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Abstrakt 

Táto diplomová práca obsahuje popis a riešenie systému na ovládanie chytrej 

domácnosti SmartFlat. V prvej časti práce sa nachádza rozbor problematiky, uvedenie 

najčastejšich prevedení centrálnych jednotiek a niektorých zástupcov na súčasnom trhu. 

Ďalej sú popísané jednotlivé prvky systému SmartFlat, hardwérové riešenie centrálnej 

jednotky a sú vysvetlené jednotlivé softwérové funkcie výsledného systému. Na konci 

diplomovej práce je uvedený výsledok oživovania a testovania s reálnymi perifériami. 

V závere sa nachádza súhrn tejto diplomovej práce a komentár dosiahnutých výsledkov. 

 

 

Kľúčové Slová 

SmartFlat, Raspberry Pi, 433MHz, RS-485, RFID, Python 

 

 

Abstract 

This diploma thesis contains description and realization of smart home system 

SmartFlat. In the first part of the thesis is analysis of issue and listing of most common 

variants of home systems with examples. Further into the thesis is the description of 

parts of system SmartFlat, hardware solution of main unit and there are also explained 

core software functions of the system. At the end of this thesis are commented results of 

debugging and testing with real peripheral devices. Conclusion at the end includes brief 

summary of diploma thesis and commentary of achieved results. 
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1. Úvod 

Táto práca čerpá inšpiráciu z konceptu chytrej domácnosti a popisuje jednu 

možnosť, ako vytvoriť centrálnu jednotku chytrej domácnosti, a ako túto jednotku 

použiť pri ovládaní chytrej domácnosti. Predpokladom na realizáciu systému je použitie 

mikropočítača Raspberry Pi 2 a komunikácie 433Mhz. 

Tématika realizovania systému chytrej domácnosti je relatívne mladá a na trhu sa 

zatiaľ vyskytuje len niekoľko variánt centrálnych jednotiek chytrých domácností. Téma 

tejto diplomovej práce som si zvolil z dôvodu jeho všestrannosti a aktuálnosti. Pri 

tvorbe jednotky chytrej domácnosti bolo nutné využiť znalosti z programovania, 

senzoriky, návrhu dosiek plošných spojov a zvažovať aj ekonomickú stránku 

výsledného systému. 

Na začiatku tejto diplomovej práce sa v kapitole 2 čitateľ zoznámi s konceptom 

chytrej domácnosti a prevedeniami vybraných centrálnych jednotiek chytrých 

domácností. Pre zlepšenie prehľadu sú uvedené niektoré ovládateľné periférne 

zariadenia.  

V kapitole 3 sú uvedené najčastejšie komunikačné štandardy a protokoly používané 

v automatizovaných domácnostiach, a sú popísané použité typy komunikácie pri tvorbe 

centrálnej jednotky SmartFlat.  

V nasledujúcej kapitole 4 je uvedené a popísané blokové schéma konceptu systému 

SmartFlat. Ďalej je popísaná hardwérová časť centrálnej jednotky SmartFlat, sú 

vysvetlené jednotlivé komponenty a rozloženie dosky plošných spojov.  

Kapitola 5 obsahuje popis softwérového vybavenia centrálnej jednotky SmartFlat, 

v kapitole sú vysvetlené použité protokoly na realizáciu komunikácie, a postupy pri 

pridávaní nových periférií. Na konci kapitoly sa nachádza popis užívateľského 

rozhrania s vysvetlením funkcie jednotlivých ovládacích prvkov systému. 

V poslednej kapitole 6 sú uvedené výsledky testovania funkčnosti jednotlivých 

prvkov, vysvetlené metódy testovania a popísané prípadné ďalšie využitia navrhnutých 

spôsobov komunikácie.  
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2. Chytrá domácnosť 

V súčasnej dobe je väčsina bytov a domov vybavená množstvom elektroniky, pri 

ktorej jediná možnosť ovládania je manuálnou interakciou. Začína sa však rozvíjať 

trend ovládania celej domácnosti z jedného miesta, a zároveň je žiadúce, aby užívatelia 

mali prehľad o stave jednotlivých zariadení. Domácnosti vybavené systémmi 

poskytujúcimi tieto možnosti nazývame chytré domácnosti.  

Skoré plánovanie vytvorenia chytrej domácnosti je veľmi dôležité, keďže je 

najvhodnejšie ovládací systém s dátovými a silovými rozvodmi zabudovať do steny 

domácnosti,  a tým pádom čo najviac obmädziť negatívny estetický dojem z viditeľných 

prvkov systému chytrej domácnosti. Z tohoto dôvodu sa vyskytujú systémy chytrej 

domácnosti najčastejšie v novostavbách, alebo bytoch po rekonštrukcii. Množstvo 

domácich elektrospotrebičov je už možné ovládať pomocou bezdrôtových sietí, čo rieši 

problém s komunikáciou s ťažšie dostupnými zariadeniami, napríklad jednotkou 

klimatizácie alebo meračmi plynov v komíne.  

 

2.1 Typy centrálnych jednotiek chytrých domácností 

Koncept chytrej domácnosti sa opiera o ovládanie, monitorovanie  a plánovanie činnosti 

čo najväčšieho počtu zariadení. Za automatizované zariadenia sa dá považovať všetko 

od práčky na prádlo po rolety na oknách, ktoré sú nastavované podľa akutálneho času 

a počasia. Kontaktný bod medzi užívateľom a automatizovanými zariadeniami 

predstavuje centrálna jednotka chytrej domácnosti. Z hľadiska realizácie typov 

centrálnych jednotiek chytrých domácností môžeme definovať 3 katégorie: 

jednoúčelové ovládacie zariadenia, vbudované centrálne jednotky a interaktívne 

centrálne jednotky s displejom. V následujúcej časti sú tieto typy centrálnych jednotiek 

popísané na konci sú ich vlastnosti zhrnuté v Tabuľke 1. 

 

2.1.1 Jednoúčelové ovládacie zariadenia 

Vývoj multifunkčnej centrálnej jednotky je časovo a finančne náročný proces, ktorý si 

väčšina výrobcov nemôže dovoliť. Vznikajú tak jednoúčelové moduly, ktoré sú 

prispôsobené na ovládanie najčastejšie jedného zariadenia, alebo jedného typu 

zariadení. Jednoúčelové ovládacie zariadenia sa vyznačujú jednoduchou hardwérovou 

architektúrou a vysokou spoľahlivosťou z pohľadu komunikácie s konkrétnym 

zariadením. 
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Ako predstaviteľa tejto kategórie uvediem  produkt Smart AC Control od firmy 

Tado [1], ktorý sa špecializuje na ovládanie klimatizačných jednotiek pomocou 

komunikácie cez bluetooth. Jednotka Smart AC Control je zobrazená na Obrázku 2.1.   

 
Obrázok 2.1: Tado Smart AC Control [2] 

 

Táto jednoúčelová ovládacia jednotka dokáže podľa výrobcu komunikovať so 

všetkými jednotkami klimatizácie ovládateľnými cez bluetooth. Jednotka Tado Smart 

AC Control je  pripojená k domácej sieti pomocou Ethernetového kábla, alebo pomocou 

Wi-Fi pripojenia. Ďalšou vlastnosťou rozšírenie možností ovládania, podporuje 

ovládanie klimatizácie dotykových prvkov na povrchu klimatizácie, cez aplikáciu v 

chytrom telefóne, alebo cez okno v internetovom prehliadači. Hlavnou funkciou Tado 

Smart AC Control je ovládanie klimatizácií, a aj keď je táto funkcionalita splnená, 

výrobca ďalej pokračuje vo vývoji a pridávaní nových funkcií. Za posledný rok pridal 

napríklad funkciu ovládania jednotky klimatizácie založenej na polohe spárovaného 

mobilného telefónu s povolením zdieľania údaju o polohe. V prípade približovania sa 

k domu a povolenej funkcii ovládania na základe geolokácie sa klimatizácia 

automaticky zapne, čo má za následok menšie zdravotné riziko oproti prudkej zmene 

teploty pri intenzívnom ochladzovaní domácnosti po príchode z práce. 

Výhodou takýchto jednoúčelových ovládacích zariadení je ich vysoká kompatibilita 

s cieľovými zariadeniami a jednoduché pridávanie novej periférie do systému, čo 

častokrát nevyžaduje odbornejšie technické znalosti. 

Nevýhodou jednoúčelových ovládacich zariadení je ich malá technická podpora a 

servisovateľnosť, v prípade poruchy je častokrát jediná možnosť kúpiť nové zariadenie. 

Častokrát tieto zariadenia nie su navrhované podľa noriem, v prípade zmeny normy 

týkajúcej sa formy komunikácie môže lahko dôjsť k obmädzeniu funkčnosti ovládacej 

jednotky. Cena spomenutej jednoúčelovej jednotky sa pohybuje do 4000 Kč. 
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2.1.2 Vbudované centrálne jednotky 

Táto kategória centrálnych jednotiek je zameraná predovšetkým na funkčnú stránku 

automatizovania domácností, vbudované centrálne jednotky sú najvhodnejšie do 

obytných domov a víkendových chát. Oproti jednoúčelovým ovládacím zariadeniam sa 

vyznačújú multifunkcionalitou, pokročilým zberom dát a vysokou spoľahlivosťou. Ako 

predstaviteľa som zvolil produkt Loxone Miniserver, ktorý je na obrázku 2.  

 

 

Obrázok 2.2: Loxone Miniserver [3] 
 

Loxone je firma zaoberajúca sa automatizáciou domácností, a v súčasnosti má 

pobočky v 14 krajinách sveta. Loxone Miniserver [4] je centrálna jednoka, ktorá sa 

najčastejšie umiestňuje do rozvodnej skrine v domácnosti avyžaduje napájacie napätie 

24V, k lokálnej sieti je pripojená pomocou Ethernetového kábla. Užívateľské rozhranie 

je realizované pomocou webovej stránky, alebo pomocou aplikácie v mobile. 

Z hľadiska pripojenia periférií Loxone Miniserver ponúka 8 digitálnych vstupov, 4 

análogové vstupy 0V až 10V, 4 analógové výstupy 0V až 10V, 8 reléových výstupov na 

250V a hlavnou výsadou je konektor na pripojenie senzorov KNX. KNX je štandard 

komunikácie, ktorý definuje parametre a spôsoby pridávania nových periférií do 

existujúceho systému. Bližšie je tento štandard popísaný v kapitole 3.  

Použitie tohto typu centrálnej jednotky je výhodné aj kvôli možnosti pridania 

rozšírení, čím je možné vyskladať systém spĺňajúci všetky požiadavky zákazníka. 

Rozšírenia pokrývajú všetko od pridania doplňujúcich vstupov a výstupov, cez 

doplnenie Wi-Fi pripojenia, až po rozšírenie s možnosťou ovládania kotla na tuhé 

palivo. Loxone Miniserver má veľkú konkurenčnú výhodu z hľadiska poskytovania 

servisu, pri poruche jednotky je jednoducho vymenený kus za kus v rámci záruky. 

Vývoj firmou Loxone spolupracujúcou s aktuálnymi medzinárodnymi normami 



9 

 

znamená dobrú budúcnosť výrobku, v prípade úprav medzinárodnej normy 

komunikácie je skoro zaručená plná funkcionalita výrobku, firma pravidelne vydáva 

nové revízie softwéru, ktoré odrážajú práve takéto zmeny.  

