) 
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 Boot options:   výber bootovania do prostredia desktopu alebo 

príkazového riadku 

 Wait for Network at Boot:   výber rýchleho bootovania bez čakania na 

pripojenie alebo pomalého čakania na sieťové pripojenie pred dokončením 

bootovania 

 Internationalisation Options:   nastavenie jazyka a regiónu 

 Enable Camera:   povolenie prácovať s RPi kamerou 

 Add to Rastrack:   pridať Pi do online ŘPi Map 

 Overlock:   konfigurácia pretaktovania 

 Advanced Options:   konfigurácia pokročilých nastavení (SPÍ, GPÍO, SSH, 

I2C...) 

 About raspi-config:   informácie o tomto konfiguračnom nástroji 

 

Tu je potrebné v Advanced options povoliť SPÍ komunikáciu pre prácu 

s bezdrôtovým modulom a nastaviť Memory Split na rozloženie pamäte ŘAM. Toto 

nastavenie určuje koľko operačnej pamäte bude využívať hlavný procesor a koľko 

grafický. Vzhľadom k tomu, že grafický procesor nepotrebujeme a celková 

dostupná pamäť nie je tak ohromujúca, zvolíme minimum pamäte pre GUÍ(16). 

Táto voľba zásadne ovplyvňuje výkon serveru. Ďalej je vhodné nastaviť časové 

pásmo, prípadne zmeniť heslo. Nastavenie hesla je v podstate zbytočné, pretože si 

z bezpečnostných dôvodov vytvorím nového užívateľa a užívateľa pi vymažem. 

O tom však v časti o bezpečnosti.  

5.2.1 Nastavenie statickej IP adresy 

Pokiaľ nie je možné routru nastaviť MAC adresu nášho Řaspberry Pi, existuje 

ďalšia možnosť ako doň pristupovať cez nami zvolenú ÍP adresu. Pomocou: 

sudo nano /etc/dhcpcd.conf môžeme editovať konfiguračný súbor. Na koniec 

súboru pridáme nasledujúce riadky: 

interface eth0 

 

static ip_address=192.168.0.10/24 

static routers=192.168.0.1 

static domain_name_servers=192.168.0.1 

 

 interface – definuje, aký typ siete konfigurujeme (eth, wlan) 

 statici p_address – ÍP adresa, ktorú chceme nastaviť nášmu ŘPi(nezabudnúť 

masku /24) 

 static routers – IP adresa gateway(IP adresa routru) 
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 static domain_name_servers – ÍP adresa našej DNS. Je možná pridať ďalšie 

adresy oddelením medzerov 

 

Ctrl + x, potvrdiť „Y“ a Enter pre uloženie a ukončenie editácie. Týmto sme nastavili 

statickú ÍP adresu na ethernetové(eth0) pripojenie. Pre bezdrôtové pripojenie sa 

interface nastaví na wlan0. Samozrejme je možné nastaviť oboje. 

5.3 Inštalácia, konfigurácia a popis softwaru 

Pre tento projekt je nutné nainštalovať a nakonfigurovať potrebný software. Každý 

software je voľne dostupný a zadarmo. Pred inštaláciou je vhodné aktualizovať ŘPi 

príkazom sudo apt-get update. 

5.3.1 Apache 

Apache pôsobí ako náš webový server. Jeho hlavnou úlohou je nielen 

spracovávanie požiadavkou, ktoré užívatelia odosielajú prostredníctvom svojich 

webových prehliadačov, ale taktiež zobrazovanie výsledkov pripravených 

pomocou kódu umiestneného vo vyžiadaných súboroch. Apache je veľmi výkonný 

nástroj a môže splniť prakticky všetky priania, ktoré správca webu môže mať. 

Základné funkcie: 

 stránky chránené pomocou hesiel rôznych užívateľov 

 prispôsobené stránky oznamujúcich chyby 

 nastavenie rôznych ÍP adries mapovaných na rovnaký webový server 

 zobrazenie kódu v rôznych úrovniach HTML, tak i schopnosť určiť, na ktorej 

úrovni môže prehliadač prijať ponúkaný obsah 

 prezívanie adries UŘL alebo prepisovanie bez pevného limitu 

 atď. [21] 

 

 Samotná inštalácia Apache serveru sa spustí príkazom sudo apt-get install 

apache2 

Test funkčnosti webového serveru overíme zadaním localhost(prípadne 127.0.0.1) 

alebo IP adresy RPi 192.168.0.10 do webového prehliadača. Pokiaľ je všetko 

v poriadku, objaví sa prednastavená stránka apache s konfiguračným prehľadom 

a textom „Ít Works!“. Cesta k tomuto súboru je /var/www/html/index.html. 

V priečinku html je možné vytvárať ďalšie priečinky a súbory, ktoré je možné 

spúšťať v internetovom prehliadači doplnení cesty k súboru napríklad 

192.168.0.10/monitor. 
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Obr.17: Apache server screen 

 

5.3.2 PHP 

PHP je jazyk pre skriptovanie na strane serveru. Umožňuje dynamizáciu webového 

serveru. PHP je skratkou „PHP: Hypertext Preprocesor“. Jeho flexibilita a vcelku 

rýchle osvojenie programovania z neho robí jeden z najobľúbenejších 

skriptovacích jazykov. PHP sprostredkováva komunikáciu medzi serverom 

a databázou a klientom. Vo svojom projekte využívam verziu PHP5. 

 Ínštalácia PHP a knižníc pre komunikáciu s webovým serverom apache sa 

spustí príkazom sudo apt-get install php5 libapache-mod-php5. 

Funkčnosť nainštalovaného php môžeme otestovať napríklad vytvorením nového 

súboru v priečinku html. [21] 

 

cd /var/www/html   pre premiestnenie sa do html priečinka 

mkdir ./test    vytvorenie priečinku test 

sudo nano index.php   vytvorenie a editácia PHP súboru 

 

Do súboru napíšeme <?php phpinfo(); ?>, pomocou ktorého zistíme všetky 

informácie o nainštalovanom software PHP pridaním /test za IP adresu vo 

webovom prehliadači. 
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Obr.18: PHP info 

 

 Pri vzniku nejakých problémov s PHP alebo pri úmysle pridania zakázaných 

funkcií ako napríklad zobrazenie chýb je nutné editovať súbor 

php.ini(display_errors = on/off). Tento súbor nájdeme v /etc/php5/apache2. 

5.3.3 Databáza MySQL 

Pre ukladanie nameraných hodnôt, časov meraní a ďalších potrebných dát 

využívam databázový systém MySQL. 

 MySQL umožňuje technológiám PHP a Apache spolupracovať na 

sprístupnení a zobrazení dát vo formáte čitateľnom v internetových prehliadačoch. 

Je to server, ktorý spracováva dopyty(otázky) v SQL jazyku(Structured Query 

Language) navrhnutý pre spracovanie veľkého množstva veľmi zložitých dopytov. 

Ide o relačný databázový systém, ktorý umožňuje spojovanie veľa rôznych 

tabuliek, vďaka čomu ponúka maximálnu efektivitu a rýchlosť. Zoznam niekoľkých 

základných a zároveň najobľúbenejších funkcií: 

 početné typy stĺpcov pokrývajúcich prakticky všetky dátové typy 

 skupiny funkcií pre matematické výpočty a triedenie 

 príkazy, ktoré umožňujú jednoduchý prístup správcov k informáciám 

o databázach 

 možnosť spúšťania na nezávislej hostiteľskej platforme 

 systém overovania užívateľov na základe hesla 

 možnosť využitia väčšieho počtu procesorov prostredníctvom vlákien jadra 

 možnosť definovania 32 indexov pre každú tabuľku 

 a iné. [21] 

 Okrem samostatnej inštalácie MySQL je potrebné nainštalovať knižnice pre 

komunikáciu s php5 a s programovacím jazykom Python. 

 

sudo apt-get install mysql-server  pre inštaláciu MySQL serveru 

sudo apt-get install php5-mysql  pre komunikáciu s php5 

sudo apt-get install python-mysql  pre komunikáciu s jazykom python 
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Pri prvom spustení MySQL sa prihlásime ako root príkazom mysql –u root –p. 

Následne zadáme heslo pre užívateľa root. Pre ukončenie MySQL zadáme príkaz 

quit. Najprv vytvoríme nového užívateľa(„tempHUM s heslom „passwd““): 

 

CREATE USER ‘tempHUM’@’localhost’ IDENTIFIED BY ’passwd ’; 

 

Pomocou: 

CREATE DATABASE tempHUM;  vytvoríme databázu 

SHOW DATABASES;    zobrazí vytvorené databázy 

 

 
Obr.19: MySQL databázy 

 

USE tempHUM;    pre použitie zvolenej databáze 

 Z bezpečnostných dôvodou je prednastavený prístup do MySQL server len 

lokálne pomocou localhost(127.0.0.1). Pre povolenie všetkých adries je potrebné 

editovať súbor my.cnf, kde prepíšeme 127.0.0.1 na 0.0.0.0. Tento súbor sa nachádza 

v /etc/mysql. Pre nastavenie zmien je potrebné reštartovať databázu. 

sudo service mysql restart 

Tento prístup zatiaľ môže používať len užívateľ root. Preto pridáme všetky práva 

vytvorenému užívateľovi pre našu databázu 

 

GRANT ALL PRIVILEGES ON tempHUM.* TO ‘tempHUM’@’%’ IDENTIFIED BY ‘passwd’; 

flush privileges;    priradí privilégiá 

 

Pre priradenie privilégií len jednej ÍP adrese sa znak „%“ nahradí danou ÍP 

adresou. 

