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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací systému pro inteligentní pasivní 

větrání. Mechanický ovladač ventilace je navržen pomocí 3D modelovacího softwaru. 

Výsledný model je zhotoven pomocí technologie 3D tisku. Řídící jednotka provádí 

odvětrávání místnosti podle navrženého algoritmu. Tento algoritmus reaguje na aktuální 

hodnoty teplot a relativních vlhkostí naměřených pomocí vnitřní a venkovní senzorové 

jednotky. Vzdálené ovládání a monitoring zajišťuje vytvořená aplikace pro mobilní 

telefony s operačním systémem Android. Aplikace umožňuje uživateli nastavit parametry 

pro řízení větrání a zároveň informuje o aktuálních hodnotách teploty a relativní vlhkosti. 

ABSTRACT 

The aim of the bachelor thesis is a design and physical realization of system for intelligent 

passive ventilation. The mechanical controller of ventilation is designed with 3D 

modelling software. The resulting model is then created by 3D printing technology. The 

controlling unit realizes the ventilation of the room according to a designed algorithm. 

This algorithm reacts to current values of temperature and relative humidity measured by 

indoor and outdoor sensor unit. The remote control and monitoring is provided by 

application for mobile phones with Android operating system. The application allows the 

user to set parameters for controlling the ventilation and informs about current values of 

temperature and relative humidity. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Přirozená ventilace, inteligentní ventilace, 3D tisk, ESP8266, NodeMCU, Lua, 

Xamarin.Forms, Android. 

KEYWORDS 

Natural ventilation, intelligent ventilation, 3D print, ESP8266, NodeMCU, Lua, 

Xamarin.Forms, Android. 
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1 ÚVOD 

Ventilace pracovních i obytných budov je důležitý faktor, který ovlivňuje lidské zdraví 

a pohodlí. Již v roce 1984 výbor Světové zdravotní organizace uvedl zprávu, podle které 

si lidé stěžují na problémy s kvalitou vnitřního vzduchu v případě až 30 % nových a 

rekonstruovaných budov po celém světě. Problémy s kvalitou vnitřního vzduchu vedou 

ke zdravotním potížím. Konkrétně se u lidí, kteří dlouhodobě pobývají v jisté budově se 

špatnou kvalitou vzduchu, může projevit tzv. syndrom nezdravé budovy. Symptomy 

syndromu nezdravé budovy se objevují pouze do té doby, dokud se v ní postižený 

nachází, popřípadě krátce poté, co ji opustí. Příčinou projevů, jako jsou bolest hlavy či 

kašel, jsou různé vlivy, mezi něž patří i špatná ventilace. [1]  

Nové a nově rekonstruované budovy jsou kvůli úspoře energie tepelně izolovány. 

Izolace dveří a oken, které se dnes dodávají s dvojitými skly, má ale kromě samozřejmého 

kladného přínosu i negativní dopad na zdraví a komfort obyvatel. Přírodní ventilace 

v podobě infiltrace (vzduch pronikající přes póry stavebního materiálu nebo přes 

netěsnosti v obalové konstrukci [2]) není možná, je tedy důležité využít jiného principu, 

jak budovy větrat. [3]  

Ve druhé kapitole jsou zmíněny základní principy ventilace. Na základě těchto 

principů vznikají mnohé systémy, které se zabývají problematikou větrání zajišťující 

dostatečnou kvalitu vnitřního vzduchu. Tato řešení se snaží zároveň snižovat nákupní 

a provozní ceny. V textu jsou popsány některá komplexní řešení objevující se na dnešním 

trhu. Součástí popisu jsou i výhody a nevýhody takových systémů. 

Třetí kapitola se zabývá vlastním návrhem řešení pasivní ventilace, které by mělo 

pomoci s problémem odvětrávání budov. U návrhu mechanického ovladače větrání je 

zobrazen postupný vývoj. Jsou tak ukázána i nerealizovaná řešení a vysvětleny důvody, 

proč dané řešení nebylo vybráno pro další rozvoj. Výsledný návrh byl nakonec vytvořen 

pomocí 3D tisku. Kromě výsledného návrhu byl vytvořen i konstrukčně složitější model, 

který nabízel komplexnější funkce. 

Vytvořená řídící jednotka systému pasivní ventilace rozhoduje o otevření či 

zavření okna pomocí regulátoru řešeného vlastním algoritmem. O aktuální data pro 

regulátor se starají vnitřní a venkovní senzorové jednotky, které naměřená data teplot 

a relativních vlhkostí nahrávají na IoT cloud. 

Pro vzdálené řízení a monitoring byla vytvořena aplikace pro mobilní telefony 

s operačním systémem Android. K tomu stačí uživateli připojení k internetu pomocí 

WiFi. K internetu je připojena také řídící jednotka větrání bez nutnosti využití veřejné IP 

adresy a ani mobilní telefon nepotřebuje komunikovat s řídící jednotkou přímo.  

V kapitole 4 jsou zhodnoceny použité metody při vývoji systému inteligentního 

pasivního větrání. V této části je také graficky zobrazeno používání instalovaného 

systému v průběhu pěti dnů. Dále je předložen návrh pro další rozvoj práce.
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Kvůli snižování tepelných ztrát budov je v posledních letech tendence o co nejmenší únik 

teplého vzduchu z vnitřních prostor. Spáry jsou proto dokonale utěsněné. Z toho ale 

vyplývá snížení přirozené výměny vzduchu v objektech. [4] Mnohé společnosti se proto 

zabývají vývojem nových komplexních řešení, která by poskytovala dostatečnou kvalitu 

vnitřního vzduchu při co nejmenších provozních nákladech. 

2.1 Škodliviny 

Zatímco při topení a chlazení je vytvářena tzv. tepelná pohoda (pocit spokojenosti 

s tepelným stavem daného prostředí), při větrání se mění prostředí vnitřních prostor. 

Větrání je tedy důležité, aby se z budovy dostaly nežádoucí součásti vzduchu, které, 

jestliže překročí jistou mez koncentrace v ovzduší, poškozují zdraví lidí, zvířat, rostlin či 

mohou působit negativně na životnost staveb. Chemické látky, biologické, energetické 

a fyziologické jevy, které takto působí, se souhrnně nazývají škodliviny. 

Mezi hlavní škodliviny se řadí nadměrné teplo a vlhkost. [2] Z chemických látek 

nepříznivě ovlivňujících lidské zdraví lze zmínit oxid uhličitý (CO2), jehož zvýšená 

koncentrace vyvolává závrať či bolest hlavy. Při překročení koncentrace 2 ‰ oxidu 

uhličitého ve vzduchu dochází ke ztrátě koncentrace a zvýšené činnosti srdce. [5] 

Činností špatně instalovaných nebo porouchaných zařízení spalujících fosilní paliva 

(sporák, topení apod.) může dojít ke zvýšení koncentrace plynů oxidu dusičitého (NO2) 

a oxidu uhelnatého (CO). Nebezpečí zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého spočívá 

v tom, že při vdechnutí oxid uhelnatý reaguje s hemoglobinem a vytváří tak 

karboxyhemoglobin. Světová zdravotnická organizace pak doporučuje limitní 

koncentraci CO na 10 mg·m-3 v průměru po dobu 8 h. Dodržení tohoto doporučení 

znamená, že průměrný dospělý člověk může být vystaven této koncentraci oxidu 

uhelnatého a hladina karboxyhemoglobinu v krvi člověka nepřesáhne 2 %. [6] 

2.2 Česká legislativa  

Limity ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb určuje 

Vyhláška č.6/2003 Sb. [7] Následující dvě tabulky pro teplotu (tab. 1) a relativní vlhkost 

(tab. 2) jsou součástí této vyhlášky. 
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Tab. 1:  Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru [8] 

Typ pobytové místnosti 

výsledná teplota 

tg(°C) 

období roku 

teplé chladné 

Ubytovací zařízení 24,0±2,0 22,0±2,0 

Zasedací místnost staveb pro shromažďování většího počtu 

osob 24,5+1,5 22,0±2,0 

Haly kulturních a sportovních zařízení 24,5±1,5 22,0±2,0 

Učebny 24,5±1,5 22,0±2,0 

Ústavy sociální péče 24,0±2,0 22,0±2,0 

Zdravotnická zařízení 24,0±2,0 22,0±2,0 

Výstaviště 24,5+2,5 22,0+3,0 

Stavby pro obchod 23,0±2,0 19,0±3,0 

Tab. 2:  Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech [8] 

teplé období roku nejvýše 65 % 

chladné období roku nejméně 30 % 

2.3 Metody větrání 

Metody větrání se dělí na pasivní a aktivní. Pasivní metody využívají k výměně vzduchu 

mezi vnějším a vnitřním prostředím fyzikálních jevů tlakového rozdílu a rozdílu teplot. 

[9, 10] Pasivního či přirozeného větrání je dosaženo především pomocí otevírání oken a 

dveří. Aktivní ventilace neboli nucená ventilace je zprostředkována pomocí 

elektromechanických ventilátorů. [10]  

2.3.1 Aktivní větrání 

Aktivní větrání nebo také nucené větrání je spojené se spotřebou energie. K rozvádění 

vzduchu se používají elektromotory. Další charakteristickou vlastností je možnost 

připojit k rozvodům vzduchu další prvky, které se starají o zlepšování a udržení vnitřní 

kvality vzduchu, a s tím spojené pohodlí pro obyvatele objektu. Tyto prvky jsou například 

filtry, výměníky tepla atp. Základní typy aktivního větrání jsou: 

• rovnotlaké větrání, 

• přetlakové větrání, 

• podtlakové větrání. 

Rovnotlaké větrání 

Typ nuceného větrání, kdy objem přiváděného vzduchu je v rovnováze se vzduchem 

odváděným. 
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Přetlakové větrání 

Do prostoru, který se větrá, se přivede více vzduchu, než se později odvede ven. Tento 

způsob větrání vytvoří ve větrané místnosti přetlak, díky kterému je zabráněno vniku 

nevětraného vzduchu z jiných prostor. 