Nevýhodou je vyššia komplikovanosť zariadenia, prípadné zmeny v softwérovej 

alebo hardwérovej štruktúre môže vykonávať iba servisný pracovník, čo komplikuje 

prispôsobovanie si systému. Cena Loxone miniservru sa pohybuje okolo 14 000 Kč, za 

každé rozšírenie si zákazník podľa typu zaplatí 3 000 Kč až 15 000 Kč. 

 

2.1.3 Interaktívne centrálne jednotky s displejom 

Interaktívne centrálne jednotky s displejom sú najatraktívnejšie pre zákazníkov, ktorí 

uprednostňujú vizuálny zážitok pred funkčnosťou. Centrálne jednotky s displejom sú 

najčastejšie realizované v prevedení zabudovaného panelu v stene, alebo samostatného 

zariadenia s privedeným napájaním a komunikáciou. Takéto centrálne jednotky vyrába 

dobre známa firma vo svete automatizácie Honeywell, ako predstaviteľa popíšem panel 

Evohome, ktorý je na Obrázku 3. 

 
Obrázok 2.3: Honeywell Evohome [5] 

 

Chytrá domácnosť vybavená systémom Evohome dokáže využívať všetky možnosti 

pre zefektívnenie orevu alebo ochladenia domácnosti, najčastejšie je zakomponovaná 

spolupráca s ovládaním roliet na oknách. Vhodným nastavovaním otvorenia a sklonu 

roliet sa dá prispieť k zrýchleniu ohrevu a chladeniu domácnosti. Zároveň automatické 

ovládanie roliet poskytuje ochranu pred priamym slnečným žiarením alebo pouličným 

osvetlením. Zaujímavosťou je využitie automatického zapínania a vypínania radiátorov 

v neobývaných domoch v zime, aby nedošlo k zamrznutiu vody v potrubí a následnému 

prasknutiu potrubia. 
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Hlavnou myšlienkou Honeywell Evohome je predpoklad, že až 82% spotrebovanej 

energie sa v domácnosti využíva na ohrev vody a miestností. Šetrenie energie 

zefektívňuje rozdelenie domácnosti na až na 12 zón, čo umožňuje prispôsobiť reguláciu 

miestností podľa miery ich využívania. 

Z užívateľského hľadiska má tento systém možnosť ovládania aj z aplikácie 

v mobile, z chytrých hodiniek, alebo pomocou webovej stránky. Užívateľ môže 

efektívne plánovať úlohy, ale pre pripojenie nového ovládacieho prvku výrobca 

odporúča prenechať technickým pracovníkom. Na stránkach produktu [6] výrobca 

neuvádza typy pripojení a použité štandardy. Cena Honeywell Evohome sa pohybuje 

okolo 8500 Kč. 

 

 

Tabuľka 1: Porovnanie typov centrálnych jednotiek 

Vlastnosť 
Typ 

Jednoúčelové Zabudované Interaktívne 

Záber zariadení 1 typ Podľa rozšírení 1 až 3 typy 

    

Pridávanie novej 

periférie 

V rámci 

kompatibility 

Len servisným 

pracovníkom 

Často len technickým 

pracovníkom 

    

Počet rozhraní 
1 na komunikáciu, 

1 na riadenie 

1 na komunikáciu, 

na riadenie podľa 

použitia 

1 na komunikáciu, 

1 až 3 na riadenie 

    

Cena Do 4000 Kč Od 14000 Kč Okolo 8500 Kč 
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3. Komunikačné štandardy a typy komunikácie 

Jednou z charakteristických vlastností centrálnych jednotiek chytrých domácností je 

spôsob ich komunikácie s periférnymi zariadeniami. V závislosti od výrobcu centrálnej 

jednotky môže byť komunikácia navrhnutá podľa konkrétneho štandardu. 

V nasledujúcej časti budú popísané štandardy KNX, Zigbee a typy komunikácie použité 

v tejto diplomovej práci. 

3.1 Štandardy používané v domácej automatizácii 

3.1.1 KNX 

KNX [7] je štandizovaný komunikačný protokol pre automatizáciu budov, vznikol ako 

výsledok spojenia predchádzajúcich štandardov EHS, BatiBUS a EIB. Ako otvorený 

štandard bol schválený napríklad medzinárodným štandardom ISO/IEC 14543-3[8] 

a európskymi štandardmi CENELEC EN 50090 [9] a CEN EN 13321-1 [10]. KNX 

definuje komunikáciu pomocou krútenej dvojlinky, cez vedenie napájania, rádio-

frekvenčnú komunikáciu, infračervené žiarenie a Ethernet.  

KNX slúži na zjednodušenie pridávania nových periférnych zariadení do 

existujúceho systému, využíva sa pri inštalácii snímačov, mechanických ovládacích 

prvkov a systémových prvkov, ako sú napríklad couplery spojenia. Povolené topológie 

štandardom KNX sú stromová, lineárna a hviezdicová. Štandard okrem iného definuje 7 

vrstiev OSI referenčného modelu [11], pre túto diplomovú prácu je najzaujímavejšia 

druhá vrstva, teda linková vrstva. 

Podľa OSI modelu má linková vrstva za úlohu zabezpečiť bezchybný prenos 

telegramov medzi dvoma prvkami siete. Z tejto požiadavky je odvodená štruktúra KNX 

telegramu, ktorý je zobrazený na Obrázku 3.1. 

 

 
 

Obrázok 3.1: KNX telegram 
  

Telegram začína kontrolným poľom. Kontrolné pole sa skladá z 8 bitov, kde je 

možnosť nastavovania priority, telegramy sú rozdelené na systémové funkcie, alarmy 

a normálne správy s nízkou, alebo vysokou prioritou. 

Adresa vysielacieho zariadenia je individuálna pre každé zariadenie v sieti. 

Adresa prijímacieho zariadenia môže byť skupinová, alebo individuálna. Typ 

správy je indikovaný v príznakovom bite poľa N_PDU. 
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N_PDU je informácia, ktorá má byť doručená, je dôležitá pre sieťovú, 

transportačnú a aplikačnú vrstvu OSI modelu. 

Na konci sa nachádza pole kontroly správnosti prenesenej informácie. 

Táto štruktúra telegramu slúžila k inšpirácii pri tvorbe štruktúry packetu 

komunikáce 433MHz. 

3.1.2 Zigbee 

Zigbee je bezdrôtová technológia, ktorá je založená na špecifikácii IEEE 802.15.4 [12], 

a bola vyvinutá ako otvorený štandard na komunikácie medzi nízkonákladovými, 

nízkoenergetickými sieťami spájajúcimi dve zariadenia. Bezdrôtová komunikácia 

pracuje na nelicencovaných pásmach 2,4GHz, 900MHz a 868 MHz. Zigbee bol 

založený v roku 1998 a ratifikovaný bol v roku 2003. V súčasnosti ho podporuje viac 

ako 300 výrobcov polovodičových súčiastok.  

Zigbee podporuje sieťové topológie point-to-point, point-to-multipoint a mesh [13]. 

Zaujímavosťou mesh topológie je hľadanie najoptimálnejšej trasy pre doručenie 

informácie medzi dvoma zariadeniami v sieti, pričom sa využívajú ostané pripojené 

zariadenia siete. Jedným zo zariadení využívajúcich technológiu Zibee je aj modul 

XBee, zobrazený na obrázku 3.2.  

 

 

 
Obrázok 3.2: Modul XBee [14] 

 

Modul XBee spĺňa filozofiu technológie Zigbee, realizuje nízkoenergetickú 

komunikáciu na báze packetov, a funkčnosť si zachová aj pri napájaní napríklad len 

batériami. Napájacie napätie vyžaduje od 2,1V do 3,6V. Z dôvodu veľmi krátkeho 

cyklu činnosti je teoretická výdrž batérií aj niekoľko rokov. Zobrazený modul XBee 

Zigbee (S2C) pracuje na frekvencii 2,4GHZ, maximálny dosah sa udáva 1,2 km pri 

výkone vysielača 6,3mW, teda 8dBm. Prenosová rýchlosť pre bezdrôtovú komunikáciu 

dosahuje rýchlostí 250kbit/s, pri vysielaní má modul maximálny odber 59mA. Modul je 

ďalej vybavený 4 A/D prevodníkmi s rozlíšením 10 bitov, a podporuje rozhrania UART 

a SPI.  Štruktúra packetu používaná modulom XBee je na Obrázku 3.3. 
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Obrázok 3.3 Štruktúra packetu podľa IEEE 802.15.4 [15] 

  

Na začiatku packetu sa nachádza preambula, ktorá slúži na synchronizáciu spojenia. 

Najčastejšie sa jedná o konštantu, ktorá signalizuje prijímaciemu zariadeniu 

prichádzajúci packet. Preambula má veľkosť 4 byty. 

Za preambulou sa nachádza údaj o typu packetu, špecifikuje použitie jedného 

z troch typov packetov a zahŕňa informáciu o synchronizácii rámca. Tento byte by mal 

byť nastavený na začiatku prenosu.  

Informáciu o packete ukončuje hlavička, ktorá špecifikuje dĺžku PSDU, teda 

dátového poľa štruktúry.   

Oproti modulu RFM22B, ktorý bol použitý v tejto diplomovej práci, je modul 

XBee komplikovanejší na implementáciu a finančne náročnejší. Pre účely tejto 

diplomovej práce bol zvolený modul RFM22B aj z dôvodu jeho vyhovujúcich 

parametrov pre použitie v domácej automatizácii. 
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3.2 Použité typy komunikácie 

Centrálna jednotka chytrej domácnosti SmartFlat má možnosť komunikácie 

s periférnymi zariadeniami pomocou bezdrôtovej RF komunikácie 433MHz, pomocou 

kabelového vedenia s využitím štandardu RS-485 a cez RFID. RF komunikácia na 

frekvencii 433MHz bola realizovaná pomocou modulu RFM22B, ktorého komunikácia 

bola založená na vytvorenom komunikačnom protokole, ktorý je bližšie popísaný spolu 

so softwérovým vybavením centrálnej jednotky SmartFlat. V nasledujúcom texte sú 

popísané komunikačné štandardy RS-485 a komunikácia RFID.   

 

3.2.1 RS-485 

RS-485, známy ako EIA-485, alebo TIA-485 je štandard definujúci elektrické 

charakteristiky vysielačov a prijímačov použitých pri realizácii vyváženej viacbodovej 

komunikácii. Použitie štandardu RS-485 je vhodné aj pri komunikácii na veľké 

vzdialenosti a v elektricky řušivých prostrediach.  

RS-485 [17] ponúka možnosť prenosu informácie na vzdialenosť do 1200m, 

používa pri tom rozdielový prenos pomocou krútenej dvojlinky. Na jednej linke je 

podporovaných až 32 vysielacích a 32 prijímacích zariadení. V základnom nastavení sa 

jedná o polovične duplexnú komunikáciu, pri štvor-vodičovom zapojení je možné 

realizovať plne duplexnú komunikáciu. Toto zapojenie využíva komunikačný štandard 

RS-422. Rýchlosti prenosu sa pohybujú od 100kb/s na vzialenosť 1200m do 35 Mb/s do 

vzdialenosti 10m. Štandard RS-485 pracuje s troma signálmi A, B a C. Signálové linky 

A a B sú používané na prenos dát, linka C predstavuje referenčnú zem. Výstupné 

napäťové úrovne sú od -7V do +12V. Logickúá hodnota 1 je definovaná kladnou 

polaritou rozdielu napätia signálu A ku napätiu signálu B pri hodnote väčšej ako UAB = 

+200mV, logická 0 je pri negatívnej polarite a zároveň hodnote rozdielu menšej ako 

UAB =  -200mV.   

