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ABSTRAKT 

Cílem práce je návrh a realizace hardware a software rozšiřující desky kompatibilní  

s platformou Arduino (tzv. „shield”). Hlavní funkcí této rozšiřující desky je bezdrátová 

komunikace pomocí různých technologií, např. WiFi, Bluetooth, LoRa apod. Zvláštní 

důraz je kladen na celkovou uživatelskou přívětivost celého systému. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Arduino, ATmega, bezdrátová komunikace, WiFi, Bluetooth, LoRa 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The goal of this thesis is to design hardware and software for an expansion board 

compatible with the Arduino platform, so-called “shield”. The main function of this 

expansion board is to provide means of wireless communication via different 

technologies, for example WiFi, Bluetooth, LoRa etc. Special emphasis is placed on the 

overall user-friendliness of the entire system. 
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ÚVOD 

Arduino je otevřená platforma založená na rodině mikrokontrolérů ATmega. Díky 

tomu, že jak hardware tak i software jsou distribuovány pod licencemi open-source,  

se tato platforma stala de-facto standardem v oblasti jednodeskových počítačů. Často se 

používá například pro řízení jednoduchých robotů a dronů. 

Samotné počítače platformy Arduino obsahují pouze mikrokontrolér, jeho napájení 

a periferní součástky usnadňující programování mikrokontroléru. Pro přidání dalších 

funkcí, jako například senzorů fyzikálních veličin, se tak často využívají rozšiřující 

desky, pro které se v komunitě Arduina vžilo označení „shield”. Tyto rozšiřující desky 

umožňují i uživatelům bez zkušeností s návrhem elektrických obvodů používat senzory 

jako gyroskop nebo akcelerometr. Uživatel shield jednoduše připojí na horní stranu 

jednodeskového počítače a pro ovládání využije knihovnu dodanou výrobcem daného 

shieldu nebo senzoru, který je na něm připojen. 

Cílem této práce je návrh rozšiřující desky, která umožní uživateli platformy 

Arduino komunikaci pomocí dvou na sobě nezávislých bezdrátových technologií 

najednou. Jsou podporovány moduly využívající rozhraní UART, SPI a I2C. Dále jsou 

podporovány moduly s 3,3 V i 5 V logikou. Celá platforma Arduino je zaměřená na co 

nejvyšší uživatelskou přívětivost, zejména proto, že se často používá pro výuku 

programování a jako jednoduchý úvod do problematiky mikrokontrolérů. Proto byla 

současně s rozšiřující deskou vytvořena i knihovna, která umožňuje její snadné ovládání 

pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní API. 
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1 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU 

Vzhledem k otevřenosti platformy Arduino existují na současném trhu odhadem stovky 

různých rozšiřujících desek pro nejrůznější účely, od jednoduchých rozšíření určených 

pro výrobu prototypových zapojení, přes desky pro ovládání motorů nebo servomotorů 

až po varianty zaměřené na obsluhu senzorů nejrůznějších fyzikálních veličin. 

Nezanedbatelně velkou skupinou mezi nimi jsou také shieldy určené pro bezdrátovou 

komunikaci. 

Téměř všechny rozšiřující desky spadající do poslední zmíněné kategorie však 

podporují pouze jedinou technologii bezdrátového přenosu. Ve většině případů je 

takový shield tvořený modulem pro bezdrátový přenos a periferními součástkami. 

Typicky to jsou regulátory pro napájení bezdrátového modulu nebo logické převodníky 

pro případ, že komunikační modul používá jinou logickou úroveň než Arduino. 

Poměrně typickým příkladem je LoRa Shield od společnosti Dragino Technology [1], 

který je ukázán na obrázku 1.1. 

 

Obrázek 1.1  LoRa Shield od společnosti Dragino Technology [1]. 

Jak název naznačuje, LoRa Shield obsahuje modul pro technologii LoRa - 

konkrétně čip SX1278, na obrázku 1.1 na zelené DPS - a dále dva převodníky logické 

úrovně. Na tomto příkladu je možné dobře demonstrovat několik konstrukčních 

nedokonalostí tohoto typu desek: 

 

1. Jednoúčelové použití. Shield obsahuje pouze jeden bezdrátový modul pro 

jedinou technologii, v tomto případě LoRa. Pokud potřebuje uživatel bezdrátově 

komunikovat pomocí nějaké jiné technologie, je nucen použít jiný modul, popř. 

přidat další rozšiřující desku. To zvyšuje cenu a složitost celého systému. 
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2. Nemožnost snadné výměny modulu, protože bezdrátový modul je připájen 

přímo na shield. Takto připevněný modul je nesnadné v případě poruchy 

vyměnit, zejména pokud uživatel disponuje pouze základním pájecím 

vybavením. Pokud tedy dojde k poruše na bezdrátovém modulu, musí uživatel 

vyměnit celý shield, přestože ostatní součástky, např. logické převodníky, jsou 

poruchou nedotčené. Tyto součástky přitom často tvoří nezanedbatelnou část 

ceny celé rozšiřující desky. 

 

V době psaní této práce existuje na trhu pouze jedna rozšiřující deska které tyto 

nedostatky částečně řeší. Tou je Multiprotocol Radio Shield v2.0 od společnosti 

Libelium [2], který je možné vidět na obrázku 1.2. 

 

Obrázek 1.2  Multiprotocol Radio Shield v2.0 od společnosti Libelium [2]. 

Na rozdíl od předchozího příkladu nemá tento shield napevno připevněný modul. 

Místo toho je připojení modulů řešeno pomocí dvou “slotů”, které umožňují uživateli 

moduly měnit. Bohužel má také zásadní nevýhody, které použití významně komplikují: 

 

1. Shield na hardwarové úrovni přímo nepodporuje některé běžně používané 

sběrnice, jako například I2C a SPI. Podporu těchto sběrnic by bylo nutné řešit na 

úrovni software, což opět z uživatelského hlediska zvyšuje složitost systému. 

 

2. Vysoká cena. Samotný shield stojí 40 euro [2], a neobsahuje žádný komunikační 

modul. Cena modulů se pohybuje v rozmezí 20 - 60 euro [3][4][5] podle typu 

modulu. Pokud tedy uživatel bude požadovat komunikaci např. pomocí 

technologie LoRa v jednom slotu a přes sběrnici RS-485 ve druhém, cena 

systému vzroste na 154 euro. Pro srovnání, cena předchozí uváděné rozšiřující 

desky pro technologii LoRa se pohybuje okolo 30 euro. 
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3. Pouze jeden slot na desce je kompatibilní s moduly používajícími logickou 

úroveň 3,3 V. Uživatel tedy může sloty snadno zaměnit a poškodit komunikační 

modul. Navíc není možné používat zároveň dva moduly s logickou úrovní 3,3 V, 

což opět komplikuje využitelnost systému. 

 

V době psaní práce tedy na trhu není dostupná žádná rozšiřující deska pro 

platformu Arduino, která by vyhověla všem požadavkům nastíněným v úvodu. 
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2 ZÁKLADY BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE 

NA PLATFORMĚ ARDUINO 

2.1 Platforma Arduino 

Pod pojmem „platforma Arduino” se běžně rozumí skupina jednodeskových 

mikrokontrolérů založená na 8-bitových mikrokotrolérech rodiny AVR1. Celá platforma 

je open-source pod licencemi GNU Lesser General Public License (LGPL)  

a GNU General Public License (GPL) pro software a Creative Commons Attribution 

Share-Alike pro hardware [6]. Tyto licence umožňují komukoliv vyrábět a používat 

počítače Arduino pro komerční i nekomerční účely. 