 Teraz potrebujeme vytvoriť tabuľky uchovávajúce dáta. Prvá tabuľka 

monitor uchováva namerané hodnoty, časy a ÍD terárií. 
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CREATE TABLE monitor( 

id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

terrarium_id INT UNSIGNED NOT NULL, 

tH_time DATETIME, 

tH_temperatureDS TINYINT(4), 

tH_temperatureDHT TINYINT(4), 

tH_humidity TINYINT(3) UNSIGNED); 

 

 terrarium_id je ÍD terária, uloženého v tabuľke „terrarium“(odkaz) 

 tH_time uchováva čas a dátum merania 

 tH_temperatureDS ukladá teplotu z čidla DS18B20 merajúceho maximálnu 

teplotu 

 tH_temperatureDHT ukladá teplotu z čidla DHT22 merajúceho minimálnu 

teplotu 

 tH_humidity ukladá hodnoty vlhkostí z čidla DHT22 

 

 
Obr.20: MySQL tabuľka monitor(popis) 

 

 
Obr.21: MySQL tabuľka monitor(výpis) 

 

 Tabuľka terrarium ukladá názvy terárií, id skupín terárií do ktorých patria, 

limity a hard limity. Každá skupina môže obsahovať maximálne 4 teráriá, takže ÍD 

terária v ďalšej skupine začína v násobku maximálneho počtu.  

 

CREATE TABLE terrarium( 

id TINYINT(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

name VARCHAR(15) DEFAULT NULL, 

group_id INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT NULL, 

min_Temperature TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 20, 



 48 

max_Temperature TINYINT(4) NOTNULL DEFAULT 20, 

min_Humidity TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0, 

min_Temperature_hard TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 20, 

max_Temperature_hard TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 35, 

min_Humidity_hard TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0); 

 

 name je názov terária 

 group_id obsahuje ID skupiny 

 minTemperature ukladá hodnotu limity pre minimálnu teplotu 

 maxTemperature ukladá hodnotu limity pre maximálnu teplotu 

 minHumidity ukladá hodnotu limity pre vlhkosť 

premenné s koncovkou _hard ukladajú predurčené tvrdé limity pre užívateľskú 

bezpečnosť vo webovom rozhraní. 

 

 
Obr.22: MySQL tabuľka terrarium(popis) 

 

 
Obr.23: MySQL tabuľka terrarium(výpis) 

 

 Tabuľka terrarium_groups ukladá názvy terárijných skupín a ich ID. 

 

CREATE TABLE terrarium_groups( 

id INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT NULL AUTO_INCREMENT PRUIMARY KEY, 

group_id VARCHAR NOT NULL DEFAULT NULL); 

 

 id terárijnej skupiny 

 group_id obsahuje mená terarijných skupín 
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Obr.24: MySQL tabuľka terrarium_groups(popis) 

 

 
Obr.25: MySQL tabuľka terrarium_groups(výpis) 

 

 Tabuľka time_periods ukladá hodnoty regulačných časov terárijných skupín 

a ich ID. 

 

CREATE TABLE time_periods( 

id INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

group_id INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT NULL, 

time_on TIME NOT NULL DEFAULT NULL, 

time_off TIME NOT NULL DEFAULT NULL); 

 

 group_id uchováva ÍD skupín 

 time_on uchováva čas pre zapnutie regulácie 

 time_off uchováva čas pre vypnutie regulácie 

 

 
Obr.26: MySLQ tabuľka time_periods(popis) 

 

 
Obr.27: MySQL tabuľka time_periods(výpis) 
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Pre výber hodnôt z tabuliek sa používa príkaz: 

SELECT (čo - * všetko) FROM názov tabuľky WHERE id = identifikátor; 

Príklad: Získanie ÍD skupiny z tabuľky terrarium podľa id terária číslo 6. 
SELECT group_id FROM terrarium WHERE id = 6; 

 

Pre zápis hodnôt do tabuliek sa používa príkaz: 

INSERT INTO názov tabuľky (názvy premenných) VAUES (hodnoty); 

Príklad: Vloženia dát do tabuľky monitor. 

INSERT INTO monitor (id, terrarium_id, tH_time, ...) VALUES (NULL, 1, ‘2017-08-05 18:22:05’, 28, …); 

 

 
Obr.28: Vzťahový diagram databázy tempHUM 

5.3.4 Python 

Python je dynamický interpretovaný jazyk, niekedy býva zaraďovaný medzi 

skriptovacie jazyky. Tento programovací jazyk bol navrhnutý tak, aby umožňoval 

tvorbu rozsiahlych, plnohodnotných aplikácií. Je to hybridný jazyk. To znamená, že 

umožňuje pri písaní programov používať nielen objektovo orientované paradigma, 

ale aj procedurálne a obmedzene aj funkcionálne. 

 Tento software by mal byť nainštalovaný, v opačnom prípade stačí zadať 

sudo apt-get install python-dev 

 Pomocou tohto programovacieho jazyka som vytvoril päť 

skriptov(spustiteľný kód). Skript connect.py obsahuje funkciu obsahujúcu 

prihlasovacie údaje a vytvára komunikáciu s MySQL databázou. 
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 Skript DB.py obsahuje šesť funkcií, ktoré sú volané ostatnými skriptami. Sú 

to funkcie:  

 getValuesFROMterrarium(db, what, id) 

 getGroupID(db, id) 

 getMonitorLAST(db, id) 

 setActualValuesTOmonitor(db, terraID, maxTemp, minTemp, humidity, 

dateMeas) 

 getValuesFROM(db, id) 

 getCurrentDateTime(dateY) 

 

 Prvé dve funkcie využíva skript diplomaLimits.py. Funkcia getGroupID() 

zisťuje ÍD skupiny terárií v ktorej sa nachádza terárium s ÍD zadaným ako 

parameter funkcie. Parameter what funkcie getValuesFROMterrarium() označuje, 

ktoré prvky záznamu budú načítané. V našom prípade what obsahuje ‘’id, 

maxTemperature, minTemperature, minHumidity‘’. Prvky, ktorého terária budú 

načítané určuje parameter id. Táto funkcia sa využíva na načítanie limitných 

hodnôt daného terária.  

 Ďalšie dve funkcie využíva skript diplomaReq.py. Funkcia getMonitorLAST() 

načítava hodnoty(terrarium_id, tH_temperatureDS, tH_temperatureDHT, 

tH_humidity) z posledného záznamu z databázovej tabuľky monitor pre dané 

terárium, ktorého ÍD je vstupným parametrom funkcie. Pomocou funkcie 

setActualValsuesTOmonitor() sa zapisujú namerané hodnoty a čas regulácie do 

databázovej tabuľky monitor. 

 Posledné dve funkcie využíva skript diplomaMsgType.py. Pre načítanie časov 

regulácie pre určitú skupinu terárií z databázovej tabuľky time_periods sa využíva 

funkcia getValuesFROM(). Vstupným parametrom je ÍD danej skupiny. Funkcia 

getCurrentDateTime() sa využíva na zistenie aktuálneho času a dátumu. Vstupným 

parametrom je možné načítať len čas(hodnota parametru 1) alebo čas a dátum(2). 

 

5.3.5 Inštalácia knižnice pre bezdrôtovú 

komunikáciu 

Pre vytvorenie komunikácie s riadiacimi jednotkami terárií je potrebné 

nainštalovať knižnicu lib_nrf24. 

 Najprv je nutné stiahnuť súbor s inštaláciou príkazom: 

wget https://github.com/Gadgetoid/py-spidev/archive/master.zip 

Po stiahnutí súboru rozbalíme archív unzip master.zip a presunieme sa do adresáru 

cd py-spidev-master. Pomocou príkazu sudo python setup.py install nainštalujeme 

knižnicu. 

https://github.com/Gadgetoid/py-spidev/archive/master.zip


 52 

Táto knižnica je vytvorená pre programovanie v C++, preto ak chceme 

programovať v jazyku python, vytvoríme nový priečinok mkdir 

NRF24L01, presunieme sa doň cd NRF24L01 a stiahneme ďalší súbor: 

git clone https://github.com/BLavery/lib_nrf24 

Ak sa presunieme do stiahnutého súboru cd lib_nrf24 nájdeme tam príklady 

použitia knižnice a pre nás podstatný súbor lib_nrf24.py. Vhodné je skopírovať 

tento súbor do priečinku NRF24L01, kde sa budú vytvárať zdrojové kódy 

cp ./lib_nrf24 ../lib_nrf24. Pre použitie stačí importovať túto knižnicu a nastaviť 

komunikáciu. 

Je potrebné nastaviť piny CE(ChipEnable) a CSN(ChipSelect) pre SPÍ komunikáciu, 

prenosovú rýchlosť, komunikačný kanál, veľkosť prenášanej správy, prenášaný 

výkon, adresy zariadení a iné. 

5.4 Komunikačný protokol pre prenos správ medzi 

centrálnou riadiacou jednotkou a riadiacimi 

jednotkami terárií 

Bezdrôtový modul nŘF24L01 obsahuje implementovaný Enhanced ShockBurstTM. 

Jedná sa  o linkovú vrstvu, ktorá je priamo hardwarovo implementovaná v čipe. 

Táto vrstva obsahuje automatické zostavovanie, časovanie paketov, automatické 

potvrdzovanie(ACK) a opätovné zasielanie paketov pri neúspešnom doručení. 