Podporované topológie zapojenia sú lineárna, point-to-point, multi-point a multi-

dropped. Pre využitie v rámci systému SmartFlat je výhodná topológia multi-drop, pri 

ktorej sú všetky zariadenia zapojené v elektrickom obvode. Riadenie komunikácie 

rozhoduje, ktoré zariadenie v danej chvíli môže vysielať, ostatné zariadenia počúvajú 

a očakávajú pre nich pridelenú informáciu. 

V súlade so spomenutým značením vyrába transreceivery viacero výrobcov, 

napríklad Texas Instruments, Linear Technology, alebo Analog Devices. V tejto 

diplomovej práci bol použitý transreceiver od Analog Devices ADM 483. V praxi 

využívajú štandard RS-485 zbernice ako Profibus, Modbus, alebo BacNet.  
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3.2.2 RFID 

Rádio-frekvenčná identifikácia RFID používa elektromagnetické polia na identifikáciu 

štítkov, alebo kariet.  Štítky obsahujú elektricky uloženú informáciu, ktorá je získavaná 

pomocou RFID čítačiek. Pre získanie informácie z pasívnych RFID štítkov musí byť 

štítok v blízkosti niekoľko cm od čítačky. Pasívny štítok využíva rádiovú energiu 

vysielanú z čítača o frekvencii 13,56MHz na nabitie, a po nazhromáždení potrebnej 

úrovne energie je vyslaná informácia. Aktívne štítky využívajú zabudované zdroje 

energie, najčastejšie batérie, maximálne vzdialenosti prenosu sa uvádzajú v stovkách 

metrov, pri čom nie je potrebná priama viditeľnosť prijímacieho zariadenia.  

 

RFID štítky sú využívané v priemysle pri označovaní produktov, v obchodoch pri 

označovaní tovarov, alebo sa vyskytujú forme užívateľských kariet. Zaujímavosťou je 

použitie RFID štítkov na identifikáciu domácich zvierat, implantované RFID štítky 

majú veľkosť približne zrnka ryže. RFID štítky použité pri tvorbe tejto diplomovej 

práce mali tvar prívesku a karty, ako je zobrazené na Obrázku 3.4.  

 

. 

 

Obrázok 3.4: Formy RFID štítkov [18] 

 

 

Použitie štítkov nesúcich osobné informácie vyvolalo potrebu zabezpečenia 

informácie, preto boli použité kryptografické metódy na zakódovanie dát podľa noriem 

ISO/IEC 1800 a ISO/IEC 2916.  Norma ISO 14443 [19] je súbor medzinárodných  

štandardov pokrývajúcich identifikačné karty. Jednotlivé podčasti špecifikujú fyzické 

charakteristiky kariet, výkon vysielaného signálu čítačkami kariet a prenosové 

protokoly. Prenosový protokol definuje formát prenesenej štruktúry podľa Obrázku 3.5. 
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Obrázok 3.5: Štruktúra prenesenej informácie RFID [20] 

 

V prológu sa nachádza kontrolný byte protokolu PCB, identifikátor karty CID 

a adresa jednotky NAD. Najvyššie 2 bity informácie PCB vypovedajú o úrovni energie, 

nasledujúce dva bity sú nulové, zvyšok bytu je rezerevovaný pre budúce použitie. Polia 

ako sú identifikátory karty, adresa jednotky a informačné pole, sú podľa štandardu 

voliteľné. Na konci prenášanej informácie sa nachádza povinné pole na kontrolu 

prenesených dát EDC, ktoré vykonáva funkciu CRC. 

Maximálna veľkosť prijatého rámca prijímacím zariadením je vyjadrená 

v parametre prenosu FSD (Frame Size for proximity coupling Device), veľkosť rámca 

štítku predstavuje FSC (Frame Size for proximity Card).   

Časť výrobcov vyrábajúcich RFID štítky a karty sa riadi normou ISO14443, karty 

sú vyrábané v súlade s časťami normy okrem implementácie prenosového protokolu. 

Ten sa v závislosti od výrobcu môže líšiť. Najznámejšie sú protokoly Mifare vyvinutý 

spoločnosťou Philips a protokol Felica, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Sony. V tejto 

diplomovej práci boli použité Mifare RFID štítky a karty. 
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4. Hardwérové riešenie systému SmartFlat 

Smartflat je systém pozostávajúci z mikropočítača Raspberry Pi 2, modulárnej 

dosky plošných spojov a dotykového displeja. SmartFlat spĺňa základné požiadavky na 

moderný systém automatizovanej domácnosti, a to po výkonovej, ale aj funkčnej 

stránke. Funkčnosť centráônej jednotky Smartflat je rozšírená o odolnosť voči zmenám 

okolitých podmienok, napríklad zmeny v dôsledku výpadku napájania. Blokové schéma 

systému SmartFlat je na obrázku 4.1. 

 

 

Obrázok 4.1: Blokové schéma systému SmartFlat 

 

 

 

4.1 Základné komponenty 

Systém SmartFlat by mal mať možnosť Ethernetovej komunikácie a WiFi a celý by mal 

byť založený na platforme ARM. Tieto požiadavky splňuje mikropočítač Raspberry Pi 

2. Riešenie centrálnej jednotky chytrej domácnosti bude predstavovať sústava  

Raspberry Pi 2, dosky plošných spojov obsahújucej potrebné doplňujúce rozhrania a 

moduly, a dotykový displej pre čo najpohodlnejšie ovládanie užívateľom.  
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4.1.1 Raspberry Pi 2 

Raspberry Pi 2 je jednodoskový počítač s rozmermi len 8,5cm x 5,6cm x 2,1cm, a v  

tejto diplomovej práci bol zvolený operačný systém Debian (Wheezy). Mikropočítač 

Raspberry Pi 2 disponuje výkonným štvorjadrovým procesorom ARM Cortex-A7 

s frekvenciou 900MHz, 1GB pamäťe RAM a 3D grafickou kartou VideoCore IV. 

Napájacie napätie je 5V, odber za bežného chodu sa udáva 700mA. 

So spomenutými parametrami dokáže zabezpečiť plynulý chod displeja a zároveň 

obsluhovať periférie. Obsahuje rozhrania I2C, Uart, SPI a má voľne využiteľné a 

naprogramovateľné piny GPIO. K lokálnej sieti je možné sa pripojiť cez ethernetový 

8P8C konektor alebo pomocou USB Wi-Fi adaptéru. Pre lepšiu predstavu je Raspberry 

Pi 2 na obrázku 3.1, na obrázku 3.2 je zobrazené usporiadanie GPIO pinov. 

 
Obrázok 4.2: Raspberry Pi 2 [21] 

 

 
Obrázok 4.3: Usporiadanie pinov GPIO na Raspberry Pi 2 [22] 
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4.1.2 Wi-Fi adaptér Edimax Wireless nano 

Pre zjednodušenie vzdialeného ovládania bol do sústavy pridaný Wi-Fi adaptér od firmy 

Edimax, ktorý je na obrázku 3.3. Použitý operačný systém Debian (Wheezy) má 

zabudovaného správcu sietí, po rozoznaní známej siete sa automaticky pripojí a IP 

adresa zariadenia zostáva rovnaká pre konkrétnu sieť vo väčšine prípadov. Preto je 

možné jednoduché pripojenie na centrálnu jednotku napríklad pri údržbe pomocou 

vzdialeného prístupu bez potreby zapojenia externých zariadení, ako sú monitor, myš, 

klávesnica, alebo ethernetový kábel. Na správne fungovanie v systéme Linux 

nepotrebuje tento USB wifi adaptér žiadne dodatočné inštalácie ovládačov. 

 

Obrázok 4.4: Edimax Wireless nano 150Mbps [23] 

4.1.3 Displejový adaptér a displej 

Centrálna jednotka chytrej domácnosti Smartflat je vybavená dotykovým displejom pre 

čo najpohodlnejšie ovládanie systému. Displej má rozlíšenie 800px x 480px [24], pre 

správnu funkciu displeja je na Raspberry Pi 2 pripojený displejový adaptér. Z hľadiska 

napájania pracuje takisto ako Raspberry Pi 2 na napätie 5V, čo sa týka odberu displeja, 

odporúča sa zdroj s výstupným prúdom aspoň 500mA. Napájanie displeja bolo 

zabezpečené zapojením na USB výstup modulárnej dosky plošných spojov. Popis 

zapojenia a oživenia displeja sa nachádza v kapitole 5.2.1. 

 

Obrázok 4.5: Displej a displejový adaptér na Raspberry Pi 2 [25] 
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4.2 Doska plošných spojov 

Doska plošných spojov doplňuje Raspberry Pi 2 o ďalšiu možnosť napájania, 

komunikačné rozhrania a dôležité prvky na zabezpečenie správneho chodu systému. 

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej časti, mikropočítač Raspberry Pi 2 má 

množstvo zberníc, ktoré sa dajú použiť pri návrhu systému SmartFlat. Tieto zbernice sú 

vyvedené na piny GPIO, pomocou ktorých je možné pripojiť všetky potrebné moduly a 

prvky tak, aby bola pokrytá žiadaná funkčnosť systému. Pri tvorbe dosky plošných 

spojov bolo nutné dbať na zásady správneho návrhu a umiestňovania súčiastok a 

rešpektovať energetické náročnosti jednotlivých častí systému SmartFlat. 

 

4.2.1 Funčné prvky dosky plošných spojov 

Na doske plošných spojov sa nachádza niekoľko navzájom nezávislých prvkov. Vďaka 

týmto prvkom má centrálna jednotka plnohodnotnú funkčnosť a je odolná voči zlyhaniu 

napájacieho napätia. V následujúcej časti sú tieto prvky popísané, je popísaný spôsob 

ich zapojenia na doskle plošných spojov a zdôvodnenie výberu. 

 

4.2.1.1 Komunikácia 433 MHz 

Hlavným prvkom dosky plošných spojov je modul RFM22B, ktorý realizuje 

komunikáciu na frekvencii 433 MHz. Pracuje súčasne ako vysielač a prijímač, pričom 

jeho výstupný výkon môže byť až 20 dBm [16], a citlivosť dosahuje -121 dBm. 

 Prenosová rýchlosť dosahuje až 256 kbps, rozmery modulu sú 16mm x 16mm. 

Potrebné napájacie napätie je 1,8V-3,6V, modul je vhodný pre použitie v samostaných 

zariadeniach aj s napájaním realizovaným pomocou batérie. Uvedený odber tohto 

modulu je v prijímacom režime 18,5mA, a pri vysielaní 85mA pri vysielancom výkone 

20dBm. Použitie tohoto modulu pri realizácii centrálnej jednotky chytrej domácnosti je 

výhodné aj z dôvodu konfigurovateľného handleru packetov. RFM22B je ďalej 

vybavený snímačom a 8 bitovým A/D prevodníkom.  

