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Abstrakt

Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout a zrealizovat malou modulární ústřednu 

s důrazem na komunikaci se sítí GSM.

V první části práce je rozebrána historie ústředen od počátku až po dnešní technologie. 

Dále byly také popsány jednotlivé druhy ústředen, jak kabelové, tak bezdrátové.

V druhé části je  rozepsán obecný návrh konstrukce ústředny s komunikátorem GSM 

a je  rozebráno  její  obvodové  zapojení.  Jako  vlastní  komunikátor  se  sítí  GSM byl  zvolen 

modul SIM 300C.

Závěrečná  část  práce,  kromě popisu  částí  programu,  obsahuje  také  detailní  návod 

na obsluhu navrhované ústředny. 

Navrhovaná  koncepce  ústředny  byla  zrealizována  a  byla  úspěšně  ozkoušena 

její funkčnost.

Abstract
The aim of this diploma thesis is to design and manufacture a small modular burglar 

alarm control panel with an emphasis on GSM communication functions.

The first part of the thesis discusses history of control panels from the first attempts to 

present technologies. Also a  classification of wired and wireless systems is defined.

The second part contains an general proposal of the GSM-enabled panel design and 

description of the circuit. SIM 300C module has been chosen as a GSM terminal device.

The final part contains description of key parts of the firmware and a detailed manual 

for end users.

The proposed design has been realized and succesfully tested.
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Úvod 

Úkolem práce je popsat systémy elektronických zabezpečovacích signalizací (EZS). 

Tyto  jsou  řešeny v  první  kapitole,  popsány jsou  ústředny kabelové  a  bezdrátové.  Je  zde 

zařazena  také  část  popisující  vývoj  ústředen  od  dob  dávno  minulých  až  po  současné 

technologie. 

V druhé  části  práce  bude  řešen  návrh  malé  modulové  ústředny s  komunikátorem 

GSM.  Hlavní  deska  ústředny bude  schopná  samostatné  činnosti,  jako  ústředna  pro  malé 

objekty.  Bude vybavena vstupy pro dvojici drátových smyček, výstupním relé pro spínání 

sirény, elektronikou zálohovaného zdroje a blokem GSM komunikátoru. K této desce bude 

dále  možné připojit  přídavné moduly,  které  rozšíří  její  možnosti  zejména v ohledu počtu 

vstupů  a  výstupů a  možnosti  datové  komunikace.  Tyto  moduly budou řízeny a  napájeny 

hlavní  deskou. Komunikace mezi  nimi bude probíhat pomocí  sběrnice I2C. Je však nutno 

podotknout, že návrh přídavných modulů není součástí této práce a je pouze implementováno 

jejich hardwarové rozhraní. 

V kapitole třetí se pak nalézá softwarové řešení, které bylo použito pro tuto ústřednu. 

V této části bude také zmíněna obsluha ústředny, kdy je zřejmě nejdůležitějším bodem změna 

hesla a telefonního čísla,  na které ústředna odesílá SMS o vyhlášení poplachu. V případě 

sériové výroby by tedy nebylo nutné nic továrně nastavovat, veškeré kroky provede snadno 

sám uživatel systému.
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1  Ústředny elektrické zabezpečovací signalizace, funkce, 
vývoj

1.1  Historie ústředen

Základním principem zabezpečovacích prvků je už odedávna snaha o ochranu majetku 

a zdraví osob. Může se jednat jak o síly přírodní, v dnešní době především ochrana proti 

požáru,  tak o ochranu před narušitelem – člověkem. Až do nedávna se jednalo především 

o fyzické  hlídání  člověkem,  popřípadě  hlídacím  psem.  Vyhlášení  poplachu  pak  probíhalo 

například křikem, bubny, nebo třeba signálními ohni – ty byly použity třeba u Velké čínské 

zdi.  

K přelomu při  předávání  informací  došlo  v čtyřicátých  letech  19.  století,  kdy byl 

poprvé využit telegraf (vynalezen 1835) k přenosu informací. První poloautomatický hlásič 

požáru byl použit v roce 1851 v Bostonu. Byl konstruován jako skříňka s pákou, za kterou 

mohli občané, v případě zjištění požáru, zatáhnout. To vedlo k roztočení vnitřního ozubeného 

kola, které vyslalo signál s unikátním kódem dané skříňky přímo na centrální pult, kde bylo 

možné  díku  unikátnímu  kódu  každé  skříňky  určit  přesné  místo  vyhlášení  poplachu. 

Až do 50. let 20. století byly poplašné systémy mechanické – ústředny byly reléové. Teprve 

další rozvoj elektroniky umožnil používání vyvažovaných smyček, čímž se zásadně zvedla 

odolnost zabezpečovacích okruhů proti napadení narušitelem.

Pasivní  infračervené  čidlo  –  PIR  (Passive  Infrared  Detector),  které  je  dodnes 

nejúspěšnějším  zabezpečovacím  prvkem,  se  na  trhu  objevilo  již  v  druhé  polovině 

sedmdesátých let. Jako mnoho technických výrobků má původ v armádě, tyto senzory byly 

používány  v  samonaváděcích  protiletadlových  hlavicích.  Přestože  jsou  méně  účinné 

než některé jiné prvky, zvítězily díky ceně a jednoduchosti používání.

V České Republice došlo k hlavnímu rozvoji zabezpečovací techniky až po roce 1989. 

Důvodem bylo, mimo jiné, zvýšení majetkové trestné činnosti na našem území. ([3], s. 16)
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1.2  Předpisy související s EZS

Jako  v  každém  oboru  jsou  i  u  elektronických  zabezpečovacích  systémů  kladeny 

požadavky na technickou úroveň provedení. Ty jsou v současné době určovány Evropskou 

unií,  jejímž  členem  Česká  republika  je.  Po  projednání  a  schválení  jsou  tyto  směrnice 

přejímány do českých norem. Přestože u nás nejsou normy závazné a mají jen doporučující 

charakter,  jsou  chápány  odbornou  veřejností  jako  předpoklad  pro  správné  a  bezpečné 

provedení na jisté technologické úrovni.

Jejich  obsahem  jsou  zejména  požadavky  na  funkčnost  jednotlivých  zařízení, 

bezpečnost použití,  odolnost proti  vlivům vnějšího prostředí, požadavky pro užití  systémů 

a návody pro aplikaci poplachových systémů. V souvislosti s touto prací je vhodné zmínit 

zejména soubor norem 50131, které se zabývají elektronickými zabezpečovacími systémy, 

technické normalizační informace (TNI) 334590 a evropské normy pro elektronické požární 

signalizace  EN 54.  Část  norem pro EPS zde zmiňuji  z  důvodu,  že  návrh EZS již  počítá 

s možností integrace požárních senzorů. Ty jsou v současné době v ČR povinné u novostaveb, 

nicméně  se  jedná  pouze  o  autonomní  hlásiče,  které  mají  za  úkol  v  první  řadě  varovat 

obyvatele objektu,  aby nedošlo ke zraněním, popřípadě úmrtí.  Jejich účinnost při ochraně 

majetku  je  tedy  podmíněna  přítomností  osob  v  jeho  bezprostřední  blízkosti.  V  případě 

budování  zabezpečovacího systému je vhodné tyto prvky zakomponovat tak, aby byl systém 

schopný  majitele  (správce)  systému  vyrozumět  i  o  požárním  poplachu.  Zvláště  jedná-li 

se o odlehlé  objekty,  například  chatové  oblasti,  může  být  tento  systém jedinou  možností, 

jak zabránit větším škodám na majetku.

S ohledem na charakter navrhovaného zařízení je také nutné se držet několika dalších 

norem, zejména se jedná o normy spojené s provozem sítě GSM, které spadají pod Český 

telekomunikační úřad. Jde o normy: ČSN ETSI EN 300 220 V1.3., ČSN ETSI EN 301 419-1, 

EN 301 511 v 7.  Dále se pak jedná o normy související s elektromagnetickou kompatibilitou, 

a to: ČSN EN 50130-4, EN 55022, ČSN ETSI EN 30 1489-7. V neposlední řadě, protože 

se jedná o elektrické zařízení, je třeba dbát na bezpečnost, na kterou se vztahuje norma ČSN 

EN 60950. 