Pri vysielaní Enhanced ShockBurstTM vytvorí paket s nastavenými 

patričnými bitmi pre vysielanie paketu. Prijímacia strana Enhanced ShockBurstTM 

stále hľadá v demodulovanom signálu platné adresy. V prípade, že prijímač nájde 

platnú adresu, spoločne s obsahom správy sa spočíta kontrolný súčet(CŘC) 

a porovná sa CŘC v správe. Pri úspešnom prijatí paketu je správa umiestnená do 

prázdneho ŘX FÍFO slotu a vyvolá sa prerušenie na pine ÍŘQ. 

 

 
Obr.29: Enhanced ShockBurst rámec 

 

 Každá správa začína preambulou, ktorá slúži na synchronizáciu 

demodulátora. Nasleduje adresa cieľového zariadenia, fixná veľkosť prenášanej 

správy, PÍD – Packet ÍD, ktorý informuje, či ide o nový paket alebo o preposlaný, 

NO_ACK – nastavenie automatického potvrdenia, prenášaná správa a vhodné 

https://github.com/BLavery/lib_nrf24
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CŘC(Cyclic Ředundancy Check) pre kontrolu prijatého paketu. CŘC sa počíta 

z celkovej správy bez preambule a samotného CŘC. [14] 

5.5 Typy prenášaných správ 

Tieto správy sa používajú na žiadosť o dáta, ich prenos a pre nastavenie 

parametrov lokálneho počítača. Veľkosť prenášanej správy môže byť v rozsahu 0 – 

32 bytov. Maximálna veľkosť správy pre štyri terária je 22 bytov. 

 Nasledujúce  bloky znázorňujú dané typy správ, kde každé pole znázorňuje 
jeden byte. Výnimku tvoria polia, ktoré obsahujú pole bytov. Bloky začínajú od 

nultého bytu, na ktorom sa obvykle nachádza ÍD daného lokálneho počítača. To 

neplatí pri potvrdzujúcich správach, ktoré odosiela lokálny počítač po prijatí 

niektorej zo správ pre nastavenie parametrov a správa, ktorá odosiela počet terárií 

lokálneho počítača.   

 Každá správa od centrálneho počítača obsahuje vždy ÍD daného lokálneho 

počítača prenášané v nultom byte a typ správy v prvom byte správy. Existuje 5 

typov správ: 

 ‘Q’ – žiadosť o namerané dáta (reQuest) 

 ‘T’ – čas zapnutia a čas vypnutia regulácie (nočný režim; nightTime) 

 ‘C’ – aktuálny čas pre aktualizáciu ŘTC modulu (Clock) 

 ‘L’ – nastavenie limit pre reguláciu (Limits) 

 ‘x’ – žiadosť o počet terárií lokálneho počítača 

 

5.5.1 Správa typu žiadosť o dáta na odoslanie 

nameraných hodnôt 

Týmto typom správy žiada centrály počítač o namerané hodnoty daného lokálneho 

počítača. Nultý byte obsahuje ÍD lokálneho počítača, ktorému je táto správa 

odosielaná. 

 
Obr.30: Správa - žiadosť o dáta 

 

 Lokálny počítač odpovedá jednou z nasledujúcich správ. Veľkosť 

odosielanej správy záleží na počtu terárií v skupine. Tento počet sa prenáša 

v prvom byte správy. Nasledujú hodnoty maximálnych teplôt, minimálne teploty, 

vlhkosti a nakoniec časový záznam. Časový záznam je v tvare rok(Y), mesiac(M), 

deň v mesiaci(D), hodiny(h), minúty(m) a sekundy(s). 
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Obr.31: Správy - odpoveď na žiadosť o dáta 

5.5.2 Typ správy na zmenu času regulácie 

Touto správou sa prenášajú časy regulácie, ktoré sú nastavené pre jednotlivé 

skupiny terárií. Správu odosiela centrálny počítač lokálnemu. Po type správy 

(1.byte) nasleduje hodina(onH) a minúta(onM) zapnutia regulácie a hodina(offH) 

a minúta(offM) vypnutia regulácie. Lokálny počítač po prijatí odošle potvrdzovaciu 

správu. 

 
Obr.32: Správa - nastavenie regulačných časov 

5.5.3 Typ správy na zmenu aktuálneho času riadiacej 

jednotky 

Správu nastavenia aktuálneho času odosiela centrálny počítač lokálnemu počítaču. 

Využíva sa k aktualizácii času v ŘTC module, vytvárajúci záznam času merania. Po 

type správy nasleduje časový záznam v tvare rok(Y), mesiac(M), deň v mesiaci(D), 

hodiny(h), minúty(m), sekundy(s) a deň v týždni(W). Lokálny počítač po prijatí 

odošle potvrdzovaciu správu. 

 
Obr.33: Správa - nastavenie aktuálneho času 
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5.5.4 Typ správy na nastavenie medzí teplôt a 

vlhkostí 

Túto správu odosiela centrálny počítač lokálnemu počítači pre nastavenie 

limitných hodnôt nutných na reguláciu. Po type správy nasleduje ÍD terária, 

ktorému patria dané limitné hodnoty. Limitné hodnoty sú prenášané v poradí 

maximálna teplota(maxT), minimálna teplota(minT) a vlhkosť(hum). Lokálny 

počítač po prijatí odošle potvrdzovaciu správu. 

 

 
Obr.34: Správa - nastavenie limitných hodnôt 

5.5.5 Typ potvrdzovacej správy 

Touto správou lokálny počítač potvrdzuje prijatie niektorej z nastavovacích správ. 

Správa neobsahuje ÍD lokálneho počítača, len jasné potvrdzujúce znaky „OK“. 

 
Obr.35: Potvrdzovacia správa 

5.5.6 Typ správy o žiadosť počtu terárií v skupine 

Tento typ správy odosiela centrály počítač pre zistenie počtu terárií v danej 

skupine terárií. Nultý byte odosielanej správy obsahuje ÍD lokálneho počítača, 

v ktorom chceme zistiť počet terárií. Nasleduje typ správy. 

 

 
Obr.36: Správa - žiadosť o počet terárií v skupine 

 

 Lokálny počítač odpovedá jednouchou správou, ktorá obsahuje len počet 

terárií. Hodnota môže byť v rozsahu 1 – 4. 

 
Obr.37: Správa - odpoveď na správu žiadosti o počet terárií 
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5.6 Popis komunikačných zdrojových kódov 

Nasledujúci text sa zaoberá podrobným popisom zdrojových kódov, ktoré 

vytvárajú komunikáciu medzi centrálnou riadiacou jednotkou a riadiacimi 

zariadeniami. 

5.6.1 Žiadosť o dáta a uloženie do databázy 

Tento zdrojový kód vytvára základnú komunikáciu pre prenos nameraných hodnôt 

a ich uloženie do databázy. Zdrojový kód sa spúšťa príkazom: sudo python 

diplomaReq.py 2 s argumentom, ktorý vyjadruje počet lokálnych počítačov v 

systéme  (v tomto prípade 2). Maximálny počet skupín je obmedzený na 62, dané 

počtom číslic, veľkých a malých písmen abecedy.  

 Na začiatku zdrojového kódu sa testuje hodnota argumentu. Pri prekročení 

povoleného počtu sa vypíše varovný text a zdrojový kód sa ukončí. V opačnom 

prípade nasleduje pripojenie k databáze do ktorej sa ukladajú namerané hodnoty 

pre dané terárium s ich časovým záznamom a nastavenie bezdrôtovej 

komunikácie.  Adresa master zariadenia(ŘPi) pozostáva z piatich bytov [0xa1, 

0xa1, 0xa1, 0xa1, 0xa1] a adresa prvej skupiny terárií je [0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 

0x30]. Hlavú časť skriptu tvoria 2 while cykly. 

Prvý cyklus priraďuje každej skupine terárií (slave zariadeniu) ÍD, vytvára 

odosielanú správu a mení adresu k danej skupine terárií. ÍD skupín je vytvorené 

inkrementáciou ASCÍÍ znakov začínajúcich na znaku ‘0‘ s decimálnou hodnotou 48. 

Znaky pokračujú do čísla 9, potom nasledujú znaky veľkých písmen abecedy 

a nakoniec znaky malých písmen abecedy. Toto ÍD sa odosiela v prvom(nultom) 

byte odosielanej správy. Druhý byte správy obsahuje znak ‘Q‘, ktorý označuje typ 

správy (reQuest). Na konci tohto prvého cyklu sa mení adresa na nasleduj[cu 

riadiacu jednotku, kde sa každý byte adresy inkrementuje o hodnotu 2.  

Druhý while cyklus je vnorený do prvého cyklu a odosiela vytvorenú 

správu, prijíma správu s nameranými hodnotami, vyhodnocuje ju a pracuje 

s databázou (čítanie, zápis). 

Na začiatku cyklu sa odošle vytvorená správa a začne sa naslúchať.  Pokiaľ v 

určitom časovom intervale (2 sekundy) nie je priata žiadna správa, odosielanie sa 

opakuje. Po druhom neúspešnom pokuse sa pokračuje na ďalšiu skupinu terárií. 

Po prijatí správy sa otestuje jej správnosť. To znamená test zhodných ÍD správy 

a test rovnosti prvých štyroch bytov, ktoré by mali mať rozdielne hodnoty. 

Nasleduje úprava dátumu pre databázu pridaním tisícročia k prijatej 

hodnote. Načítaním posledného záznamu z databázy začína práca s databázou. 