 Použitím je vhodný na prenášanie menších objemov dát, najčastejšie je využívaný 

na posielanie alarmov, telemtrie, pravidelné zapisovanie dát, monitorovanie pripojených 

kompatibilných snímačov, alebo na bezkľúčové otváranie dverí. Modul RFM22B je 

pripojiteľný k Raspberry Pi 2 pomocou rozhrania SPI, a je zobrazený na obrázku 4.6.  



21 

 

 
Obrázok 4.6: RFM22B-433-D [27] 

 

Modul RFM22B bol pre túto diplomovú prácu vybraný z dôvodu jeho dobrej 

technickej dokumentácie, ľahkej modifikovateľnosti a predchádzajúcich skúseností. Na 

Obrázku 4.7 je zobrazené rozloženie pinov modulu podľa technickej dokumentácie. 

 

Obrázok 4.7: Rozloženie pinov modulu RFM22B 

 

 Povolenie činnosti modulu je ovládané pomocou pinu CE0 na GPIO zbernici 

Raspberry Pi 2. Pin CE0 je prepojený s pinom NSEL na module. Modul RFM22B je 

schopný generovať signál prerušenia na rôzne udalosti. Výskyt prerušenia je indikovaný 

privedením signálu na pine nIRQ na logickú úroveň 0. Prerušenie je možné 

nakonfigurať ako reakciu na ľubovoľné udalosti dvoch stavových registrov. Za udalosti 

sa považujú napríklad prijatie packetu, úspešné odoslanie packetu, zaplnenie fronty na 

spracovávanie údajov a podobne. Stav pinu nIRQ modulu RFM22B je voliteľne 

prepojiteľný pinmi 18 a 22 zbernice GPIO na Raspberry Pi 2 pomocou jumpera na 

doske.  

Na module sa nachádzajú piny TX_ANT a RX_ANT. Tieto piny slúžia k voľbe 

režimu koncového zosilovača. Na module sa nachádzajú 3 konfigurovateľné piny 

GPIO, piny GPIO 0 a GPIO 1 sú nakonfigurovateľné na automatické výberu zosilovača 

podľa aktuálneho stavu, v ktorom sa modul nachádza. Z tohto dôvodou boli tieto dva 

GPIO piny preojené s pinmi TX_ANT a RX_ANT. 

K modulu bola pripojená anténa ku konektoru ANT, bola realizovaná z rovného 

drôtu ako štvrťvlnný dipól, pri frekvencii 433MHz bola určená optimálna dĺžka antény 

15,6 cm. 
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4.2.1.2 Modul RFID komunikácie PN532 

Modul PN532[28] pracuje na štandarde NFC (Near Field Communication), ktorý je 

zameraný na naviazanie komunikácie medzi chytrými telefónmi a podobnými 

zariadeniami pomocou dotyku alebo priblížením sa. Maximálna vzdialenosť do ktorej je 

schopný rozoznávať kompatibilné zariadenia je 5cm až 7cm. Pracovné napätie modulu 

je od 2,7V do 5,4V, v kľudovom režime je typický odber modulu 91 mA, pri vysielaní 

je celkový odber max 140mA. 

Modul môže byť napojený na jednotku chytrej domácnosti pomocou zberníc I2C, 

UART alebo SPI. Zvolený typ pripojenia je potrebné potvrdiť pomocou dvoch switchov 

nachádzajúcich sa na povrchu dosky, režim I2C Pretože na zbernici SPI sa nachádza 

realizácia komunikácie 433MHz, na zbernici UART je realizovaná komunikácia so 

zariadeniami spojenými vedením, pre optimalizáciu využitia zberníc je tento modul 

napojený na centrálnu jednotku pomocou zbernice I2C. Poporované sú štítky podľa 

noriem ISO 14443A a ISO 14443B . Modul PN532 je zobrazený na Obrázku 4.8. 

 
Obrázok 4.8: PN532 NFC RFID modul [29] 

  

 Modul PN532 bol zvolený aj z dôvodu jeho prevedenia. Na module sa nachádzajú 

montážne otvory, anténa je vedená po obvode modulu. Vďaka tomu je prispôsobený na 

prípadnú montáž mimo centrálnej jednotky, napríklad do steny pod jednotku, alebo do 

vysunutého panelu pri vstupných dveriach.  

  

4.2.1.3 Transreceiver ADM483  

Na GPIO pinoch Raspberry Pi 2 sa nachádzajú piny RXD a TXD. Tieto piny sú 

používané na realizáciu komunikácie cez rozhranie UART. Signál štandardizuje 

transreceiver ADM483 [30], ktorý prevádza signál na úrovne kompatibilné so 

štandardom RS-485 a RS-422.  

V sieti s transreceivermi ADM483 sa najčastejšie používa zapojenie s half-

duplexnou komunikáciou, transreceiver so vstupnou impedanciou 12kΩ umožňuje 

pripojenie až 32 zariadení, typické zapojenie je zobrazené na Obrázku 4.9. 
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Obrázok 4.9: Zapojenie ADM483 v half-duplexnej sieti[30] 

 

Vysielací alebo prijímací režim je volený privedeným signálom z pinu 12 na 

zbernici GPIO na piny receiveru output enable RE’ a driver output enable DE.  Tým je 

prepínaný vysielací a prijímací režim. RX signál rozhrania UART je privedený na pin 

receiver output RO, TX signál bol privedený na driver input DI. ADM483 prevádza 

vstupné signálové napäťové úrovne od -7V do +12V,  diferenčné napätie na výstupu je 

maximálne 5V.  ADM483 má veľmi nízky odber, len 120μA. Rýchlosť prenosu pri 

vysielaní je 250 kb/s, pre rozlíšenie logickej úrovne prichádzajúceho signálu musí byť 

absolútna hodnota napätia rozdielu signálov A,B aspoň 200mA.  

RS-485 nešpecifikuje konkrétny konektor, ani rozloženie pinov. Pre jednotnosť bol 

zvolený konektor na RJ45, teda klasický Ethernetový kábel s 8 linkami s usporiadaním 

pinov 3x 12V, A+,B-, 3xGND. Na obrázku 4.10 je zobrazený konektor použitý na 

modulárnej doske, konkrétne zapojenie ADM483 a konektoru je súčasťou Prílohy B. 

Použitý konektor je zobrazený na Obrázku 4.10. 

 

 
Obrázok 4.10: Konektor 8p8c na RJ45 na DPS  [31] 
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4.2.1.4 Modul reálneho času DS3231 

Raspberry Pi 2 neobsahuje jednotku reálneho času. Reálny čas je čas, ktorý je 

udržovaný počítačovými hodinami, realizovanými najčastejšie integrovaným obvodom, 

a vyjadruje aktuálny čas. Systémový čas mikropočítača Raspberry Pi 2 je bez pridania 

externých prvkov synchronizovaný len pri manuálnom zadaní, alebo vyčítaním 

aktuálneho času z pripojenia k lokálnej sieti. Pri dlhšom odpojení od lokálnej siete, 

alebo internetu, skoro určite dôjde k desynchronizácii systémového a reálneho času.  

Na udržanie informácie o aktuálnom čase sa na modulárnej doske plošných spojov 

nachádza modul reálneho času DS3231. Správny systémový čas je dôležitý pri 

vykonávaní naplánovaných úloh alebo pri vedení záznamu porúch a činnosti. 

Komunikácia medzi modulom DS3231 a Raspberry Pi 2 prebieha cez rozhranie I2C, 

napájacie napätie modulu je od 2,3V do 5,5V, v kľudovom režime má odber maximálne 

170µA v aktívnom režime je odber maximálne 300µA [32]. 

DS3231 má integrovaný, tepelne kompenzovaný oscilátor kryštálu s frekvenciou 

32kHz a kryštál. Okrem informácie o aktuálnom čase má modul dva konfigurovateľné 

alarmy a komparátory vstupu napájacieho napätia z dosky, ktoré v prípade poklesu 

napätia môžu vyvolať požiadavok na reštartovanie, alebo prepnutie na záložný zdroj 

napájania. Popis nastavenia modulu reálneho času a jeho použitie sa nacházda 

v kapitole 5.1.5. Modul je zobrazený na Obrázku 4.11. 

 

 
Obrázok 4.11: Modul RTC DS3231[33] 
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4.2.1.5 Regulátor napätia RECOM R-735.0P 

Hlavný napájací vstup sústavy bol počítaný na napätie 12V z dôvodu vedenia tohto 

napätia cez zbernicu RS-485 za účelom napájania periférií. Raspberry Pi 2, adaptér 

k displeju, displej a väčšina funkčných prvkov sústavy vyžaduje napájacie napätie 5V, 

takže je potrebné napájacie napätie zregulovať. 

Celkový odber sústavy bol vypočítaný na 2,1A, použitie lineárneho regulátoru by 

znamenalo pri regulácii napätia z 12V na 5V premenu 14,7W rozdielového výkonu na 

teplo. Na reguláciu napätia bol zvolený regulátor RECOM R-735.0P. Tento regulátor sa 

predáva v SIP-12 púzdre a je zobrazený na Obrázku 4.12. 

 

 

 
Obrázok 4.12: RECOM R-735.0P[35] 

 

Regulátor RECOM R-735.0P [36] je spínaný DC/DC menič, ktorý reguluje vstupné napätie 

od 4,5V do 28V. Hodnota  výstupného napätia môže byť od 3V do 5,5V v závislosti od 

pripojenia nastavovacích odporov. Bez pripojenia nastavovacích odporov je výstupné napätie 

5V. Maximálny výstupný prúd regulátoru je 3A. Pretože sa jedná o plne integrovanú súčiastku, 

generované teplo sa vypočíta z výstupného výkonu a efektivity regulátoru. Pri plnom zaťažení 

3A a výstupnom napätí 5V je výstupný výkon 15W. Pri vstupnom napätí 12V dosahuje 

regulátor R-735.0P efektivity 95%, čo znamená potrebu vstupného výkonu  15,79W. Rozdiel 

týchto vypočítaných výkonov je výkon premenený na teplo, teda 0,79W. Táto malá hodnota je 

žiadúca z dôvodu pravdepodobného zabudovania centrálnej jednotky SmartFlat do steny, bez 

prívodu vzduchu na chladenie.  

Prvý pin regulátoru je používaný na externé ovládanie činnosti regulátoru. Pokiaľ je úroveň 

napätia na pine menšia, ako  0,8V, dôjde k vypnutiu regulátoru. V prípade použitia regulátoru 

na regulovanie napätia pre celú centrálnu jednotku túto funkciu nebolo potrebné 

implementovať. Piny 2, 3 a 4 sú vstupné piny napájania, piny 5 až 8 sú zemniace piny a piny 9 

až 11 sú určené pre výstupné napätie. Posledný pin 12 slúži na pripojenie nastavovacích 

odporov. Regulátor RECOM R-735.0P bol zvolený z dôvodu jeho vyhovujúcich parametrov, 

dobrej technickej dokumentácie, vysokej spoľahlivosti a predchádzajúcim skúsenostiam 

s regulátormi od výrobcu RECOM.  
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4.2.1.6 A/D prevodník MCP3002 

Centrálna jednotka chytrej domácnosti SmartFlat má v prípade poruchy zdroja 

napájania možnosť napájania zo záložného zdroja realizovaného sériovo zapojenými 

batériami. Pre správnu funkčnosť náhradného napájania v prípade poruchy je dôležité 

mať prehľad o stave batérií. Meranie napätia záložného zdroja je realizované pomocou 

A/D predvodníku MCP3002. 