Součástí platformy Arduino je kromě samotných jednodeskových počítačů  

i jednoduché vývojové prostředí. Jako programovací jazyk je v tomto prostředí použit 

dialekt jazyka C++ někdy nazývaný Wiring. Z hlediska syntaxe jsou oba jazyky 

totožné, rozdíl je pouze v základní struktuře programu. Programy pro AVR napsané  

v jazyce C/C++ typicky obsahují jednu hlavní funkci main a standardní knihovny: 

 

#define F_CPU 16000000UL     //frekvence procesoru 
#include <avr/io.h>          //periferie mikrokontroleru 
#include <util/delay.h>      //zpozdovaci funkce 
  
int main(void)               //hlavni funkce 
{ 

DDRB |= (1<<DDB5);        //nastaveni portu B 
while(1)                  //nekonecna smycka 
{ 

    PORTB |= (1<<PORTB5);    //nastaveni log. 1 na PORTB5 (LED) 
    _delay_ms(1000);         //cekani 1 s 
    PORTB &= ~(1<<PORTB5);   //nastaveni log. 0 na PORTB5 (LED) 
    _delay_ms(1000);         //cekani 1 s 

} 
} 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 V posledních letech se objevily také počítače Arduino založené na architektuře ARM. Nicméně 

verze založené na architektuře AVR jsou stále masivně rozšířené, zejména díky své jednoduchosti  

a množství kompatibilních zařízení. Tato práce se tedy verzemi s architekturou ARM nezabývá. 
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Naproti tomu programy pro Arduino obsahují dvě základní funkce, setup a loop: 

 

void setup() {               //implementace funkce setup 
pinMode(13, OUTPUT);      //nastaveni pinu s LED diodou 

} 
  
void loop() {                //implementace funkce loop 

digitalWrite(13, HIGH);   //nastaveni log. 1 na pin 13 (LED) 
delay(1000);              //cekani 1 s 
digitalWrite(13, LOW);    //nastaveni log. 0 na pin 13 (LED) 
delay(1000);              //cekani 1 s 

} 
 

Jak už názvy napovídají, funkce setup se provede pouze jednou při spuštění 

programu, zatímco funkce loop se vykonává v nekonečné smyčce. Obě dvě jsou volány 

z vnější funkce main, a ve skutečnosti má tedy program pro Arduino stejnou strukturu 

jako standardní programy pro AVR napsané v C++. Funkce main se ale nachází v jiném 

souboru, než funkce setup a loop a je tedy před uživatelem skrytá. Její struktura je 

následující: 

 

#include <Arduino.h>         //definice funkci a konstant 

  
int main(void)               //hlavni funkce 
{ 

setup();                  //volani funkce setup 

 
for(;;) {                 //nekonecna smycka 
loop();                   //volani funkce loop 

} 
 

return 0;               //navratova hodnota (nedosazitelna) 
} 

 

Díky tomuto rozdělení funkce main a množství knihoven pro zjednodušení 

ovládání periferií mikrokontrolérů AVR je programování počítačů Arduino velice 

intuitivní. Proto se tato platforma velice často využívá jako jednoduchý úvod do 

problematiky programování mikrokontrolérů. Oba výše uvedené příklady programu 

mají stejnou funkci: blikání LED diodou připojenou na kontakt 19 mikrokontroléru 

ATmega328P. Program napsaný pro Arduino ale využívá vyšší úroveň abstrakce a je 

tedy lépe čitelný, zejména pro začátečníky. 

Z hardwarového hlediska je velkou výhodou platformy Arduino standardizované 

rozložení vstupně-výstupních kontaktů na desce, což je možné vidět na obrázku 2.1. To 

otevírá možnost vyrábět rozšiřující desky s jistotou, že budou fungovat na všech 

počítačích Arduino, a to bez ohledu na konkrétní typ mikrokontroléru. Například 

rozšiřující deska vyvinutá původně pro variantu Arduino Uno (mikrokontrolér 

ATmega328P) tak bude fungovat i na verzi Arduino Mega (ATmega2560) nebo 

Arduino Leonardo (ATmega32U4). 
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Obrázek 2.1 Rozložení vývodů na mikropočítači Arduino Uno, revize 3. [12]. 

2.2 Možnosti bezdrátové komunikace na platformě Arduino 

Jako příklady bezdrátové komunikace byly vybrány tři různé moduly založené na třech 

různých technologiích. Moduly byly zvoleny tak, aby měly rozdílné přenosové 

rychlosti, určení i dosah. Konkrétně je v této práci zastoupena technologie Bluetooth 

pro komunikaci na krátkou vzdálenost, Wi-Fi pro střední dosahy a LoRa pro aplikace, 

které vyžadují nízkou spotřebu a dlouhý dosah. 

2.2.1 Bluetooth modul HC-05 

Bluetooth je bezdrátová technologie určená pro přenos dat na vzdálenosti maximálně 

několika metrů. Modul HC-05 je založen na obvodu BC417 od společnosti Cambridge 

Silicon Radio [7]. Výrobce uvádí přenosové rychlosti až do 3 megabitů za sekundu. 

Obvod BC417 zahrnuje podporu jak pro jednoduché datové přenosy, tak i pro 

přenosy zvuku. Protože se tato práce soustředí na jednoduché mikrokontroléry, bude 

využit pouze datový přenos pomocí sběrnice UART. Po spárování s jiným Bluetooth 

modulem se tedy HC-05 bude chovat jako sériová linka - veškerá data budou 

asynchronně odesílána na druhý modul (nebo z něj přijímána). 
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2.2.2 Wi-Fi modul ESP8266 

Modul ESP8266 společnosti Espressif [8] zažil v nedávné době obrovský nárůst 

popularity, ne nepodobný tomu, kterým prošla před několika lety platforma Arduino. Je 

to dáno několika faktory, jedním z těch nejvýznamnějších je pravděpodobně cena, která 

v době psaní práce většinou nepřesahuje 100 Kč. Pro srovnání, základní počítač 

Arduino (verze Uno) je v oficiální distribuci prodáván za 20 €, klony je pak možné 

pořídit za cenu zhruba poloviční. Srovnání obvodu ESP8266 s Arduinem je na místě, 

protože tento modul obsahuje integrovaný mikrokontrolér. Ten je navíc možné 

programovat ze stejného vývojového prostředí a stejným jazykem jako Arduino. 

Nevýhodou obvodu ESP8266 je neexistence jednotného hardware. Přestože 

samotný čip je vyráběn pouze firmou Espressif, je osazován na nejrůznější desky 

dalších výrobců a nenabízí tedy stejnou hardwarovou kompatibilitu, jako Arduino.  

V této práci je využit modul ESP-07 [9], který kromě obvodu ESP8266 obsahuje také 

základní periferní součástky a jednoduchou anténu. Pro komunikaci Arduina s modulem 

je využita sběrnice UART. 

2.2.3 LoRa modul SX1278 

Modul SX1278 [10] od společnosti Semtech je založen na bezdrátové technologii LoRa. 

Tato proprietární CSS modulace je zaměřena na minimalizaci spotřeby při zachování 

dlouhého dosahu přenosu: výrobce uvádí, že moduly mají při vysílání spotřebu 9,9 mA 

[10]. Jejich dosah přitom může být až v řádu kilometrů. To je pochopitelně vykoupeno 

velice nízkými přenosovými rychlostmi: od stovek bitů za sekundu (pro snížené dosahy) 

až po pouhé jednotky bitů za sekundu (pro kilometrové vzdálenosti). 

Modul SX1278 spadá do produktové řady SX127x, ve které existují dvě základní 

větve: SX1278 a SX1272. Obě větve mají téměř totožné funkce, odlišují se pouze  

v některých nastaveních. Každá větev dále obsahuje několik dalších variant, nicméně 

rozdíly mezi nimi jsou z uživatelského hlediska zanedbatelné. Modul SX1278 je v této 

práci uváděn jako příklad, nicméně stejné závěry platí i pro ostatní produkty z řady 

SX127x. 

Na rozdíl od výše uvedeného modulu ESP8266 neobsahuje SX1278 vlastní 

mikrokontrolér. Chová se tedy pouze jako rozhraní pro bezdrátovou komunikaci a vždy 

vyžaduje přítomnost vnějšího řídícího systému. 
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3 NÁVRH ROZŠIŘUJÍCÍ DESKY 

3.1 Požadavky na zařízení 

Hlavním požadavkem je, aby výsledné zařízení bylo co nejvíce univerzální. Většina 

jednodeskových počítačů Arduino využívá logickou úroveň 5 V - logické jedničce 

odpovídá analogové napětí 5 V. Protože velká část na trhu dostupných bezdrátových 

modulů funguje na logické úrovni 3,3 V, bude nutné, aby shield obsahoval logické 

převodníky z 3,3 V na 5 V. Uživatel však musí mít možnost používat i 5 V moduly  

a shield tedy musí obsahovat i mechanismus, který uživateli umožní tento převodník 

“obejít” a připojit moduly přímo k Arduinu. 

Shield také musí být kompatibilní s oběma nejrozšířenějšími počítači Arduino,  

a sice s verzemi Uno i Mega. Rozložení konektorů je na platformě Arduino z větší části 

jednotné, jedinou překážkou je v tomto ohledu umístění sběrnice SPI. Ta je na verzi 

Uno umístěná na pinech 13, 12 a 11. Na verzi Mega je však přesunuta na piny 50, 51  

a 52. Tyto piny jsou mimo oblast pinů, na kterých bude připojená rozšiřující deska  

(na obrázku 3.1 vyznačena černou přerušovanou čarou). Z toho důvodu je nutné pro 

sběrnici SPI na desce vytvořit samostatný konektor. Ten uživateli umožňuje přivést 

sběrnici na piny 13, 12 a 11 při použití verze Arduino Uno, nebo na piny 50, 51 a 52 při 

použití verze Arduino Mega (například použitím kabelových propojek). 