V následujících tabulkách jsou vyjmenovány normy týkající se EZS / EPS s krátkou 

charakteristikou jejich obsahu.
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Tab. 3: Evropské normy týkající se elektronické požární signalizace (EPS)

Norma Obsah

EN 54-7

EN 54-12

Elektrická požární signalizace – část 7: 
Hlásiče kouře – hlásiře bodové využívající rozptýleného světla, 
vysílaného světla a ionizace

Elektrická požární signalizace – část 12: 
Hlásiče kouře – hlásiče lineární využívající optického
světelného paprsku

Tab. 2: Technické normalizační informace týkající se EZS

Norma Obsah

TNI 334590-1

TNI 334590-2

TNI 334590-3

Elektrická zabezpečovací signalizace – Pokyny pro aplikace – Část 1: 
Návrh systémů EZS

Elektrická zabezpečovací signalizace – Pokyny pro aplikace – Část 2: 
Montáž systémů EZS

Elektrická zabezpečovací signalizace – Pokyny pro aplikace – Část 1: 
Kontrola EZS po montáži, výchozí a pravidelné revize EZS, 
funkční zkoušky a měření

Tab. 1: Soubor norem týkajících se EZS

Norma Obsah

EN 50131-1 Všeobecné požadavky

EN 50131-2-1 Společné požadavky pro detektory

CLC/TS 50131-2-2 Detektory pasivní

CLC/TS 50131-2-3 Detektory mikrovlné

CLC/TS 50131-2-4 Detektory kombinované PIR – mikrovlné

CLC/TS 50131-2-5 Detektory kombinované ultrazvukové – PIR

EN 50131-2-6 Detektory otevření

CLC/TS 50131-3 Ústředny

EN 50131-4 Výstražná zařízení

EN 50131-5-1 Společné požadavky pro propojovací zařízení

EN 50131-5-3 Propojovací zařízení využívající vyhrazené drátové spoje

EN 50131-5-4 Propojovací zařízení využívající VF techniku

EN 50131-5-5 Propojovací zařízení využívající infračervenou techniku

EN 50131-6 Napájecí zdroje

CLC/TS50131-7 Pokyny pro aplikace



1.3  Typy ústředen zabezpečovací signalizace

Ústředny se dělí na dvě základní skupiny podle připojení senzorů. Prvním typem jsou 

ústředny kabelové,  kdy senzory jsou  k  ústředně  připojeny zpravidla  pomocí  metalického 

vedení. Druhou skupinou jsou ústředny bezdrátové, jejichž senzory komunikují s ústřednou 

pomocí vyhrazeného radiového spoje.

Bez rozdílu, zda se jedná o kabelové, či bezdrátové ústředny, mohou být poplachy 

ze senzorů  vyhodnocovány  různými  způsoby.  Poplach  je  možno  vyhlásit  buď  okamžitě, 

nebo s nastaveným zpožděním. Zatímco u magnetického kontaktu na okenním rámu, senzoru 

reagujícím na tříštění skla nebo třeba PIR senzoru ve vyšších patrech je poplach vyhlášen 

okamžitě, u vstupu do objektu je začleněna prodleva, která umožní majiteli (oprávněné osobě) 

systém deaktivovat. Stejně je systém nastaven i po zastřežení, kdy je nutné nechat obsluhu 

bezpečně opustit objekt, aby nedošlo k vyhlášení falešného poplachu. Zpravidla bývá tento 

čas oznamován akustickým signálem.

1.3.1  Kabelové ústředny

1.3.1.1  Smyčková ústředna

Tento typ ústředny používá pro připojení senzorů tzv. smyčky. Smyčkou je značen 

obvod, do kterého jsou připojeny jednotlivé senzory. Ústředna vyhodnocuje stav smyček jako 

celku, není schopná rozpoznat, který konkrétní senzor smyčku ovlivnil.

Senzory EZS dělíme na  pasivní  a  aktivní,  kde  aktivním ústředna  dodává  napájecí 

napětí, zpravidla 12 V. Výstupem obou typů senzorů je rozpínací kontakt, který při detekci 

možného útoku rozpojí obvod. Prvky EZS jsou dále vybaveny sabotážními kontakty, které 

umožňují zařízení detekovat sejmutí krytu. 

Nejstarší  zapojení  byla  konstruována  jako  sériové  zapojení  v  klidu  sepnutých 

poplachových  anebo  sabotážních  kontaktů.  Nevýhodou  tohoto  zapojení  je  jednoduché 

napadení  systému útočníkem pouhým zkratováním přívodních vodičů.  Později  se rozšířilo 

zapojení  tzv.  jednoduše  vyvážené  smyčky,  které  umožňovalo  zjistit  právě  zkratování 

přívodního vedení. Zapojení je znázorněno na obr. 2. Toto zapojení je zdvojováno z důvodu 

potřeby samostatně vyhodnocovat poplach a sabotáž, kdy je třeba sledovat případnou sabotáž 

smyčky i v době, kdy je ústředna odstřežená.  Potřeba trvalého sledování možné sabotáže 

vyplývá z reálné možnosti přípravy na vniknutí do objektu útokem na senzor nebo kabeláž.
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Dalším  vývojem  bylo  použití  obvodu  se  soustavou  poplachových  kontaktů, 

sabotážních  kontaktů  (tamperů)  a  odporů  tak,  aby  narušení  bylo  detekováno  a vyhlášen 

poplach, ať už z důvodu narušení střeženého prostoru, nebo pokusu o odkrytování senzoru. 

Při  tomto  zapojení  ušetříme  dva  vodiče,  protože  toto  zapojení  je  schopné  rozpoznat  jak 

poplach, tak sabotáž, jedinou smyčkou.

 Samotné  poplachové spínače  nemusí  být  mechanické  spínače,  ale   i  elektronické 

detektory, například PIR senzor. 

Nevýhodou tohoto typu ústředny je velké množství  kabelů vedoucích k senzorům, 

resp. k ústředně. Tato konstrukce v takovém případě vede ke značným stavebním úpravám, 

zvláště v případě, že se jedná o již hotový objekt. Pokud je s tímto druhem ústředny počítáno 

již  při  výstavbě,  je  vhodné  použití  korugovaných  trubek.  Ty  značně  usnadní  výměnu 

poškozeného kabelu  v  případě  jeho  porušení,  například  neúmyslným zásahem uživatelem 

objektu.
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Obr 2: Jednoduše vyvážená smyčka

Obr 1: Zapojení smyčkové ústředny



 

Je  nutno  podotknout,  že  ústředna  v  tomto  případě  nemá  možnost  rozlišit  sabotáž 

odkrytováním čidla (tj. rozepnutí tamperu) a odpojení čidla.
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Obr 3: Dvojitě vyvážená smyčka

Tab. 4: Pravdivostní tabulka dvojitě vyvážené smyčky

Poplach Tamper Stav

sepnuto sepnuto R1 klidový

- - 0

sepnuto sepnuto nekonečno

sepnuto rozepnuto nekonečno

rozepnuto sepnuto R1 + R2

Hodnota Rcelk

vyhlášen poplach 
(sabotáž zkratem vedení)

vyhlášen poplach 
(sabotáž odpojení čidla)

vyhlášen poplach 
(sabotáž)

vyhlášen poplach 
(narušení střeženého prostoru)



1.3.1.2  Ústředna s přímou adresací čidel

Princip  funkce  tohoto  druhu  ústředny  je  založen  na  komunikaci  mezi  ústřednou 

a čidlem  po  datové  sběrnici.  Ústřednou  jsou  periodicky  generovány  a  vysílány  adresy 

jednotlivých senzorů, které po obdržení zprávy na tuto zprávu odpoví zpět a sdělí ústředně 

svůj stav. Znamená to tedy, že každý senzor musí mít svůj komunikační modul s unikátní 

adresou.  

Mezi  základní  výhody  tohoto  druhy  ústředny  patří  minimalizace  kabeláže, 

která dovoluje  připojení  značného množství  senzorů na jeden kabel.  Například  u systému 

založených  na  standardu  RS-485  jde  o  čtyřžilový  kabel,  v  němž  slouží  dva  vodiče  jako 

napájení a dva pro přenos dat. Další důležitou výhodou je, že ústředna dokáže vyhodnocovat 

stav jednotlivých senzorů,  při  vyhlášení  poplachu je  tedy zřejmé,  která  část  objektu byla 

narušena.  Je  možno  vyhodnotit  poplachový  kontakt,  sabotážní  kontakt  nebo  třeba  zkrat 

na lince.  Problémy  mohou  nastat  při  delších  trasách  jednotlivých  sběrnic,  kdy  je  nutné 

korektně spočítat proudy pro napájení senzorů a s tím spojené úbytky na napájecím vedení. 

  

1.3.1.3  Ústředny smíšeného typu

Tento druh ústředny používá koncentrátory, se kterými ústředna komunikuje pomocí 

datové sběrnice. Samotné koncentrátory pak využívají klasické smyčky, popsané v kapitole 

1.4.1.1. Existují dva typy koncentrátorů, první z nich sám vyhodnocuje jednotlivé smyčky, 

kdy následně odešle stav ústředně. Druhý typ slouží jako přepínač, kdy postupně zpřístupňuje 

jednotlivé smyčky, ale jejich stav vyhodnocuje samotná ústředna.
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Obr 4: Zapojení ústředny s přímou adresací senzorů



1.3.2  Bezdrátové ústředny

Ústředny  tohoto  typu  pracují  převážně  v  pásmu  433  MHz  popřípadě  868MHz, 

s vysílacími výkony do 10mW. Přenos informací mezi ústřednou a senzorem je kódovaný, 

nejčastěji  8 bitový.  Dosah senzorů ve volném prostředí je až 200m, nicméně v budovách 

je nutné  počítat  se  značným  poklesem  přípustné  vzdálenosti.  Je  to  způsobeno  stíněním 

konstrukcí budovy a možným rušením na blízkých frekvencích. 