Pokiaľ sa hodnota maximálnej teploty a hodnota vlhkosti zhodujú s prijatými 

hodnotami, tak sa cyklus ukončí. Ínáč sa čas v poslednom zázname posunie o 2 

minúty späť a načítané hodnoty sa znova zapíšu. Potom sa čas vráti o 2 minúty 
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späť a zapíšu sa aktuálne (prijaté) hodnoty pre dané terárium. Týmto sa znižuje 

počet záznamov v databáze. 

Tento zdrojový kód je automaticky spúšťaný softwarovým démonom Cron 

v intervale dvoch minút príkazom: 

*/2 * * * * /usr/bin/python /home/constructer_rpi/NRF24L01/diplomaReq.py 2 

Zdrojový kód je okomentovaný a jeho vývojový diagram je zobrazený v prílohe na 

Obr.38. 

5.6.2 Nastavenie limitných hodnôt 

Pomocou tohto skriptu je možné nastaviť limitné hodnoty teplôt a vlhkostí uložené 

v databáze pre jednotlivé teráriá. Skript sa spúšťa príkazom s dvoma argumentmi: 

sudo python diplomaLimits.py 0 1, kde prvý argument sa využíva pre nastavenie 

limitných hodnôt pre všetky terária v systéme. Argument vyjadruje počet 

lokálnych počítačov v systéme. 

Druhý argument sa nastavuje pre zmenu limitných hodnôt terária s daným 

identifikátorom ÍD. Tento argument využíva príkaz exec() pri zmene limít 

z webového rozhrania.  Pri spúšťaní skriptu je vždy jeden z argumentov nulový. 

  Na začiatku skriptu sa načítajú a uložia argumenty do premenných. 

Nasleduje pripojenie k databáze a nastavenie bezdrôtovej komunikácie s adresami 

ako v zdrojovom kóde diplomaReq.py [odkaz]. 

Program je rozdelený na dve časti, ktoré sú určované argumentmi. Ak je 

prvý argument nenulový, tak sa pracuje so smyčkou, ktorá odosiela limity pre 

všetky teráriá všetkých riadiacich zariadení systému. Na začiatku sa odošle správa 

pre zistenie počtu terárií v prvej skupine[odkaz]. V prípade, že nebola prijatá 

žiadna správa v určitom časovom intervale, odosielanie sa opakuje. Po prijatí počtu 

terárií skupiny nasleduje cyklus, ktorý pre všetky terária v skupine, načítava 

limitné hodnoty z databázy a vytvára správy pre nastavenie týchto hodnôt[odkaz], 

ktoré následne odosiela. Pre každé terárium sa správa odosiela ešte raz pri 

neprijatí potvrdzujúcej správy. Pred ukončením celej smyčky sa zmení TXnode 

adresa na nasledujúci lokálny riadiaci počítač. Smyčka končí dosiahnutím hodnoty 

z prvého argumentu.  

 V prípade, že je druhý argument nenulový, pracuje sa s konkrétnym 

teráriom v konkrétnej skupine. Pomocou ÍD terária z argumentu sa z databáze zistí 

číslo skupiny, do ktorej terárium patrí a následne sa zmení odosielajúca adresa. 

Načítaním limitných hodnôt z databázy podľa ÍD sa vyplní odosielaná správa 

a odošle sa. V prípade, že nebola prijatá potvrdzovacia správa, odosielanie sa ešte 

raz zopakuje.  

 Funkcia exec() má parametre: 

sudo /home/constructer_rpi/NRF24L01/diplomaLimits.py 0 „id terária“ 2>&1); 
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Zdrojový kód je okomentovaný a jeho vývojový diagram je zobrazený v prílohe na 

Obr.38. 

5.6.3 Nastavenie aktuálneho času a regulačných 

časov lokálnych riadiacich počítačov 

Týmto zdrojovým kódom je možné nastaviť aktuálny čas a časy regulácie pre 

všetky lokálne počítače v systéme. Zdrojový kód sa spúšťa príkazom s troma 

argumentmi: 

sudo python diplomaMsgType.py 2 T 0, kde prvý argument vyjadruje počet 

lokálnych počítačov v systéme. Druhý argument označuje typ správy, ktorý môže 

byť ‘C’ pre nastavenie aktuálneho času, alebo ‘T’ pre nastavenie regulačných časov. 

Tretí argument sa využíva na nastavenie času regulácie pre konkrétny lokálny 

počítač z webového rozhrania.   

 Na začiatku zdrojového kódu sa načítajú a uložia argumenty do 

premenných. Nasleduje pripojenie k databáze a nastavenie bezdrôtovej 

komunikácie s adresami ako v zdrojovom kóde diplomaReq.py [odkaz]. Program je 

rozdelený na dve časti, ktoré sú určované argumentmi. 

 V prípade, že je prvý argument nenulový, tak sa pracuje so smyčkou, ktorá 

odosiela nastavenie daných časov pre všetky lokálne riadiace počítače v systéme. 

Či to budú aktuálne časy alebo časy regulácie záleží na druhom argumente. 

V prípade, že je to znak ‘T’, načítajú sa z databázy časy regulácie pre  prvú 

skupinu terárií, ktorou sa vyplní odosielaná správa[odkaz]. Ak je druhý argument 

znak ‘C’, zistí sa aktuálny čas a vyplní sa odosielaná správa [odkaz]. Nasleduje 

odosielanie správy. Po odoslaní sa čaká na potvrdenie. Ak nie je potvrdzovacia 

správa zaznamenaná v určitom časovom intervale, správa sa ešte raz odošle. 

Nakoniec sa zmení adresa TXnode na nasledujúci lokálny počítač a proces sa 

opakuje, pokiaľ nie sú nastavené časy všetkých lokálnych počítačov v systéme. 

 Druhá časť nastavuje regulačné časy konkrétnej skupiny terárií. Podľa ÍD 

skupiny získaného z tretieho argumentu, ktorý nastavuje príkaz exec() sa načítajú 

regulačné časy z databázy a naplnia odosielanú správu. Pokiaľ sa nejedná o prvú 

skupinu, zmení sa aj príslušná adresa TXnode. Nasleduje odosielanie správy 

a čakanie na potvrdenie. V prípade nepriatia potvrdzovacej správy v určitom 

časovom intervale, sa správa ešte raz odošle. 

 Aktuálne časy sa aktualizujú každých 7 dní pomocou softsarového démona 

Cron príkazom: 

0 3 7 * * /usr/bin/python /home/constructer_rpi/NRF24L01/diplomaMsgType.py 2 C 0 

Funkcia exec() má parametre: 

 sudo /home/constructer_rpi/NRF24L01/diplomaMsgType.py 0 T  „group_id terária“ 2>&1); 
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Zdrojový kód je okomentovaný a jeho vývojový diagram je zobrazený v prílohe na 

Obr.38. 

 

Vývojový diagram na obr... znázorňuje funkciu komunikačných zdrojových kódov. 
Funkcia nastavenia aktuálneho času nepracuje s databázou, preto je od 

ostatných funkcií oddelená. 

 
 
Obr.38: Vývojový diagram centrálneho riadiaceho počítača 
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6 WEBOVÉ ROZHRANIE 

Nasledujúca kapitola sa zaoberá návrhom riadiacej aplikácie web stránky, popisom 

vytvorených zdrojových kódov(skriptov) a použitej MVC architektúry. Nakoniec sa 

zaoberá zabezpečením prístupu jak do centrálneho počítača, tak aj do webovej 

stránky a možnosťou použitia DDNS pre prístup z vonku.  

6.1 Riadiaca aplikácia 

Centrálnym blokom navrhnutého systému je riadiaca aplikácia, ktorej účelom je 

predovšetkým interakcia systému s užívateľom. Aplikácia zobrazuje aktuálny stav 

systému a umožňuje užívateľovi vykonávať úpravy riadiacich parametrov.  

6.2 Voľba technológií pre riadiacu aplikáciu 

Tvorbu takejto aplikácie je možné pojať celou radou rôznych spôsobov, napríklad 

by bolo možné vytvoriť sadu skriptov spúšťaných z príkazového riadku. Pre vyšší 

užívateľský komfort by bolo možné vytvoriť i aplikáciu s grafickým užívateľským 

rozhraním (Graphical User Ínterface - GUI). 

 Vzhľadom k tomu, že medzi požiadavky na riadenie systému patrí aj 

možnosť vzdialeného prístupu v reálnom čase je nutné pri návrhu riadiacej 

aplikácie počítať s implementáciou sieťových technológií pre prenos a jeho 

zabezpečenie. Z tohto hľadiska sa javí ako výhodné využiť k realizácii riadenia už 

existujúce technológie navrhnuté pre prevádzku siete. Pre svoju vysokú 

rozšírenosť a štandardizovanosť sa priamo ponúka využitie webových technológií.  

 Konkrétne to znamená užívateľské rozhranie vytvorené v jazykoch HTML, 

CSS a JavaScript – uvedené technológie sú v súčasnej dobe podporované prakticky 

každým osobným počítačom a chytrým mobilným telefónom bez ohľadu na 

výrobcu. Sú teda univerzálne použiteľné. 

 Takto vytvorené rozhranie sa do koncového zariadenia(klienta) prenáša zo 

serveru protokolom HTTP. Jeho podporu na serveru je možné zistiť nasadením 

ľubovoľného HTTP serverového software. Zvolil som voľne dostupný server 

Apache HTTP Daemon(HTTPd). Alternatívne je možné použiť aj iný webserver, 

z voľne dostupných napríklad Nginx alebo Lighttpd. Z hľadiska riešeného projektu 

sa líši nanajvýš spôsobom konfigurácie – poskytované funkcie vyplývajú zo 

štandardu protokolu HTTP. 