 

Obrázek 3.1 Srovnání pozic sběrnice SPI (vyznačena červeně). [12][19]. 
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Dále je nutné zajistit napájení pro komunikační moduly. Přestože Arduino Uno  

i Mega obsahuje regulátory pro 3,3 V i 5 V, nemají tyto regulátory dostatečný výkon 

pro pokrytí odběru některých modulů. Nejvyšší nároky na napájení z hlediska použité 

komunikační technologie kladou GSM moduly. Například odběr často používaného 

modulu SIM800C může špičkově dosáhnout až 2 A, typicky při registraci do GSM sítě 

[11]. Toto špičkové zatížení je možné částečně potlačit použitím vyhlazovacího 

kondenzátoru, přesto však je nutné na desku umístit dva regulátory schopné pokrýt 

spotřebu obou modulů. 

Pro připojení samotných komunikačních modulů je použit jednotný konektor. Na 

tomto konektoru je umístěno napájení, sběrnice SPI, I2C a UART a dále dva GPIO 

kontakty (General Purpose Input/Output) pro využití například jako zdroje přerušení 

pro mikrokontrolér, nebo pro další funkce nabízené daným komunikačním modulem. 

Protože by shield měl být co nejdostupnější, neměly by výrobní náklady 

přesáhnout hranici 600 Kč za kus. Všechny použité SMD komponenty by také měly být 

osaditelné ručním pájením, což vylučuje použití některých SMD pouzder, zejména typu 

BGA. 

3.2 Blokové schéma zařízení 

Na základě výše uvedených požadavků bylo sestaveno blokové schéma, uvedené na 

obrázku 3.2. Oblast vyznačená přerušovanou čárou je součástí rozšiřující desky. 

Červené spoje mezi bloky znázorňují napájení, černé spoje znázorňují datová spojení. 

 

Obrázek 3.2 Blokové schéma rozšiřující desky. 
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3.3 Výběr součástek 

Z blokového schématu na obrázku 3.2 je patrné, že je nutné vybrat konkrétní obvody 

pro napájecí regulátory a logické převodníky. Také musí být navržen nějaký typ 

konektoru pro připojení komunikačních modulů a v neposlední řadě musí být uživateli 

dána možnost nastavit logickou úroveň a napájecí napětí. 

3.3.1 Napájecí regulátory 

Hlavním požadavkem na napájecí regulátory je dostatečný výkon. Dále by regulátory 

měly mít dostatečný rozsah vstupního napětí. Protože jsou napájeny ze stejného zdroje 

jako Arduino, je nutné, aby byl rozsah vstupního napětí regulátorů stejný nebo větší než 

rozsah vstupního napětí Arduina. Doporučené vstupní napětí Arduina je 7 - 12 V, 

maximální rozsah je 6 - 20 V [12]. Dále by oba regulátory měly být v SMD pouzdře, 

zejména kvůli zachování minimální velikosti. 

Na základě těchto požadavků byly zvoleny regulátory řady KF firmy 

STMicroelectronics [13], konkrétně KF33BDT-TR pro napájení 3.3 V modulů  

a KF50BDT-TR pro napájení 5 V modulů. Tyto regulátory mají maximální výstupní 

proud 1 A, což by při současném použití vyhlazovacích kondenzátorů mělo být 

dostatečné pro všechny moduly uváděné v kapitole 2. Navíc mají tyto regulátory 

poměrně nízký pokles výstupního napětí v zátěži: katalogový list uvádí pokles 400 mV 

při odběru 0,5 A. Maximální vstupní napětí regulátorů KF je 20 V, tedy shodné  

s maximálním napájecím napětím Arduina. Oba regulátory jsou dostupné v několika 

pouzdrech, včetně SMD pouzder typu TO-252-3. 

3.3.2 Konektor pro komunikační moduly 

Konektor pro připojení komunikačních modulů musí mít dostatek kontaktů pro sběrnice 

SPI (4 kontakty), I2C (2 kontakty) a UART (2 kontakty). Dva kontakty musí být také 

vyhrazeny pro GPIO a dva další pro napájení. Celkem tedy musí konektor obsahovat 

minimálně 12 kontaktů. Dále je nutné zvolit prostorové rozložení tohoto konektoru. Zde 

existují dvě základní možnosti: buď využít konektoru již existujícího, nebo navrhnout 

konektor vlastní. 

Jasnou výhodou hovořící pro vlastní návrh konektoru je větší volnost při návrhu 

samotné desky. Již rozložení vývodů Arduina je standardizované a bude představovat 

jistý omezující faktor. Naproti tomu však takový nový - ve své podstatě „proprietární” - 

konektor nebude kompatibilní s žádnými již existujícími bezdrátovými moduly, což 

značně sníží praktickou využitelnost výsledného shieldu. 

Pokud by byl použit již existující konektor, musí splnit všechny výše uvedené 

požadavky. Rozšiřujících deska Multiprotocol Radio Shield (uvedena jako příklad  

v kapitole 1) využívá připojení modulů pomocí konektorů, které tyto požadavky 

částečně splňují. Tyto konektory jsou založené na bezdrátových komunikačních 

modulech XBee, které se zejména v posledních letech těší velké popularitě. Originální 

zařízení XBee jsou vyráběny společností Digi, nicméně díky faktu, že rozložení vývodů 

je standardizované, existuje na trhu celá řada modulů jiných výrobců. Ty mohou být 

založeny na jiné komunikační technologii, ale zůstávají navzájem kompatibilní. 
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Obrázek 3.3 Standardní rozložení vývodů modulu Xbee [14]. 

Konektory pro moduly XBee mají 20 vývodů a požadavek na minimální počet 

kontaktů tedy bohatě splňují. Většina modulů kompatibilních s XBee využívá  

ke komunikaci s externím systémem sběrnici UART na vývodech 2 (Tx - Asynchronous 

Transmit) a 3 (Rx - Asynchronous Receive). Navíc je specifikováno umístění sběrnice 

SPI na vývodech 4 (MISO - Master In, Slave Out), 11 (MOSI - Master Out, Slave In),  

17 (CS - Chip Select) a 18 (SCK - Serial Clock). 

 

Obrázek 3.4 Rozložení vývodů navrženého konektoru. 
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Na základě konektorů pro moduly XBee byl tedy navržen konektor uvedený na 

obrázku 3.4. Napájení a sběrnice UART a SPI přímo odpovídají rozložení vývodů 

původního konektoru. Zbývající kontakty pro dva GPIO piny byly umístěny na vývody 

5 a 9, protože na modulech XBee jsou na těchto vývodech signály pro resetování 

modulu (RESET) a pro uvedení modulu do režimu spánku (SLEEP_RQ) [14]. Tyto 

funkce modulů XBee jsou tedy dostupné i na navrhované rozšiřující desce. Vývody 

označené NC nejsou připojeny. 

Pro sběrnici I2C byly zvoleny vývody 19 (SCL - Serial Clock) a 20 (SDA - Serial 

Data). Na standardním konektoru XBee jsou kontakty 19 a 20 využity pro analogové 

vstupy, digitální vstupně-výstupní kontakty nebo některé volitelné funkce. Na vývodu 

19 byl na modulech XBee umístěn signál Attention sběrnice SPI. Tento signál není  

v implementaci sběrnice SPI v mikropočítačích Arduino podporován a není tedy nutné 

tuto funkci zachovat ani v navrženém konektoru. Na pinu 20 byla umístěna funkce 

Commissioning Button, která představuje vstup pro tlačítko. Pokud není modul XBee 

připojen k vnějšímu řídícímu systému, je toto tlačítko použito při instalaci a uvedení 

modulu do provozu. Oba tyto piny je tedy možné využít aniž by hrozil konflikt  

s důležitými funkcemi modulů XBee. 

Konektor XBee je fyzicky tvořen pinovými lištami s roztečí 2 mm. Většina 

rozšiřujících desek pro Arduino je navrhována tak, aby na ně bylo možné ze shora 

připojit další rozšiřující desky. Z toho důvodu by výsledný konektor neměl být příliš 

vysoký a musí být tedy použity nízké pinové lišty. 

3.3.3 Logické převodníky 

Centrálním prvkem celé rozšiřující desky jsou logické převodníky zajišťující propojení 

Arduina a komunikačních modulů. Jedním z požadavků na desku je kompatibilita  

se dvěma nejčastějšími logickými úrovněmi: 3,3 V a 5 V. Je tedy nutné navrhnout 

obvod, který bude schopný převádět z 3,3 V nebo 5 V logiky komunikačního modulu na 

5 V logiku Arduina a bude kompatibilní se sběrnicemi SPI a UART. V rámci návrhu 

rozšiřující desky byly vyzkoušeny následující dvě možnosti. 