Napájení senzorů je řešeno pomocí výměnné baterie, nejčastěji lithiové. S ohledem 

na tento druh napájení je nutné brát zřetel na klidový odběr senzoru, který by neměl překročit 

jednotky  až  desítky  uA.  Aby  bylo  zabráněno  falešnému  poplachu  díky  vybití  baterie 

a následného neohlášení se senzoru ústředně, je nutné stav baterie hlídat a v případě nutnosti 

výměny upozornit obsluhu. To se může dít dvěma způsoby, prvním z nich je akustický signál 

generovaný přímo příslušným senzorem, druhým pak odeslání zprávy ústředně. Ta následně 

upozorní obsluhu na nutnost údržby.

Bezdrátové systémy mají několik zásadních výhod oproti kabelovým ústřednám. Patří 

mezi ně minimální zásahy do již hotových objektů, kdy není třeba zasekávat nové kabely, 

stačí  pouze  rozmístit  senzory  na  předem  určené  pozice,  snadná  rozšířitelnost  systému 

v budoucnu, kdy stačí v servisním módu ústředny přidat nový senzor, který následně stačí 

bez dalších zásahů umístit kdekoli v objektu, jednoduchá a rychlá instalace a konfigurace. 

V neposlední řadě i možnost rychlé změny umístění senzorů v případě přemístění vybavení 

střeženého  objektu,  kdy  by  nové  rozmístění  bránilo  správnému  pokrytí  střežené  plochy. 

V těchto případech by měl být přepracován původní projekt.
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Obr 5: Zapojení ústředny smíšeného typu



Moderní typy bezdrátových systémů pracují s obousměrnou komunikací, kdy senzory 

nevysílají zbytečně zprávy o svém stavu, aby byla šetřena baterie. Při zapnutí ústředny jsou 

jednotlivé prvky ústřednou zkontrolovány. Výhodou obousměrné komunikace je také možnost 

ověřit  si  ústřednou  vyhlášení  poplachu,  ke  kterému  by  mohlo  dojít  z  důvodu  možného 

zarušení signálu během vysílání kódu od senzoru k ústředně. Bezdrátově jsou dnes řešeny 

například sirény, PIR senzory, magnetické kontakty. 

Bezdrátové  ústředny  však  umožňují  i  připojení  senzorů  pomocí  kabelů,  a  dávají 

tak možnost  jednotlivé  prvky  vzájemně  kombinovat.  Výhodou  tohoto  řešení  je  snížení 

nákladů na zřízení a také na pravidelnou údržbu, kdy je nutná periodická výměna napájecích 

článků v jednotlivých senzorech. Příkladem takovéto kombinace může být použití kabelové 

klávesnice,  je-li  umístěna  poblíž  ústředny.  S  předpokladem  jejího  častého  využití  a 

množstvím indikačních prvků nebo například podsvětlení klávesnice pro snadné ovládání i v 

noci, jsou zde vyšší nároky na energii a tím pádem i častější nutnost servisních zásahů.
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Obr 6: Bezdrátový magnetický kontakt [5] Obr 7: Bezdrátový PIR senzor [5]



2  Návrh ústředny s komunikátorem GSM

2.1  Vytyčené cíle

Základními požadavky na projektovanou ústřednu, které jsem určil:

• komunikace ústředny s uživatelem přes síť GSM pomocí SMS zpráv,

• jednoduchost instalace – nastavení ústředny se provede automaticky,

• nízká pořizovací cena – cena materiálu při 100 ks sérii by měla být pod 1500 Kč,

• rozšířitelnost  pomocí  přídavných modulů – toto řešení  umožní  udržet  nízkou cenu 

hlavního modulu a současně  neomezí flexibilitu systému,

• možnost  napojení  na  inteligentní  instalace  objektů  –  zvýšení  komfortu  a  užitné 

hodnoty  instalovaného  zařízení,  například  automatizaci  spínání  osvětlení 

nebo topného systému.

Ústředna je primárně zamýšlena pro realizaci zabezpečení malých objektů, jako jsou 

garáže, sklepy nebo chaty, kde by zřízení klasické zabezpečovací signalizace bylo finančně 

neadekvátní  hodnotě  chráněného majetku.  Současně  bude ponechána  možnost  vzdáleného 

ovládání  z  prakticky libovolného místa  pomocí  mobilního  telefonu.  Je  také  kladen důraz 

na rozšířitelnost  ústředny,  aby  mohla  být  výchozím bodem zabezpečení  i  pro  rozsáhlejší 

objekty, samozřejmě po doplnění o patřičné moduly.
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2.2  Stručný popis navrhované ústředny

Základ  navrhované  ústředny  elektrické  zabezpečovací  signalizace  bude  tvořit 

jednoprocesorový modul, jenž bude schopen samostatné činnosti a bude moci sloužit jako 

ústředna pro malé objekty. 

2.2.1  Mikrokontrolér

Jako mikrokontrolér byl zvolen ATMega32. Ten disponuje dostatečně velkou vnitřní 

pamětí, dostatečným množstvím vstupů / výstupů pro ústřednu tohoto typu, rozhraním JTAG 

pro odladění softwaru a sériovým portem pro komunikaci s GSM komunikátorem. Faktory 

ovlivňující výběr byly dále cena, jenž při výrobě hraje důležitou roli, dostupnost procesoru, 

možnost  použití  volně  dostupných  programů  pro  programování  procesoru  a  přístup 

k hardwaru  potřebnému  k  práci  s  procesory,  například  programovací  zařízení  Dragon 

nebo vývojová deska určená pro tento typ procesorů.

2.2.2  GSM komunikátor

 Jako komunikátor s GSM sítí bude použit blok SIM300C od společnosti Simcom. 

Jedná se o hotový modul o rozměrech pouhých 50x33mm. Pro své napájení bude potřebovat 

zdroj  o  parametrech  4V a  2A špičkově.  Vykrytí  těchto  proudových impulzů  bude  řešeno 
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Obr 8: Blokové schéma zapojení navrhované ústředny v systému EZS



soustavou  lineárního  stabilizátoru  a  vhodného  nízkoimpedančního  kondenzátoru,  jež  je 

předepsán v katalogovém listě. K těmto špičkám dochází pouze při komunikaci s GSM sítí, 

v klidovém stavu má SIM300C odběr pouze 2,5mA. Pro napájení modulu bude tedy použit 

stabilizovaný zdroj 4V s možným proudem až 5A. Výstupní napětí bude nastaveno na 4V, což 

je uprostřed rozsahu požadovaného pro GSM modul.  Dle katalogového listu [4] může být 

použito napětí v rozmezí od 3,4V do 4,5V. Vzhledem k nízké spotřebě bude použit lineární 

stabilizátor, kdy běžné provozní ztráty a s tím spojené náklady na provoz ústředny nebudou 

příliš vysoké. V případě, že by měla ústředna pravidelně a často komunikovat s GSM sítí, 

například při napojení na inteligentní elektroinstalaci,  bylo by vhodnějším řešením použití 

spínaného zdroje, který má nižší ztráty než zmíněný lineární stabilizátor.

2.2.3  Externí napájecí zdroj

Pro  napájení  bude  užit  externí  zdroj  18V/1A,  například  spínaný  síťový  adaptér  

MW-SYS1357-2418 2.1. Tím bude zajištěno bezpečné malé napětí a celá ústředna bude tedy 

řešena jako SELV. Blok napájení bude zajišťovat nabíjení gelového olověného akumulátoru, 

který bude sloužit jako zálohovaný zdroj pro případ výpadku napájecího napětí. Samozřejmou 

nevýhodou použití externího napájecího zdroje, který je pouze připojen do běžné zásuvky 

230V, je možnost jeho neúmyslného odpojení nekvalifikovanou osobou. Nicméně ústředna 

může  informovat  o  výpadku  obsluhu  s  dostatečnou  rezervou  energie  v  akumulátoru. 

Informace  o  výpadku  napájení  budou zasílány pomocí  SMS zprávy.  Z  důvodu zamezení 

falešného poplachu by byla zpráva odeslána až po uplynutí stanovené doby výpadku napájení. 
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Obr 9: GSM modul SIM300, rozměry 33mm x 40mm [6]



2.2.4  Klávesnice

Součástí  elektrické  zabezpečovací  signalizace  je  také  klávesnice,  jenž  umožňuje 

uživatelům systému  zastřežení  a  odstřežení  objektu.  Použita  bude  klávesnice  maticového 

typu, příkladem může být klávesnice KB207-PNW viz. Obr. 11.

Princip  funkce  maticové  klávesnice  je  patrný  z  obrázku  12.  Po  stisku  tlačítka 
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Obr 10: Externí napájecí zdroj MW-SYS1357 [7]

Obr 11: Klávesnice KB207-PNW, maticový typ [8]



na klávesnici dojde ke spojení dvou vodičů, které mají jedinečnou kombinaci pro každý znak. 