 Řozhranie zobrazuje informácie uložené v databáze na serveru. Pre prácu 

s týmito dátami a ich spracovanie je nevyhnutná technológia pre programovanie 

na strane serveru. Zvolený server Apache HTTPd umožňuje využitie širokej škály 
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programovacích skriptovacích jazykov. Pre implementáciu riadiacej aplikácie som 

sa rozhodol použiť jazyk PHP. Databázový server som zvolil MySQL.  

 Vlastná implementácia riadiacej aplikácie sa riadi princípmi objektovo 

orientovaného programovania(OOP), čím je i relatívne jednoduché dosiahnuť 

znovupoužiteľnosti kódu v aplikácii(napr. pre komunikáciu s databázou). Návrh 

aplikácie využíva i architektúru MVC(Model-View-Controller). Je však nutné 

uviesť, že vytvorené riešenie nesplňuje princípy MVC dôsledne, pretože s ohľadom 

na jednoduchosť aplikácie by to nebolo účelné.  

6.3 Štruktúra riadiacej aplikácie 

Adresár aplikácie obsahuje niekoľko súborov a podadresárov lib/. 

 V adresári lib/ sa nachádzajú súbory s definíciami objektových tried. Každá 

trieda je uložená v samostatnom súbore, ktorého názov je zložený z názvu triedy 

a prípony .php.  

 Časť role MVC controlleru zastáva trieda TerraMonitor. Objekt triedy 

TerraMonitor vo svojich vlastnostiach drží spojenie s databázovým serverom 

a inštancie ďalších objektov načítaných z databázy. K načítaniu z databázy slúžia 

metódy triedy TerraMonitor.  

 Triedy TerrariumGroup, Terrarium a TimePeriod plnia rolu MVC modelov 

k dátam uloženým v databázových tabuľkách terrarium_groups, terrarium 

a time_periods. Ínštancie niektorej z týchto tried potom obsahuje informácie 

uložené práve na jednom riadku príslušnej databázovej tabuľky. Všetky tri triedy 

sú rozšírením triedy DbTable, ktorá univerzálnym spôsobom implementuje 

uloženie hodnôt v inštancii triedy databáze. 

 Aplikácia sa spúšťa prostredníctvom súboru index.php. Ten vytvára 

inštanciu triedy TerraMonitor a spracováva vstupné parametre, následne volá 

tvorbu užívateľského rozhrania v závislosti na zvolenom type objektu, ktorý má 

byť zobrazený. Z hľadiska MVC teda ide o súčasť Controlleru, obsahuje však taktiež 

definíciu užívateľského rozhrania v časti, ktorá je spoločná obom existujúcim 

pohľadom. Spoločnou časťou sa rozumie základná štruktúra HTML dokumentu 

vrátane definície CSS štýlov. 

 Řolu MVC View plnia súbory view-terrarium.php a view-terrariumGroup.php. 

Tieto súbory nie sú otvárané priamo užívateľom. Sú načítané zo súboru index.php 

na základe vstupného parametru displayÍd predávaného v URL. 

 Súbor/pohľad view-terrariumGroup.php je použitý v prípade, že užívateľ 

v rozbaľovaciej ponuke zvolí niektorú zo skupín terárií. Pohľad umožňuje len 

nastavenie času regulácie a pre väčší užívateľský komfort potom zobrazuje odkazy 

na všetky terária v danej skupine.  
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 Súbor/pohľad view-terrarium.php je použitý v prípade, že užívateľ 

v rozbaľovaciej ponuke zvolí konkrétne terárium. Podobne, ako 

v predchádzajúcom pohľade, zobrazuje odkaz na skupinu terárií, do ktorej patrí, 

a ovládacie prvky pre nastavenie medzných hodnôt teploty a vlhkostí. Navyše je 

vypísaný aktuálny stav zvoleného terária(tzn. namerané teploty snímačov DS 

a DHT a zistené vlhkosti). 

 Hodnoty teploty a vlhkosti namerané za posledných 24 hodín sú zobrazené 

v grafoch. Časový interval pre grafy je možné zmeniť príslušnými vstupnými 

poľami. Grafy sú vykresľované prostredníctvom JavaScriptovej knižnice Google 

Charts. Ta sa načíta online. Pre správnu funkciu je teda nutné, aby klientske 

zariadenie malo k dispozícii funkčné pripojenie k internetu, a to i v prípade, že 

užívateľ k aplikácii pristupuje len v rámci miestnej siete. 

 Formulár pre nastavenie medzných hodnôt u jednotlivých polí zobrazuje aj 

„hard-limity“.  Uvedené hodnoty aplikácia načíta z databázy, kde sú uložené pre 

každé terárium, a používa ich k validácii nových nastavení – aplikácia neumožní 

nastaviť vyššiu(resp. nižšiu) medznú hodnotu, než povoľuje príslušný hard-limit. 

Jedná sa o opatrenie proti chybám užívateľa z nepozornosti, ktoré by pre chované 

zviera mohlo mať fatálne následky. Aplikácia neumožňuje hard-limity priamo 

meniť, ich úprava je možná len priamym prístupom do databázy. 

 Stisk potvrdzujúceho tlačítka vo formulároch pre nastavenie predá hodnoty 

vo formulári metódou POST kódu v súboroch setLimits.php(pre nastavenie 

konkrétneho terária) alebo setTimeperiod.php(pre nastavenie regulačného času 

v terárijnej skupine). Obe súbory prijaté hodnoty spracujú. Pri splnení kontrolných 

podmienok uloží do databáze a zaistí aplikáciu zmien spustením externých 

skriptov v jazyku Python (diplomaLimits.py resp. diplomaMsgType.py), ktoré 

predajú aktuálne nastavenie z databázy riadiacim obvodom pre jednotlivé terária. 

Následne je webový prehliadač presmerovaný späť na index.php. 

 Prípadné chybové hlásenia sú zobrazené v užívateľskom prostredí 

vytvorenom súborom index.php, kam sa prenesú mechanizmom PHP Sessions(tzn. 

Chybové hlásenie je pred presmerovaním uložené na serveru pod náhodne 

vygenerovaným identifikátorom, ktorý je ďalšej stránke predaný prostredníctvom 

Cookies alebo ako parameter v URL). 

 Adresár aplikácie konečne obsahuje taktiež súbor monitor.css, ktorý 

obsahuje špecifikáciu vzhľadu užívateľského rozhrania v jazyku CSS, a podadresár 

img/ s grafickými súbormi odkazovanými z CSS štýlu. 

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart 
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6.4 Popis architektúry Model View Controller 

Paradigma MVC je spôsob, ako rozložiť aplikáciu, alebo dokonca len časť rozhrania 

aplikácie, na tri časti: Model, View a Controller. MVC bola pôvodne vyvinutá na 

mapovanie tradičných vstupov, spracovanie a výstupných rolí do oblasti GUÍ. 

 Vstup --> Spracovanie --> Výstup 

 Controller  --> Model  --> View 

Vstup užívateľov, modelovanie externého sveta a vizuálna spätná väzba sú 

oddelené a spravované objektmi modelu, zobrazenia a kontroly. 

 Kontrolór interpretuje vstupy myši a klávesnice od užívateľa a mapuje tieto 

akcie do príkazov, ktoré sa odosielajú do modelu a/alebo zobrazovaču aby 

vykonali príslušnú zmenu. Je taktiež zodpovedný za mapovanie akcie koncového 

užívateľa s odpoveďou aplikácie. Pokiaľ užívateľ napríklad klikne na tlačidlo myši, 

alebo vyberie položku ponuky, zodpovedá za určenie toho, ako má aplikácia 

reagovať. 

 Model spravuje jeden alebo viac dátových prvkov, reaguje na 

otázky(queries) o svojom stave a na pokyny na zmenu stavu. Má slúžiť ako 

výpočtová aproximácia alebo abstrakcia určitého reálneho procesu alebo systému. 

Obsahuje iba údaje a funkčnosť, ktoré súvisia so spoločným účelom. Zachytáva 

nielen stav procesu alebo systému, ale ako systém funguje. Pri potrebe modelovať 

dve skupiny nesúvisiacich údajov a funkcií, musia sa vytvoriť dva samostatné 

modely. 

Obr.39: Vzťahový diagram webovej aplikácie 
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 Zobrazovač spravuje obdĺžnikovú oblasť displeja a je zodpovedný za 

zobrazovanie údajov používateľovi prostredníctvom kombinácie grafiky a textu. 

Môže to byť kompozitný výrez obsahujúci niekoľko čiastkových zobrazení, ktoré 

môžu sami obsahovať taktiež niekoľko čiastkových zobrazení. Zobrazovač sa 

pripojí k modelu a vykreslí jeho obsah na plochu displeja. Navyše, ak sa model 

zmení, zobrazovač automaticky prekreslí zmenenú oblasť. [22] 

6.5 Bezpečnosť 

Keďže naše zariadenie odhalíme svetu internetu, musíme ho zabezpečiť pred jeho 

hrozbami, ako sú rôzne automatické skripty, ktoré používajú slovníky 

pozostávajúce z bežných užívateľských mien a hesiel ako root: 1234, pi: rasppbery 

atd. Záznamy o žiadostiach k prístupu do ŘPi sa ukladajú v /var/log/auth.log. Ak 

necháme ŘPi v prevádzke pripojené k internetu niekoľko dní, uvidíme koľko 

pokusov o prístup do systému bolo zaznamenaných. Dôležité je držať svoje ŘPi 

aktualizované, zvoliť silné heslo, zakázať vzdialený prístup užívateľa root a iné.  