 



 14 

1. Použití kombinace převodníku z 3,3 V na 5 V a bufferu. Pokud by uživatel 

připojil modul s 3,3 V logikou, signály by procházely skrze převodník (viz 

obrázek 3.5). Pokud by byl připojen modul s 5 V logikou, byl by převodník 

odpojen a signály by procházely skrze buffer, jak je ukázáno na obrázku 3.6. 

Díky přítomnosti bufferu by v tomto řešení bylo nutné oddělit data podle směru 

jejich toku. Jedna kombinace převodníku a bufferu by sloužila pro data 

vystupující z modulu, druhá pro data vstupující. Jako příklad tohoto systému 

byla vyzkoušena kombinace obvodu TXB0108 [15] pro logický převodník  

a SN74HC245 [16] pro buffer. 

 

Obrázek 3.5 Konfigurace pro modul s logickou úrovní 3,3 V. 

 

Obrázek 3.6 Konfigurace pro modul s logickou úrovní 5 V. 
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2. Použití převodníku s nastavením referenčního napětí. Toto napětí by nastavil 

uživatel podle typu připojeného modulu. Bylo by tedy nutné použít logický 

převodník, který na obou svých portech umožňuje nastavení 5 V. Pokud by však 

tento převodník byl obousměrný, bylo by možné použít jediný obvod pro signály 

vstupní i výstupní, což značně zjednodušuje návrh. Jediným běžně dostupným 

převodníkem, který vyhovuje všem těmto požadavkům, je obvod MAX3001 

[17]. 

 

 

Obrázek 3.7 Konfigurace pro modul s logickou úrovní 3,3 V. 

 

Obrázek 3.8 Konfigurace pro modul s logickou úrovní 5 V. 

Oba předchozí přístupy byly vyzkoušeny v zapojení na kontaktním poli. Přestože 

obě varianty prokázaly funkčnost pro sběrnice SPI a UART, první řešení vyžaduje větší 

počet součástek, protože musí být oddělené vstupní a výstupní signály. Na jednu 

rozšiřující desku by byly potřeba minimálně dva převodníky TXB0108 a dva buffery 

SN74HC245. Tento počet by se navíc ještě zdvojnásobil, pokud by měl být dodržen 
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požadavek na oddělení konektorů, tedy aby bylo možné mít v jednom konektoru 

nastavenou logickou úroveň 3,3 V a ve druhém 5 V. 

Naproti tomu řešení s obvodem MAX3001 všechny požadavky splňuje už při 

použití pouhých dvou převodníků - jeden na každý konektor. Základním důvodem pro 

výběr tohoto konkrétního obvodu byla možnost mít na obou portech referenční napětí  

5 V. Navíc, na rozdíl od většiny dalších obousměrných převodníků, má MAX3001 

oddělené kanály. To prakticky znamená, že jediným převodníkem je možné přenášet jak 

vstupní, tak i výstupní signály. Převodníky jako TXB0108 jsou sice označovány jako 

obousměrné, prakticky jsou však schopny přenášet signály pouze jedním směrem 

najednou - všechny signály budou přenášeny buď z portu A na port B nebo naopak. 

Obvod MAX3001 umí signály oddělit a část přenášet jedním směrem, část směrem 

opačným. 

V žádném z výše uvedených přístupů není zahrnuta sběrnice I2C. To je dáno tím, 

že bez sběrnice I2C budou stačit 8-kanálové převodníky (4 kanály pro SPI, 2 pro UART 

a 2 pro GPIO). Zahrnutí sběrnice I2C do tohoto převodníku by požadovaný počet 

kanálů zvýšilo na 10. To značně zužuje již omezený výběr, protože většina logických 

převodníků má počet kanálů v řadě mocnin dvojky - 2, 4 nebo 8. Proto bude lepší 

převod sběrnice I2C řešit specializovaným obvodem. Byl zvolen obvod PCA9507 [18], 

opět proto, že jako jeden z mála dovoluje na obou svých portech nastavit referenční 

napětí 5 V. 

Celkem tedy jsou na jeden kus rozšiřující desky potřeba dva převodníky MAX3001 

a dva převodníky PCA9507. 

3.3.4 Uživatelská konfigurace shieldu 

V předchozích kapitolách nebylo řešeno, jakým způsobem bude uživatel vybírat typ 

napájení, logickou úroveň a typ Arduina, ke kterému chce desku připojit. Toho by bylo 

možné dosáhnout například pomocí malých přepínačů. Rozšiřující desky pro Arduino 

ovšem častěji používají pinové lišty s roztečí 2,54 mm a zkratovací propojky, což je 

ukázáno na obrázku 1.1. Přestože se toto řešení může ve srovnání s přepínačem zdát 

poněkud primitivní, má dvě základní výhody. Za prvé je velice levné a za druhé  

se nemůže stát, že omylem dojde k přepnutí konfigurace za běhu. 
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3.4 Schématický návrh 

Následující schémata jsou pouze výňatky zobrazující detaily jednotlivých částí návrhu. 

Kompletní schéma je uvedeno v příloze A.1. 

 

Obrázek 3.9 Schéma napájecí části rozšiřující desky. 

Připojení zdroje napětí - např. baterie - je řešeno pomocí dvoumístné šroubovací 

svorkovnice. Na schématu výše je označena jako POWER_IN. Vstupní napětí (VIN) je 

současně připojeno i na vstup VIN na Arduinu. Regulátory tedy budou napájeny  

i pokud uživatel k napájení využije 2,1 mm JACK nebo USB konektor na samotném 

Arduinu. Pro vyhlazení případného zvlnění vstupního nebo výstupního napětí jsou 

přidány tantalové kondenzátory. Zbytek zapojení se řídí doporučením z katalogového 

listu regulátorů KF33BDT a KF50BDT [13]. 
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Obrázek 3.10 Schéma logického převodníku pro sběrnice SPI a UART. 

Také zapojení převodníku logických úrovní MAX3001 se řídí příslušným 

katalogovým listem [17]. Protože není nutné tento obvod vypínat, je povolovací vstup 

EN připojen přímo na referenční napětí modulu, tedy pin 2 (VL). Na vstupy  

s označením VLx jsou přivedeny signály vedoucí ke konektoru. Vstup VCC je připojen 

na referenční napětí 5 V z mikrokontroléru Arduino. Analogicky, vstupy VCCx jsou 

signály sběrnic SPI a UART připojené k Arduinu. Kvůli stabilizaci počáteční úrovně na 

UART sběrnici je na lince Tx připojen „pull-up” rezistor. Ten zajistí, že během 

spouštění je na této lince stabilní logická jednička. 

 

Obrázek 3.11 Schéma logického převodníku pro sběrnici I2C. 

Protože klidový stav sběrnice I2C je logická jednička na linkách SDA i SCL, 

zapojení logického převodníku PCA9507 také obsahuje „pull-up” rezistory, a to na 

obou portech převodníku. Port A je připojen ke konektoru pro bezdrátový modul, port B 

k Arduinu. 
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3.5 Návrh DPS 

Podobně jako schémata, tak i návrhy DPS rozšiřující desky i modulů jsou součástí 

přílohy. Na následujícím obrázku je zobrazeno pouze umístění komponent a servisní 

potisk. 

 

Obrázek 3.12 Rozložení komponent a servisní potisk horní strany DPS rozšiřující desky. 

V levém spodním rohu rozšiřující desky je svorkovnice pro připojení externího 

napájení. Ve spodní části, v blízkosti této svorkovnice, se nachází napájecí regulátory 

(IC1 a IC2). Dále jsou v pravé spodní části shieldu umístěny pinové lišty pro 

uživatelskou konfiguraci: lišta vlevo (PWR) slouží pro nastavení napájení, lišta vpravo 

(LOG) pro nastavení logické úrovně. Ve střední části shieldu se nachází konektory  

pro připojení samotných komunikačních modulů. V tomto prostoru se také nachází 

logické převodníky (U1 až U4). V horní části shieldu je pak umístěna pinová lišta 

(U/M) pro zajištění kompatibility s verzemi Arduino Uno a Mega. 

Na  obrázku 3.13 jsou uvedeny návrhy DPS pro komunikační moduly: zleva  

HC-05, ESP8266 (ve verzi ESP-07) a SX1278. V zásadě tyto DPS slouží pouze pro 

připojení modulu do shieldu. Protože ESP8266 má integrovaný mikrokontrolér, 

obsahuje tato DPS navíc konektor, který uživateli umožní nahrát novou verzi firmware, 

pokud by to bylo vyžadováno. SX1278 žádný integrovaný mikrokontrolér neobsahuje  

a konektor tedy není nutný. Neobsahuje však žádnou anténu a je tedy přidán malý 

koaxiální konektor. Aby bylo minimalizováno riziko špatného nastavení shieldu ze 

strany uživatele, jsou na horní straně všech modulů vypsána jejich logická a napájecí 

napětí. 
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Obrázek 3.13 Rozložení komponent a servisní potisk DPS pro komunikační moduly. 
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4 REALIZACE ROZŠIŘUJÍCÍ DESKY 

V průběhu bakalářské práce byly vytvořeny dvě vývojové verze rozšiřující desky. DPS 

pro obě tyto verze byly vyrobeny formou nízkoobjemové prototypové výroby  

(tzv. “pool”). Na obrázku 4.1 je zobrazena neosazená první verze hlavní části celého 

systému, tedy samotného shieldu. Na obrázku 4.2 jsou pak zobrazeny neosazené DPS 

pro komunikační moduly. 