MCP3002 [36] je dvojkanálový, 10-bitový A/D prevodník s napájacím napätím od 

2,7V do 5,5V. A/D prevodník je možné vidieť na Obrázku 4.13. MCP3002 je 

komunikačne prepojený s Raspberry Pi 2 pomocou rozhrania SPI. Na tomto rozhraní je 

už pripojený modul RFM22B, indikáciu výberu práce s A/D prevodníkom indikuje 

privedený signál CE1. Z dôvodu vyššiej dôležitosti aktívnosti modulu RFM22B je 

dôležité, aby A/D prevodník zaťažoval rozhranie SPI čo najmenej. Merané napätie je 

privedené na kanál CH0. 

Napájacie napätie A/D prevodníku v prípade tejto modulárnej dosky je 3,3V. 

Merané napätie môže mať napätie od 0V do referenčného napätia, ktoré je takisto 3,3V. 

Keďže sa jedná o 10-bitový A/D prevodník, v meranom rozsahu sa bude nachádzať 

2^10, teda 1024 rozlíšiteľných napäťových úrovní. Jeden dielik pritom bude odpovedať 

napätiu 3,22mV, čo predstavuje 0,097% merateľného rozsahu. Pre aplikáciu merania 

napätia záložných batérií je toto rozlíšenie viac než postačujúce.  

Predpokladané napätie záložných batérií bude 9V, alebo 12V. Toto napätie je 

väčšie ako merateľný rozsah, preto bolo toto napätie podelené v pomere 1 ku 4 

pomocou odporového deliča napätia. K realizácii odporového deliča napätia boli 

použité odpory 10kΩ a 30kΩ. 

 

 
Obrázok 4.13: A/D prevodník MCP3002 [37] 
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4.2.1.7 Nabíjanie batérií 

Všetkým batériám časom klesá úroveň napätia. Preto je potrebné ich udržovať nabité. 

V závislosti od typu batérie sú rôzne povolené druhy nabíjania. Pre použitie v centrálnej 

jednotke SmartFlat boli zvolené NiMH batérie GP AA 2700mAh. Použitie týchto 

batérií by malo v prípade výpadku hlavného napájania dokázať napájať systém 

SmartFlat okolo jednej hodiny. To je dostatok času na prípadné zálohovanie dát, alebo 

indikáciu poruchy. Batéria GP AA 2700mAh je na Obrázku 4.14. 

 

Obrázok 4.14: Batéria GP AA 2700mAh 

 

 Podľa katalógového listu [38] môžu byť batérie prebíjané prúdom 250mA po dobu 

jedného roku. Na základe tejto informácie bol zvolený spôsob nabíjania pomocou 

vhodne zvoleného rezistoru. Nabíjanie batérií pomocou rezistoru je výhodné aj 

z hľadiska úspory priestoru na doske plošných spojov, malej poruchovosti funkčného 

prvku a nízkych nákladov na realizáciu nabíjačky.Doporučený nabíjací prúd batérií je 

250mA, batérie sú pri tomto prúde nabité za približne 16 hodín. Katalógový list uvádza 

aj možnosť krátkodobého nabíjania prúdom 1250mA až 2500mA. Za vybité sa 

považujú batérie pri klesnutí úrovne napätia pod hodnotu 1V. Pomocou týchto 

informácií bolo možné vypočítať hodnotu rezistoru. 

Ako náhradný zdroj bolo zvolené zapojenie 6 batérii do série, čím vznikol 

akumulátor s napätím 9V pri plnom nabití. Pri úplnom vybití batérií tak mal tento 

náhraný zdroj napätie 6V. Pri vstupnom napätí do systému 12V je potrebné, aby pri 

úplne vybitých batériách tieklo rezistorom 250mA. Tomu odpovedá rezistor s odporom 

24Ω. Pri použití tohto rezistoru bude prúd pri plnne nabitých batériách s napätím 9V 

prúd 125mA. Z dlhodobého hľadiska a predpokladu dlhých časových intervalov medzi 

výpadkami napätia bolo zvolené kritérium veľkosti prebíjacieho prúdu pri nabitých 

batériách 30mA. Tomu odpovedá rezistor s odporom 100Ω. Pri tejto hodnote rezistoru 

je prúd tečúci odporom pri nabíjaní vybitých batérií 60mA. Strátový výkon na rezistore 

pri tom bude 0,36W. V obchodoch sú bežne dostupné SMD odpory s príkonom 0,5W, 

z dôvodu zanedbaťeľného cenového rozdielu, lepším parametrom a rozmernejšiemu 

púzdru bol zvolený odpor 100Ω s príkonom 1W a púzdrom SMD 1206. 
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4.2.2 Realizácia dosky plošných spojov 

Doska plošných spojov bola navrhnutá v programe Eagle. Pri návrhu dosky bolo 

nutné brať ohľad na nekomplikovanosť inštalácie súčiastok, rozumné rozmery dosky 

vzhľadom k ostatným komponentom centrálnej jednotky SmartFlat a jednotlivé podčasti 

vedenia elektrickej energie. 

Koncept návrhu dosky plošných spojov pre centrálnu jednotku chytrej domácnosti 

vychádza z čo najmenšieho počtu konektorov a jednoduchého zapojenia periférií. Na 

Obrázku 4.15. sa nachádza pohľad na vrstvu top, na Obrázku 4.16 je pohľad na vrstvu 

bottom. Pri navrhovaní dosky boli dodržiavané čo najpresnejšie pravidlá návrhu dosiek 

plošných spojov podľa [40]. 

 

 
Obrázok 4.15: Vrstva DPS Top 

 

Na doske plošných spojov sa nachádza hlavný vstup na napájanie vpravo hore, 

ktorý ďalej pokračuje na zapojenie náhradného zdroja, ktorý v prípade výpadku 

hlavného napájania slúži ako záloha. Prepínanie medzi zdrojmi je realizované pomocou 

Schottkyho diód. Vedenie ďalej pokračuje do regulátoru, ktorý reguluje napätie pre 

všetky prvky systému SmartFlat pracujúcich na napätí 5V, teda Raspberry Pi 2, displej, 

modul reálneho času DS3231 a RFID čítačka. Napätie 3,3V zabezpečuje pre A/D 

prevodník MCP3002 a modul RFM22B výstup 3,3V z pinu 17 na GPIO zbernici na 

Raspberry Pi 2.    
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Obrázok 4.16: Vrstva DPS bottom 

 

Na Rasbperry Pi 2 je možné pripojiť napájanie na piny číslo 2 a 6, šetrí to tak 

kabeláž oproti použitiu napájania cez micro USB. V prípade napájania cez USB by tak 

muselo Raspberry Pi 2 napájať všetky prvky centrálnej jednotky SmartFlat, čo by 

mohlo spôsobiť nežiadúcu zátaž na GPIO zbernicu Raspberry Pi 2.  

V hornej časti vľavo sa nachádzajú zľava jumpery na nastavovanie zdroja nIRQ 

signálu komunikácie modulu RFM22B, ktorý je umiestnený napravo od nich. Modul 

RFM22B a A/D prevodník MCP3002 sú oba pripojené na Rasbperry Pi 2 pomocou 

rozhrania SPI. Z tohto dôvodu sú signály MISO, MOSI, SCLK z GPIO pinov Raspberry 

Pi 2 vedené spoločne pre obe zariadenia, voľba zariadenia je realizovaná nastavením 

signálov CE0, CE1. V spodnej časti dosky sa nachádza vývod s pinmi na I2C 

komunikáciu pre zapojenie modulu reálneho času DS1308, a napravo sa nachádza 

miesto vyhradené na RFID modul PN532, ktorého predpokladané umiestnenie bude 

mimo dosku. 

Doska bola realizovaná ako dvojvrstvá, bez prekovov, a na spodnej vsrstve bola 

zem realizovaná pomocou rozlievanej medi. Hrúbka vrstvy medi bola zvolená 18µm. 

Hlavný rozvod napájania bol vedený spojmi širokými 1mm, signály podľa možností 

boli vedené spojmi o šírke 0,51mm, čo by malo zabezpečiť dostatočnú stabilitu 

a robustnosť na dlhší časový úsek práce. Doska bola navrhnutá v súlade s hranicami 

definovanými v IV. konštrukčnej triede pri návrhu dosiek. 
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5. Softwérové vybavenie systému SmartFlat 

Centrálna jednotka chytrej domácnosti SmartFlat beží na operačnom systéme Debian. 

Nainštalovaná je distribúcia Wheezy, ktorá je optimalizovaná na chod na Raspberry Pi 

2. Prevažná časť programov je písaná v programovacom jazyku Python, webové 

rozhranie bolo vytvorené pomocou jazykov HTML a PHP. V následujucich častiach 

budú popísané funkčné vlastnosti jednotlivých prvkov použitých pri tvorbe systému 

SmartFlat. 

 

5.1 Funkcie systému a obsluha periférií 

5.1.1 Komunikácia 433MHz 

Modul RFM22B je možné používať v niekolých módoch. Použitý mód v tejto aplikácii 

má charakter FIFO, výhodný je z dôvodu jeho robustnosti a jednoduchosti 

implementácie. Pri použití FIFO módu s packet handlingom väčšinu práce zaobstaráva 

modul RFM22B. Raspberry Pi 2 nahráva dáta do FIFO fronty, modul zabaľuje tieto dáta 

do rámcovej štruktúry a následne ich vysiela v definovaných infervaloch. Predvolená 

štruktúra rámca je zobrazená Obrázku 5.1. 

 

  

Obrázok 5.1: Štruktúra rámca RFM22B 

  

Preamula rámcovej štruktúry má nastaviteľnú veľkosť 1 byte až 512 bytov, 

jednotlivé byty majú konštantnú hodnotu 0xAA. Preambula indikuje príchod nového 

packetu. 

Za preambulou následuje synchronizačné slovo, ktoré ho prednastavená hodnota je 

0x2DD4. Synchronizačné slovo sa nachádza tesne pred hlavičkou.  

Hlavička má dĺžku 4 byty. Byty v hlavičke predstavujú adresu cieľového 

zariadenia. Adresy periférnych zariadení v systéme SmartFlat boli priraďované podľa 

navrhnutého protokolu. Najvyšší byte adresy predstavuje adresu siete, jedná sa 

napríklad o lokálnu sieť v jednej domácnosti. Táto adresa môže byť preddefinovaná, 

alebo pridelená pri inštalácii zariadenia. Následujúci byte je vyhradený pre indikáciu 

typu zariadenia. V jednej sieti sa môže nachádzať len jedna centrálna jednotka. 

Centrálnej jednotke bola vyhradená adresa 0x01. Byte indikujúci typ periférie je 

konštantný pre rovnaký typ periférie, pri inštalovaní periférie s novou revíziou softwéru 

sa od starej periférie odlíši inou adresou, čo zamädzuje prípadnému nesprávnemu 

spracovaniu prenesených informácií. Posledné 2 byty hlavičky predstavujú unikátnu 
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adresu. Rezervované adresy sú 0x0000 pre účely párovania, adresa 0x0001 je pridelená 

centrálnej jednotke a adresa 0xFFFF je rezervovaná pre pozdejšie použitie. Toto 

adresovanie teoreticky umožňuje dodatočné pripojenie 65532 periférií rovnakého typu 

do siete. 