 Okrem klasického updatu a upgradu je vhodné aktualizovať aj firmware. 

Táto aktualizácia sa spustí príkazom sudo rpi-update.  Ak tento balík nie je 

nainštalovaný spustíme sudo apt-get install rpi-update. Týmto máme aktualizovaný 

software a firmware nášho ŘPi.  

 Následne je vhodné zmeniť login „pi“ na zložitejší a prideliť mu silné heslo. 

Pri prihlásení k RPi zistíme pomocou príkazu groups ku ktorým zdrojom máme 

prístup. Napríklad: 

 pi adm dialout cdrom sudo video plugdev users netdev input 

Pre vytvorenie nového užívateľa potrebujeme zadať náš list skupín 

v nasledujúcom formáte:  

sudo useradd –m –G adm,dialout,cdrom,sudo,video,plugdev,users,netdev,input 

USERNAME 

USEŘNAME je náš nový login. Zdroje prístupu môžu byť rozdielne, takže je nutné 

zadať vlastné. 

Následne priradíme heslo sudo passwd USERNAME a reštartujeme ŘPi sudo reboot. 

Po reštarte sa prihlásime pod novým užívateľským menom. V tejto chvíli máme 

všetky možnosti ako užívateľ pi. Aby nebolo možné sa ako užívateľ pi  prihlasovať, 

tak tento účet zrušíme príkazom sudo deluser –remove-all-files pi. Správnosť 

zistíme za veľkým množstvom textu slovom ‘Done’. Teraz užívateľ pi a všetky jeho 

súbory sú vymazané zo systému. 

 Po zmene užívateľského mena je vhodné zrušiť vzdialený prístup 

užívateľovi root pomocou sshd konfiguračného súboru. Pomocou niektorého 

z textových editorov, v tomto prípade editor nano otvoríme súbor sudo nano 

/etc/ssh/sshd_config, v ktorom zmeníme na riadku PermitRootLogin  yes na no. 
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V tomto súbore môžeme zmeniť prednastavený SSH port(22) na iný(napr. 2020). 

To obyčajne zníži počet pokusov, ale stále ich bude celkom dosť. 

 K predošlým zabezpečeniam som pridal ochranu softwarom fail2ban. 

Príkazom sudo apt-get install fail2ban nainštalujeme tento software, ktorý je 

možné použiť na akúkoľvek službu, ktorá vytvára logovacie súbory ako Apache, 

FTP a iné. Konfiguráciu rôznych služieb nájdeme v /etc/fail2ban/jail.conf. 

Prednastavená konfigurácia monitoruje len SSH a blokuje podozrivé ÍP adresy po 

šiestich neúspešných pokusoch na 600 sekúnd.  Zmeniť nastavenia je možné v 

/etc/fail2ban/jail.local. Príklad zablokovania ÍP adresy už po dvoch neúspešných 

pokusoch permanentne: maxretry = 2 bantime = -1 

Blokované ÍP adresy zobrazíme príkazom sudo iptables –L –n –line. 

6.5.1 Autentizácia užívateľa 

Pri vzdialenom prístupe je nevyhnutné vykonávať autentifikáciu užívateľa. Bez nej 

by náhodný návštevník(čo by mohol byť napr. aj automatizovaný spamový robot) 

meniť limitné hodnoty pre teráriá a chovaným zvieratám spôsobiť ujmu. Na 

dosiahnite tohto cieľa pripadá do úvahy hneď niekoľko možností. 

 Ako najprimitívnejšiu metódu možno použiť umiestnenie aplikácie na 

adrese, ktorú nemožno odhadnúť. Napríklad: 

 http://hostname/monitor_7xsbWDfTTJ/index.php. 

Používanie takejto UŘL je však užívateľsky nepohodlné a jej použitie 

v akomkoľvek zariadení, ktoré nie je pod plnou kontrolou užívateľa aplikácie, by 

znamenalo faktickú kompromitáciu aplikácie. Ide o typický príklad „Security by 

Obscurity“ a pre potreby riadiace aplikácie je tento postup úplne nedostačujúci. 

 Autentizáciu je  možné implementovať priamo vo webovej aplikácii, ktorá 

prostredníctvom webového formulára prijme užívateľské meno a heslo, porovná 

ho so záznamami vo svojej databáze a v prípade zhody užívateľovi sprístupní tie 

funkcie, ktoré je oprávnený používať. Tento postup je vhodný najmä pre zložitejšie 

aplikácie, ktoré rozlišujú rôzne úrovne oprávnenia užívateľov alebo ich rôzne role. 

Ímplementácia vlastného prihlasovania potom aplikácii umožňuje detailné 

riadenie prístupu. 

Ďalšou možnosťou je využiť podporu autentizácie v protokole HTTP. V prípade, že 

webový prehliadač pristupuje k obsahu, ktorý je v konfigurácii webservera 

označený ako chránený, odošle webserver prehliadači HTTP stavový kód 401 

Authorization required, na základe ktorého webový prehliadač zobrazí výzvu 

užívateľovi k prihláseniu(výzvu zobrazuje priamo v prehliadač prostredníctvom 

vlastného vstavaného mechanizmu). Až po zadaní správnych prihlasovacích údajov 

webserver overí požiadavku a vráti požadovaný obsah(kód stavu 200 OK), 

prípadne chybové hlásenie(napr. 404 Not Found). 
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Posledný z uvedených možností je veľmi jednoduché implementovať – jedná sa 

o obyčajnú úpravu konfigurácie webservera, navyše neprihláseným používateľom 

znemožňuje akýkoľvek prístup k aplikácii. Pretože riadiace aplikácie nevyžadujú 

jemné riadenie prístupu, javí sa využitie HTTP autentizácia ako najvhodnejšie pre 

daný účel. 

 Pre zabezpečenie stránky použijeme konfiguračný súbor serveru .htaccess a 

.htpasswd pre vytvorenie a zašifrovanie hesla. .htaccess je textový súbor, ktorý slúži 

k tomu, aby si autor stránok mohol sám upraviť niektoré vlastnosti serveru bez 

toho, aby o to žiadal správcu. Najprv tento súbor vytvoríme: 

sudo nano /var/www/html/monitor/.htaccess 

Do súboru napíšeme: 

AuthType Basic 

AuthName „Řestricted area. Please login.“ 

AuthUserFile /var/www/html/monitor/.htpasswd 

Require valid-user 

Týmto nastavíme typ autorizácie na bežný, správu, označujúcu oblasť, do ktorej je 

nutné sa autorizovať, cestu k súboru s našimi vytvorenými užívateľmi a ich 

heslami a povolenie pre prihlásenie sa všetkých užívateľov v tomto súbore. Súbor 

.htpasswd vytvoríme v priečinku monitor. Tento súbor vytvorí užívateľa s heslom, 

na ktoré použije šifrovanie bcrypt pomocou príkazu: 

htpasswd –nbB meno heslo 

Po zadaní ÍP adresy ŘPi do prehliadača s cestou k našej stránke sa zobrazí: 

 
Obr.40: Autorizácia na webovú stránku 

Po zadaní mena a hesla sa dostaneme k našej stránke.  
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6.6 Sprístupnenie do internetu 

Pokiaľ máme na svojom domovskom routeru statickú ÍP adresu, tak je prístup 

k RPi ako aj k webovej stránke jednoduchý. Avšak ten kto nemá, musí použiť niečo 

iné. Ja som zvolil možnosť použitia dynamickej DNS(DDNS). 

 Dynamické DNS je označenie systému, ktoré umožňuje v reálnom čase 

aktualizovať záznamy uložené o internetovej doméne na DNS serveru. Najčastejšie 

sa jedná o prepojení názvu počítača s dynamicky pridelenou ÍP adresou, čo 

umožňuje používať pre spojenie s počítačom stabilné DNS meno namiesto neustále 

sa meniacej ÍP adresy. Takže vlastne meniaca sa ÍP adresa routeru má stále 

rovnaké DNS meno, pomocou ktorého sa dostaneme do vlastnej siete z vonku. 

 Je mnoho stránok poskytujúcich túto možnosť. Ja som zvolil verziu zdarma 

pomocou noip.com. Keďže je to zdarma, tak je nutné po určitej dobe buď zmeniť 

DNS meno alebo ho zrušiť a vytvoriť nové. 

 Najprv si musíme vytvoriť účet. Stačí na noip.com cez „Sing in“ a „register“ 

zadať e-mail, užívateľské meno, heslo a potvrdiť „Create My Free Account“. Po 

prihlásení zadať „Hostname“ a vybrať free doménu. K prístupu na webovú stránku 

z internetu je nutné v nastavení routeru prideliť smerovanie(forwarding) na port 

80 pre IP adresu RPi. Pre povolenie SSH je to port 22. Takto máme vytvorený 

prístup do vlastnej siete cez DDNS. 

 Nasleduje nastavenie RPi v domovskom adresári(cd): 

mkdir noip    vytvoríme priečinok noip 

cd ./noip    presun do vytvoreného priečinku 

wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz 

     stiahneme software 

tar vzxf noip-duc-linux-tar-gz rozbalíme 

cd noip-2.1.9-1   presun do noip... 

sudo make    a nainštalujeme 

sudo make install   po príkaze install príde požiadavka na zadanie 

prihlasovacích údajov a na nastavenie intervalu pre aktualizáciu ÍP adresy. Zadaný 

čas je v minútach, minimálna doba je 5 minút. 