Podtlakové větrání 

Z větraného prostoru je odvětráváno více vzduchu, než je do něj přiváděno. Vzniklý 

podtlak v dané místnosti může sloužit k tomu, aby znečištěný vzduch neunikal do 

okolních místností. [2] 

2.3.2 Pasivní větrání 

Pasivní nebo také přirozená ventilace využívá fyzikálních jevů k odvětrávání prostor. 

Hlavními výhodami pasivní ventilace je snížení nákladů na elektrickou energii potřebnou 

k provozu elektromechanických ventilátorů a snížení hluku. Z ekonomického hlediska 

má poté výhodu oproti aktivní ventilaci v tom, že potřebuje minimální údržbu. S tím 

souvisí větší robustnost – systém pasivní ventilace by se neměl porouchat a neměl by 

selhat při dodávce čerstvého vzduchu. Dále přispívá ke zvýšenému komfortu lidí 

i odstranění hluku, který produkuje mechanické větrání. Nevýhodou pasivní ventilace je 

snížená možnost poskytnutí regulovaného množství čerstvého vzduchu podle aktuálních 

požadavků obyvatel. [3] 

Podle síly, která vyvolává výměnu vzduchu, se přirozené větrání dělí na přirozené 

větrání vyvolané gravitací a přirozené větrání vyvolané působením větru.  

Základní princip gravitačního větrání spočívá v rozdílných teplotách mezi 

vnějším a vnitřním prostředím. Teplejší vzduch má menší hmotnost, tudíž má tendenci 

stoupat vzhůru na rozdíl od vzduchu studenějšího, který má opačnou tendenci. 

Přirozená ventilace způsobená větrem se dá zjednodušeně vysvětlit tak, že 

kinetická energie větru působí na budovu, kde vzniká přetlak oproti atmosférickému 

tlaku. Základní typy pasivní ventilace jsou: 

• příčné větrání, 

• šachtové větrání. 

Příčné větrání 

Tento způsob ventilace funguje na principu větrání působením větru. Otevřením jednoho 

okna na návětrné a dalšího okna na závětrné straně budovy vzniká tlakový rozdíl 

vytvořený na obou stranách díky působení větru. 

Šachtové větrání 

Ventilace je u tohoto typu řešena tak, že větrací otvor z místnosti ústí do svislého 

průduchu. Tento průduch pak odvádí vzduch z budovy přes střechu. Pro šachtové větrání 

je důležité, aby vnitřní teplota byla vyšší než vnější. Jestliže by tato podmínka nebyla 

splněna, pak by směr odvětrávání byl opačný – těžší studený vzduch z venkovního 

prostředí by proudil šachtou směrem dolů. [2] Tento stav lze ovšem řešit. Společnost 

Lomanco nabízí k ventilačním hlavicím přídavné ventilátory, které navyšují výkon při 
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slabém větru nebo jestliže větrací hlavice není schopna poskytovat dostatečný výkon pro 

odvětrávání. [11]  

Na téma šachtového větrání a jeho využití byly provedeny mnohé studie. 

Například Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory uvedla výsledek 

simulace použití šachtového větrání pro obytné domy. Z výsledků studie vyplývá, že pro 

podmínky mírného klimatu s dostatečným průměrem průduchu lze dosáhnout 

doporučené kvality ovzduší v odvětrávaném prostoru. Simulace také prokázala úsporu 

energie díky tomu, že není nutné používat ventilátor. [12] 

2.3.3 Hybridní větrání 

Hybridní větrání je takové větrání, které využívá různých principů přirozeného 

a nuceného větrání. Na rozdíl od klasických způsobů větrání jsou systémy hybridní 

ventilace inteligentní s řídícími prvky, což jim umožňuje automaticky přepínat mezi 

nuceným a přirozeným větráním. Střídáním a kombinováním režimů přirozené a nucené 

ventilace je snížena cena energií. [13] 

2.4 Rešerše komplexních metod větrání 

Kvůli trendu šetření tepelné energie se v novostavbách a při rekonstrukcích stávajících 

budov využívají plastová okna, která mají minimální průnik vzduchu. Proto větrání 

pomocí proudění vzduchu netěsnostmi v oknech a dveřích nesplňuje hygienické 

požadavky. [4] Různé společnosti po celém světě se tedy zabývají vývojem a aplikací 

nových technologií, které nabízejí jak úsporu energie, tak dostatečné větrání splňující 

hygienické normy a předpisy. I tato práce se zabývá vytvořením zařízení, které se věnuje 

tomuto problému. 

2.4.1 Automatické větrání pomocí větrací klapky 

Ventilační klapka zabudovaná v horní části okna poskytuje řízenou výměnu vzduchu. 

Toto řešení je zajímavé hlavně z hlediska využívání principu přirozené ventilace na 

základě rozdílného tlaku na jedné a druhé straně okna. Výhodou je, že vzduch je 

vyvětráván celou dobu, i když je okno zavřené. Moderní systém větrání pomocí ventilační 

klapky navíc zaručuje dobré těsnění, což v praxi znamená, že v zimě neuniká při výměně 

vzduchu z objektu teplo. [4] 

Na trhu existuje mnoho výrobců a zprostředkovatelů, kteří poskytují řešení jak 

pro nově zabudovaná okna, tak pro modernizaci stávajících plastových oken. Jednou 

z nich je i belgická firma Renson založená v roce 1909. 

Systém společnosti Renson s názvem Invisivent Comfort má tepelně izolovanou 

klapku, která propouští vzduch na základě tlakového rozdílu. Podle toho, jak velký je 

rozdíl tlaku vnějšího a vnitřního prostředí, se klapka otevírá a reguluje tak množství 

přiváděného vzduchu. Uživatel si může zvolit požadované proudění vzduchu. Klapka 

navíc propouští vzduch jenom směrem z venkovního prostředí do vnitřního kvůli úspoře 

energie. Průřez větrací klapkou je vidět na obr. 1. 
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Zařízení disponuje také ochranou proti hluku díky vyměnitelné vrstvě 

polyuretanové pěny. Systém ventilace je vyráběn ve více verzích, které poskytují různou 

ochranu proti hluku. Horní hranice pohlcení hluku je 51 dB. 

Invisivent musí být vždy v místnosti, kde je průduch systému HealthBox stejné 

firmy. Tento systém měří pomocí sensorů CO2, vlhkost a VOC. Na základě údajů poté 

systém elektromechanickým ventilátorem větrá místnost pomocí průduchů, pokud jsou 

hodnoty měřených veličin nad preferovanou mez. Kombinací přirozené dodávky čistého 

venkovního vzduchu přes ventilaci pomocí klapky v okně a odstraňování špatného 

vzduchu pomocí mechanického ventilátoru napojeného na HealthBox (obr. 2) vzniká 

komplexní řešení ventilace vzduchu v objektu. 

 

Obr. 1:  Průřez větrací klapkou Invisivent Comfort [14] 

Jiným řešením firmy Renson na udržování kvality vzduchu v rodinných domech 

a bytech je Invisinent Air. Na rozdíl od výše popsaného systému není klapka na oknech 

průchozí pouze v jednom směru – není tedy potřeba kombinace se systémem pro 

odvětrávání HealthBox.  

Dalším rozdílem Invisinent Air oproti Invisivent Comfort je, že regulovatelný 

průtok je možný při mnohem nižším rozdílu tlaku. Efekt samoregulace je tak možný již 

při diferenci tlaku 2 Pa namísto 10 Pa. 

Invisinent Air tak nabízí regulovatelnou přirozenou ventilaci i pomocí zavřených 

oken. Invisivent Comfort je vhodným řešením pro novostavby, jelikož účinně kombinuje 

princip řízené a přirozené ventilace pro zlepšení kvality vzduchu a zároveň úspory 

energií. [15] 
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Obr. 2:  Systém odvětrávání budovy Renson Healthbox 3.0 [16] 

2.4.2 Systém větrání DCV 

Systémy pro větrání panelových domů jsou zpravidla větrem poháněné rotační hlavice 

nebo elektromotory, které zpravidla bývají předimenzovány. U rotačních hlavic (obr. 3) 

bylo navíc zjištěno, že nejsou schopny překonat tlakové ztráty. V zimním období pak, 

přestože je instalováno řešení, které by mělo pomáhat s odvětráváním, je vlastně větráno 

na principu šachtového větrání. V létě je, jestliže nejsou využity přídavné ventilátory, 

naopak špatný vzduch vháněn do bytů. [17] 

 

Obr. 3:  Rotační hlavice bez přidaných elektromotorů nemusí dostačovat k odvětrání bytu [18] 
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Alternativou větrání panelových domů je systém DCV (demand control 

ventilation). DCV dodává čerstvý vzduch podle počtu lidí v odvětrávaném prostoru. 

Mnoho faktorů ovlivňujících kvalitu vzduchu interiérů přímo souvisí s lidskou 

přítomností (například koncentrace oxidu uhličitého se zvyšuje dýcháním). Jestliže se 

rozmístí senzory, může řídící jednotka reagovat na naměřené hodnoty a poskytovat tak 

přiměřený proud vzduchu v průběhu času. [19] 

 DCV systém je realizován pomocí moderních elektricky komutovaných motorů, 

které jsou energeticky úsporné. Otáčky motoru, respektive výkon odvětrávání, pak lze na 

základě dat ze sensorů regulovat a konstantně odvětrávat stoupací sběrné potrubí. [17] 

Nevýhodou takového řešení je, že v případě nízkého počtu obyvatel v daný čas 

může docházet ke snížení výkonu odvětrávání. Přitom znečišťující látky jsou 

produkovány i z jiných zdrojů, které nesouvisí s činností člověka. Koncentrace těchto 

látek tak může v době nízké obydlenosti vzrůst nad takovou mez, že jsou pro obyvatele 

nepříjemné. Jako další nevýhodu lze uvést pořizovací náklady související především 

s cenou senzorů na měření oxidu uhličitého. [19]  

2.4.3 Smarwi 

Zařízení Smarwi produkované společností Vektiva nabízí možnost otevírání sklopných 

oken vzdáleně pomocí počítače nebo chytrého telefonu, popřípadě je možné ho nastavit, 

aby větralo podle předem nastaveného časového plánu. 