 

Obrázek 4.1 Neosazená DPS první verze rozšiřující desky. 

 

Obrázek 4.2 Neosazené DPS první verze komunikačních modulů. 
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Po osazení shield prokázal funkčnost základních celků: oba převodníky 

bezproblémově fungovaly pro sběrnice I2C a SPI a také regulátory dokázaly napájet 

více modulů najednou. Nicméně tato první verze odhalila také některé návrhové 

nedostatky: 

 

1. Během exportu výrobních podkladů z návrhového systému Eagle došlo k chybě, 

díky které vyexportované materiály neobsahovaly jednu z vrstev servisního 

potisku. Na rozšiřující desce tedy chybí popisky označující jednotlivé signály na 

pinových lištách. Přestože tato chyba nemá vliv na funkčnost, značně zvyšuje 

riziko špatné konfigurace ze strany uživatele. 

 

2. V původním návrhu došlo k záměně napájecích regulátorů - regulátor KF33  

s výstupem 3,3 V byl připojen na linku označenou jako „5V” a naopak. V praxi 

to znamenalo, že pokud by uživatel na pinové liště „PWR” zvolil napájecí napětí 

5 V, k modulu by ve skutečnosti bylo přivedeno napětí 3,3 V. Při zohlednění této 

chyby je tedy možné shield nadále používat, tato chyba však představuje reálné 

riziko záměny napájecích napětí a následného poškození bezdrátového modulu. 

 

3. Při opakovaném připojování a odpojování napájení se zapojeným modulem 

ESP8266 docházelo k „zamrznutí” tohoto modulu - přestože modul měl 

napájení, jeho vnitřní mikrokontrolér správně nenastartoval a následně 

neodpovídal na příkazy odeslané po sběrnici UART. Bylo zjištěno, že  

v takovýchto případech se Tx linka dostává do nedefinovaného stavu s hodnotou 

napětí přibližně kolem hodnoty 0,5 V. Tento efekt se podařilo odstranit přidáním 

pull-up rezistoru mezi linku Tx modulu a referenční napětí logických 

převodníků. Po této úpravě je komunikace s modulem ESP8266 spolehlivá. Na 

další modul využívající sběrnici UART (Bluetooth modul HC-05) úprava 

neměla žádný vliv. 

 

 

Všechny výše uvedené nedostatky byly vyřešeny ve druhé verzi rozšiřující desky  

a komunikačních modulů. Neosazená DPS shieldu je zobrazena na obrázku 4.3, 

komunikační moduly pak na obrázku 4.4. 
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Obrázek 4.3 Neosazená DPS druhé verze rozšiřující desky. 

 

Obrázek 4.4 Neosazené DPS druhé verze komunikačních modulů. 

Jedním z požadavků formulovaných v podkapitole 3.1 bylo, aby veškeré 

komponenty byly osaditelné ručním pájením. Z tohoto pohledu je nejkomplikovanější 

osazení logických převodníků v pouzdrech typu TSSOP a připájení napájecích 

regulátorů díky velké tepelné kapacitě. Všechny tyto komponenty se však ručně osadit 

podařilo, jak je vidět na obrázku 4.5. 
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Obrázek 4.5 Osazená rozšiřující deska. 
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5 OVLÁDACÍ KNIHOVNA 

Součástí práce je i knihovna pro platformu Arduino, která umožňuje jednoduché 

ovládání všech komunikačních modulů pomocí jednotného rozhraní. Tato knihovna je 

napsána v jazyce C++, její zdrojový kód je součástí elektronické přílohy práce. 

5.1 Požadavky na knihovnu 

Požadavky na výsledné softwarové řešení do jisté míry odrážejí požadavky, které byly 

vzneseny na hardware: co nejjednodušší použití a co nejvyšší univerzálnost. Pro 

knihovnu to znamená, že musí používat co nejjednodušší rozhraní. Předpokládá se, že 

uživatel je začátečník, a proto by rozhraní nemělo vyžadovat znalosti pokročilých 

vlastností jazyka C++. Mohou však být využity v těch částech knihovny, které nejsou 

uživateli přístupné pomocí rozhraní API. Nepředpokládá se, že začínající uživatel bude 

upravovat zdrojový kód knihovny samotné. 

Rozhraní knihovny by také mělo být co nejvíce jednotné napříč různými 

bezdrátovými moduly - uživatel by měl používat podobné metody s podobnými 

návratovými hodnotami bez ohledu na to, který modul zrovna používá. Tento 

požadavek je samozřejmě možné splnit jen částečně, a to díky faktu, že komunikace 

pomocí různých bezdrátových technologií probíhá výrazně odlišným způsobem. 

Použijeme-li analogii s ISO/OSI modelem, pak různé moduly mohou být na různých 

vrstvách - například modul SX1278 je na linkové vrstvě (umožňuje pouze posílání dat  

v podobě rámců mezi jednotlivými moduly), zatímco modul ESP8266 na vrstvě 

transportní (obsahuje sadu příkazů umožňující používat konkrétní transportní protokoly, 

například TCP nebo UDP). 

Platforma Arduino používá vlastní formát knihoven [20]. Specifikace tohoto 

formátu obsahuje např. definici adresářové struktury knihovny, formát ukládání metadat 

nebo způsob definice klíčových slov, které mají být zvýrazněny ve vývojovém 

prostředí. Přestože tento formát není vyžadován, jeho použití je silně doporučováno. 

Proto by knihovna měla být kompatibilní s aktuální verzí tohoto formátu (rev. 2.1). 

5.2 Popis knihovny 

Podobně jako mnohé další knihovny pro Arduino, i tato využívá přístupů objektového 

programování. Hlavním objektem knihovny je třída KiteShield, jejíž deklarace je  

v souboru KiteLib.h. 

class KiteShield { 

  public: 

    KiteShield(); 

     

    Module* ModuleA; 

    Module* ModuleB; 

}; 

 

extern KiteShield Kite; 
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Implementace třídy KiteShield se nachází v souboru KiteLib.cpp. 

 

KiteShield::KiteShield() { 
  ModuleA = new Module(KITE_CS_A, KITE_TX_A, KITE_RX_A, KITE_INT_0, 

                       KITE_INT_1); 

  ModuleB = new Module(KITE_CS_B, KITE_TX_B, KITE_RX_B, KITE_INT_0, 

                       KITE_INT_1); 
} 

 
KiteShield Kite; 
 

Samotná třída KiteShield obsahuje pouze konstruktor a dvě veřejné instance třídy 

Module. Tyto dva objekty slouží jako reprezentace dvou slotů na shieldu, obsahují 

například definice umístění jednotlivých signálů. Další důležitou součástí souborů 

KiteLib.h a KiteLib.cpp je předem připravená instance třídy KiteShield. Díky tomu 

uživatel nemusí vytvářet instanci sám. Stejný postup platforma Arduino využívá pro 

některé standardní knihovny, například Serial (rozhraní pro komunikaci pomocí sériové 

linky) nebo EEPROM (rozhraní pro zápis a čtení interní EEPROM paměti). 

Výše uvedený kód využívá třídu Module, která tvoří společný základ všech 

specifických tříd různých bezdrátových modulů. Deklarace této třídy se nachází  

v souboru Module.h. Hlavní součástí třídy Module jsou metody pro ovládání všech 

sběrnic, např. metody pro zápis a čtení registrů po sběrnici SPI nebo podpora odesílání 

AT příkazů skrze linku UART. Využití jedné společné třídy minimalizuje duplicitu 

kódu - základní funkce jsou dostupné na jednom místě, a nemusí tedy být 

implementovány pro každý bezdrátový modul zvlášť. Třída každého bezdrátového 

modulu obsahuje soukromou instanci třídy Module, díky které mají všechny moduly  

k těmto základním funkcím přístup. 

Největší částí knihovny jsou třídy reprezentující specifické komunikační moduly, 

tedy třídy ESP8266, SX1278 a HC05. Vytvoření instancí těchto tříd je ponecháno na 

uživateli, protože je vhodné, aby byly vytvářeny pouze instance těch modulů, které jsou 

skutečně zapojeny do rozšiřující desky. Uživatel přitom těmto instancím předá ukazatel 

na jednu z veřejných instancí třídy Module, které jsou součástí třídy KiteShield.  