Pre overenie funkčnosti: 

sudo /usr/local/bin/noip2 

sudo noip2 –S 

Teraz máme prístup k RPi a webovej stránke z internetu. Stačí zadať 

‘hostname’.’domain’/monitor. 
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7 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Táto časť textu sa venuje výsledkom práce. Testom komunikácie, presnosti 

merania, regulácie a ukážkou webovej stránky. 

 Test spoľahlivosti komunikácie medzi centrálnym počítačom a dvoma 

lokálnymi riadiacimi počítačmi ukázal, že navrhnutá komunikácia je dostatočne 

spoľahlivá.  

 Test pozostával z odosielania správ typu žiadosť o namerané hodnoty. 

Zmenou času medzi odoslaním žiadosti a prijatím nameraných hodnôt v rozsahu 1 

– 4 sekúnd s krokom pol sekundy som pre všetky časy odosielal 100 žiadostí. Po 

prijatí nameraných hodnôt od oboch riadiacich počítačov bolo odoslanie označené 

za platné. 

 
Tab.5: Test bezdrôtovej komunikácie 

časový interval[s] 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

prijaté správy[%] 86 82 91 90 76 94 88 

 

To, že ostatné správy neboli prijaté má na svedomí funkcia rutiny prerušenia od 

časovača, v ktorej je zablokované prerušenie od externého zdroja. Vo väčšine 

prípadov pri opakovaní žiadosti po neúspešnom prenose prišla správa s novými 

hodnotami. 

Výber časového intervalu záleží na počte lokálnych riadiacich počítačov v systéme. 

Musí byť zvolený rozumne, aby ne prenos správ netrval u väčších sietí príliš dlho. 

 

 
Obr.41: Odpoveď na žiadosť o namerané hodnoty 

 

 Taktiež som otestoval nastavovanie limít, regulačných časov z webovej 

stránky a aktuálneho času. Výsledky boli podobné. Pokiaľ sa riadiaci počítač 

nenachádzal v rutine časovača, odoslaná správa bola prijatá.  
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Obr.42: Nastavenie limitných hodnôt a regulačných časov 

  

 Webová stránka je rozdelená na dve časti. Prvá časť, ktorá umožňuje výber 

terárijnej skupiny, zmenu regulačných časov a odkaz na terária v danej skupine  je 

zobrazovaná defaultne. 

 

 
Obr.43: Webová stránka - nastavenie regulačných časov 

 
Výber skupiny sa nachádza v rolovacej ponuke, kde sú zobrazené aj terária 

danej skupiny. 
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Druhá časť webovej stránky zobrazuje pre vybrané terárium grafické 
priebehy maximálnej a minimálnej teploty v závislosti na čase a závislosť vlhkosti 
na čase. Na ľavej strane v bloku Aktuálny stav nájdeme odkaz na skupinu 
aktuálneho terária, aktuálne hodnoty s časom merania. V dolnej časti tohto bloku 
sa nachádza nastavovanie limitných hodnôt, ktoré tak ako aj nastavenie 
regulačných časov sa po odoslaní kliknutím na príslušné tlačidlo uložia do 
databáze. Následne sa spustí funkcia exec(), ktorá spustí správny zdrojový kód 
a predá mu v argumente potrebný parameter. 

Grafické okno je prednastavené na 24hodinový interval, ktorý sa zobrazuje 
od aktuálneho času naspäť.  
  

 
Obr.45: Webová stránka - zobrazenie grafov a nastavenie limít 

Obr.44: Webová stránka - výber terária/skupiny terárií 
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 Pri testovaní snímačov som meral naraz štyri snímače umiestnené vedľa 
seba. Snímače teploty DS18b20 a DHT22 mali pri testovaní rovnaké hodnoty, 
v prípade merania s presnosťou ±1°C pri pokojovej teplote 27°C. Pri meraní na 
desatiny stupňov bola odchýlka približne ±0,1°C, čo sedí s parametrami snímačov.  
 Avšak pri meraní vlhkostí snímačom DHT22, po určitej dobe prevádzky vo 
vlhšom(90%RH) priestore merajú hodnotu 99% alebo 98%. Táto hodnota sa začne 
naspäť meniť po znížení vlhkosti pod 90%. Pokiaľ snímač neprekročí túto hranicu, 
tak to vyzerá že meria správne. Presnú vlhkosť v domácich podmienkach 
nedokážem určiť(merané terárijným ručičkovým vlhkomerom). 
 Presnosť regulácie teploty závisí na presnosti snímačov, vhodnom meracom 
intervale v spolupráci s výkonom topného telesa. V mojom prípade je merací 
interval 1 minúta a výkon žiaroviek 60W pre dolnú skupinu terárií a 40W pre 
skupinu Nahoře. 

Na nasledujúcom obrázku je znázornený priebeh regulácie hodinového 
intervalu. Je viditeľné, že po vyhriati terária na limitnú hodnotu, táto hodnota 
vydrží len chvíľu a začína klesať. 

Řegulácia vlhkosti funguje pri poklese meranej vlhkosti pod limitnú 
hodnotu.  
 
 

 
Obr.46: Webová stránka - regulácia 
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Na tomto obrázku je znázornený dlhší interval regulácie, ktorý dokazuje 

funkčnosť regulácie v žiadaných hodnotách. 

 
Obr.47: Grafický priebeh väčšieho časového okna 

 
Na tomto obrázku je viditeľné prekročenie limitnej hodnoty. To je z dôvodu, 

že vytápanie sa vypne až po prekročení limitnej hodnoty. Vďaka tomu máme 
dlhšiu dobu vhodné teploty v teráriu. 

  

 
Obr.48: Grafická závislosť teploty na čase - regulácia 
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Obr.49: Lokálny riadiaci počítač skupiny Dole 

 

 
Obr.50: Lokálny riadiaci počítač skupiny Nahoře 

 
 
 
 



 74 

8 MOŽNOSŤ ĎALŠIEHO ROZVOJA APLIKÁCIE 

Pre lepšie zabezpečenie komunikácie, najmä pre ochranu hesla, možno použiť 

protokol HTTPS. K tomu je potrebné získať certifikáty(buď podpísané uznávanou 

autoritou, alebo self-signed) a upraviť konfiguráciu webservera. Aplikácia samotná 

nevyžaduje úpravy. 

 Väčšieho komfortu používania možno dosiahnuť použitím knižníc hotových 

ovládacích prvkov, ako sú napr. jQuery UÍ, jQuery Mobile alebo SAP UÍ5, prípadne 

frameworkov typu Bootstrap. Užívateľské rozhranie by tak bolo možné 

sprehľadniť napríklad použitím záložiek. 

 Možnosti aplikácie možno rozšíriť pridaním nových funkcií(napr. správa 

terárií, ktorá by umožnila pridať nové terária a ich skupiny, čo je aktivita, ktorú 

v súčasnom riešení možno vykonať len priamym prístupom do databázy), 

rozšírením existujúcich funkcií(napr. umožniť pridanie viac intervalov svietenia 

pre skupiny terárií) alebo pridaním nových prvkov(napr. výstup z webkamery 

sledujúci určité terárium, možnosť nastavovať hysteréziu pre každé terárium 

zvlášť). 

 Čo sa týka riadiaceho zariadenia, bolo by vhodné pridať možnosť chladenia, 

ktoré hlavne v horúcich  letných dňoch nie je na škodu.  
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9 ZÁVER 

Táto práca sa zaoberá monitorovaním a reguláciou klimatických podmienok v 

skupinách terárií. Každá skupina je zostavená z 1 až 4 terárií a má vlastný riadiaci 

systém, ktorý bezdrôtovo komunikuje s nadriadeným systémom. Prenesené 

namerané hodnoty sú archivované v databáze a vhodne zobrazené cez webové 

rozhranie. 

Na začiatku práce sa zaoberám možnosťami vytápania a zvlhčovania 

prostredia terárií. Z tepelných zdrojov do objímkových žiaroviek po plošné topné 

káble a kamene, som zvolil klasickú wolframovú žiarovku, ktorá aj napriek svojej 

krátkej životnosti postačuje pre túto aplikáciu a je cenovo najvýhodnejšia. 

V budúcnosti je možné vymeniť za iný tepelný zdroj. Na zvlhčovanie sa bežne 

používa ručný rozprašovač alebo nákladné profesionálne zahmlievače, nakoniec 

som zvolil lacnú variantu čerpadla auto ostrekovačov, ktoré sa na tú aplikáciu 

výborne hodí. Auto čerpadlo je vďaka vysokému tlaku a možnosti ho regulovať, za 

použitia navrhnutého obmedzovača prúdu, ideálne. 

Taktiež som sa zaoberal už dostupnými regulátormi na trhu, avšak ani 

jediný dostupný regulátor nebol s možnosťou vzdialeného prístupu a grafickým 

zobrazením klimatu. A navyše ma odradila ich vysoká cena. Z týchto informácii 

vyplynulo, že regulátor s mnou požadovanými vlastnosťami sa na trhu 

nenachádza. 