Výrobce uvádí příklady efektivního využití jejich systému. Zmiňuje možnost 

otevření okna se špatnou dostupností. Zařízení je pak vhodné například pro lidi 

s postižením pohybového ústrojí či s omezenou pohyblivostí. Možnost větrat vzdáleně je 

pak výhodná například při dlouhodobějším opuštění bytu. 

Zařízení se podle jednoduchého návodu instaluje na okno, které musí splňovat 

určité rozměrové požadavky dané výrobcem. Část s krokovým motorem se připevní na 

křídlo okna, druhá část s vodícím řemenem pak na rám okna. Výrobce nabízí možnost 

montáže pomocí oboustranné lepicí pásky, popřípadě pomocí šroubů, jestliže si uživatel 

přeje pevnější upevnění. Třetí část systému je bezpečnostní tlačítko primárně určené 

v případě, že by mohlo dojít k sevření části těla či nějakého předmětu mezi rám a křídlo 

okna. Druhou funkcí tlačítka je poté otevření nebo zavření okna mimo časový plán. 

Smarwi v základu funguje podle předem připraveného časového plánu. Dále lze 

okno otevřít pomocí chytrého telefonu kdykoliv si přeje uživatel. Zařízení ale v prvotním 

nastavení nereaguje na aktuální hodnoty teploty, vlhkosti apod. Výrobce proto nabízí 

službu připojení automatického větrání Smarwi k webovým API, díky čemuž lze 

například větrat na základě aktuálního počasí.  

Při prvním spuštění systému do provozu je nutné zařízení kalibrovat tak, aby 

docházelo k úplnému zavření okna. Výrobce v manuálu uvádí nutnost kalibrovat zařízení 

minimálně dvakrát ročně z důvodu teplotních změn v průběhu roku. 

 Nevýhodou zařízení je, že poskytuje pouze takovou bezpečnost, jako by okno bylo 

otevřeno v režimu ventilace. Využití takové technologie pak není vhodné v přízemních 

podlažích. Společnost Vektiva v manuálu uvádí, že při silném větru nebo průvanu může 
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dojít k samovolnému otevření okna. Pakliže je síla větru příliš velká, doporučuje se 

odpojení zařízení a zavření okna klasickým způsobem. [20, 21] 

 Podle dostupných recenzí zařízení funguje podle požadavků a výrobce 

komunikuje na základě podnětů zákazníků. [22, 23] 

  

Obr. 4:  Systém Smarwi společnosti Vektiva pro větrání oken se sklopnou ventilací [24] 
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3 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se věnuje vlastním řešením systému pro inteligentní pasivní ventilaci. Je 

popsán vývoj mechanické části ovladače, dále pak řešení řídící jednotky a senzorových 

jednotek. Poslední část této kapitoly se zaměřuje na vytvoření aplikace pro mobilní 

telefony s operačním systémem Android, která slouží pro vzdálený monitoring 

a ovládání. 

3.1 Použité technologie 

Pro zkonstruování zařízení pro řízenou ventilaci bylo nutné vybrat hardwarové 

a softwarové prostředky. Především to byl mikrokontrolér pro řízení otevírání a dále 

pohon. Důležitý byl i výběr prostředku měření veličin na základě kterých by se mělo 

větrat. K ukládání naměřených dat bylo nutné vybrat vhodné úložiště. 

3.1.1 Vývojová deska NodeMCU Devkit 1.0 

Vývojová deska NodeMCU Devkit 1.0 je osazena wifi modulem ESP-12E. Moduly ESP 

jsou oblíbené pro vývoj zařízení internetu věcí díky tomu, že obsahují cenově dostupný 

wifi čip ESP8266. Modul ESP-12E nabízí také 32 bitový mikrokontrolér Tensilica L106 

s maximální frekvencí 160 MHz. Velikost RAM paměti je uváděna 128 kB, paměť pro 

program a data pak 4 MB. Na modulu je také vyhotovená anténa pomocí obrazce DPS. 

Vývojová deska má 3,3 V logiku a není 5 V tolerantní. To může být nevýhodou 

pro některé 5 V senzory určené především pro platformy Arduino. Napájet NodeMCU 

Devkit 1.0 lze pomocí micro USB, popřípadě je možno použít vestavěný regulátor napětí 

a přivést zdroj stejnosměrného napětí na pin Vin a GND. K napájení lze využít i piny 3V3 

a GND, na které je nutné přivést již regulované napětí 3,3 V.  
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Obr. 5:  Vývojová deska NodeMCU Devkit 1.0 [vlastní zpracování] 

 Na vývojové desce je také převodník CP2102 UART na USB. Díky tomu je 

možné vývojovou desku připojit k počítači pomocí mikro USB kabelu. 

NodeMCU Devkit 1.0 má celkem 17 GPIO pinů (rozdělení pinů je na obr. 6), 

které lze po naprogramování příslušných registrů využít například jako PWM, I2C nebo 

UART. [25] 

 

Obr. 6:  Rozložení pinů na vývojové desce NodeMCU [25] 
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 Původně měl být k řízení větrání využita vývojová deska Arduino, ovšem při 

porovnání velice oblíbené desky Arduino UNO Rev3 pro daný problém vychází lépe 

právě NodeMCU Devkit 1.0. Hlavní nevýhodou Arduina je, že v základní verzi nemá 

prostředky k připojení k internetu, které je pro cíl této práce nezbytné. Verze Arduino 

UNO WIFI už podporuje bezdrátovou komunikaci, náklady jsou ovšem vyšší. 

Tab. 3:  Porovnání desek Arduino UNO Rev3 a NodeMCU Devkit 1.0 [25, 26] 

  Arduino UNO Rev3 NodeMCU Devkit 1.0 

mikrokontrolér 8-bit AVR ATmega328P 32-bit Tensilica L106 

flash paměť (program + 

data) 
32 kB 4 MB 

RAM 2 kB 128 kB 

periférie  
14x digitální vstup/výstup 

16x univerzální 

vstup/výstup 

6x analogový vstup 1x analogový vstup 

bezdrátové připojení - WiFi 

orientační cena 
678 Kč (originál) 

159 Kč (klon) 
168 Kč 

3.1.2 Lineární aktuátor ECO-WORTHY 

Při navržení vhodného držáku, který by motor držel, je pro otevírání a zavírání 

výklopného systému okna lineární pohon vhodným prostředkem. K testování byl vybrán 

lineární aktuátor od společnosti ECO-WORTHY, která se zabývá především prodejem 

technologií pro instalaci solárních panelů. Lineární aktuátory z jejich produkce ovšem 

nabízejí mnohá další využití. 

Daný typ lineárního pohonu se prodává v několika verzích lišících se v délce 

zdvihu. K řešení problému byl zvolen typ ECO-100, což znamená, že daný motor nabízí 

zdvih 100 mm. 

K výrobku byl dodán jednostránkový návod k instalaci spolu s technickými 

specifikacemi. Po změření rozměrů bylo zjištěno, že dodaný nákres v některých 

rozměrech nesedí (například udávané díry k uchycení motoru by měly mít průměr 

6,5 mm, naměřené díry měly ovšem průměr 6 mm). 

Pro napájení motoru je potřeba 12 V zdroj stejnosměrného napětí. Výrobce uvádí, 

že maximální odebíraný proud při nejvyšším zatížení silovém zatížení 1000 N je 3 A. 

V technické specifikaci je napsáno, že rychlost zdvihu je 14 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1. Bez zatížení byl 

naměřený čas plného vytažení motoru přibližně 13 s, to znamená, že bez zatížení je 

rychlost zdvihu daného motoru bez zatížení přibližně  0, 77 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1. 

Lineární aktuátor je vyráběn ze slitiny hliníku. Společnost zaručuje stupeň krytí 

IP65, tedy že je zařízení prachotěsné a poskytuje ochranu proti tryskající vodě. Operační 

teplota aktuátoru je pak v rozmezí -20 °C až +65 °C. Pro středoevropské podmínky je 

tento rozsah provozních teplot naprosto dostačující (výsledné zařízení je umístěno 

v interiéru). 
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Lineární aktuátor má koncové spínače, které se dají s výhodou použít pro kontrolu 

úplného zasunutí a vysunutí. Pro danou aplikaci byly koncové spínače využity. 

Maximální hladina hluku při provozu je uvedena 50 dB. [27] 

 

Obr. 7:  Lineární aktuátor ECO-WORTHY 100 instalovaný v držáku [vlastní zpracování] 

3.1.3 Senzor teploty a relativní vlhkosti DHT22 AM2302 

Senzor teploty a relativní vlhkosti DHT22 je populární cenově dostupné čidlo. Oproti 

staršímu senzoru DHT11 nabízí větší rozsah měření a větší přesnost, přestože jsou ceny 

podobné. 

Modul AM2302 od společnosti Aosong kombinuje kapacitní snímač vlhkosti 

s teplotním čidlem, čímž se stává cenově dostupným senzorem pro měření dvou prvků 

kvality ovzduší. 

Rozsah měření teploty u tohoto senzoru je od -40 °C do +80 °C. Rozlišení měření 

je uváděno v 0,1 °C. Maximální odchylka je pak ± 1 °C. 

Relativní vlhkost vzduchu je měřena v rozsahu 0 – 99,9 % s rozlišením 0,1 %. Při 

teplotě vzduchu 25 °C se odchylka pohybuje v rozmezí ± 2 % relativní vlhkosti vzduchu. 

Senzor má celkem čtyři vývody: VDD pro napájení v rozmezí 3,3–5 V (přičemž 

výrobce doporučuje 5 V), GND a SDA pro přenos dat. Čidlo je automaticky 

kalibrované. [28] 
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Obr. 8:  Modul pro měření teploty a relativní vlhkosti AM2302 [vlastní zpracování] 

3.1.4 Teplotní čidlo DS18B20 

Přestože již výše zmíněné čidlo AM2302 nabízí měření teploty, pro přesnější výsledek 

bylo zvoleno měření teploty pomocí teplotního senzoru DS18B20. Ten nabízí větší rozsah 

i rozlišení měření. 

Měřící rozsah tohoto senzoru je -55 °C až 125 °C.  V rozmezí od -10 °C až +85 °C 

je uváděno přesnost měření ± 0,5 °C.  Rozlišení měření je 9, 10, 11 nebo 12 bitů, tedy 

0,5 °C, 0,25 °C, 0,125 °C či 0,0625 °C. Rozlišení je určené programátorem. Základní 

nastavení je na 12 bitů. 