V následujícím kódu je tedy konstruktoru třídy SX1278 předán ukazatel na instanci 

ModuleA (protože modul SX1278 je na rozšiřující desce připojen do slotu A). 

 

SX1278 lora = Kite.ModuleA; 

 

Konstruktor třídy SX1278 obsahuje jediný parametr, a sice ukazatel na instanci 

třídy Module. Jedná se tedy o implicitní konstruktor, který umožňuje pro vytvoření 

instance použít veřejné instance třídy Module, které jsou součástí třídy KiteShield, tedy 

ModuleA a ModuleB. Tento postup se nazývá inicializace kopírováním (anglicky „copy 

initialization“). Ekvivalentním zápisem by byl následující kód: 

 

SX1278 lora(Kite.ModuleA); 

 

Veřejné metody tříd ESP8266, SX1278 a HC05 představují uživatelské rozhraní,  

a proto mají jednotnou strukturu. Protože všechny moduly vyžadují inicializaci, uživatel 

musí nejprve z funkce setup zavolat inicializační metodu, která je pro všechny 
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komunikační moduly pojmenována begin. Pro různé moduly má tato metoda různé 

parametry, například modulu ESP8266 je možné nastavit modulační rychlost  

(“baud rate”). Návratová hodnota této funkce je typu uint8_t (8-bitové celé číslo bez 

znaménka). Pokud funkce vrátí hodnotu 0, pak inicializace komunikačního modulu 

proběhla v pořádku. Nenulová návratová hodnota signalizuje chybu, kterou může 

uživatel vyhodnotit za běhu programu. Tento systém používá i většina ostatních metod 

uživatelského rozhraní. 

 

#include "KiteLib.h" 

 

SX1278 lora = Kite.ModuleA; 

ESP8266 wifi = Kite.ModuleB; 

 

void setup() { 

  byte state = lora.begin();    //inicializace modulu SX1278 

  if(state == ERR_NONE) {       //probehla v poradku 

     

  } else {                      //doslo k chybe 

     

  } 

 

  state = wifi.begin(9600);     //inicializace modulu ESP8266 

  if(state == ERR_NONE) {       //probehla v poradku 

     

  } else {                      //doslo k chybe 

     

  } 

} 

 

void loop() { 

 

} 

Strukturu celé knihovny shrnuje následující diagram. Je z něj patrné, že knihovnu 

je možné velmi snadno rozšířit pro další bezdrátové moduly. Pro implementaci nového 

modulu je nutné pouze vytvořit novou třídu (podobně, jako jsou řešeny třídy ESP8266, 

SX1278 a HC05), přičemž velká část funkcí pro ovládání sběrnic zůstává dostupná ve 

třídě Module. 
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Obrázek 5.1 Diagram knihovny. 

5.3 Příklady použití 

5.3.1 Bluetooth modul HC-05 

Z uživatelské hlediska je ovládání Bluetooth modulu HC-05 velice jednoduché, protože 

se modul chová v podstatě jako sériová linka. Všechny veřejné metody jsou tedy stejné, 

jako ve standardní knihovně Serial. Následující fragment kódu ukazuje inicializaci 

modulu HC-05 na modulové rychlosti 9600 baud a vypsání řetězce “Hello World!”, 

následovaného znaky pro ukončení řádku (“\n\r”). 

 

#include "KiteLib.h" 

 

HC05 bt = Kite.ModuleA;         //inicializace tridy HC05 kopirovanim 

 

void setup() { 

  bt.begin(9600);               //inicializace modulu HC05 

} 

 

void loop() { 

  bt.println("Hello World!");   //vypsani retezce 

  delay(1000);                  //cekani 1 s 

} 



 29 

5.3.2 Wi-Fi modul ESP8266 

Ovládání modulu ESP8266 je o něco komplikovanější než v případě modulu 

předchozího. Inicializace modulu se provádí opět pomocí metody begin, jejímž 

argumentem je modulová rychlost komunikace po sběrnici UART - v následujícím 

příkladu 9600 baud. 

 

#include "KiteLib.h" 

 

ESP8266 wifi = Kite.ModuleA; 

 
void setup() { 

  byte state = wifi.begin(9600);      //inicializace modulu ESP8266 

  if(state != ERR_NONE) {             //doslo k chybe 

    while(true);                      //nekonecna smycka 

  } 

 

  state = wifi.join("SSID", "heslo"); //pripoj se k siti 

  if(state != ERR_NONE) {             //doslo k chybe 

    while(true);                      //nekonecna smycka 

  } 

} 

 

void loop() { 

  String response; 

   

  //odesli HTTP GET pozadavek na testovaci HTTP server 

  int http_code = wifi.HttpGet("http://www.httpbin.org/ip", response); 

   

  if(http_code == 200) {              //HTTP odpoved 200 - OK 

                                      //zpracuj odpoved 

  } else {                            //HTTP chyba 

                                      //zpracuj chybu 

  } 

   

  delay(1000);                        //cekani 1 s 

} 

Dalším nutným krokem je připojení k WiFi síti. Toho uživatel dosáhne voláním 

metody join, jejímiž argumenty jsou SSID a heslo sítě. Pokud metoda begin nebo join 

selže (návratová hodnota je nenulová), nelze předpokládat, že další metody budou 

fungovat a pokračování programu je zabráněno nekonečnou smyčkou. Pokud se obě dvě 

metody provedou úspěšně, může uživatel začít modul používat - například zavoláním 

metody HttpGet která odešle HTTP GET požadavek na specifikovanou URL adresu  

a uloží odpověď serveru. Veškerá správa spojení přitom probíhá na úrovni knihovny, 

potažmo samotného modulu - uživatel se tedy nemusí starat například o navázání TCP 

spojení a jeho následné ukončení. Metoda HttpGet pak vrátí HTTP kód odpovědi, např. 

200 pro bezchybnou odpověď, nebo 404 pokud zdroj specifikovaný URL adresou nebyl 

na serveru nalezen. Metody protokolu HTTP (konkrétně HttpGet a HttpPost) tedy tvoří 

drobnou vyjímku ze systému návratových hodnot popsaného v kapitole 5.2 - správné 

vykonání metody je oznámeno návratovou hodnotou 200, nikoliv 0 jako v případě 

zbytku uživatelského rozhraní. 
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Protokol HTTP není optimalizován pro systémy s malým objemem paměti RAM. 

Samotná hlavička odpovědi může snadno dosáhnout velikosti v řádu stovek bajtů, což je 

podstatná části paměti dostupné na mikropočítači Arduino Uno (2 kB). Je tedy 

ponecháno na uživateli, aby se dotazoval pouze serverů, u kterých může zajistit 

dostatečně malou velikost hlavičky. 

Alternativou je využití vhodnějšího protokolu, např. MQTT (Message Queuing 

Telemetry Transport). Tento protokol byl vyvinut pro aplikace, které mají omezené 

zdroje jako procesorový čas, paměť nebo rychlost připojení k Internetu. Hlavička 

paketů protokolu MQTT je ve srovnání s HTTP velice úsporná, její velikost se 

pohybuje v jednotkách bajtů. Použití tohoto protokolu pro odeslání zprávy na server je 

ukázáno na následujícím příkladu. 

 

#include "KiteLib.h" 

 

ESP8266 wifi = Kite.ModuleA; 

 

void setup() { 

  byte state = wifi.begin(9600);      //inicializace modulu ESP8266 

  if(state != ERR_NONE) {             //doslo k chybe 

    while(true);                      //nekonecna smycka 

  } 

 

  state = wifi.join("SSID", "heslo"); //pripoj se k siti 

  if(state != ERR_NONE) {             //doslo k chybe 

    while(true);                      //nekonecna smycka 

  } 

   
  //pripoj se k testovacimu MQTT serveru "broker.shiftr.io" 

  state = wifi.MqttConnect("broker.shiftr.io", 

                           "ID", 

                           "uzivatel", 

                           "heslo"); 

   

  if(state != ERR_NONE) {             //doslo k chybe 

    while(true);                      //nekonecna smycka 

  } 

} 

 

void loop() { 

  //zverejni novou zpravu "Hello World!" na tema "topic" 

  byte state = wifi.MqttPublish("topic", 

                                "Hello World!"); 

   

  if(state != ERR_NONE) {             //MQTT chyba 

                                      //zpracuj chybu 

  } 

 

  delay(1000);                        //cekani 1 s 

} 

Pro připojení k MQTT serveru slouží metoda MqttConnect, jejíž argumenty jsou 

adresa serveru a ID klienta. Pokud server podporuje autentizaci, může uživatel 

specifikovat i uživatelské jméno a heslo. Ke zveřejnění nové zprávy na MQTT serveru 

slouží metoda MqttPublish, které musí být předány název tématu, u kterého má být 

zpráva publikována a samotná zpráva. 
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5.3.3 LoRa modul SX1278 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1, bezdrátová komunikace pomocí modulu SX1278 

probíhá pomocí rámců, které modul sám sestavuje, vysílá a přijímá. Třída SX1278 

implementuje jednoduché metody pro ovládání vysílání a příjmu. Inicializace modulu je 

opět provedena pomocí metody begin. Ve třídě SX1278 má tato metoda několik 

volitelných argumentů, například nastavení šířky pásma a dalších parametrů modulace 

bezdrátového přenosu. 