Uvažujeme-li  tedy  stisk  tlačítka  číslo  jedna,  dojde  ke  spojení  vodiče  A  a  E,  

což je vyhodnoceno mikrokontrolérem jako zadání znaku jedna.  Analogicky funguje tento 

princip na všechna tlačítka na klávesnici, sedmi vodiči tedy sledujeme všech dvanáct tlačítek.

2.2.5  Indikační LED

Na panelu klávesnice bude umístěno několik indikačních LED diod, jejichž úkolem 

bude informovat  uživatele  o  aktuálním stavu ústředny.  Jedna  LED dioda  bude  vyčleněna 

pro stav zastřeženo – odstřeženo, kdy je nevhodné použití dvoubarevného typu LED diody, 

z důvodu  možných  potíží  s  rozlišením  barvy  u  osob  s  potlačeným  rozeznáváním  barev. 

Během limitu určeného k odstřežení ústředny po příchodu do objektu bude jedna LED svítit, 

čímž dá uživateli zřetelně najevo, že je třeba ústřednu odstřežit. Stejným způsobem bude dán 

signál k opuštění objektu po jeho zastřežení, jen bude svítit 3. LED, kdy po zhasnutí bude 

nastaveno  zastřežení  hlídaného  objektu  ve  stavu,  v  jakém  se  senzory  právě  necházejí. 

Po stanovené době tedy přejde ústředna do zastřeženého stavu.

2.2.6  Siréna

K navrhované ústředně EZS může být připojena siréna prakticky libovolného typu 

s napájením 12 V DC. Její odběr musí být přizpůsoben maximálnímu proudu výstupního relé 

ústředny, aby nemohlo dojít k poškození spínacího prvku. 

Napájení sirény může být buď přímo z ústředny, nebo může být použit typ s vlastním 

napájením.
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Obr 12: Schématické zapojení maticové klávesnice



2.2.7  Smyčky

Koncepce  navrhované  ústředny  počítá  s  dvojicí  smyčkových  okruhů,  tento  počet 

je dán hardwarovými omezeními, které vyplývají z použití jednoprocesorové desky. 

V  případě  navrhované  ústředny  se  jedná  o  klasické  drátové  smyčky  popisované 

v kapitole 1.3.1.1. Senzory budou uvažovány například PIR snímače, magnetické kontakty, 

snímače detekující tříštění skla. S ohledem na použitý typ senzorů bude vedení uvažováno 

jako čtyř drátové, kdy dva dráty budou tvořit samotnou poplachovou smyčku a zbylé dva 

dráty budou sloužit  k  napájení  senzorů.  Stejně jako  při  napájení  sirény budou muset  být 

napájecí okruhy vhodně jištěny.

Pokud by na pokrytí objektu senzory stačila jediná smyčka, bylo by vhodné druhou 

smyčku využít  pro požární  senzor.  Takové zapojení  pak umožňuje ústředně podat  zprávu 

majiteli o začínajícím požáru.

2.2.8  Akumulátor

Pro  zálohování  ústředny  byl  zvolen  olověný  gelový  akumulátor  o  napětí  12  V. 

Kapacita  bude  zvolena  podle  množství  přidaných  komponent  systému.  V základní  verzi, 

kdy bude napojena pouze ústředna a jedna siréna, bude postačovat akumulátor o kapacitě 1,2 

Ah.

Gelový akumulátor byl zvolen na základě několika kritérií, které jsou:

• v porovnání s lithiovými akumulátory relativní bezpečnost provozu,

• nízká pořizovací cena,

• snadná dostupnost v případě potřeby výměny,

• schopnost dodávat vysoké proudy – zatížitelnost.
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2.2.9  Sběrnice I2C

Jedná se o datovou sběrnici, kde komunikace probíhá pomocí dvouvodičového vedení. 

Všechny  součásti připojené na jednu sběrnici mají svou adresu a při komunikaci jsou cíleně 

vybírány. Tento druh komunikace přenáší data i adresy po témže vodiči, který je na obr. 13 

označen  jako  SDA,  tedy  data  line.  Vodič  označený  SCL,  tedy  clock  line,  je  použit 

pro přenášení  hodinového  signálu.  Data  i  adresy  jsou  přenášeny  s  hodinovými  signály, 

jde tedy o synchronní sériovou sběrnici.

Pomocí této sběrnice bude možné připojení rozšiřujících modulů, které budou moci 

ústřednu doplňovat jak po stránce vstupů, tedy možnosti více smyček, tak z hlediska rozšíření 

silových výstupů. Ty mohou být využívány pro ovládání několika světelných okruhů, topného 

systému,  popřípadě  se  nabízí  možnost  další  automatizace,  jako  například  otevírání 

vjezdových vrat.

Další  rozšíření  ústředny  pomocí  sběrnice   I2C  by  mohl  být  radio  modul  pro 

komunikaci s bezdrátovými senzory. To by přispělo ke zvýšení komfortu instalace takovéhoto 

zabezpečovacího systému, kdy by na odlehlejší místa objektu (např. patro, sklep) nemusely 

být přiváděny metalické vodiče. 
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Obr 13: Zapojení datové sběrnice I2C



2.3  Obvodové zapojení GSM ústředny
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Obr 14: Schéma zapojení malé GSM ústředny



2.3.1  Blok napájecího zdroje

Tento  blok  má  za  úkol  zálohování  napájecího  napětí  pro  celou  ústřednu.  Včetně 

sirény, za předpokladu, že by nebyla zálohována samostatně. Vstupní napájení se předpokládá 

z  externího  zdroje  o  parametrech  18V/1A,  jak  již  bylo  zmíněno  v  kapitole  2.2.3.  Tato 

konstrukce  přináší  výhody  zejména  po  stránce  certifikace  přístroje,  kdy  nebude  nutné 

ústřednu zkoušet z hlediska bezpečnosti připojení na síťové napětí. Další nespornou výhodou 

je  snadná  výměna  napájecího  adaptéru  v  případě  jeho  poruchy.  Přestože  se  jedná 

o stabilizovaný zdroj napětí,  jsou na vstupu připojeny filtrační kondenzátory pro potlačení 

případného rušení. V konečném návrhu bude zapojení doplněno o vhodné přepěťové ochrany.

Úkolem  integrovaného  obvodu  L200  je  správa  nabíjení  olověného  gelového 

akumulátoru.  Proud  protékající  přes  rezistor  R25  způsobí  vzrůst  napětí  mezi  piny  IC6-5 

a IC6-2. Zvýšení tohoto napětí vede ke snížení nabíjecího proudu, přesněji řečeno hodnota 

rezistoru  R25  udává  maximální  nabíjecí  proud.  Omezení  proudu  nastane  ve  chvíli, 

kdy hodnota  napětí  na  rezistoru  R25 vzroste  na  0,4  V.  Zvolíme  Inab =  200 mA.  Hodnota 

omezovacího odporu je poté spočítána podle rovnice:

 I nab=
U ref

R25
[A; V; Ω] (1)

 R25=
0,4
0,2 [ Ω; V; A] (2)

 R25=2 [ Ω; V; A] (3)

Byl vybrán odpor z řady E3 o hodnotě 1,8 Ω .  Je tedy patrné, že maximální nabíjecí proud 

bude 220 mA, dle rovnice (1). Odporový dělič R30 – R24 má za úkol určovat referenční 

napětí pro ukončení nabíjení při plné kapacitě akumulátoru. Toto napětí je sledováno pinem 4 

obvodu IC6. V případě, že napětí dosáhne 2,75 V, bude nabíjení ukončeno. V našem případě 
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Obr 15: Blok napájení



bude  napětí  2,75  V na  rezistoru  R30 znamenat,  že  napětí  na  celém děliči  bude  14  V.  S 

ohledem na zařazení diody D4 bude výsledné napětí na plně nabitém akumulátoru 13,8V.

Výpočet odporového děliče pro referenční napětí ukončení nabíjení:

U ref=U nab⋅
R27
R26 [V; V; Ω; Ω] (4)

Z rovnice vyplývá, že hledáme vhodnou kombinaci hodnot rezistorů R30 – R24. Poměr těchto 

odporů získáme z rovnice 4.

R27
R26

=
U ref

U nab
[Ω; Ω; V; V] (5)

R27
R26

=2,75V
14 V

=0,196 [Ω; Ω; - ] (6)

R27
R26

= 330
1350

=0,196 [Ω; Ω; Ω; Ω ; - ] (7)

Výše  zmíněná  dioda  D4  zde  byla  zařazena  z  důvodu  ochrany  systému  před 

zkratováním napájecího konektoru.

Výstup z akumulátoru je dále filtrován přes odrušovací filtr LCL1, který je umístěn 

před stabilizátorem napětí LE50. Jedná se o lineární stabilizátor napětí s výstupním napětím 

5V a  maximálním proudem 100mA.  Toto  napětí  je  vhodné pro napájení  mikrokontroléru 

a mohlo by být použito i jako zdroj referenčního napětí pro poplachové smyčky. 