Tento senzor využívá tzv. 1-Wire sběrnici, kterou vyvinula společnost Dallas, 

výrobce čidla DS18B20. Díky této technologii je možné připojit několik teplotních 

senzorů pomocí jednoho datového kabelu. Každé čidlo má svou vlastní unikátní adresu, 

díky které lze číst data z požadovaného senzoru. [29] 

 

Obr. 9:  Teplotní čidlo DS18B20 [vlastní zpracování] 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

30 

 

3.1.5 IoT cloud ThingSpeak 

ThingSpeak je platforma na ukládání dat a jejich vizualizaci a analýzu. 

K využívání služeb ThingSpeak je nutná pouze registrace, základní funkce jsou zdarma. 

K pokročilým funkcím je nutné si službu předplatit. Ovšem i v základu se jedná 

o platformu, jejíž funkce jsou více než dostatečné pro tento projekt. Omezení funkcí 

v nezpoplatněné verzi spočívá v možnosti vytvoření 4 kanálů pro data ze senzorů. Data 

mohou být odesílána pro každý kanál pouze jednou za 15 sekund. Každý rok lze uložit 

na cloud maximálně tři miliony zpráv. 

K odesílání dat se používá dotazovací metoda GET nebo POST HTTP protokolu, 

ke čtení pak pouze metoda GET. Dále je možné využít protokol MQTT, které je oblíbený 

v IoT zařízeních díky přenosu menšího objemu dat oproti HTTP protokolu. 

Vytvořený kanál je zpravidla určen pro ukládání dat jednoho senzoru. Každý 

kanál pak obsahuje až 8 polí k ukládání více typů dat ze senzoru. 

Pro náročnější analýzu a vizualizaci dat lze použít programovací jazyk MATLAB 

společnosti MathWorks. Z dalších možností lze připomenout vytvoření reakcí. Například 

jestliže data ze senzoru dosáhnou určité úrovně, lze vytvořit upozornění ve formě odeslání 

emailu či upozornit uživatele pomocí sociální sítě Twitter. 

ThingSpeak nabízí řadu návodů pro nové uživatele. Prostředí platformy je 

intuitivní, a především nabízené funkce bezplatné verze byly hlavními důvody, proč byl 

vybrán tento IoT cloud. [30] 

 

Obr. 10:  Zobrazení stránky s kanály cloudu ThingSpeak [vlastní zpracování] 
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3.2 Vývoj mechanické části ovladače 

Na začátek bylo nutné zvolit vhodný pohon, který by okno se sklopnou ventilací otevíral. 

Vybrán byl lineární aktuátor ECO-WORTHY o kterém bylo psáno již v podkapitole 

3.1.2. Nyní bylo zapotřebí navrhnout držák motoru. 

K modelování byl použit program Inventor Professional 2017 od společnosti 

Autodesk. Jedná se o CAD software, který se hojně využívá ve strojírenských 

společnostech po celém světě. Program nabízí možnost vytvoření 3D modelů komponent, 

které poté mohou být vazbami spojeny do sestav. Z 3D modelu lze následně vytvořit 

výkres modelu či sestavy. Výhodou Autodesk Inventor je také rozsáhlá knihovna 

normalizovaných součástek (šrouby, podložky apod.). Tento prostředek autor zvolil na 

základě zkušeností s daným softwarem z předchozího studia. 

Na začátku práce byl vytvořen 3D model sestavy okna, které bylo zvoleno pro 

testování hotového zařízení. Rozměry okna byly změřeny, pro danou aplikaci 

vyhodnocování rozměrů zařízení nebyla nutná vysoká přesnost délkových rozměrů. Osa 

otáčení sklopné ventilace byla umístěna tak, aby co nejvíce odpovídala realitě. 

Druhým úkolem pak bylo vytvoření 3D modelu zvoleného motoru. Ten byl 

namodelován podle nákresu na stránkách prodejce. [27] Jak již bylo upozorněno 

v podkapitole 3.2, nákres poskytovaný výrobcem se v některých ohledech liší od 

opravdových rozměrů motoru. Proto byl model upraven podle reálných rozměrů. 

3.2.1 Návrh s uložením motoru na parapet 

První návrh řešení spočíval ve využití montážního držáku dodaného s lineárním 

aktuátorem, jenž by byl upevněn pomocí šroubů na parapet okna. Držák trnu by spojil 

táhlo motoru ke křídlu okna (obr. 11). Tato součást je navržena tak, aby bylo možné motor 

jednoduchým způsobem odepnout. To by umožňovalo používání okna nadále bez většího 

omezení. Odepínání motoru mělo být řešeno pomocí pojistného kolíku, viz obr. 12. 

Při tomto návrhu se upřednostnila jednoduchost zvoleného řešení. Z tohoto 

vyplynula řada nevýhod. Připevnění k plastovému parapetu by jej mohlo poškodit, proto 

by bylo nutné mít u okna robustnější parapet, například dřevěný. Kromě toho by nebylo 

možné ručně naplno otevřít okno kolem vertikální osy. Parapet se často využívá k uložení 

různých předmětů (truhlík s květinami apod.). Takto uložený motor by tomu překážel. 
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Obr. 11:  Pohled na řešení s uložením aktuátoru na parapetu [vlastní zpracování] 

 

Obr. 12:  Detail uchycení táhla motoru ke křídlu okna pomocí pojistného kolíku 

[vlastní zpracování] 

Druhou nevýhodou je malý moment síly. Motor je na křídlu okna upevněný blízko 

osy otáčení. Navíc je motor připevněný ke křídlu pod úhlem, čímž se síla působící kolmo 

proti oknu rozloží do osy vertikální a horizontální. Bohužel výrobce neuvádí statickou 

zátěž motoru. Dále bude tato hodnota uvažována jako F = 400 N (dynamická zátěž 

motoru je uváděna 1000 N, statická zátěž je tak myšlena nižší). Přítlačná síla působící 

směrem kolmo na okno, kterou lineární aktuátor tlačí proti oknu, je tak nižší než 

maximální síla poskytovaná motorem. Následující obrázek ukazuje rozklad sil od motoru. 
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Obr. 13:  Rozložení sil od motoru [vlastní zpracování] 

Jestliže je motor takto přimontován, svírá s oknem úhel přibližně 𝛼 =  33°. Podle 

jednoduchého výpočtu (1) lze určit sílu 𝐹𝑦 působící kolmo na plochu okna. 

𝐹𝑦 = F sin 𝛼 (1) 

Výsledná síla 𝐹𝑦 je po dosazení 217,86 N. 

Ke zjištění zatížení větrem, jež působí silou proti oknu, lze dospět postupně 

výpočty z rovnic (2), (3), (4) a (5). Vzorec (2) určuje základní dynamický tlak od větru. 

Pro zjednodušení je uvažováno, že základní rychlost větru 𝑣𝑏 = 𝑣𝑏,0, tedy výchozí 

základní rychlost větru. Z mapy větrných oblastí na území ČR (příloha 1) lze určit, že pro 

Jihlavu, kde bude zařízení testováno, je 𝑣𝑏,0  =  25 𝑚 · 𝑠−1.  

𝑞𝑏 = 0,5ρ𝑣𝑏
2 (2) 

Hodnota základního dynamického tlaku od větru se dosadí do vzorce (3). Tímto 

vztahem se spočítá maximální dynamický tlak od větru. Součinitel expozice 𝑐𝑒(𝑧) lze pro 

danou výšku určit z grafu [příloha] za dvou podmínek: součinitel orografie 𝑐0(𝑧)  =  1 a 

součinitel turbulence 𝑘1  =  1. 

𝑞𝑝 = 𝑐𝑒(𝑧)𝑞𝑏 (3) 

Vnější tlaky působící na část plochy stěny (například okno) se vypočítají 

pomocí (5). Koeficient vnějších tlaků 𝑐𝑝𝑒, vyskytující se v tomto vztahu, se určuje z (4). 

Koeficienty 𝑐𝑝𝑒,1 a 𝑐𝑝𝑒,10 se poté určí podle tab. 4. Jelikož je výška okna h = 5 m a rozměr 

d = 8 m, poměr  
ℎ

𝑑
= 0,625. Pro oblast D (stěna, na kterou působí vítr), je koeficient 

𝑐𝑝𝑒,1 = 1, koeficient 𝑐𝑝𝑒,10 = 0,75 (hodnota se zjistí lineární interpolací). Plocha okna 

A =  0,5 m2. 
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Tab. 4:  Doporučené hodnoty součinitelů vnějšího tlaku [31] 

oblast A B C D E 

h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1 -0,7 

1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,8 1 -0,5 

< 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 0,7 1 -0,3 

𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝𝑒,1 + (𝑐𝑝𝑒,10 − 𝑐𝑝𝑒,1) log 𝐴 (4) 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒)𝑐𝑝𝑒 (5) 

Vnitřní tlaky jsou pak dány vztahem (6). Složka 𝑐𝑝𝑖 je uvažována jako 𝑐𝑝𝑖 = 0,2. 

𝑤𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑖)𝑐𝑝𝑖 (6) 

Výsledný tlak je rozdílem vnějšího a vnitřního tlaku. Sílu, která na okno působí, pak 

určíme vynásobením výsledného tlaku plochou okna, na které vítr působí dle (7). Po 

postupném dosazovaní dojdeme k výsledné síle větru působící na okno 𝐹 =  239,33 𝑁. 

Za úvahy, že výsledná síla působí v těžišti, určíme moment k ose otáčení podle (8). 

𝐹 = (𝑤𝑒 − 𝑤𝑖)𝐴 (7) 

𝑀𝑜
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = [(𝑟 × 𝐹 ) ∙ 𝑒𝑜⃗⃗  ⃗]𝑒𝑜⃗⃗  ⃗ (8) 

Výsledný točivý moment motoru k ose otáčení ve směru kolmém na plochu okna 𝑀𝑜𝑀
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   je 

při uvažování statické zátěže 400 N pouze 54,03 Nm. Moment k ose otáčení způsobený 

větrem 𝑀𝑜𝑉
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ je poté 132,47 Nm. Je tedy vidět, že při rozměrech modelového okna by 

mohlo dojít k samovolnému vyklopení, popřípadě k poškození motoru či uchycení. 