Dĺžka packetu je informácia o veľkosti 1 byte, je uvádzaná, ak je pri inicializácii 

modulu RFM22B nastavená možnosť premennej dĺžky dát packetu. Pri nastavení 

predpokládanej konštantnej dĺžky prijatého packetu túto informáciu packet handler 

potlačuje. 

CRC slúži na kontrolu správnosti prenesenej informácie a je používaný na detekciu 

prítomnosti chybných bitov v rámcovej štruktúre packetu. Parameter CRC je pridávaný 

na koniec každého preneseného packetu, v prípade výskytu chyby je celý prijatý packet 

vylúčený zo spracovávania. 

Packet handler môže byť povolený pre vysielací aj prijímací režim. Pri povolení 

packet handleru vo vysielacom prežime a nastavení dĺžky TX packetu vyšle packet 

handler informáciu o dĺžke dát v packetu pred návratom do kľudového režimu. Pre 

pokračovanie vysielania prvkov FIFO fronty sa musí modul návratiť do vysielacieho 

režimu. Na poslanie napríklad 12 bytovej informácie pri dĺžke dát packetu 4 byty je 

potrebný návrat do TX režimu celkom 3 krát. Pri použití packet handleru v prijímacom 

režime musia byť všetky polia štruktúry rámcu vyplnené. Pri prijímaní jednoduchého 

packetu je do FIFO fronty zapisovaná len dátová časť rámcovej štruktúry packetu. Pri 

prijímaní multipacketu je pri nenulovej dĺžke hlavičky a nastavení konštantnej dĺžky 

dátovej časti do fronty FIFO zapisovaná adresa prijatého packetu a dáta. Pri premenlivej 

dĺžke dát packetu je vo FIFO fronte aj informácia o dĺžke dát packetu. Pre použitie 

v tejto diplomovej práci bola nastavená konštantná veľkosť dát packetu na 4 byty.  

 Pred začatím vysielania alebo prijímania je potrebné inicializovať modul. 

Inicializácia realizovaná nastavovaním registrov. Modul obsahuje okolo 127 registrov, 

ale väčšina z nich je nastavovaná jednorázovo. Inicializácia bola nastavená v súbore 

transmit.py. V následujúcom úseku kódu sú nastavené a vysvetlené kľúčové registre pre 

správne fungovanie modulu. 

  

def RFMinit(): 

write(0x05, 0x02) # register prerusenia 1, od prijateho 

packetu 

write(0x06, 0x00) # register prerusenia 2, od prijateho 

packetu 

 write(0x07, 0x01)  # nastavenie modu READY 

write(0x0A, 0x05)  # CLK 2MHz 

… 

 write(0x34, 64)  # preambula 32 byte 

 write(0x36, 0x2D)  # synchronizacne slovo 0x2DD4 

 write(0x37, 0xD4) 
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 … 

 write(0x3A, ADRESA[0]) # nastavenie TX hlavicky 3 

 write(0x3B, ADRESA[1]) # nastavenie TX hlavicky 2 

 write(0x3C, ADRESA[2]) # nastavenie TX hlavicky 1 

 write(0x3D, ADRESA[3]) # nastavenie TX hlavicky 0 

 write(0x3E, 4)  # dlzka dat packetu 4 byty 

write(0x3F, ADREAS[0]) # nastavenie RX hlavicky 

 … 

write(0x71, 0x22)  # rezim FIFO, neinvertovanie TX/RX 

 ... 

 return 0 

   

 Pre vyslanie dát bol modul prepnutý do ready režimu pomocou funkcie 

to_tx_mode(). Pri volaní funkcie bola pripravená FIFO fronta, naplnená dátami a po 

príchode prerušenia od úspešného odoslania packetu bol modul navrátený do režimu 

ready. V následujúcom kóde je popísané plnenie FIFO fronty, obsluhu FIFO fronty 

vykonáva modul RFM22B. 

 

 def to_tx_mode(): 

  write(0x07, 0x01)   # prechod do ready modu 

  write(0x08, 0x03)   # restartovanie FIFO fronty 

  write(0x08, 0x00)   # vycistenie FIFO fronty 

  write(0x34, 64)   # preambula = 32 bytov 

  write(0x3E, 4)    # dlzka dat 4 byty 

  

  for i in xrange(4): 

   write(0x7F, TX_BUF[i]) # nahranie TX_BUF do FIFO 

  

  read(0x03);    # register prerusenia 1 

  read(0x04);    # register prerusenia 2 

  

  write(0x07, 9);   # start vysielania 

  

  while ((read(0x03)) & 4) is 0: # register prerusenia 1 

    i = 0    # packet odoslany 

      

  write(0x07, 0x01);   # prechod do ready modu 

  

  return 0 
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Po úspešnom vysielaní periféria spracuje informáciu, ktorá je zvyčanie požiadavka 

na poslanie údajov, a pošle odpoveď. Centrálna jednotka očakáva odpoveď, je zavolaná 

funkcia to_tx_mode(), ktorá pripraví modul na prijímanie dát. Pri prijímaní modul 

detekuje preambulu, synchronizačné slovo a podľa režimu hlavičku. Dáta za týmito 

údajmi prijima do Rx FIFO fronty a vykonáva CRC kontrolu. V prípade úspešnej 

kontroly vyvolá prerušenie nIRQ od prijatého packetu. Následujúci kód popisuje 

prípravu modulu na prijímanie packetov od periférií. 

 

def to_rx_mode(): 

  write(0x07, 0x01)  # prechod do ready modu 

  read(0x03)   # register prerusenia 1 

  read(0x04)   # register prerusenia 2  

  write(0x7E, 4)  # almost full threshold po 4B dat 

  write(0x08, 0x03)  # reset FIFO 

  write(0x08, 0x00)  # vycistenie FIFO 

  write(0x07, 0x05)  # RX on, Ready mode 

  return 0 

 

 

Po prijatí dát sú dáta vyčítané z FIFO fronty a naskládané do RX bufferu, operácia 

je realizovaná následujúcim kódom:  

 

for i in xrange(4):    # 4 byty prijatych dat 

  RX_BUF[i] = read(0x7F)  # zapis do bufferu 

 

print RX_BUF[0],RX_BUF[1],RX_BUF[2],RX_BUF[3] 

        # vypis dat 

 

Periférne zariadenia majú pred pridelením adresy adresu 000.TYP.000.000, 

externým signálom sú prepnuté do režimu prijímania a očakávajú packet. Centrálna 

jednotka vyšle packet s vyplnenou adresou v hlavičke, periféria po prijatí nastaví svoju 

adresu na adresu zapísanú v prijatom packete a pošle potvrdzujúci packet. Po úspešnom 

prijatí packetu a kontrole zhody adries je periférne zariadenie spárované. 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

5.1.2 Komunikácia cez RS-485 

Komunikácia pomocou RS-485 je v domácej automatizácii najčastejšie používaná na 

ovládanie kamerových monitorovacích systémov, alebo na prepojenie bezpečnostných 

prvkov prepojených pomocou káblov, napríklad PIR senzorov. 

Pred používaním rozhrania UART na GPIO zbernici je nutné vykonať niekoľko 

prípravných krokov. Raspberry Pi 2 totiž používa sériový port na bootovanie, ako 

diagnostický výstup a ako možnosť vzdialeného ovládania. Pre používanie rozhrania 

UART, ako klasického COM portu je nutné tieto funkcie zablokovať. Najprv je 

potrebné nainštalovať WiringPi. 

 

 sudo apt-get install python-pip 

 sudo pip install wiringpi 

sudo apt-get install python -serial   

 

Prvý príkaz nainštaluje pip, čo je systém managementu balíčkov napísaných 

v jazyku Python a umožňuje ich nainštalovanie a správu v Raspberry Pi 2. WiringPi bol 

vytvorený pre Raspberry Pi 2, aby bolo možné po jeho inštalácii možné jednoduchými 

funkciami v jazykoch c, shell, alebo python priamo pristupovať k pinom GPIO. Tretí 

príkaz nainštaluje knižnicu na prácu so sériovým rozhraním pri používaní jazyka 

Python.  Predvolené nastavenie sériového portu Raspberry Pi 2 je, aby bol používaný 

ako vstup a výstup konzoly. Po naviazaní sériového spojenia s Rasbperry Pi 2 cez 

napríklad terminál, je možné Raspberry Pi 2 diaľkovo ovládať. Pri použití sériového 

rozhrania je táto funkcia nežiadúca. Pri bootovaní sa všetky informácie z bootovania 

posielajú práve na sériový port Raspberry Pi 2. Ak by táto funkcia ostala zapnutá, 

pripojené zariadenia a periférie by pri každom bootovaní obdržali informácie 

o bootovaní centrálnej jednotky, ale tieto informácie nie sú z hľadiska funkčnosti 

cetrálnej jednotky kritické, a tak môžu byť potlačené. Zablokovanie funkcií posielania 

informácií pri bootovaní cez sériové rozhranie  docielime úpravou súboru  

/boot/cmdline.txt, riadok [41]: 

 

dwc_otg.lpm_enable = 0 console = ttyAMA0, 115200 kgdboc = ttyAMA0,  

 115200, console = tty1 root = / dev/mmcblk0p2 rootfstype = ext4  

 elevator = deadline rootwait 

 

Nahradíme: 

 

dwc_otg.lpm_enable = 0 console = tty1 root = / dev/mmcblk0p2  

 rootfstype = ext4 elevator = deadline rootwait 
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Úpravou súboru etc/inittab zablokujeme prihlasovanie pomocou sériového portu, 

táto funkcia umožňuje prihlásenie a vzdialené ovládanie Raspberry Pi 2 cez sériový port 

formou terminálového okna. Pre zablokovanie prihlasovania v súbore zakomentujeme 

funkciu pridaním mriežky pred riadok: 

 

T0: 23: respawn :/ sbin / getty-L ttyAMA0 115200 vt100 

 

Po dokončení prípravy bolo možné inicializovať komunikáciu a definovať funkcie 

spracovávania vysielaných a prijatých dát. O prevod na úroveň RS-485 sa stará 

transreceiver ARM483, ktorý prevádza TTL úroveň z rozhrania UART na Raspberri Pi 

na úroveň RS-485. Z hľadiska programovania je možné s týmto signálom pracovať, ako 

s klasickým signálom z UART-u.  

Pre inicializáciu sériovej komunikácie stačí nadefinovať komunikačný port a 

prenosovú rýchlosť. Prenosové rýchlosti boli testované až do rýchlosti 115200 baudov, 

ale vzhľadom k povahe prenosu, kde sa očakávajú malé objemy dát sa nakoniec 

rozhodlo pre prenosovú rýchlosť 9600 baudov. To zabezpečí malú poruchovosť a vylúči 

chybné prenosy z dôvodu nestíhania spracovania signálu hardwérom. Pre zachovanie 

jednotnosti mal prenášaný rámec štruktúru 1 start bit, 8 dátových bitov, jeden stop bit a 

žiadnu paritu. V následujúcom kóde je popísaná inicializácia rozhrania UART v jazyku 

Python: 

 

import serial    # importovanie kniznice 

port = “/dev/ttyAMA0  # nastavenie komunikacneho portu  

comm = serial.Serial(port, 9600) # rychlost 9600 baud 

comm.flushInput()   # vycistenie serioveho bufferu 

 

Po inicializácii je možné po sériovom rozhraní posielať a prijímať dáta. Na 

spracovanie dát bol vytvorený protokol, ktorý je podobný protokolu použitému pri 

komunikácii pomocou modulu RFM22B. Prenášaná informácia začína znakom $, ktorý 

pre správcu komunikácie značí začiatok užitočných dát. Následujúce 4 byty predstavujú 

cieľovú adresu zariadenia, pričom ostala zachovaná konvencia, že najvyšší byte značí 

adresu lokálnej siete, následujúci byte značí typ zariadenia a dva byty ostávajú na 

unikátnu adresu periférie. Za normálnych okolností by bol jeden člen adresy 

realizovaný pomocou jedného preneseného bytu nesúceho hodnotu adresy 

v hexadecimálnom tvare. Pre väčšiu čitateľnosť a prehľadnosť v terminále boli adresy 

posielané po znakoch ako dátové typy char, číslo bolo vyjadrené jeho ASCII hodnotou, 

nie binárne. Jeden člen adresy tak bol definovaný pomocou troch bytov.  
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Prijatá štruktúra má teda adresovú a dátovú časť. Dátová časť má dĺžku 4 byty. 