Jakákoli další zařízení připojená na zálohované napájení budou muset být zapojená 

přes pojistku, která bude obvod chránit před zkratem. V případě, že by zde pojistka nebyla 

užita, mohlo by dojít při zkratu k přepálení pojistky akumulátoru, a ústředna by již nebyla 

schopna korektní funkce.
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2.3.2  Blok napájecího zdroje pro GSM modul
Parametry zdroje pro modul SIM 300C určuje katalogový list [4]. Bude třeba dodávat 

proud až 2A, nicméně se bude jednat pouze o proudové špičky během komunikace se sítí 

GSM.

Jako IC1 byl zvolen lineární stabilizátor napětí s nastavitelným výstupním napětím 

LM338. Jeho základními parametry jsou:

• výstupní napětí 1,2 – 32 V,

• proud 5A, špičkově 7A,

• pracovní teplota až 125°C,

• odolnost proti zkratu na výstupu,

• tepelná pojistka chránící proti poškození.

Výstupní napětí je určeno pomocí odporového děliče R17 – R18. Výpočet výstupního 

napětí je podle vzorce:

V OUT=1,25 V∗1 R17
R18

 [V; Ω; Ω] (8)

Požadavek pro modul SIM300C je napětí v rozmezí 3,4 V– 4,5 V. Aby bylo udrženo 

napětí v požadovaném rozmezí, je zvoleno 4V.  

4V =1,25V∗1 R17
R18

 [Ω; Ω] (9)
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Obr 16: Schéma napájení pro GSM modul



 4V
1,25V

=1 R17
R18 [Ω; Ω] (10)

3,2−1= R17
R18 [V; V; Ω; Ω] (11)

2,2= R17
R18 [V; Ω; Ω] (12)

Z rovnice (11) je tedy jasně patrné,  že hledáme dvojici  odporů, jejich poměr bude 

1:2,2. Ze standardní řady E3 tedy vyhoví R18 1k a R17 2k2.

Diody D2, D3 slouží jako ochranné diody a jsou rovněž zapojeny podle katalogového 

listu. Byly použity diody 1N4007 v SMT pouzře. D2 chrání proti proudu z kondenzátorů C7, 

C8, zatímco D3 proti proudu z kondenzátoru C9.

Kondenzátor  C8 již  nespadá  do standardního  zapojení  LM338 podle katalogového 

listu, nicméně je předepsán v katalogovém listě modulu SIM300C. Je použit nízkoimpedanční 

kondenzátor, aby byl zaručen dostatečný proud během krátkých impulzů při komunikaci se 

sítí GSM. 

2.3.3  Blok mikrokontrolérové jednotky
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Obr 17: Zapojení mikrokontroléru ATMega32



Mikrokontrolér  je  řídící  jednotkou celé  ústředny,  vybrán byl  typ  ATMega32.  Mezi 

základní parametry patří:

• paměť FLASH 32 KB,

• paměť RAM 2 KB ,

• pracovní frekvence 16MHz tj. 16 milionu jednocyklových instrukcí za sekundu,

• 10 bitový A / D převodník s osmi vstupy, svými parametry vhodný pro měření napětí 

v obvodech vyvážených smyček,

• asynchronní sériové rozhraní vhodné pro komunikaci s GSM modulem SIM300C,

• napájecí napětí  2,7 – 5,5 V, vlastní spotřeba mikrokontroléru přibližně 10 mA.

Jeho rychlost je nastavena krystalovým oscilátorem Q1, v tomto zapojení je určena na 

16MHz. Pro napájení je zvoleno napětí 5V, které již bylo popsáno v kapitole 2.3.1.

Na vstupy mikrokontroléru je připojena maticová klávesnice,  kterou mikrokonrolér 

vyčítá bez jakéhokoli dalšího hardwaru, proto je zmíněna zde.  Deska plošných spojů, stejně 

tak jako mikrokontrolér, počítají s uspořádáním vývodů, jak je naznačeno ve schématu. Musí 

být tedy použita klávesnice, jenž má seřazeny výstupní piny v tomto pořadí:

• pin 1 = sloupec jedna

• pin 2 = sloupec dva

• pin 3 = sloupec tři

• pin 4 = řádek jedna

• pin 5 = řádek dva

• pin 6 = řádek tři

• pin 7 = řádek čtyři

V případě, že je použit typ, kde nejsou výstupní piny takto seřazeny, je bezpodmínečně 

nutné použít vhodně křížený propojovací kabel. V opačném případě by klávesnice na některé 

znaky nereagovala vůbec, zatímco zbytek znaků by měl pro procesor zcela jinou hodnotu, než 

uživatel zamýšlel a stiskl. Křížený kabel byl použit také při testování zhotoveného modulu, 

kdy byla použita klávesnice s neseřazenými výstupy.  Byl použit plochý kabel se značenou 

žilou,  jeho nekřížená  část  je  připojena  do desky ústředny,  aby byla  zvýšena  přehlednost. 

Křížení je realizováno na straně u klávesnice, tuto část zobrazuje následující fotografie.
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Mikrokontrolér také ovládá výstup na sirénu.  Aby nebyly přetíženy výstupní  porty 

procesoru,  bylo  nutné  použít  tranzistor  pro  ovládání  cívky  relé.  Toto  uspořádání  také 

umožňuje snížit nároky na stabilizátor napětí napájející  procesor,  protože tranzistor T1 již 

spíná 12 V napájení pro cívku relé. Díky takovýmto úpravám je ze stabilizátoru +5 V napájen 

pouze  mikrokontrolér,  což  umožní  použití  méně  výkonného  stabilizátoru  napětí.  Spínací 

kontakty  relé  jsou  vyvedeny  na  svorkovnici  tak,  že  při  sepnutí  dojde  pouze  ke  spojení 

zmíněných  dvou  kontaktů,  nikoli  připojení  napájení.  Smyslem  tohoto  zapojení  je  snaha 

poskytnout  možnost  spínat  i  prvky,  které  vyžadují  jiné  napájecí  napětí,  popřípadě  nejsou 

galvanicky propojeny s napájením ústředny. V případě použití sirény bez vlastního napájení je 

tedy nutné použít také svorky pro externí moduly, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti 

výstupních svorek relé. Takovéto zapojení je znázorněno na následujícím obrázku.

30

Obr 18: Překřížení vodičů u klávesnice

Obr 19: Napájení sirény z hlavní desky



2.3.4  Blok GSM komunikátoru

Blok  GSM  komunikátoru  se  skládá  z  modulu  SIM300C,  patice  pro  SIM  kartu 

a převodníků napětí pro komunikaci s mikrokontrolérem.

Připojení SIM karty je znázorněno v pravé horní části schématu. Jak je patrné, pro její 

napájení není nutné zřizovat další stabilizátor, protože samotný modul SIM300C s připojením 

SIM karty počítá a potřebné napájecí napětí sám obstarává.

Během  vývoje  zařízení  bylo  potřeba  také  vyřešit  problém  komunikace 

mikrokontroléru a GSM modulu, kdy procesor vyžaduje 5 V a GSM modul 3 V. Z tohoto 

důvodu  musí  být  komunikace  převáděna  na  vhodnou  napěťovou  úroveň.  Ve  směru 

mikrokontrolér → GSM modul je tato úprava jednoduchá, postačí obyčejný odporový dělič.

U OUT=U IN∗
R15

R11R15
 [V; V; Ω; Ω; Ω] (13)

U OUT=5∗ 2700
27002200

 [V; V; Ω; Ω; Ω] (14)

U OUT=2,8V [V] (15)
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Obr 20: Blok GSM komunikátoru



V  případě  komunikace  GSM  →  MCU  je  nutno  použít  integrovaný  obvod 

74LVC1G07DBV, který zajistí převod napěťových úrovní CMOS 3 V na CMOS 5 V.

Přímo na modulu SIM300C se nalézá konektor pro připojení externí antény, bez níž 

není  možné modul  používat.  Jedná  se  o  typ  MM9329-2700B,  pro  který  je  nutné  použití 

redukce na standardní SMA konektor, který používá většina externích GSM antén.

Nezbytnou  součástí  pro  funkci  GSM  ústředny  je  vložená  SIM  karta  některého 

z mobilních operátorů působících v lokalitě instalace EZS. SIM karta se do ústředny  vkládá 

v nastavení, kdy již nepožaduje PIN kód. Toto je nutno provést v běžném mobilním telefonu, 

který tuto funkci podporuje. Ústředna bude komunikovat pouze pomocí SMS zpráv. Z tohoto 

důvodu by měl být volen tarif s nízkou měsíční platbou a cenou za odeslanou SMS, zatímco 

cena hovorného je pro tento typ ústředny irelevantní. Možností jsou předplacené karty, kde 

není třeba platit žádný měsíční poplatek. Zásadní nevýhodou však je, že operátoři požadují 

pravidelné  dobíjení  kreditu,  jinak  kartu  zablokují.  Vhodný  tarif  nabízí  v  současné  době 

například operátor Vodafone, kdy se neplatí žádný měsíční paušál, pouze cena odeslané SMS. 