 

#include "KiteLib.h" 

 

SX1278 lora = Kite.ModuleA; 

 

 

Packet tx("01:23:45:67:89:AB:CD:EF", //vytvoreni paketu k odeslani 
          "Hello World!");           

 
Packet rx;                           //vytvoreni paketu pro prijem 

 

void setup() { 

  byte state = lora.begin();         //inicializace modulu SX1278 

  if(state != ERR_NONE) {            //doslo k chybe 

    while(true);                     //nekonecna smycka 

  } 

} 

 

void loop() { 

  byte state = lora.transmit(tx);    //odeslání paketu 

  if(state != ERR_NONE) {            //doslo k chybe 

     

  } 

 

  state = lora.receive(rx);          //prijem a ulozeni dat do paketu 

  if(state != ERR_NONE) {            //doslo k chybe 

     

  } 

   

  delay(1000);                        //cekani 1 s 

} 

K odvysílání dat slouží metoda transmit, k jejich příjmu metoda receive. Oběma 

metodám se musí jako argument předat instance třídy Packet. Tato třída je součástí 

knihovny a slouží jako jednoduchý kontejner pro odesílání dat přes moduly SX1278. 

Třída Packet obsahuje 8-bajtovou adresu zdroje paketu, 8-bajtovou adresu cíle a až 240 

bajtů zprávy. Toto omezení je dáno omezenou velikostí interního FIFO bufferu modulů 

SX1278, který dokáže uchovat maximálně 256 bajtů. Zpráva může být ve formě řetězce 

znaků, nebo pouhých binárních dat. Použití třídy Packet usnadňuje uživateli odesílání  

i příjem zpráv, a také umožňuje uživatelské filtrování paketů na základě jejich adresy. 
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5.3.4 Kombinace dvou modulů 

Přestože všechny předchozí příklady využívaly pouze jediný komunikační modul, 

použití dvou modulů zároveň probíhá velice podobným způsobem. Následující kód 

ukazuje příklad použití Bluetooth modulu současně s LoRa modulem SX1278. 

Mikrokontrolér postupně ukládá znaky přicházející přes Bluetooth modul. Jakmile je 

přijat znak pro ukončení řádku (‘\n’), je celý řetězec (vyjma posledního znaku) 

nakopírován do nové instance třídy Packet a následně odvysílán pomocí modulu 

SX1278. 

 

#include "KiteLib.h" 

 

HC05 bluetooth = Kite.ModuleA; 

SX1278 lora = Kite.ModuleB; 

 

void setup() { 

  bluetooth.begin(9600);                   //inicializace modulu HC05 

 

  byte state = lora.begin();               //inicializace modulu 

SX1278 

  if(state != ERR_NONE) {                  //doslo k chybe 

    while(true);                           //nekonecna smycka 

  } 

} 

 

void loop() { 

  bool receivedFlag = false;               //oznaceni prijeti retezce 

  String receivedStr;                      //prijaty retezec 

 

  while(bluetooth.available() > 0) {       //dostupna nova data 

    char receivedChar = bluetooth.read();  //precti jeden znak 

    if(receivedChar != '\n') {             //pokud znak neni '\n' 

      receivedStr += receivedChar;         //pridej znak k retezci 

    } else {                               //prijat znak '\n' 

      receivedFlag = true;                 //cely retezec prijat 

      break;                               //prerus smycku 

    } 

  } 

 

  if(receivedFlag) {                       //byl prijat cely retezec 

    receivedFlag = false;                  //resetuj znacku 

    Packet pack("01:23:45:67:89:AB:CD:EF", //vytvor instanci paketu 

                receivedStr.c_str()); 

    lora.transmit(pack);                   //odvysilej paket 

  } 

} 
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5.4 Metody veřejného rozhraní 

Následující text popisuje nejdůležitější implementované metody a proměnné veřejného 

rozhraní knihovny, včetně jejich argumentů a návratových hodnot. Pokud není uvedeno 

jinak, metoda vrací hodnotu 0 v případě že nedošlo k žádné chybě, zatímco nenulové 

návratové hodnoty značí konkrétní chybový stav. Vyjímku z tohoto pravidla tvoří 

návratové hodnoty 100 až 599, které jsou vyhrazeny pro stavové kódy HTTP. 

5.4.1 Bluetooth modul HC-05 

void HC05::begin(long speed) 

Zahájení komunikace po sériové lince s modulovou rychlostí speed. Funkce nemá 

žádnou návratovou hodnotu. 

 
size_t HC05::write(uint8_t b) 
Zapsání jednoho bajtu b na sériovou linku. Pokud zápis proběhl, funkce vrátí počet 

zapsaných bajtů (v tomto případě vždy 1). 

 
int HC05::read() 
Načtení jednoho bajtu ze sériové linky. Návratová hodnota je bajt, který byl přečten. 

 
int HC05::available() 

Metoda vrátí počet nepřečtených bajtů v Rx bufferu sériové linky. 

 
size_t HC05::print() 
Zápis znaku nebo řetězce znaků na sériovou linku. Tato metoda je několikrát přetížena 

pro podporu zápisu textu nebo čísel v různých soustavách (decimální, binární nebo 

hexadecimální). Návratovou hodnotou je počet zapsaných bajtů. 

 
size_t HC05::println() 
Zápis znaku nebo řetězce znaků na sériovou linku následovaný znaky pro ukončení 

řádku (Carriage Return a Line Feed). Podobně jako předchozí, i tato metoda je 

několikrát přetížena pro podporu zápisu textu a čísel. Návratovou hodnotou je počet 

zapsaných bajtů. 
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5.4.2 LoRa modul SX1278 

float SX1278::dataRate 
Proměnná typu desetinné číslo, ve které je uložena změřená přenosová rychlost 

posledního přijatého paketu v bitech za sekundu. 

 
int8_t SX1278::lastPacketRSSI 

Proměnná typu celé číslo, ve které je uložena hodnota RSSI (Recorded Signal Strength 

Indicator) posledního přijatého paketu. 

 
uint8_t SX1278::begin(Bandwidth bw,  

SpreadingFactor sf,  

CodingRate cr, 

uint16_t addrEeprom) 
Metoda pro inicializaci modulu, všechny argumenty jsou nepovinné. Argumenty bw, sf 

a cr slouží k nastavení parametrů LoRa modulace, zatímco parametr addrEeprom  

k nastavení adresy v EEPROM paměti Arduina, na kterou bude zapsáno 8-bajtové číslo 

identifikující konkrétní modul. 

 
uint8_t SX1278::transmit(Packet& pack) 

Metoda pro odvysílání paketu. Argumentem je adresa vnější instance třídy Packet, která 

představuje odesílaný paket. 

 
uint8_t SX1278::receive(Packet& pack) 
Metoda pro příjem paketu. Argumentem je opět adresa vnější instance třídy Packet, 

která představuje paket, od kterého budou uložena přijatá data. 

 
uint8_t SX1278::sleep() 
Nastavení modulu do režimu spánku z důvodu snížení spotřeby. 

 
uint8_t SX1278::standby() 

Probuzení modulu z režimu spánku.  

 
uint8_t SX1278::setBandwidth(Bandwidth bw) 
Nastavení nové šířky pásma LoRa modulace. Argumentem musí být jedna z hodnot 

výčtového typu Bandwidth, přípustné jsou hodnoty 500 kHz až  7,8 kHz. Tento 

parametr má rozhodující vliv na přenosovou rychlost a dosah vysílání - čím větší šířka 

pásma, tím rychlejší přenos za cenu sníženého dosahu. 

 
uint8_t SX1278::setSpreadingFactor(SpreadingFactor sf) 
Nastavení nové hodnoty rozptylového faktoru LoRa modulace. Argumentem musí být 

jedna z hodnot výčtového typu SpreadingFactor, přípustné jsou hodnoty SF6 až  SF12. 

Také tento parametr výrazně ovlivňuje přenosovou rychlost a dosah vysílání - nižší 

hodnota rozptylového faktoru způsobí rychlejší přenos na nižší vzdálenosti. 

 
uint8_t SX1278::setCodingRate(CodingRate cr) 

Nastavení nové hodnoty míry kódování LoRa modulace. Argumentem musí být jedna  

z hodnot výčtového typu CodingRate, přípustné jsou hodnoty 4/5 až  4/8. Tento 

parametr ovlivňuje míru samoopravnosti přenosu - vyšší hodnota zajistí menší 

náchylnost na chyby, ale zároveň způsobí zpomalení přenosu dat. 