Postup určení zatížení větrem se drží výukového materiálu ČVUT na téma normy 

ČSN EN 1991-1-4. [31] Jestliže by se uvažoval výpočet síly větru podle rovnice (2) 

s dosazením hodnoty rychlosti větru 20,7 𝑚 ∙ 𝑠−1, což odpovídá horní hranici bouřlivého 

větru podle Beaufortovy stupnice větru, došlo by se k podobnému výsledku momentu 

k ose otáčení 𝑀𝑜𝑉
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  133,90 Nm. 

Toto řešení je z výše zmíněných důvodů nevhodné pro univerzálnější použití. Pro 

speciální případy ale by jednoduchost tohoto způsobu usazení motoru mohla být 

výhodou. Například pro okna s výklopnou ventilací s malou plochou by tento postup 

montáže mohl být vhodný. Jako příklad lze uvést menší okna v koupelně se silnějším 

parapetem, kde by bylo možné odvětrávat postupně nadměrnou vlhkost vzniklou 

využíváním místnosti. 

3.2.2 Návrh s uložením motoru v horní části okna 

Jelikož byl původní návrh s uložením motoru na parapet z výše zmíněných důvodů 

zavrhnut, bylo zapotřebí vymyslet způsob uchycení v horní části okna, ideálně pak nad 

oknem. Tím by se dosáhlo většího momentu k ose otáčení, který by zajistil, že se okno 

při silnějším větru nevyklopí. 
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Jedno možné umístění motoru v horní části bylo z boku okna. Lineární aktuátor 

je uchycen pomocí montážního držáku.  Na křídle okna je připevněno pouzdro táhla. Toto 

táhlo je nasunuta do pouzdra a šrouby připevněno k držáku s drážkou pro uchycení 

motoru pomocí trnu. Sestava je vyobrazena na obr. 14 a obr. 15. 

 

Obr. 14:  Návrh s usazením motoru z boku okna – zavřené okno [vlastní zpracování] 

U tohoto modelu je odepínání motoru řešeno co nejjednodušeji. Nejdříve je nutné 

vytáhnout trn držící motor v drážce. Motor by se poté sklopil. Pokud by chtěl uživatel 

otevřít okno, vysunulo by se táhlo s připevněným držákem z pouzdra. Tím by bylo možné 

otevřít okno plně do strany. 

 

Obr. 15:  Návrh s usazením motoru z boku okna – otevřené okno [vlastní zpracování] 

Toto řešení má řadu nevýhod. Motor působí silou pod úhlem, podobně jako 

u návrhu s připevněním na parapet. Rozdílná je pouze vzdálenost od osy otáčení. Dalšími 

nevýhodami jsou poměrná složitost použitých dílů a nutnost umístění dorazu na rámu 

okna, aby bylo možno okno ručně naplno otevřít (bez tohoto dorazu by motor překážel 

plnému otevření okna). Navíc by bylo vhodné mít místo na odložení demontovaného 

táhla s držákem 
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Další konstrukce spočívala v upevnění aktuátoru nad okno (obr. 16 a obr. 17). 

Motor je pak uchycen v držáku na rámu okna. Při vysouvání se pohybuje pouze 

v horizontální rovině. Křídlo okna se otáčí kolem horizontální osy, proto bylo nutno 

vyřešit i pohyb ve směru vertikálním. 

Jako ideální se jevilo navrhnout rameno, ve kterém by byla drážka. V ní by pak 

bylo uchyceno táhlo motoru kolíkem, který by se pohyboval v této drážce. 

Řešení s uložením aktuátoru nad okno spočívalo v přichycení motoru do rámu 

okna pomocí montážního držáku dodaného společně s motorem. K připevnění by se 

použily závrtné šrouby. Lineární aktuátor se měl podle montážních instrukcí upevnit 

k držáku pomocí kolíku zajištěného závlačkou. 

 

Obr. 16:  První návrh s usazením lineárního aktuátoru nad okno – zavřené okno 

[vlastní zpracování] 

 

Obr. 17:  První návrh s usazením lineárního aktuátoru nad okno – otevřené okno 

[vlastní zpracování] 

Rameno přichycené ke křídlu oknu závrtnými šrouby obsahovalo již zmíněnou 

drážku, viz obr. 17. Do ní se mělo uchytit táhlo motoru. V tomto případě se uvažovalo 

o využití kolíku, který by byl zajištěn dalším fixačním kolíkem. Odepnutí by pak 
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spočívalo ve vytažení fixačního kolíku a sklopení motoru. Jak je vidět z obr. 17 

konstrukce je zesílena výztuhou kvůli větší odolnosti. 

 

Obr. 18:  Detail uchycení táhla motoru k ramenu [vlastní zpracování] 

Tento způsob uchycení motoru měl největší potenciál, proto byl vybrán jako 

základ pro další rozvoj. 

3.2.3 Nerealizované řešení se sklopným ramenem 

Kromě výsledného zařízení vytvořeného pro tisk (viz kapitola 3.3) byla vytvořena ještě 

konstrukčně složitější verze ovladače větrání, viz. obr. 20. Ta by navíc umožnila sklopení 

ramena při odpojení motoru, čímž by se dalo okno otevřít plně do strany (detail ukazuje 

obr. 19). 

Byla zhotovena kompletní konstrukční dokumentace, tzn. modely a výrobní 

výkresy jednotlivých detailů a sestavy. Jako základní materiál jednotlivých dílů sestavy 

byl zvolen dural, který svými vlastnostmi plně vyhovuje konstrukčním požadavkům 

(nízká hmotnost a vyhovující pevnost). Spojovací součásti by byly vyrobeny z nerezové 

oceli. Volba těchto materiálů umožnila podstatně zmenšit rozměry celé sestavy oproti 

prototypu (viz. 3.3). 
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Obr. 19:  Řez sestavou nerealizovaného řešení přibližující možnost sklopit rameno 

[vlastní zpracování] 

Poloha ramena ve směru kolmém na okno je zajištěna kolíkem, který je zalisovaný 

v patce upevněné na křídlu okna a zasahuje do drážky v otočném rameni. Povolením 

křídlové matice by došlo díky zabudované pružině ke zvednutí ramena a uvolnění kolíku 

z drážky. Následně by se rameno mohlo sklopit do strany a opět zajistit křídlovou maticí. 

Ostatní části vycházejí z výsledné realizace ovladače větrání. V sestavách chybí 

šrouby, kterými by byly patka a držák motoru přichyceny k rámu a křídlu okna. Tyto 

šrouby by byly voleny podle typu okna (plastové, dřevěné). 

 

Obr. 20:  Model sestavy nerealizovaného řešení [vlastní zpracování] 
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3.3 Výsledná realizace ovladače větrání 

Návrh, který byl později zrealizován, vychází z nápadu umístit lineární aktuátor nad 

okno. Model, který byl v tomto duchu již představen bylo nutno ještě upravit. 

K vytvoření funkčního prototypu mělo být dle jednoho z cílů této práce dosaženo 

pomocí technologie 3D tisku. Proto musela být konstrukce robustnější. Přidáním 

materiálu tak došlo k zesílení stěn a zpevnění kritických částí (především drážky, která 

by nemusela vydržet silové působení od motoru). 

Ve výsledném modelu byl montážní držák pro uchycení lineárního aktuátoru 

k rámu okna nahrazen součástkou z plastu (obr. 21). Přestože návrh počítá s upevněním 

všech součástek pomocí závrtných šroubů, pro instalaci prototypu bylo rozhodnuto o 

použití montážní oboustranné lepicí pásky. Díky tomu bylo možné nenarušit konstrukci 

zvoleného okna. Z tohoto požadavku ovšem vznikla potřeba zvětšit plochu pro přilepení 

držáku motoru k rámu okna. 

Rameno připevněné ke křídlu okna bylo rozdělena na dva díly – patku a rameno 

s drážkou. Patka, přímo spojená s křídlem okna, je navržena s drážkou. Do té lze pomocí 

šroubů a matic M8 uchytit rameno, k němuž je připevněno táhlo motoru. Tato drážka 

umožňuje nastavení délky tak, aby motor při plném zatažení přitlačil křídlo okna k rámu. 

Lze tak zajistit, že okno bude těsnit při plném zatažení táhla motoru. 

 

Obr. 21:  Držák motoru výsledného návrhu [vlastní zpracování] 

Patka (obr. 22) byla původně navržena pouze spodní výztuhou, na kterém rameno 

stálo. Nakonec byla ještě zesílena i v horní části. Rameno je při montáži do patky 

nasunuto a posléze uchyceno v požadované vzdálenosti šrouby. Mezi patkou a ramenem 

je vůle, díky níž lze oba dílce jednoduše smontovat dohromady. 
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Obr. 22:  Patka výsledného návrhu [vlastní zpracování] 

Rameno (obr. 23) bylo také zesíleno přidáním výztuh jak v části dotýkající se 

patky, tak po obvodu v místě okolí drážky pro uchycení táhla motoru. Všechny části jsou 

již na první pohled robustnější. Kvůli použití plastu byl výsledný návrh všech součástí 

raději předimenzován, aby nebyly poškozeny a nedošlo tak ke ztrátě jejich funkčnosti. 

 

Obr. 23:  Rameno výsledného návrhu [vlastní zpracování] 

Ke spojení motoru s drážkou ramena byl vybrán lícovaný šroub. Aby se zmenšilo 

tření, bylo na šroub nasunuto kuličkové ložisko 618/6-2Z vyrobené společností MTM, 

které se v drážce ramena pohybuje. 

U tohoto řešení je výsledný moment vyvolaný statickou silou motoru k ose otáčení 

vypočítaný podle (8) Mo = 454,8 Nm. Z toho vyplývá, že moment k ose otáčení je 

přibližně 3,5krát větší než moment vyvolaný silou větru. 
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Obr. 24:  Model připevněné sestavy na okně [vlastní zpracování] 

 

Obr. 25:  Detail zobrazení drážky v patce [vlastní zpracování] 

3.3.1 Realizace ovladače ventilace 

Po vytvoření všech tří modelů součástí sestavy ovladače větrání bylo potřeba tyto dílce 

vyrobit pomocí technologie 3D tisku. Tisk součástek provedla firma TREBILIFT, s.r.o. 