Ta je 1,50 Kč včetně DPH. Omezením pro použití tohoto tarifu je pouze nutnost minimálně 

jednou za 10 měsíců odeslat alespoň jednu SMS. Při výběru operátora by však měl být brán 

zřetel také na kvalitu pokrytí signálem v oblasti instalace EZS.
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Obr 21: Konektor MM9329-2700B  a SMA



2.3.5  Blok smyček

Modul navrhované ústředny dokáže obsloužit 2 vyvažované smyčky a jeden tamper, 

který je určen pro přístrojovou skříňku, ve které bude samotná ústředna.

Tamper, na rozdíl od vyvažovaných smyček, dokáže rozpoznat pouze dva stavy, tj. 

sepnuto  a  rozepnuto,  protože  není  připojen  na  piny  procesoru  s  A/D převodníkem.  Jako 

klidový stav je považován stav sepnuto, tedy připojení příslušného pinu procesoru k 0 V.

Napájení  externích  zařízení  je  limitováno  proudem 1A.  Proudové  omezení  je  zde 

zařazeno  jako  ochrana  napájení  samotné  ústředny.  V případě,  že  by  došlo  ke  zkratu  na 

napájecích kabelech pro přídavné moduly, hlavní modul by zůstal nadále provozuschopný. 

V případě  nezařazení  pojistky by hrozilo,  že  bude  přepálena  pojistka  přímo u  zálohovací 

baterie.  Je využita společná pojistka pro smyčky i  externí zařízení,  protože mají  přibližně 

stejnou prioritu.

Zapojení smyčky 1 a smyčky 2 je identické, proto bude popsáno pouze pro smyčku 1. 

Na smyčce mohou nastat obecně 3 stavy:

• přímé spojení svorek  X3-1 a X3-2 (zkrat),

• rozpojení svorek X3-1 a X3-2,

• vložený odpor mezi svorky  X3-1 a X3-2.
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Obr 22: Blok smyček, externí napájení



2.3.5.1  Přímé spojení svorek X3-1 a X3-2 (zkrat)

V tomto případě bude na odporu R8 napětí 12V, obdobně jako na paralelně připojeném 

odporovém děliči  R7, R9. R8 je zde vřazen jako ochrana proti  zkratovaní smyček a jako 

referenční odpor pro měření napětí pomocí A/D převodníku.

Dělič R7, R9 je zde z důvodu, že A/D převodník procesu je schopný měřit napětí v 

rozsahu 0 – 5 V. V případě překročení napětí +5 V by mohlo dojít k poškození procesoru 

samotného.  Jako  maximální  pracovní  napětí  je  považováno  napětí  13,8 V,  které  bude  na 

olověném akumulátoru v případě plného nabití.

U OUT=U IN∗
R9

R7R9
 [V; V; Ω; Ω; Ω] (16)

U OUT=13,8∗ 10000
1000022000

 [V; V; Ω; Ω; Ω] (17)

U OUT=4,31V [V; V] (18)

Díky tomuto děliči tedy nepřesáhne napětí na procesoru 4,31V ani v případě, že budou 

smyčky zkratovány. V takovém případě bude při zastřežení vyhlášen poplach.

2.3.5.2  Rozpojení svorek X3-1 a X3-2

V  takovémto  případě  nebude  na  odpor  R8  přivedeno  žádné  napětí,  proto  bude 

naměřena  hodnota  A/D  převodníkem  0 V.  To  v  případě  zastřežení  povede  k  vyhlášení 

poplachu.

2.3.5.3  Vložený odpor mezi svorky  X3-1 a X3-2

Toto je považováno za standardní zapojení, protože do obvodu jsou připojeny senzory, 

které  jsou  vybaveny odpory,  které  umožní  měření  napětí  na  smyčce.  Za  ideální  stav  lze 

považovat, bude-li na odporu R8 měřena hodnota v rozsahu od UMIN = +3 V do UMAX= +10 V, 

proto  nyní  můžeme  vypočítat  rozsah  hodnot,  ve  kterých  by  měla  smyčka  být.  Nejprve 

vypočteme odpor členu R7, R8, R9. Označeno jako R.
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1
R
= 1

R8
 1
R7R9

[Ω; Ω; Ω; Ω] (19)

R=
R7R9∗R8

R7R8R9
[Ω; Ω; Ω; Ω] (20)

R= 1000022000∗4700
10000220004700 [Ω; Ω; Ω; Ω] (21)

R=4098 [Ω; Ω] (22)

Výpočet maximálního odporu smyčky:

U MIN=U VSTUP 
R

RR smyckaMAX
 [V; V; Ω; Ω; Ω] (23)

U VSTUP∗R
U MIN

−R=R smyckaMAX [V; Ω; V; Ω; Ω] (24)

R smyckaMAX=
12∗4098

3
−4098 [ Ω; V; Ω; V; Ω] (25)

R smyckaMAX=12294 [ Ω; Ω] (26)

Výpočet minimálního odporu smyčky:

U MAX=U VSTUP
R

RRsmyckaMIN
 [V; V; Ω; Ω; Ω] (27)

U VSTUP∗R
U MAX

−R=R smyckaMIN [V; Ω; V; Ω; Ω] (28)

R smyckaMIN=
12∗4098

10
−4098 [ Ω; V; Ω; V; Ω] (29)

R smyckaMIN=820 [ Ω; Ω] (30)
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Odpor připojených smyček může být  tedy v  rozsahu 820  Ω až  12,3  kΩ.  Do této 

hodnoty jsou počítány také odpory vedení a přechodové odpory svorek. Tato podmínka platí 

pro  obě  smyčky,  jelikož  jsou  shodně  zapojeny,  byl  výpočet  proveden  pouze  pro  jednu 

smyčku.
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3  Softwarové řešení a návod k obsluze

3.1  Software
V této  kapitole  budou popsány pouze  vybrané části  programu,  celý program bude 

nakopírován na CD a vložen do diplomové práce.

3.1.1  Čtení vstupu z klávesnice
Část zdrojového kódu:

PORTA = 0xC0;
_delay_ms(10);
 if (!(PINB&(1<<3))) getkb='*';
 if (!(PINB&(1<<2))) getkb='7';
 if (!(PINB&(1<<1))) getkb='4';
 if (!(PINB&(1<<0))) getkb='1';
 PORTA = 0xA0;
_delay_ms(10);
 if (!(PINB&(1<<3))) getkb='0';
 if (!(PINB&(1<<2))) getkb='8';
 if (!(PINB&(1<<1))) getkb='5';
 if (!(PINB&(1<<0))) getkb='2';
 PORTA = 0x60;
_delay_ms(10);
 if (!(PINB&(1<<3))) getkb='#';
 if (!(PINB&(1<<2))) getkb='9';
 if (!(PINB&(1<<1))) getkb='6';
 if (!(PINB&(1<<0))) getkb='3';
 return getkb;
}

Za běhu programu jsou postupně nastavovány piny připojené na sloupce klávesnice 

jako výstupní  s  hodnotou 0 V, avšak  vždy pouze pro jeden sloupec.  Následně je  vložena 

krátká pauza, aby se vyrovnaly případné kapacity. Jakmile pokračuje program v běhu, začne 

postupně testovat piny připojené na řádky klávesnice, tedy port B a piny 0 až 3. Tyto jsou 

nastaveny jako pull-up, tedy přes vysokou impedanci připojeny k napájecímu napětí. Není-li 

tedy stisknut žádný znak,  je logická hodnota na tomto pinu 1.  V případě,  že  je stisknuta 

klávesa, je port spojen přes vstupní port sloupce se zemí. To způsobí pokles napětí na hodnotu 

blížící se nule, proto je toto vyhodnoceno jako logická nula. Tím je splněna podmínka a do 

proměnné getkb je zapsána hodnota odpovídající stisknutému znaku.
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3.1.2  Paměť EEPROM
Aby nemusela být ústředna omezena pouze na tovární nastavení přístupového hesla a 

telefonního čísla, které by byly zapsány do paměti při programování procesoru, byla využita 

přepisovatelná paměť procesoru, nazývaná EEPROM.

V následujícím bloku programu jsou znázorněny 3 funkce, které se starají o čtení a 

zápis.
void eeprom_read(void) {

eeprom_read_block(pozad_kod, pinkod, 8);
eeprom_read_block(tel, cislo, 15);

}

void inline eeprom_write_telnum(void) {
eeprom_write_block(tel1, cislo, 15);

}

void inline eeprom_write_pin(void) {
eeprom_write_block(pin2, pinkod, 8);

}

Během vykonávání  programu tak  budou využity  tyto  funkce  pro  přepsání  paměti, 

nikoli přímo příkaz pro čtení / zápis. 