Štruktúra prenášanej dátovej časti nie je konkrétne definovaná, štruktúra závisí od typu 

senzoru. Koniec prijatej štruktúry je indikovaný skrytým riadiacim znakom carriage 

return. Výsledná správa vyzerá následovne: 

 

$192.101.000.001-0-0-0-0\r 

 

V správe je definované, že v sieti 192 bola zariadeniu s typovým označením 101 

a unikátnou adresou 1 poslaná prázdna správa. Obsluhu prijatej správy perifériou 

a odoslanie odpovede zaobstaráva periférne zariadenia. Pre vyslanie správy cez 

rozhranie UART je volaná funkcia write_uart(). Príkaz na odoslanie dát bude mať 5 

argumentov, jeden bude predstavovať adresu, zvyšok bude predstavovať jednotlivé 

prenesené byty dát. Prijaté dáta budú rovnakej štruktúry, pre účely spracovania sú 

podstatné len dátové byty, ktoré sú vyčítané funkciou read_uart(). Následujúce úseky 

kódu vysvetľujú funkciu communicate.py a odoslanie dát: 

  

  

def write_uart():      

 comm.flushInput()      #vycistenie buff 

     sendString = ‘$’+address+’-‘+data+’\r’  #skladba retazca 

  comm.write(“%s”.encode() % sendString)  #poslanie retazca 

 

 return 0 

 

def read_uart(); 

 receive=comm.read(24)     #citanie packetu 

   receiveData[0] = receive[17]    #1.byte dat 

   receiveData[0] = receive[19]    #2.byte dat 

   receiveData[0] = receive[21]    #3.byte dat 

   receiveData[0] = receive[23]    #4.byte dat 

 

   print(‘%s’ %receive) 

 

  return0 

 

address = sys.argv[1] 

data = str(int(sys.argv[2]+‘-‘+ sys.argv[3]+‘-‘+ sys.argv[4]+‘-‘+  

 sys.argv[5])) 

 

write_uart() 

sleep(0.2) 

read_uart() 
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Po nastavení a inicializovaní komunikácie sú spracované argumenty príkazu 

vyslaného stránkou. Adresu už netvoria 4 oddelené hodnoty, ale jeden reťazec, ktorý 

bol predaný z poľa adresy periférie. Dáta packetu tvoria aktuálne hodnoty stavových 

registrov zapamätaných v centrálnej jednotke a prípadne nové príkazy na vykonanie 

periférnou jednotkou. Tieto dve informácie sú vo funkcii spojené do dlhého reťazca 

a ohraničené znakom $ indikujúcim začiatok správy a na konci znakom \r indikujúcim 

koniec správy. Na úspešné odoslanie dát ale nesmie byť priamo poslaný reťazec, ale 

musí byť informácia poslaná formou poľa bytov, čo je docielené pomocou enkódovania 

pôvodného zloženého reťazca. Pre návratovú hodnotu sú dôležité len byty dátovej časti 

štruktúry, ktoré sú po prijatí packetu vyčítané a uložené do pomocných premenných. 

Spracovanie prijatých údajov závisí od pripojeného typu periférie. 

 

5.1.3 Overovanie pomocou RFID štítkov 

Centrálna jednotka má splňovať aj úlohu prístupového bodu domu. Centrálna 

jednotka slúži monitorovanie a ovládanie periférií, ale ovládanie niektorých periférií by 

malo byť chránené proti nechcenému použitiu. Za funkcie s potrebou ochrany by sa 

mohli považovať činnosti ako automatické otváranie garážových dverí, alebo vypínanie 

stykačov v rozvodnej skrini. Použitie rýchlej identifikácie pomocou RFID štítkov by 

mohlo napríklad odomykať dvere, alebo vykonávať uložené užívateľské funkcie.  

Použité Mifare RFID štítky a karty sa vyznačujú konkrétnou štruktúrou 

prenesených dát. Prenesené dáta obsahujú informácie ATQA, UID a SAK. Parametre 

ATQA a SAK slúžia k identifikacii typu štítku a výrobcu, UID predstavuje unikátne 

identifikačné číslo pre každú kartu. S týmito informáciami môžeme naprogramovať 

funkcie, ktoré sa budú vykonávať na základe UID priloženej karty.  

Modul PN532 je pripojený k Raspberry Pi 2 cez rozhranie I2C. K čítaniu karty je 

nutné, aby bol modul v takzvanom polling režime, ktorý ale vyťažuje rozhranie a môže 

ovplyvniť správnu funkciu ostatných zariadení, preto sa doporučuje zapnutie polling 

režimu len na nevyhnutnú dobu. 

RFID modul PN532 je ovládateľný pomocou predpripravenej knižnice py532lib, 

v následujúcom kóde je popísané a vysvetlené automatické prihlasovanie po priložení 

karty na obrazovke prihlasovania do nastavení.  

 

 

session_start();  # vytvorenie relacie 

 

pn532 = Pn532_i2c()  # inicializuje spojenie na I2C 

pn532.SAMconfigure() # konfiguracia ramca RFID, timeout 50ms 

     # normalny mod, prerusenie vypnute 
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card_data = pn532.read_mifare().get_data() 

     # precita prilozenu kartu 

If(card_data[7] == 0x7b ){ # prvy znak UID 

$query = mysql_query(“select * from login where password=’pass’  

 AND username=’user’”, $connection); 

     # poziadavok na databazu uzivatelov 

 $rows=mysql_num_rows($query); 

     # pocet nalezov 

If(rows == 1){ 

 $_SESSION[‘login_user’] = $username; 

 Header(“location: settings.php”) 

    # presmerovanie na stranku 

} 

 

Na začiatku kódu je spustená relácia, ktorá zabezpečí prenášanie uložených 

informácií medzi stránkami. Prenášané informácie môžu byť identifikačné údaje ako 

napríklad meno aktuálneho užívateľa. Po nakonfigurovaní komunikácie modulu 

s Raspberry Pi 2 cez rozhranie I2C a automatické nakonfigurovanie parametrov prenosu 

je vyvolaný požiadavok na prečítanie dát. Tento požiadavok je volaný po prechode na 

stránku s prihlásením. Po overení prvého znaku UID je prihlásený používateľ 

a rozhranie je presmerované na stránku s nastavením. 

 

 

5.1.4 Funkcia merania napätia pomocou MCP3002 

Ako bolo spomenuté, meranie napätia záložného zdroja napájania je realizované 

pomocou A/D prevodníku MCP3002. Napätie batérie je delené odporovým deličom 

napätia v pomere 1 ku 4 pomocou odporov 10kΩ a 30kΩ. Tieto odpory sa javia A/D 

prevodníku ako paralelne zapojené, a spôsobujú tak vstupnú impedanciu 7,5kΩ. Podľa 

katalógového listu má byť táto impedancia čo najnižšia, inak môže spôsobovať 

nepresné meranie. Jedným zo spôsobov, ako vykompenzovať túto vlastnosť A/D 

prevodníku je zmenšiť frekvenciu komunikácie na SPI zbernici. Pri inicializácii bola 

nastavená frekvencia zbernice na 100kHz. V následujúcom kóde je popísané meranie 

napätia záložného zdroja. 

  
 import spidev    # kniznica SPI funkcii 
 
 mcpSPI = spidev.SpiDev()  # nove zariadenie 
 mcpSPI.open(0,1)    # kanal A/D CH0,  

# zariadenie povolovane CE1 
 mcpSPI.max_speed_hz  = 100000 # rychlost komunikacie 

data = 0    # premenna pre vysledok 
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 def ReadChannel(channel):  # definovanie funkcie 
  r = spi.xfer2([1, (3)<<6,0]) # vycitanie CH0 
  ret = ((r[1]&31) << 6) +(r[2] >> 2) 
      # skladanie vysledneho cisla 
  return ret 
  
  
 for i in range(0, 10) 
  meranie = ReadChannel(0) 
  data +=meranie 
  time.sleep(2) 
 mcpSPI.close()   # ukoncenie SPI 
 data = float(data)/pocetMerani # aritmeticky priemer 
 data += data*(1024/3.3)*4  # prevod na skutocnu hodnotu 
  

print(data)    # vypis hodnoty 
 

Na začiatku funkcie sa nachádza inicializácia komunikácie a vyčítanie honoty na 

kanále CH0. Návratová hodnota vyčítania je informácia o veľkosti 24 bitov, MCP3002 

je 10-bitový A/D prevodník. Nameraná hodnota je preto uložená v 10 bitoch tohto 

reťazca, počnúc od stredu smerom k najnižšiemu bitu, teda od 11. bitu smerom k 0. bitu. 

S tým súvisí bitový posuv hodnoty a jeho formátovanie. Hodnota merania môže byť od 

0 do 1024, kde 1024 predstavuje referenčné napätie, teda 3,3V. Pri meraní bola zvolená 

metóda priemerovania, meranie bolo realizované každú sekundu po dobu 10 sekúnd, 

a výsledok predstavoval aritmetický priemer. Pre zobrazenie správnej hodnoty musí byť 

výstupná hodnota z A/D prevodníku prevedená na údaj napätia, a potom vynásobená 

prevrátenou hodnotou deliaceho pomeru odporového deliča napätia. Tým dostaneme 

skutočnú hodnotu napätia náhradného zdroja napätia, z dôvodu použitia prevodnej 

funkcie toto meranie charakterizujeme ako nepriame. 

 

 

5.1.5 Aktuálny čas pomocou modulu RTC DS3231 

Modul DS3231 je pripojený k Raspberry Pi 2 cez rozhranie I2C. V súčasnosti sú 

najpoužívanejšie moduly RTC DS1307 a DS3231. Oba moduly zdieľajú rovnaké 

knižnice, ale modul DS3231 je vybavený oveľa presnejším oscilátorom kryštálu. 

Nastavenie modulu prebieha v niekoľkých krokoch, nasledújúce príkazy [39] slúžia 

k povoleniu činnosti modulu a jeho nastaveniu ako hlavného zdroja informácie 

o presnom časte v centrálnej jednotke SmartFlat. 