Po konzultaci s vedoucím práce byly zvoleny parametry pro tisk. K 3D tisku byla 

použita tiskárna TRONXY X5SA profesional a slicer Simplify3D. Materiál tisknutých 

součástí je ST-PLA. Tento biologicky odbouratelný materiál je spolu s plastem ABS 

jedním z nejpoužívanějších materiálů pro 3D tisk. 

Tab. 5:  Tabulka s parametry 3D tisku [vlastní zpracování] 

tryska 0,4 mm 

vrstva 0,2 mm (první 0,3 mm) 

výplň 50 %, 4 směry rovné 

teplota tisku 210 °C 

perimetr plný (spodní, horní, boční) 3-3-3 

opracování hrubé začištění, bez převrtání otvorů 
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Vytištěné součástky se instalovaly na okno. Nejdříve se součásti smontovaly 

a připevnil se motor do držáku. Sestava se umístila na okno, aby se mohlo poznačit, kam 

se mají jednotlivé dílce později usadit. Poté byla na křídlo okna připevněna patka pomocí 

oboustranné montážní lepicí pásky Ceys Montack. Následně byl umístěn držák motoru 

na předem označenou pozici. K držáku se připevnil pomocí šroubu motor. Nyní šlo 

upevnit rameno do patky pomocí šroubů tak, aby bylo zajištěno, že se okno plně zavře 

a bude těsnit. Nakonec se táhlo motoru uchytilo pomocí lícovaného šroubu s ložiskem do 

drážky ramena a zajistilo se přes podložku samojistnou maticí M5. Tím se vymezila vůle 

pro plynulý chod ložiska v drážce. 

 

Obr. 26:  Instalovaný ovladač větrání [vlastní zpracování] 

3.3.2 Elektrické zapojení 

Motor potřebuje ke své činnosti 12 V zdroj stejnosměrného napětí. K napájení tak byl 

zvolen 12 V adaptér s výstupním proudem 3 A. Tento zdroj byl vybrán na základě 

technických parametrů lineárního aktuátoru uvedených v sekci 3.1.2. 

K ovládání zatažení a vytažení táhla motoru byl vybrán modul dvou relé, který je 

určen pro připojení k mikrokontroléru. Modul má dva vstupy pro připojení digitálních 

pinů mikrokontroléru. Tento modul funguje jak s 5 V logikou, tak s 3,3 V, takže je 

kompatibilní s vývojovou deskou NodeMCU Devkit 1.0. Přivedením logické 1 na vstup 

IN1 nebo IN2 modulu s relé se sepne příslušné relé a obvod je tak propojen. 

Změna otáčení motoru, a tedy kontrola otevírání a zavírání okna je dosažena tím, 

že je lineární aktuátor zapojen do tzv. H-můstku. Použitím dvou SPDT relé nemůže dojít 

ke zkratu díky přepínacím kontaktům. Jestliže obvodem prochází proud, prochází vždy 

přes zátěž, tedy přes motor. Obr. 27 ilustruje zjednodušeně zapojení. Přivedením napětí 

na relé pomocí řídícího signálu (IN1 nebo IN2) dojde k pohybu táhla jedním či druhým 

směrem. 
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Obr. 27:  Jednoduché elektrické schéma způsobu kontroly otáčení motoru pomocí 2 SPDT relé 

[vlastní zpracování] 

3.4 Řídící a senzorové jednotky 

Řídící jednotka ovládající pohyb lineárního aktuátoru a tím otevírání okna musela být 

navržena tak, aby reagovala na aktuální data ze senzorů teploty a relativní vlhkosti 

umístěných v místnosti a venku. 

Jako mikrokontrolér, který zajistil řízení otevírání okna, byla vybrána vývojová 

deska NodeMCU Devkit 1.0. Desku je možné programovat pomocí oblíbeného 

vývojového prostředí Arduino IDE. To je zejména výhodou pro uživatele, kteří jsou již 

seznámeni s platformou Arduino, a tedy i s vývojovým prostředím, jež pro tuto řadu 

vývojových desek bylo vytvořeno. Internetová komunita je taktéž rozsáhlá. Na internetu 

proto existují různé návody, projekty nebo komunitní fóra. Kromě toho existují tištěné 

publikace zaměřující se na platformu Arduino. Arduino IDE je multiplatformní a jeho 

distribuce jsou dostupné pro operační systém Windows, macOS i Linux. [32] 

Výrobce vývojové desky NodeMCU Devkit 1.0 vytvořil vlastní firmware 

založený na programovacím jazyku Lua. Termínem NodeMCU je také spíše míněn 

firmware než hardware vývojové desky, jak může být někdy zaměněno. Původně byl 

firmware NodeMCU zamýšlen pouze pro vlastní vývojové desky, v dnešní době ho lze 

ale nahrát na jakýkoliv ESP modul. Jistou nevýhodou je, že komunita okolo projektu 

NodeMCU není tak rozsáhlá oproti komunitě využívající platformu Arduino. Nakonec 

byl vybrán firmware NodeMCU. 

Programovací jazyk Lua, ve kterém je program napsán, je skriptovací jazyk, který 

vyvinuli Roberto Ierusalimschy, Waldemar Celes a Luiz Henrique de Figueriedo v roce 

1993 na Papežské katolické univerzitě v Rio de Janeiro v Brazílii. Lua je interpretovaný 

jazyk, výhodou jazyka je garbage collector starající se o automatickou správu paměti. 

Program napsaný v jazyce Lua lze jednoduše rozšířit o knihovny napsané v jiných 

programovacích jazycích (např. mnohé knihovny projektu NodeMCU jsou napsány 
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v jazyce C). Naopak lze i programy psané v jiných programovacích jazycích jednoduše 

rozšířit skriptem psaným v Lua. [33] 

Firmware pro vývojovou desku lze sestavit pomocí cloudové služby vytvořené 

vývojáři NodeMCU. Tato služba nabízí různé možnosti nastavení a lze si vybrat 

i knihovny, které bude firmware obsahovat. Odkaz na stažení sestaveného firmwaru je 

zaslaný na email. Pro nahrání sestaveného firmwaru na desku byla využita aplikace 

ESP8266 flasher. 

 

Obr. 28:  Program ESP8266 flasher pro nahrání firmwaru na moduly ESP [vlastní zpracování] 

K programování modulů ESP je k dispozici IDE ESPlorer, které nabízí možnost 

vytvoření skriptu a jeho následné nahrání na desku. Program komunikuje s deskou na 

portu COMx. 

 

Obr. 29:  Vývojové prostředí ESPlorer [vlastní zpracování] 
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3.4.1  Jednotka ovládající motor 

 Řídící jednotka byla navržena tak, aby reagovala na data z IoT cloudu ThingSpeak. Na 

cloudu byly vytvořeny tři kanály: 

• pro vnitřní senzor,  

• pro venkovní senzor, 

• pro řízení ventilace. 

 Kanály pro sensory obsahují dvě pole pro teplotu a relativní vlhkost. Třetí kanál byl 

vytvořen tak, aby se zde ukládaly hodnoty potřebné pro řízení ventilace. Jedno pole tedy 

obsahuje hodnotu o módu, ve kterém má ventilace fungovat. Automatický mód má 

hodnotu 0, zatímco manuální mód pro otevření okna pomocí aplikace má hodnotu 1. Dále 

tento kanál s názvem „Ventilation control“ obsahuje pole s názvem „Open Command“. 

Jestliže je motor v manuálním módu a změní se hodnota tohoto pole na 1, dá se tím pokyn 

pro otevření okna. Další binární pole je informativní a ukazuje, zda je okno otevřené či 

ne. 

Vývojová deska se po restartu nebo po přivedení napájení pokusí otevřít soubor 

s názvem „init.lua“ a provést kód z tohoto skriptu. Většinou je tento soubor napsaný tak, 

aby se mikrokontrolér pomocí údajů připojil k WiFi routeru pro připojení k internetu. 

K tomu směřoval návrh skriptu s tímto názvem i pro tento projekt. Ve většině projektů. 

které se objevují na internetu, jsou přihlašovací údaje k routeru zadány přímo v kódu. 

Tento způsob je ale neuniverzální, proto byl záměr se tomuto řešení vyhnout. Inicializační 

soubor přihlásí desku k routeru v případě, jestliže existují přihlašovací údaje v paměti. 

Jestliže tyto údaje v paměti chybí, otevře se soubor s názvem „connect.lua“. 

Ve skriptu „connect.lua“ se modul ESP přepne do módu STATIONAP a vytvoří 

TCP server na portu 80. Po přihlášení k přístupovému bodu vytvořenému modulem se 

uživatel může pomocí předem dané IP adresy 192.168.2.1 připojit na web server 

vytvořený modulem. Na zobrazené stránce jsou kolonky pro vyplnění SSID a hesla 

routeru. Při potvrzení údajů se server zavře. Modul se přihlásí k routeru a uloží údaje do 

paměti. Zároveň vytvoří další TCP server na jiném portu (zvolen port 20100), který slouží 

pro komunikaci mezi řídící jednotkou a jednotkami sbírajícími daty ze senzorů. Řídící 

jednotka poté čeká na připojení od senzorových jednotek, kterým po úspěšném připojení 

pošle přihlašovací údaje k routeru. Server poslouchá na portu 20100 do té doby, než 

uživatel stiskne předem dané tlačítko, po kterém dojde k uzavření serveru a resetu desky. 

Opět se otevře skript „init.lua“, ale tím, že v paměti již existují přihlašovací údaje 

k routeru, už se neotevře soubor „connect.lua“. 

Poté, co se modul přihlásí k routeru, se synchronizuje čas s NTP serverem kvůli 

sledování času a nastaví podle něj čas v modulu. Tyto dvě funkce využívají knihovny 

„sntp“ a „rtctime“. Po synchronizaci času dojde ke spuštění skriptu „main.lua“. 