Příkaz: eeprom_read_block(pozad_kod, pinkod, 8);
provede nakopírování hodnoty proměnné pinkod do proměnné pozad_kod.

Příkaz: eeprom_write_block(tel1, cislo, 15);
zapíše hodnotu proměnné tel1 do proměnné cislo.

3.1.3  Funkce pro odeslání SMS

void posliSMS() {
rprintf("AT+CMGF=1\r\n");
delay_ms(300);
rprintf("AT+CMGS=\"+420");
rprintfStr(tel);
rprintf("\"\r\n");
delay_ms(2000);
rprintfStr(buf);
rprintf("\r\nUstredna1\x1A");
delay_ms(1000);

}

Tato  funkce je  zavolána při  vyhlášení  poplachu,  pomocí  příkazů   rprintf  jsou 
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zasílány příkazy do modulu SIM300C. Nejprve je předáno telefonní číslo, na které má být 

zpráva zaslána. Jelikož je v EEPROM paměti uloženo jako devítimístné, je nejprve nutné 

odeslat   mezinárodní předvolbu +420, teprve poté hodnotu proměnné  tel.  Jak je patrné, 

ústředna umožňuje zasílání SMS pouze do českých sítí.  Je to ze dvou důvodů, prvním je 

klávesnice, na které se nenalézá znak '+', který se dá lehce vyřešit, druhým je náročnost pro 

uživatele.  Zvýšení  počtu  znaků z  9  na 13 by vedlo  k výraznému zvýšení  chybovosti  při 

zadávání telefonního čísla. I se stávající klávesnicí by však bylo možné změnit telefonní číslo 

s libovolnou mezinárodní předvolbou. Jednoduchou úpravou softwaru by bylo možné zadávat 

telefonní číslo ve tvaru 420123456789, přičemž software by automaticky přidával znak '+'. S 

ohledem  na  zaměření  této  diplomové  práce  bylo  rozhodnuto  pro  zachování  zadávání 

telefonného čísla v devíti místném formátu a přidání české mezinárodní předvolby +420.

Po odeslání telefonního čísla je vložena 2 sekundová pauza, aby GSM modul stihl tuto 

informaci zpracovat. Následně je předána hodnota z řetězce  buf, do kterého jsou postupně 

během programu ukládány stavy smyček. Další informací je přiložení identifikačního údaje 

zařízení, ze kterého byla SMS odeslána, v tomto případě je toto nastaveno jako Ustredna1. 

Následně je SMS odeslána a je opět vřazena pauza pro zpracování dat GSM modulem.

3.1.4  Průběžný kontakt s GSM modulem
 if (casovacAT==1)

{
rprintf("AT\n");
_delay_ms(100);
casovacAT=100;
}
else
{
casovacAT--;
}

Jediným  úkolem  uvedeného  zdrojového  kódu  je  občasná  komunikace  s  GSM 

modulem. Při  testování ústředny bylo zjištěno,  že je-li  GSM modul dlouho ponechán bez 

komunikace, přestane reagovat na zasílání dat a musí být celá ústředna vyresetována. Proto 

při každém stém běhu hlavní smyčky programu je odeslán příkaz  AT\n,  na který modul 

odpoví OK.
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3.1.5  Využití vstupu z klávesnice
    stav = getkl(); 

if (vloz) 
{

if (stav=='#')
{

caskb=100;
vloz=0;
if (strcmp(kod,pozad_kod)==0)

Do proměnné  stav se vyčte zmáčknutý znak, pomocí funkce zmíněné v kapitole 

3.1.1. Následně porovná program hodnotu  vloz s hodnotou 1. Tato podmínka je důležitá, 

aby nedocházelo k chybnému zdvojení znaku, pokud uživatel přidrží klávesu na delsší dobu. 

Hodnota 1 se do proměnné dostane pouze v tom případě, že na klávesnici není zmáčknut 

žádný znak.  Klávesa # je v tomto programu brána jako potvrzovací klávesa pro zadávání 

přístupového  kódu,  proto  odstřežení  /  zastřežení  ústředny.  v  případě,  že  je  zastřeženo 

a je třikrát zasebou zadán špatný pin, je vyhlášen poplach.

if (!zastrezeno  && stav=='*'){

pocethvezdicek++;

Ld1On();

Ld2On();

Ld3On();

vloz=0;

}

if (pocethvezdicek == 1)

Znak '*' je v navrhované ústředně posuzován jako žádost o změnu přístupového hesla 

a telefonního čísla. Vždy po zmáčknutí tohoto znaku probliknou všechny 3 LED diody jako 

potvrzení  stisknutí  klávesy.  Systém je  nastaven tak,  že  po  prvním stisku  hvězdičky čeká 

na zadání stávajícího přístupového hesla, po druhém stisku  na zadání nového přístupového 

hesla.  Následujícím  stiskem  přejde  k  zadání  telefonního  čísla,  ve  formátu  123456789. 

Posledním,  čtvrtým  stiskem  hvězdičky  je  spuštěna  funkce  na  porovnání  zadaného 

přístupového hesla s platným přístupovým heslem. Jestliže jsou shodné, je provedena změna 

přístupového hesla a změna telefonního čísla, jak bylo zmíněno v kapitole 3.1.2. V případě, 

že se  neshodují,  není  příkaz  proveden  vůbec.  Samotná  změna těchto  údajů  je  podmíněna 

odstřeženým stavem ústředny.
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3.1.6  A/D převodník

strcpy (buf, "");

a2dSetChannel(3);
a2dStartConvert();
_delay_ms(10);
prevodnik_zdroj = a2dConvert10bit();
if (prevodnik_zdroj > 400)
{ 

strcat(buf, "zdroj=ON ");
}
else
{

strcat(buf, "zdroj=OFF ");
}

Na začátku je vždy vynulován řetězec buf,  který bude následně opět  naplněn,  aby 

mohl tvořit tělo SMS zprávy odeslané v případě vyhlášení poplachu. Nulování se provádí 

pouze jednou během jednoho průběhu smyčky hlavního programu. Následně je nastaveno 

číslo vstupu převodníku a spuštěn převodník. Ponechaná časová mezera slouží převodníku 

pro korektní převod. Hodnota,  kterou převodník odevzdá proměnné  prevodnik_zdroj 
může nabývat  hodtnot  od 0  do 1023,  přičemž hodnota  1023 odpovídá  napětí  5 V.  Vstup 

převodníku je připojen k napájecímu zdroji přes odporový dělič, proto nedojde k překročení 

hodnoty 5 V. Hodnota 400 odpovídá přibližně 16V, pokud napětí poklesne pod tuto hranici, je 

indikováno odpojení zdroje. Stejným způsobem je vyhodnocen stav baterie, jen je porovnáván 

s hodnotou 314, která odpovídá přibližně 12V.
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a2dSetChannel(0);
a2dStartConvert();
_delay_ms(10);
prevodnik_smycka1 = a2dConvert10bit();
if (odchod>=1)
{
smycka1=prevodnik_smycka1;
}
if  ((prevodnik_smycka1  >  (smycka1  *  0.9))  && 

(prevodnik_smycka1 < (smycka1 * 1.1))) 
{

strcat(buf, "smycka1=OK ");
}
else {

if (zastrezeno==1 && odchod==0  && cas==100) 
{

cas--;
}
strcat(buf, "smycka1=alarm ");

}

Po zastřežení, během času na odchod, je do proměnné  smycka1 načtena hodnota z 

A/D převodníku. Právě touto hodnotou se následně ústředna řídí a na zákledě odchylky od ní 

vyhlašuje poplach. V současném programu je tolerance nastavena no odchylku 10%, kdy je 

považována smyčka za neporušenou. V případě dalšího vývoje by mohlo být experimentálně 

vyzkoušeno zapojení série senzorů, ideálně v běžném provozním prostředí, a měření odchylek 

v  závislosti  na  teplotě  okolí  a  vlhkosti.  Z  takovéhoto  měření  by  pak  mohla  být  určena 

přesnější hodnota tolerancí a snížena na jednotky procent.

3.1.7  Sabotážní kontakt

Jelikož u sabotážního kontaktu není využit A/D převodník, dokáže rozpoznat pouze 

spojení nebo rozpojení obvodu. V případě, že sedmý pin portu C nebude spojen s 0 V, bude 

vyhlášen poplach. 

if (!(PINC&(1<<7))) {
strcat(buf, "tam=OK ");

}
else {

if (zastrezeno==1 && odchod==0){
alarm=1;
cas=0;
}
strcat(buf, "tam=alarm ");

}
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3.1.8  Čas pro stisk další klávesy
if (caskb==0) 

{
strcpy(kod, "");
strcpy(pin1, "");
strcpy(pin2, "");
strcpy(tel1, "");
pocethvezdicek=0;
caskb=100;

}
else
{

caskb--;
}

Není li během 100 průběhů programu stisknuta žádná klávesa, jsou všechny řetězce 

určené  pro  vstup  z  klávesnice  vynulovány.  Důvodem  je  možný  omyl  při  zadávání 

přístupového hesla, popřípadě telefonního čísla. Zmáčkne-li uživatel špatnou klávesu, stačí 

pouze chvíli vyčkat a začít zadávat znova.