 35 

5.4.3 Wi-Fi modul ESP8266 

uint16_t ESP8266::portTcp 
Číslo portu, který má být použit pro aplikace využívající TCP přenos. Výchozí hodnota 

je nastavena na 80, což je jeden z portů využívaných HTTP. 

 
uint16_t ESP8266::portUdp 

Číslo portu, který má být použit pro aplikace využívající UDP přenos. Výchozí hodnota 

je nastavena na 1883, což je jeden z portů využívaných DNS. 

 
uint16_t ESP8266::portMqtt 
Číslo portu, který má být použit pro komunikaci pomocí protokolu MQTT. 

 
uint8_t ESP8266::begin(long speed) 
Zahájení komunikace po sériové lince s modulovou rychlostí speed. Zároveň tato 

metoda vykoná i reset a inicializaci modulu. 

 
uint8_t ESP8266::reset() 

Reset modulu. V rámci metody probíhá také kontrola komunikace mezi modulem  

a mikrokontrolerém. 

 
uint8_t ESP8266::join(const char* ssid,  

const char* password) 

Metoda pro připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě, argument ssid specifikuje 

SSID přístupového bodu, argument password přístupové heslo. Oba tyto argumenty 

jsou předány ve formě ukazatele na řetězec znaků. 

 
uint16_t ESP8266::HttpGet(const char* url,  

String& response) 
Odešle HTTP GET požadavek na zdroj specifikovaný argumentem url. Odpověď HTTP 

serveru je uložena na adresu argumentu response. Návratová hodnota je v rozsahu 100 

až 599 a odpovídá stavovému kódu HTTP odpovědi. 

 
uint16_t ESP8266::HttpPost(const char* url, 

String& content,  
String& response) 

Odešle HTTP GET požadavek na zdroj specifikovaný argumentem url. Obsah 

požadavku tvoří argument content. Odpověď HTTP serveru je uložena na adresu 

argumentu response. Návratová hodnota je v rozsahu 100 až 599 a odpovídá stavovému 

kódu HTTP odpovědi. 

 
uint16_t ESP8266::MqttConnect(String host, 

String clientId, 
String username,  
String password) 

Metoda pro připojení k MQTT serveru na adrese host. Server pro připojení vyžaduje 

identifikaci klienta, případně také jeho autentizaci pomocí uživatelského jména 

username a hesla password. 

 
uint16_t ESP8266::MqttPublish(String topic, 

String message) 
Metoda pro publikaci nové MQTT zprávy message na téma topic. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce byl návrh rozšiřující desky (tzv. „shield”) kompatibilní s platformou 

Arduino pro bezdrátovou komunikaci pomocí dvou komunikačních modulů. V rámci 

návrhu byla nejprve sestavena sada požadavků na výsledné zařízení. Konkrétně měla 

být výsledná rozšiřujcí deska kompatibilní s komunikačními moduly založenými na 

různých technologiích a operujícími na různých logických úrovních. Dále měla být 

kompatibilní se dvěma nejrozšířenějšími počítači Arduino, tedy s verzemi Uno i Mega. 

Veškeré součástky použité pro realizaci měly být osaditelné ručním pájením a byla 

stanovena horní hranice nákladů na výrobu jednoho kusu desky, která by neměla 

překročit 600 Kč. 

Požadavek na kompatibilitu s různými typy komunikačních modulů byl vyřešen 

navržením jednotného typu konektoru, který bude rozšiřující deska používat. Tento 

konektor je založen na rozložení vývodů modulů XBee, což rozšiřuje možnosti využití 

celého systému na veškeré komunikační moduly, které jsou s XBee kompatibilní. Byly 

navrženy tři komunikační moduly pro tři různé bezdrátové technologie, konkrétně 

Bluetooth, LoRa a WiFi. 

Aby byla zajištěna správná funkce komunikačních modulů využívajících logiku na 

různých napěťových úrovních, je použita čtveřice logických převodníků. Ty umožňují 

využívat moduly jak s 3,3 V, tak s 5 V logikou a to nezávisle na sobě. Pro pokrytí 

napájení modulů i při zvýšeném odběru slouží dvojice napěťových regulátorů. Je tedy 

možné používat současně i moduly s různými úrovněmi napájecího napětí. 

Kvůli splnění požadavku na kompatibilitu s počítači Arduino Mega byla na 

rozšiřující desku přidána pinová lišta s vyvedenou sběrnicí SPI. Další pinové lišty byly 

přidány pro snadné nastavení napájecí a logické úrovně obou komunikačních modulů. 

Posledním požadavkem na návrh bylo, aby náklady na výrobu jednoho kusu 

shieldu nepřekročily hranici 600 Kč. Přesný výpočet celkových nákladů je poměrně 

komplikovaný, zejména díky proměnlivému kurzu zahraničních měn a velkému rozsahu 

ceny jednotlivých komunikačních modulů. Pro základní odhad je však možné použít 

cenu všech komponent a materiálů nutných na výrobu jednoho kusu rozšiřující desky 

bez komunikačních modulů. Tato cena se pohybuje okolo 400 Kč/kus, z čehož více než 

polovinu tvoří náklady na výrobu DPS a logické převodníky. Stále tedy ještě zbývá 

dostatečná rezerva na další náklady, jako je například doprava jednotlivých komponent. 

Závěrečnou částí práce byl návrh knihovny pro platformu Arduino v jazyce C++, 

která umožňuje ovládat komunikační moduly pomocí jednotného rozhraní. Funkce 

modulů jako konfigurace nebo přenos dat jsou uživateli dostupné pomocí  

co nejjednodušších metod - například odeslání HTTP GET požadavku nebo příjem 

vysílání s LoRa modulací je možný pomocí jediného volání funkce. Knihovna využívá 

modulární systém, díky kterému je možné snadno přidat podporu pro nové moduly. 

Na základě výše uvedeného je možné prohlásit, že všechny stanovené cíle práce 

byly splněny. V současnosti není na trhu dostupné žádné řešení, které by vyhovělo všem 

požadavkům na univerzálnost, jednoduchost a rozšiřitelnost. Z toho důvodu jsou 

hlavními přínosy práce jak samotná rozšiřující deska, tak i ovládací knihovna, které 

mohou být spolu s platformou Arduino dobře využitelné například pro výuku 

programování. 
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A NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

A.1 Obvodové zapojení rozšiřující desky 
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A.2 Deska plošného spoje rozšiřující desky – top 

 
 

Rozměr desky 53,34 x 68,58 [mm], měřítko M1:1 

A.3 Deska plošného spoje rozšiřující desky – bottom 

 
 

Rozměr desky 53,34 x 68,58 [mm], měřítko M1:1 
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A.4 Desky plošných spojů modulů - top 

     
 

Zleva moduly HC-05, ESP8266 a SX1278. Rozměry desek 32,77 x 24,13 [mm], 

měřítko M1:1 

A.5 Desky plošných spojů modulů - bottom 

     
 

Zleva moduly HC-05, ESP8266 a SX1278. Rozměry desek 32,77 x 24,13 [mm], 

měřítko M1:1 
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B SEZNAM SOUČÁSTEK 

 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

C1 0,1u A Tantalový kondenzátor 

C2 2,2u A Tantalový kondenzátor 

C3 0,1u A Tantalový kondenzátor 

C4 2,2u A Tantalový kondenzátor 

C5 0,1u 0603 Keramický kondenzátor 

C6 0,1u 0603 Keramický kondenzátor 

C7 0,1u 0603 Keramický kondenzátor 

C8 0,1u 0603 Keramický kondenzátor 

C9 0,1u 0603 Keramický kondenzátor 

C10 0,1u 0603 Keramický kondenzátor 

IC1 KF33BDT-TR DPAK Stabilizátor napětí 

IC2 KF50BDT-TR DPAK Stabilizátor napětí 

R1 10k 0603 Rezistor 

R2 4,7k 0603 Rezistor 

R3 10k 0603 Rezistor 

R4 4,7k 0603 Rezistor 

R5 10k 0603 Rezistor 

R6 10k 0603 Rezistor 

R7 4,7k 0603 Rezistor 

R8 10k 0603 Rezistor 

R9 4,7k 0603 Rezistor 

R10 10k 0603 Rezistor 

R11 2k2 0603 Rezistor 

R12 2k2 0603 Rezistor 

U1 MAX3001EAUP+ TSSOP20 Logický převodník 

U2 PCA9507DP,118 TSSOP8 Logický převodník I2C 

U3 MAX3001EAUP+ TSSOP20 Logický převodník 

U4 PCA9507DP,118 TSSOP8 Logický převodník I2C 

 