Původně měl být hlavní náplní nekonečného cyklu v souboru „main.lua“ 

získávání aktuálních dat z IoT cloudu pomocí HTTP metody POST díky knihovní funkci. 

Tato forma se ukázala jako nevýhodná. 
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Místo POST metody k získání dat z ThingSpeak se použil protokol MQTT. 

Jelikož zmíněný IoT cloud nabízí vlastní MQTT broker, pro přenos dat byl nakonec 

využit protokol MQTT vyvinutý na konci 90. let minulého století společnostmi IBM a 

Arcom. Tento protokol je využívaný v zařízeních internetu věcí zejména kvůli nižšímu 

objemu dat oproti zmiňovanému protokolu HTTP. [34] 

Protokol MQTT podporuje tři úrovně potvrzení zpráv QoS. Nejnižší úroveň 0, 

kterou jedinou umožňuje MQTT broker cloudu ThingSpeak, zajišťuje doručení zprávy 

odběratelům nanejvýš jednou. 

Řídící jednotka se přihlásí k MQTT brokeru služby ThingSpeak pomocí 

uživatelského jména, které odpovídá jménu u účtu ThingSpeak. Jako heslo se zadává klíč, 

jež se vygeneruje v nastavení IoT cloudu. Po připojení dojde k přihlášení se k odběru 

témat, v tomto případě vypadá formát témat následujícímu formátu. 

"channels/[ID kanálu]/subscribe/[formát]/[API klíč]" 

ID kanálu je identifikační číslo zmíněných kanálů pro ukládání dat. Formát určuje 

výstupní formát zprávy – zvolen byl formát JSON. Pro tento formát byl naprogramován 

jednoduchý program zpracovávající data ve formátu JSON (soubor „json.lua“). Jako API 

klíč v tématu pro odběr se zadá vygenerovaný klíč pro čtení daného kanálu. 

Řídící jednotka tak odebírá data ze senzorů a řídícího kanálu, která ukládá do 

proměnných. Tyto proměnné jsou dále využívány pro řízení otevírání okna. 

Hlavní program se pak odehrává v nekonečném cyklu opakující se každou 

minutu. Jestliže řídící kanál má předem nastavenou hodnotu v poli mód odpovídající 

automatickému módu, pak se každou minutu kontroluje aktuální hodnota počasí ze služby 

OpenWeatherMap. Díky tomu může řídící jednotka reagovat na nepřízeň počasí (déšť, 

sníh, silný vítr). Ve vytvořené mobilní aplikaci lze zvolit, zda má řídící jednotka využívat 

službu OpenWeatherMap. Jednou za interval, ve kterém se sbírají data ze senzorů 

(nastaveno na 6 minut), se poté kontroluje, zda se nemá okno otevřít. Otevírání okna se 

řadí do čtyř módů.  

Tab. 6:  Tabulka módů pro otevírání/zavírání okna [vlastní zpracování] 

mód podmínka pro přechodu do módu 

lessTemp venkovní teplota < vnitřní teplota 

moreTemp venkovní teplota > vnitřní teplota 

lessHum venkovní relativní vlhkost < vnitřní relativní vlhkost 

moreHum venkovní relativní vlhkost > vnitřní relativní vlhkost 

V programu je nastavena priorita pro teplotu. To zaručuje, že není možné se 

přepnout do módu snižování či zvyšování relativní vlhkosti, jestliže je řídící jednotka již 

v módu upravující teplotu.  Příloha 5 ukazuje vývojový diagram otevírání a zavírání okna 

pro mód „lessTemp, tedy větrání snižující teplotu. Obdobně je řešena logika otevírání i 

zavírání pro ostatní módy. 

Při otevření nebo zavření okna publikuje pomocí MQTT protokolu řídící jednotka 

na kanál IoT cloudu ThingSpeak příslušný údaj o stavu otevření. Uživatel tak může 

pomocí mobilní aplikace zkontrolovat, kdy je okno otevřené. 



 
2020 Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

 

47 

 

Jednou za interval času, ve kterém se sbírají data ze senzorů, se kontroluje, zda 

senzor vysílá (porovnáním posledních dvou čísel záznamu). Jestliže data nejsou 

aktualizována za tři a více intervalů, rozsvítí se příslušná výstražná LED dioda.  

Jestliže je řídící jednotka v manuálním módu, okno se zavírá a otevírá pokaždé, 

když je příslušný kanál na IoT cloudu aktualizován o pokyn k otevření/zavření. Okno je 

otevřeno maximálně 15 minut, poté se zavře. 

Pokud by uživatel chtěl okno používat bez využití motoru nebo pomocí tlačítka 

k tomu určeného, lze jiným tlačítkem upozornit řídící jednotku na to, že nemá reagovat 

na podněty senzorů, popřípadě na pokyn k otevření/zavření z aplikace k dálkovému 

ovládání. Na to, že řídící jednotka nereaguje na vzdálené podněty, upozorňuje rozsvícená 

LED dioda. 

Zmíněné tlačítko funguje také jako pojistka. Jestliže se táhlo motoru pohybuje 

a tlačítko je stisknuto, dojde k plnému otevření okna. Tato funkce je zde proto, aby 

nedošlo k sevření části těla či nějakého předmětu mezi křídlo a rám okna. Jednotka přejde 

do chybového stavu a okno nelze zavřít. Jestliže uživatel stiskne třikrát tlačítko, jednotka 

opustí chybový stav a opět reaguje na příkazy. 

Řídící jednotka je napájena 5 V adaptérem. Při odpojení napájení a po opětovném 

zapojení se opět spustí skript „init.lua“. Další námět pro vývoj projektu by mohlo být 

zajištění zavření okna při výpadku proudu. Schéma zapojení řídící jednotky je zobrazeno 

v příloze 2. 

3.4.2 Senzorová jednotka 

Senzorová jednotka měla za úkol v určitém intervalu naměřit data teploty a relativní 

vlhkosti a poté je odeslat na IoT cloud. Toto řešení bylo zvoleno pro vnitřní i venkovní 

senzor teploty. 

Jednotka se při prvním spuštění připojí na TCP server vytvořený řídící jednotkou. 

Poté odešle požadavek na přístupové údaje k WiFi routeru. Po obdržení řetězce znaků 

s danými údaji se připojí k WiFi routeru a restartuje se. Bezpečnost je zajištěna 

předáváním dat pouze v rámci lokální sítě. 

Když existují v paměti SSID a heslo k routeru se připojí k WiFi routeru. Za 

pomoci knihoven „ds18b20“ a „dht“ se naměří data ze senzorů a ta jsou pak publikováná 

pomocí MQTT protokolu na IoT cloud. Měření teploty ze senzoru DS18B20 je nezvykle 

na začátku programu. Načtením příslušné knihovny v pozdější části programu 

způsobovalo resetování desky. Chybové hlášení upozorňovalo na nedostatek paměti. 

Po naměření a odeslání dat ze senzorů se jednotka na šest minut přepne do tzv. 

deep sleep módu. Díky tomu se ušetří energie. Využití tohoto módu je zvláště výhodné 

u venkovního senzoru napájeného baterií. Kvůli úspoře energie byl pro venkovní senzor 

vybrán samostatný modul ESP-12E namísto vývojové desky NodeMCU Devkit 1.0.  
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Obr. 30:  Vnitřní senzorová jednotka [vlastní zpracování] 

3.5 Mobilní aplikace 

K vývoji mobilní aplikace byl použit framework Xamarin.Forms. Díky němu lze vytvořit 

aplikace pro operační systémy Android, iOS a Windows. Uživatelské prostředí je 

vytvořeno pomocí XAML, kód aplikace je napsán v programovacím jazyce C#. 

Xamarin.Forms za běhu aplikace převádí multiplatformní prvky uživatelského prostředí 

na nativní prvky pro danou platformu. Aplikace tak nemá jednotný vzhled pro všechny 

platformy. [35] 

Na psaní kódu aplikace bylo použito IDE Visual Studio 2017 Community od 

společnosti Microsoft. Vývojové prostředí umožňuje instalaci různých nástrojů a sad 

komponent pro vývoj projektů desktopových, mobilních a webových aplikací. 
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Obr. 31:  Vývojové prostředí Visual Studio 2017 Community [vlastní zpracování] 

GUI bylo napsáno v XAML. Rozložení zobrazení je rozděleno pomocí třídy Grid 

do tabulky. Ve vlastnostech třídy se určí počet řádků, sloupců a jejich velikost. Poloha 

použitých prvků je pak dána číslem sloupce a řádku. 

Uživatelské rozhraní aplikace bylo vytvořeno tak, aby bylo jednoduché 

a přehledné. Aplikace má pouze jednu hlavní stránku. V horní části jsou dvě tlačítka pro 

přepnutí módu. Pro otevření a zavření okna je připravené přepínací tlačítko jehož 

viditelnost je spojená s módem – tlačítko je viditelné, jestliže je systém otevírání okna 

v manuálním módu. Další tlačítkem lze zvolit, zda využívat službu OpenWeatherMap. 

K tomu je nutné na dalším řádku vyplnit město. OpenWeatherMap poskytuje 

meteorologické informace o více než 200 000 měst. Při zadání názvu města se v této verzi 

aplikace pouze kontroluje, zda existují data pro dané město. Není zde kontrola, zda 

například neexistuje jiné město se stejným názvem. Tato služba je doplňková, v dalším 

rozvoji by bylo nutné ošetřit takové případy. 

V dolní části je pro monitoring vytvořena sekce s informacemi o aktuálním módu 

a o otevření okna. Dále jsou zde zobrazeny poslední hodnoty teploty a relativní vlhkosti 

ze senzorů i s informací o času aktualizace dat. 

Aplikace následně funguje s využitím časovače zařízení. Při spuštění aplikace 

dojde k získání aktuálních dat z IoT cloudu pomocí HTTP požadavku. V cyklu 

opakujícím se každých 30 vteřin dochází k dotazu na IoT cloud. Při změně dat se 

aktualizuje také zobrazení v grafickém prostředí. Při stisku tlačítka naopak dojde 

k odeslání zprávy na kanál cloudu ThingSpeak, který byl vytvořen pro ukládání dat 

související k ovládání. Každé tlačítko či vyplnění města přepíše příslušné pole na kanálu 

IoT cloudu. 