 Následne sa práca zaoberá výbernom vhodných komponentov. Najprv som 

vyberal vybavenie lokálneho riadiaceho počítača. Ako sú digitálne snímače, ktoré 

sú svojou presnosťou dostačujúce a navyše vďaka už vytvoreným knižniciam sú 

jednoduché na implementáciu. Na meranie teploty v najteplejšej oblasti som zvolil 

jednoduchý, lacný, vode odolný snímač Dallas 18B20, s možnosťou merať viac 

terárií naraz po pripojení k jednému pinu procesora. Pre meranie vlhkosti som sa 

rozhodol použiť kombinovaný senzor DHT22, ktorému pre funkčnosť stačí len 

jeden digitálny pin a nezaberá žiadnu zbernicu. Modul reálneho času DS3231 pre 

záznam časov merania som zvolil, kvôli jeho presnosti, cene a jednoduchej 

implementácii. Ako hlavnú jednotku som mal v pláne navrhnúť vlastný 

mikrokontrolér, ktorý by bol priamo prispôsobený aplikácii. Nakoniec sa však 

ukázalo, že už komerčne vyrobené Arduino NANO splňuje moje požiadavky. Preto 

som navrhol dosku plošných spojov s použitím tohto mikrokontroléra. 

 Na bezdrôtovú komunikáciu medzi lokálnym a centrálnym počítačom som  

volil z viacerých modulov rôznych skupín. Kvôli nízkej cene, dostatočnému výkonu, 

jednoduchému zapojeniu a možnosti komunikovať aj s inými typmi modulov som 

si vybral modul nRF24L01. 
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 Z dôvodu vyššieho softwarového zaťaženia som ako centrálny počítač 

použil Řaspberry Pi. Do ktorého som nainštaloval a následne nastavil operačný 

systém Řaspbian. Ďalej som nainštaloval potrebný software. Ako databázový 

systém som použil MySQL, v ktorom som vytvoril potrebné tabuľky. Uložené dáta 

zobrazuje/používa webový server Apache, na ktorom je vytvorená webová stránka 

pomocou  architektúry Model View Controller. Skripty sú vytvorené v jazyku PHP. 

 Nakoniec som vytvoril zdrojové kódy, ktoré komunikujú s lokálnymi 

počítačmi a databázou. Komunikáciu s monitorovacími zariadeniami začína vždy 

centrálny počítač a postupne od nich získava namerané hodnoty. Tieto hodnoty 

vhodne ukladá do databázy, aby nevznikali duplicitné záznamy. 

 Webová stránka graficky zobrazuje tieto hodnoty pomocou funkcie Line 

Chart. Taktiež je možné nastavovať limitné hodnoty pre každé terárium 

a regulačné časy z tejto stránky, ktorá je priateľská k užívateľovi. 

 Poslednou časťou je zabezpečenie prístupu k centrálnemu počítaču aj 

k webovej stránke.  

 Na záver teda môžem konštatovať, že cieľ práce sa podarilo splniť 

a výsledkom je funkčný monitorovací a regulačný systém s archiváciou 

nameraných hodnôt a ich prehľadným zobrazením a možným ovládaním terárií 

cez webové rozhranie. Navrhnutý systém taktiež splňuje spoľahlivosť bezdrôtovej 

komunikácie a dostatočnú presnosť regulácie.  



 77 

Literatúra 
[1] Epicrates Cenchria Cenchria. Storm Born [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

http://www.stormborn.cz/hadi/  

 

[2] ING. POKORNÝ, Zbyněk. Krajta královská: Python Regius. In: Chov 

zvířat [online]. 2013 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

http://www.chovzvirat.cz/zvire/759-krajta-kralovska/ 

 

[3] ING. DVOŘÁČEK, Vladimír. Světelné zdroje: obyčejné žárovky. Světlo[online]. 

Panenské Břežany: S Lamp s. r. o, 2008 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/svetelne-zdroje-obycejne-

zarovky--15861  

 

[4] Topení do terárií. ROBIMAUS [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

https://www.robimaus.cz/topeni-do-terarii-g32/  

 

[5] Teraristika: Terarijní topení. Exo-eko [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

https://www.exo-eko.cz/terarijni-topeni-c419/  

 

[6] Teraristika: Mlhovače, rosení. Akva-exo [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

https://www.akva-exo.cz/detail/teraristika/mlhovace/mlhovace/606/  

 

[7] Termostaty, hygrostaty. Topnekameny: Vybavení pro teraristiku [online]. [cit. 

2017-08-07]. Dostupné z: http://www.topnekameny.com/category/termostaty_-

hygrostaty/104  

 

[8] Arduino: Arduino NANO. Gravitech [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

http://www.gravitech.us/arna30wiatp.html  

 

[9] Arduino DS18B20 Temperature Sensor. In: Tweakinf4All [online]. 2014 [cit. 

2017-08-07]. Dostupné z: 

https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ds18b20-temperature-

sensor/  

 

[10] LIU, Thomas. Difital-output relative humidity & temperature sensor/module: 

DHT22 [online]. , 10 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

http://www.datasheetcafe.com/dht22-datasheet-pdf/  

 

http://www.stormborn.cz/hadi/
http://www.chovzvirat.cz/zvire/759-krajta-kralovska/
http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/svetelne-zdroje-obycejne-zarovky--15861
http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/svetelne-zdroje-obycejne-zarovky--15861
https://www.robimaus.cz/topeni-do-terarii-g32/
https://www.exo-eko.cz/terarijni-topeni-c419/
https://www.akva-exo.cz/detail/teraristika/mlhovace/mlhovace/606/
http://www.topnekameny.com/category/termostaty_-hygrostaty/104
http://www.topnekameny.com/category/termostaty_-hygrostaty/104
http://www.gravitech.us/arna30wiatp.html
https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ds18b20-temperature-sensor/
https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ds18b20-temperature-sensor/
http://www.datasheetcafe.com/dht22-datasheet-pdf/


 78 

[11] IIC I2c Sensor Teploty a Vlhkosti HTU21D. Arduino-shop [online]. [cit. 2017-08-

07]. Dostupné z: https://arduino-shop.cz/arduino/1487-htu21d-i2c-senzor-teploty-

a-vlhkosti-1484094054.html  

 

[12] Honeywell HumidIcon Digital Humidity/Temperature Sensors: HIH9000 

Series [online]. Honeywell, 2015, 13 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

http://www.farnell.com/datasheets/1927622.pdf  

 

[13] HYGROCHIP: Digital Humidity Sensor HYT-271[online]. 2011, 3 [cit. 2017-08-

07]. Dostupné z: http://www.farnell.com/datasheets/1719946.pdf  

 

[14] NRF24L01+. In: Nordic Semiconductor [online]. 2014 [cit. 2017-08-07]. 

Dostupné z: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01P  

 

[15] Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal: DS3231 [online]. In: . 

2010 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

https://drive.google.com/file/d/0B4B30jzMyzG8RFZuTHBhMms4aWs/view  

 

[16] Arduino relé 2 kanály. Arduino-shop [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

https://arduino-shop.cz/arduino-vystupni-periferie/834-arduino-rele-2-kanaly-

1500636006.html  

 

[17] Arduino Dokumentace: Vývojové prostředí arduina[online]. [cit. 2017-08-07]. 

Dostupné z: http://docs.uart.cz/docs/arduino-ide/  

 

[18] Wiring [online]. [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: http://wiring.org.co  

 

[19] MALÝ, Martin. Sběrnice 1-Wire. Vyvoj.hw [online]. 2014 [cit. 2017-08-07]. 

Dostupné z: http://vyvoj.hw.cz/navrh-obvodu/rozhrani/sbernice-1-wiretm.html  

[20] Raspberry Pi 1 Model B+ 512MB RAM. RPishop[online]. [cit. 2017-08-07]. 

Dostupné z: http://rpishop.cz/raspberry-pi-pocitace/74-raspberry-pi.html  

  

[21] PHP5, MySQL, Apache: Vytváříme webové aplikace. Computer Press, 2006, s. 

813. ISBN 80-251-1073-7. 

 

[22] Model-View-Controller. In: Ootips [online]. 1998 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

http://ootips.org/mvc-pattern.html  

 

[23] Overview of 1-Wire Technlogy and Its Use[online]. Maxim Integrated Products, 

2008, , 13 [cit. 2017-08-07]. Dostupné z: 

https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1796  

 

https://arduino-shop.cz/arduino/1487-htu21d-i2c-senzor-teploty-a-vlhkosti-1484094054.html
https://arduino-shop.cz/arduino/1487-htu21d-i2c-senzor-teploty-a-vlhkosti-1484094054.html
http://www.farnell.com/datasheets/1927622.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1719946.pdf
http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01P
https://drive.google.com/file/d/0B4B30jzMyzG8RFZuTHBhMms4aWs/view
https://arduino-shop.cz/arduino-vystupni-periferie/834-arduino-rele-2-kanaly-1500636006.html
https://arduino-shop.cz/arduino-vystupni-periferie/834-arduino-rele-2-kanaly-1500636006.html
http://docs.uart.cz/docs/arduino-ide/
http://wiring.org.co/
http://vyvoj.hw.cz/navrh-obvodu/rozhrani/sbernice-1-wiretm.html
http://rpishop.cz/raspberry-pi-pocitace/74-raspberry-pi.html
http://ootips.org/mvc-pattern.html
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1796


 79 

Zoznam príloh 

Príloha  1. CD/DVD 

A. Dokument diplomovej práce 

B. Zdrojové súbory centrálneho počítača na prenos dát s riadiacimi 

jednotkami 

C. Zdrojové súbory centrálneho počítača webovej časti 

D. Zdrojové súbory lokálneho riadiaceho počítača 

E. Súbory dosiek plošných spojov riadiaceho počítača a obmedzovača 

prúdu 

F. Vývojové diagramy 

 