3.1.9  Zrušení alarmu při odstřežení
if (!zastrezeno)
{

cas=100;
alarmoff=255;
alarm=0;
alarmon=1;
odchod=0;
Ld1Off();
RelayOff();

}
else
{

Ld1On();
}

V případě,  že  se  ústředna  nalézá  ve  stavu  odstřeženo,  automaticky vypne  sirénu, 

nastaví možnost okamžitého opětovného spuštění sirény a zhasne LED označující zastřežený 

stav. V opačném případě zapne LED označující zastřežený stav.
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3.1.10  Vyhlášení poplachu
if (alarmoff>=255) 

{
if (alarm==1)
{

if (alarmon==1)
{

Ld3Off();
_delay_ms(1000);
posliSMS();
_delay_ms(10000);
RelayOn();

}
alarmon++;
if (alarmon>=255)
{

RelayOff();
alarmoff=0;
alarmon=1;
cas=100;
alarm=0;

}
}

}
 

Aby bylo zabráněno trvalému houkání sirény v případě vyhlášení poplachu, je nutné 

hlídat jak dobu samotné aktivace sirény,  tak dobu mezi jednotlivými poplachy. Minimální 

dobu  před  opětovným  vyhlásením  poplachu  hlídá  proměnná  alarmoff,  zatímco  délku 

trvání poplachu má na starosti proměnná alarmon.

Jestliže  uplynula  stanovená  doba  mezi  poplachy a  jestliže  má  být  sepnuta  siréna, 

je nejprve odeslána SMS zpráva o poplachu.  To proběhne dříve,  než je poplach vyhlášen 

akusticky. Po odeslání SMS zprávy je sepnuta siréna a začne odpočet pro vypnutí. Jakmile 

dojde k překročení stanoveného času poplachu, je siréna vypnuta a časovač mezi jednotlivými 

poplachy nastaven na nulu. 
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3.2  Obsluha ústředny - návod

3.2.1  Zastřežení a odstřežení ústředny

Zastřežení  i  odstřežení  ústřeny se  provádí  stejným postupem,  jeho  opakováním se 

dostane ústředna vždy do opačného stavu, než byla před zadáním přístupového kódu. Stav, ve 

kterém se ústředna právě nachází, je zřetelně indikován LED diodou.

V případě, že byla ústředna zastřežena, rozsvítí se příslušná LED dioda indikující čas 

pro zadání správného přístupového kódu. Po jeho zadání obě LED zhasnou. Je-li ústředna 

odstřežena, nikdy nesvítí žádná z LED diod.

V případě, že chcete prostor zastřežit,   zadejte přístupové heslo. Po jeho zadání se 

rozsvítí LED indikující zastřežený stav. Společně s ní se rozsvítí také LED indikující čas pro 

opuštění zastřeženého prostoru. Jakmile druhá LED zhasne, je prostor zastřežen a připraven 

vyhlásit poplach.

Postup pro zastřežení / odstřežení

1) Přistupte ke klávesnici.

2) Zadejte přístupový kód.

3) Stiskněte #.

3.2.2  Nastavení přístupového hesla a telefonního čísla

Navrhovaná ústředna umožňuje uživatelské nastavení přístupového hesla telefonního 

čísla, na které bude zasílána SMS zpráva o vyhlášeném poplachu. 

– Přístupové heslo může mít maximálně 4 znaky,

– telefonní číslo zadávejte jako devíti místné, bez mezinárodního volacího předčíslí.

Postup pro změnu hesla a telefonního čísla

1) Přistupte ke klávesnici.

2) Odstřežte ústřednu.

3) Stiskněte *.

4) Zadejte právě platný přístupový kód.

5) Stiskněte *.
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6) Zadejte  nový  požadovaný  přístupový  kód.  Kód  si  poznamenjte,  bez  jeho  znalosti 

nepůjde v budoucnu změnit. 

7) Stiskněte *.

8) Zadejte telefonní číslo, na které mají být odesílány SMS zprávy.

9) Stiskněte *.

Pokud jste zadali platný přístupový kód, byly změny provedeny.

3.2.3  Vložení SIM karty

Než SIM kartu vložíte do ústředny, musíte odstranit požadavek na PIN kód. To můžete 

provést v běžném mobilním telefonu.

Postup pro vložení SIM karty

1) Odstraňte požadavek na PIN kód.

2) Odpojte ústřednu od napájení, nutno externí zdroj i zálohovací akumulátor.

3) Vyčkejte 1 minutu.

4) Vložte SIM kartu.

5) Připojte zálohovací akumulátor a napájecí zdroj.

3.2.4  Připojení senzorů do smyček

Ačkoli je instalace senzorů k ústředně jednoduchá, vždy by ji měl provádět odborník s 

příslušnou kvalifikací.

Připojené smyčky mohou mít odpor v rozmezí 820 Ω až 12,3 kΩ. Pokud by byly 

použity jiné  hodnoty,  nelze  zaručit  korektní  funkci  ústředny.  Smyčka 1 je  vyhrazena  pro 

střežení prostoru, kde bude nainnstalována klávesnice pro ovládání ústředny. Je zde zavedeno 

spoždění pro zadání přístupového kódu pro odstřežení ústředny. Smyčka 2 naopak vyhlasí 

poplach  okamžitě,  je  tedy  určena  především  na  okenní  kontakty  a  prostory,  kde  nelze 

předpokládat pohyb v případě zastřežení.

Konkrétní  rozmístění  senzorů  je  vždy  na  dohodě  majitele  EZS  s  projektantem, 

případně s technikem, který instalaci provádí.
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3.2.5  Připojení sirény

Je  možno  připojit  sirénu  zálohovanou,  nebo  napájenou  přímo  ústřednou.  V obou 

případech nesmí proud tekoucí spínacími kontakty relé překročit 1 A.  Siréna není součástí 

ústředny a  může být  použita  v  interiérovém nebo exteriérovém provedení,  je  však nutno 

dodržet příslušné krytí IPXX pro zvolené prostředí instalace.

3.2.6  Akumulátor
V ústředně je použit gelový olověný zálohovací akumulátor, jenž podléhá opotřebení 

v průběhu času. Pro korektní funkci ústředny je nutné jej každé 3 roky vyměnit. Použit musí 

být vždy stejný typ, tedy o kapacitě 1,2 Ah a napětí 12V. V případě přepólování akumulátoru 

dojde  k  nevratnému poškození  ústředny,  dbejte  proto  zvýšené  pozornosti  při  připojování, 

nebo zadejte práci odborníkovi.

3.2.7  Externí napájecí zdroj
V případě poruchy externího napájecího zdroje použijte zdroj nový. Jeho parametry 

musí být 18 V DC a proud 1 A.
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Závěr

 V  první  kapitole  byl  naplněn  první  cíl  práce,  tedy  seznámit  se  s  druhy 

zabezpečovacích  ústředen  a  stručný  popis  jejich  zapojení.  Byly  zde  rozebrány  výhody 

a nevýhody jednotlivých druhů systémů. 

Hlavním úkolem diplomové práce bylo navrhnout koncepci malé modulární ústředny 

elektrické zabezpečovací signalizace, s důrazem na komunikaci se sítí GSM. Jak je patrno 

z druhé  kapitoly,  jedná  se  o  smyčkovou  ústřednu,  která  je  popsána  v  kapitole   1.3.1.1. 

V druhé kapitole  je pak řešen samotný návrh ústředny,  od obecné koncepce po konkrétní 

obvodové zapojení. Pro samotnou komunikaci se sítí GSM byl využit modul SIM300C jenž 

s řídícím mikrokontrolérem komunikuje pomocí sériového portu.  Jedním z cílů práce byla 

také  minimalizace  rozměrů  celé  ústředny.  Výsledná  velikost  základní  desky včetně  GSM 

modulu  je  80 mm x 100 mm,  výška  osazené  desky  včetně  součástek  je  30 mm.  Ke  své 

činnosti  ústředna  potřebuje  také  zálohovací  akumulátor,  jenž  má  rozměry 

43 mm x 97 mm x 52 mm. Všechny komponenty, včetně antény, se tedy vejdou do přístrojové 

skříňky o velikosti pouhých  190 mm x 140 mm x 70 mm.

Hlavní deska ústředny byla osazena, naprogramována a důkladně testována. Během 

zkoušek byla ústředna umístěna v prostorech s velmi špatným signálem, kde některé mobilní 

telefony hlásily nulový signál. I přes tento špatný signál však ústředna ve všech případech 

korektně odeslala SMS zprávu o poplachu. Této vlastnosti bylo dosaženo použitím externí 

antény. Otestováním funkčnosti ústředny byly naplněny všechny zbylé cíle práce.
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