Kromě výše zmíněné verze aplikace byla vytvořena i verze s využitím protokolu 

MQTT pro získání a publikování dat. Jelikož řídící i senzorové jednotky využívají tento 

protokol, jeho použití i pro mobilní aplikaci by bylo logickou volbou. Bezplatná verze 

IoT cloudu Thingspeak ale nabízí připojení pouze třech zařízení se stejným 
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vygenerovaným klíčem ke svému brokeru. Z tohoto důvodu nemůže být tato metoda 

použita, ačkoliv je verze s předáváním dat protokolem MQTT výhodnější. 

 

Obr. 32:  Snímek obrazovky aplikace nasazené v telefonu Xiaomi Redmi 4 [vlastní zpracování]  
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4 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Výsledkem této práce je realizace systému inteligentního pasivního větrání pro okna se 

sklopnou ventilací. Zařízení bylo instalováno na okně v kuchyni rodinného domu na 

konci května 2020 a dále testováno. 

V mechanické části byly největší obavy s uchycením vytištěného držáku motoru 

montážní oboustrannou lepicí páskou. Nakonec se tato obava ukázala jako 

neopodstatněná. Po celou dobu, kdy bylo zařízení společně s motorem uchyceno na okně, 

nedošlo k žádným komplikacím. Materiál ST-PLA, ze kterého je ovladač větrání 

vyroben, se po provedených úpravách modelů a zesílením konstrukce prokázal jako 

vhodná volba. 

Pro sběr dat byla zvolena čidla DS18B20 a DHT22. Tyto senzory se staly 

populárními díky nízké ceně a svým měřícím vlastnostem. V této práci se jejich využití 

velmi osvědčilo. Nespornou výhodou je také jejich jednoduchá implementace díky již 

existujícím knihovnám pracujícím s těmito moduly. 

Následující grafy zobrazují měření teploty a relativní vlhkosti z vnitřního a 

venkovního senzoru. Z grafu vytvořeného pomocí programovacího jazyka Matlabu 

(obr. 33) je patrné, že v období těchto měření (8. až 13. června 2020) jsou již venkovní 

teploty vyšší. Větrání pomocí sklopné ventilace pak neovlivní výslednou vnitřní teplotu 

ve větším množství. Výhodné by bylo ovšem další testování také v zimním období. Při 

překročení horní hranice způsobeném vytápěním místnosti by mělo dojít k snížení teploty 

za kratší dobu, jelikož rozdíl vnitřní a vnější teploty může být vyšší než 20 °C. S tím, že 

teplota měla nastavenou prioritu oproti relativní vlhkosti, se řídící jednotka téměř 

nedostala do módu upravující relativní vlhkost. 

 

Obr. 33:  Graf teplot v měřeném období [vlastní zpracování] 
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Obr. 34:  Graf relativních vlhkostí v měřeném období [vlastní zpracování] 

V obr. 35 pak lze vidět porovnání využití módu v průběhu 5 dnů. Většinu času 

bylo testováno větrání pomocí programu řídící jednotky reagující na data ze senzorů. 

Z obr. 36 je patrné, že okno bylo otevřeno 77 % času z měřených 5 dnů. Jelikož bylo 

v době měření poměrně teplé počasí a navíc využíváním kuchyně docházelo ke zvyšování 

teploty, vnitřní teplota se držela většinu času nad horní hranicí 23 °C nastavenou 

v programu. Větráním se teplota přes den nesnižovala, v noci mírně, popřípadě zůstávala 

konstantní. 

 

Obr. 35:  Koláčový graf zobrazující procenta využití manuálního a automatického módu 

v měřeném období [vlastní zpracování] 
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Obr. 36:  Koláčový graf zobrazující procenta otevření a zavření okna v měřeném období 

[vlastní zpracování] 

Výsledný systém je plně funkční, automatický režim pracuje podle vytvořeného 

programu. Větrání pomocí sklopné ventilace v letním období teplotu přes den téměř 

neovlivní z důvodu malého rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí. Výhodou tohoto 

systému je ovšem vzdálené ovládání a monitoring. Díky ovládání může uživatel při 

dlouhodobější absenci kontrolovat větrání, ať už pomocí automatického nebo manuálního 

módu (například lze pomocí aplikace okno otevřít na 15 minut a vyvětrat před příjezdem). 

Využití služby OpenWeatherMap je také výhodou. Lze tak nechat okno s tímto 

systémem otevřené i v nepřítomnosti a při nepřízni počasí by se okno uzavřelo. 

V průběhu testu se ovšem ukázalo, že tato služba není vždy přesná. Často se stávalo, že 

systém zavřel okno na základě dat z OpenWeatherMap z důvodu deště, ačkoliv nepršelo. 

Nejméně v jednom případě naopak okno zůstalo otevřeno, přestože venku panoval 

poměrně silný déšť. Tato služba je proto spíše pojistkou a je ponecháno na uživateli, zda 

ji chce používat. 

Mobilní aplikace byla nasazena do telefonu Xiaomi Redmi 4. V průběhu testování 

se projevila nevhodnost použití získávání dat pomocí protokolu HTTP v opakujícím se 

intervalu 30 s. Výhodnější je použít druhou verzi aplikace používající MQTT protokol. 

Toto řešení ovšem v práci nemohlo být použito z důvodu omezení bezplatné verze IoT 

cloudu ThingSpeak, který povoluje připojení se ke svému brokeru v jednu chvíli pouze 

třem zařízením s unikátním klíčem spojeným s uživatelským účtem. Další omezení 

bezplatného využívání služby ThingSpeak je možnost ukládání zpráv pouze jednou za 

15 s. To není problém pro aktualizaci dat ze senzorů, pro ukládání zpráv na kanál 

vytvořený pro data spojená s řízením je ale velmi limitující. 

V dalším vývoji tohoto projektu by bylo vhodné se zaměřit na zabezpečení 

zařízení. Zabezpečení zařízení internetu věcí je velice diskutované téma související 

s rozvojem tohoto konceptu. 
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5 ZÁVĚR 

V rešeršní části bakalářské práce jsou popsány základní druhy větrání. Větrání je v dnešní 

době velice aktuálním tématem. Jelikož jsou často nahrazována stará okna a dveře za 

nová plastová, nemusí přirozená ventilace dostačovat pro udržení správné kvality 

vnitřního vzduchu. Mnohé společnosti proto vyvíjejí komplexní řešení větrání, která 

dokážou splnit hygienické normy. V druhé kapitole jsou blíže představeny tři systémy 

větrání i se svými výhodami a nevýhodami. 

 V praktické části byl zhotoven plně funkční prototyp systému řízené pasivní 

ventilace. Mechanický ovladač větrání byl navržen pomocí softwaru Autodesk 

Inventor 2017 a následně realizován technologií 3D tisku. Vytisknuté díly byly 

instalovány na okno společně s lineárním aktuátorem, který zajišťuje otevírání a zavírání 

okna. 

Venkovní a vnitřní senzorové jednotky, které byly v rámci práce vytvořeny a 

jejichž činnost je popsána v části 3.4.2, měří teplotu a relativní vlhkost. Tyto naměřené 

hodnoty jsou odeslány pomocí protokolu MQTT na IoT cloud ThingSpeak. Řídící 

jednotka systému pasivní ventilace provádí větrání místnosti díky regulátoru řešenému 

vlastním algoritmem. 

 Pro vzdálené řízení a monitoring byla pomocí frameworku Xamarin.Forms 

vytvořena aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Díky aplikaci 

lze sledovat aktuální naměřené teploty senzorových jednotek a stav otevření/zavření 

okna. Mimoto je uživateli umožněno nastavit některé parametry pro automatickou 

ventilaci a otevírání okna lze přímo ovládat. 

 V kapitole 4 je zhodnocena vhodnost použitých technologií. Dále jsou graficky 

znázorněny výsledky měření senzorových jednotek a využití vytvořeného systému 

inteligentního větrání. V závěru kapitoly 4 jsou prezentovány návrhy dalšího možného 

rozvoje.
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7 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

Seznam zkratek 

ABS  Akrylonitrilbutadienstyren 

API  Application programming interface – rozhraní pro programování aplikací 

CAD  Computer aided design – počítačem podporovaný návrh 

DPS  Deska plošných spojů  

GPIO  General-purpose input/output -univerzální vstupní/výstupní pin 

GUI  Graphical user interface – grafické uživatelské prostředí 

HTTP  Hypertext transfer protocol – protokol pro přenos dat přes web  

I2C  Inter-integrated circuit – multi masterová sériová sběrnice 

IDE  Integrated development environment – vývojové prostředí 

IoT  Internet of Things – internet věcí 

MQTT  Message queuing telemetry transport – odlehčený protokol pro přenos 

zpráv mezi zařízeními 

NTP  Network time protocol – protokol pro synchronizaci vnitřních hodin 

zařízení 

PLA  Polyactic acid – polymléčná kyselina 

PWM  Pulse width modulation – pulzně šířková modulace 

QoS  Quality of service – u protokolu MQTT QoS znamená úroveň QoS 

zajištění různého stupně doručení (nanejvýš jednou, minimálně jednou a 

právě jednou) 

RAM  Random access memory – typ volatilní paměti 

TCP  Transmission control protocol – spolehlivá spojovaná transportní služba 

UART  Universal asynchronous receiver-transmitter – univerzální asynchronní 

přijímač-vysílač 

USB  Universal serial bus – univerzální sériová sběrnice 

VOC  Volatile organic compound – těkavá organická látka 

XAML  Extensible application markup language – značkovací jazyk pro popis 

grafického zobrazení založený na jazyku XML 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 

 

Obr. 37:  Mapa větrných oblastí na území ČR [31] 
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Příloha 2 

 

Obr. 38:  Schéma zapojení řídící jednotky [vlastní zpracování] 
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Příloha 3 

 

Obr. 39:  Schéma zapojení vnitřní senzorové jednotky [vlastní zpracování] 
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Příloha 4 

 

Obr. 40:  Schéma zapojení venkovní senzorové jednotky [vlastní zpracování] 
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Příloha 5 

 

Obr. 41:  Vývojový diagram módu snižující teplotu [vlastní zpracování] 