Na povolenie modulu je potrebné modifikovať súbor /etc/modules, do ktorého stačí 

na koniec súboru pridať riadok: 

 

rtc-ds1307 
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Po pripojení modulu a reštartovaní systému je možné detekovať modul, a je možné 

nastaviť synchronizáciu času s Raspberry Pi 2 modifikovaním súboru /etc/rc.local, na 

koniec súboru je potrebné pripísať následujúce 2 príkazy: 

 

echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new-device 

hwclock –s 

 

Prvý riadok kódu hovorí, že na adrese 0x68 rozhrania I2C sa nachádza modul 

DS1307, alebo v našom prípade DS3231, a že má byť nalinkovaný na systém ako nové 

zariadenie. To spôsobí, že bude na I2C zbernici miesto adresy 0x68 zobrazená indikácia 

UU, čo znamená zariadenie používané systémvým ovládačom. Pri nastavovaní sú ešte 

užitočné 3 príkazy, prvý nastaví manuálne čas na zadanú hodnotu, druhý tento čas 

zapíše do systémového času a tretí slúži na prečítanie hodnoty času.  

  

sudo date –s “29 MAR 2016 12:57:00” 

sudo hwclock –w 

sudo hwclock -r  

 

Pomocou týchto krokov sa bude systémový čas synchronizovať s časom modulu 

DS3231 vždy pri nabehnutí systému, alebo po vyslaní požiadavku. 
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5.2 Grafické rozhranie centrálnej jednotky 

Centrálna jednotka chytrej domácnosti SmartFlat je vybavená kapacitným 

dotykovým displejom. Tento dotykový displej má rozlíšenie 800x480 pixelov, 24 bitové 

farby a pozorovací uhol 70°. Grafické rozhranie, teda to, čo užívateľ vidí, je vlastne 

webová stránka, ktorá je prispôsobená na rozlíšenie displeja. Pomocou tejto webovej 

stránky môže užívateľ v prípade potreby pristupovať ku centrálnej jednotke v rámci 

lokálnej siete aj napríklad pomocou počítača, alebo chytrého telefónu. 

 

5.2.1 Inicializácia displeja a spustenie grafického rozhrania  

Pred zapnutím displeja je nutné vykonať niekoľko prípravných krokov. Displej má 

možnosť napájania pomocou prepojenia pinov 5V a GND zbernice GPIO na Raspberry 

Pi 2 na určené piny displejového adaptéru, čo ale vyžaduje väčší odber Raspberry Pi 2. 

Druhá možnosť je použiť napájanie cez micro USB vstup. Napájanie cez micro USB je 

možné pomocou externého adaptéru alebo cez USB výstup na modulárnej doske 

plošných spojov. USB výstup na modulárnej doske dodáva napätie 5V, maximálny 

odber prúdu môže byť 1,4A čo je hodnota pri maximálnom vyťažení regulátoru napätia 

pri zabezpečení chodu všetkých prvkov systému. 

 

5.2.1.1 Displej a webová stránka 

 

Po pripojení napájania a signálu pomocou rozhrania DSI je možné displej zapnúť. 

Pre správnu funkciu je potrebné nainštalovať posledné ovládače pomocou príkazov v 

terminále: 

 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get upgrade 

 

Po reštartovaní bude Raspberry Pi 2 automaticky rozpoznávať displej, a používať 

ho ako predvolený.  

Raspberry Pi 2 môže súcasne fungovať aj ako webserver, napríklad pomocou 

HTTP servru Apache2, ktorý podporuje PHP a zároveň je najpopulárnejší webserver 

pre malé stránky. Pretože je stránka priamo prepojená s Raspberry Pi 2, je možné 

posielať požiadavky na server, a výsledok požiadavku priamo interpretovať na 

webstránke. Na nainštalovanie HTTP servru Apache2 stačí zadať do terminálu príkaz: 

  

 sudo apt-get install apache2 
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Po nainštalovaní sa po zadaní IP adresy Raspberry Pi 2 do okna prehliadača zobrazí 

stránka, ktorej vzhľad a funkcie je možné upravovať v súbore index.html v zložke 

/var/www. Ide ale o HTML stránku, pre použitie php je nutné zmeniť predvolené 

načítanie stránky z index.html na novo vytvorenú stránku index.php. V konfiguračnom 

súbore s /etc/apache2/sites-enabled/000-default  je potrebné pridať pred koniec súboru 

riadok: 

 

 DirectoryIndex index.php 

 

Pomocou internetovej stránky v PHP je možné pokryť všetky požadované funkcie 

stránky. Pri zapnutí centrálnej jednotky chytrej domácnosti SmartFlat by užívateľ nemal 

vykonávať žiadne úkony, aby sa na grafickom rozhraní zobrazila úvodná stránka. 

Zároveň je nežiadúce, aby boli zobrazené prvky operačného systému. K tomu slúži 

takzvaný kiosk mód [42], teda štartovanie do aplikácie v rozlíšení na celú obrazovku. 

Najprv bolo nutné nainštalovať kompatibilný internetový prehliadač a podporné balíky: 

 

 sudo apt-get install chromium x11-xserver-utils unclutter  

 

Príkaz nainštaloval internetový prehliadač Chromium, ktorý je vlastne populárny 

prehliadač Google Chrome prispôsobený na prácu pod operačným systémom Linux. 

Oproti Google Chrome je oveľa menej náročný na výkon platformy, a je teda vhodný na 

Raspberry Pi 2. Balíček x11-xserver-utils slúži na zlepšenie funkcií využívajúcich 

hardware ako napríklad grafickú kartu, displej alebo myš. Posledný balík unclutter slúži 

na skrytie kurzoru, čo je požadované pri kiosk móde. 

Po nainštalovaní potrebných balíčkov je potrebné nastaviť automatický štart 

prehliadača bo nabehnutí grafického rozhrania, spolu s vykonaním niekoľkých 

nastavení. Pre automatické spustenie je nutné pridať následujúci kód do súboru 

/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart. Tento súbor vykonáva vo vnútri definované 

príkazy bo nabehnutí LXDE relácie, teda grafického rozhrania operačného systému. 

 

 @xscreensaver –no-splash 

 @xset s off 

 @xset –dpms 

 @xset s noblank 

@sed –i ‘s/”exited_cleanly“: false/”exited_cleanly”: true/’ 

    ~/.config/chromium/Default/Preferences 

 @chromium –noerrdialogs –kiosk http://localhost --incognito  
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Prvý príkaz vypne šetrič obrazovky, pri zapnutom šetrení obrazovky by sa displej 

stmavil každých 5 minút. Následujúce 3 príkazy vypínajú manažment úspory energie, a 

zabraňujú tak vypínaniu displeja. 

Predposledný príkaz potlačuje zobrazenie chybových hlásení, ktoré vyskakujú 

napríklad po reštarte Raspberry Pi 2 z dôvodu výpadku napájania.  

Posledný príkaz otvorí po naštartovaní systému Chromium a odkáže ho na stránku 

centrálnej jednotky SmartFlat, ktorá je rovnaká, ako lokálna adresa Raspberry Pi 2. 

 

5.2.1.2 Klávesnica displeja  

Na niektorých stránkach grafického rozhrania sa nachádza možnosť užívateľského 

zadávania informácií. Ide o voľbu zobrazenia stavu konkrétnej periférie, alebo 

prihlásenie sa do stránky s nastaveniami vyžadujúcej autentifikáciu. Aj keď je displej 

priamo podporovaný použitým operačným systémom Debian (Wheezy), tento operačný 

systém nemá zabudované spúšťanie virtuálnej klávesnice pri potrebe zadania textu 

užívateľom. Jednou z možností, ako realizovať virtuálnu klávesnicu a zobraziť ju na 

displeji je pomocou virtuálnej klávesnice matchbox. Pre jej nainštalovanie je potrebné 

zadať v terminále príkaz: 

 

 sudo apt-get install matchbox-keyboard 

 

Pre spúšťanie klávesnice je potrebné spúštať klávesnicu príkazom, temto príkaz 

môže byť volaný pri otvorení stránky, alebo pomocou tlačítka, ktoré zavolá funkciu 

otvorenia klávesnice. Implementované bolo volanie funkcie po stlačení tlačítka, po 

stlačení tlačítka sa vykoná príkaz a automaticky sa zobrazí klávesnica. V následujúcom 

kóde je vysvetlené zobrazenie klávesnice. 

 

 function openKeyboard(){    

     exec("sudo matchbox-keyboard); #vykonanie prikazu 

}  

if(isset($_POST["klavesnica"])){ #podmienka pre otvorenie 

     openKeyboard();  

} 

 

#tlacitko 

<input type = "submit" name=“klavesnica“ value = "Keyboard" /> 

 

Po stlačení tlačítka sa vygeneruje požiadavok, ktorý následne spustí funkciu, ktorá 

spustí klávesnicu. Písanie funkcií po častiach je vhodné pri používaní vkládania 

hotových súborov s funkciami do stránky, a v súbore so stránkou sa nachádzajú len 

funkčné prvky a nastavenie zobrazenia.  
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5.2.2 Štruktúra grafického rozhrania SmartFlat 

Myšlienka grafického rozhrania systému SmartFlat sa odvíja od komunikácie 

centrálnej jednotky s pripojenými perifériami. Všetky pripojené zariadenia by mali byť 

monitorovateľné z centrálnej jednotky a v prípade ovládateľných prvkov aj ovládateľné 

formou naplánovania činnosti. Funkcie určené na ovládanie určitým užívateľom by mali 

byť oddelené od voľne dostupných funkcií ochranou heslom. 

 

5.2.2.1 Hlavná obrazovka 

Na hlavnej obrazovke sa nachádza hrubý prehľad najdôležitejších meraných hodnôt, 

informácia o systémovom čase, dátume, aktuálna IP adresa a prvky na prechod na 

jednotlivé obrazovky. Hlavná obrazovka je zobrazená na Obrázku 5.2. 

 

 
 

Obrázok 5.2: Hlavná obrazovka 

 

Zobrazenie lokálnej IP adresy je dôležité pre vzdialené pripojenie pomocou 

internetového prehliadača, alebo chytrého telefónu. Zobrazenie IP adresy prebehlo 

pridaním riadku do súboru  index.php: 

 

 <? echo : $_SERVER[‘SERVER_ADDR’]; ?> 
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Z hlavnej obrazovky sú pomocou aktívnych prvkov prístupné stránky plánovanie 

úloh, zobrazenie videa z kamery, aktívne periférie pripojené pomocou RFM22B, 

aktívne periférie pripojené pomocou RS-485 a nastavenia.  Tlačítka majú formu linku, 

po stlačení je užívateľ presmerovaný na príslušnú stránku, napríklad: 

 

 <a href=”tasks.php”>    #zaciatok tlacitka 

  <input type=”image” name=”button1”… >  #tlacitko 

 </a>       #koniec tlacitka 

 

V ľavej časti hlavnej obrazovky sa nachádza okno s aktuálnymi hodnotami 

niektorých periférií. Tieto hodnoty sú získavané na základe požiadavku komunikácie, 

ktorý zobrazí konkrétne prijaté hodnoty od príslušnej periférie. Napríklad nameraná 

teplota je vrátená v 3. byte dát packetu. Po úprave offsetu je možné zobraziť nameranú 

teplotu. V následujúcom úseku kódu je ukázané zobrazenie teploty, presnejší popis 

činnosti prenášania dát je vysvetlený pri obrazovke so zobrazovaním prijatých dát z 

periférií pomocou RF komunikácie. 

 

 … 

 Temperature: <?php echo ((0.5*$data[3])-10)." °C"; ?><BR> 

 … 

 

Snímaná teplota je prijatá v najvyššom byte dát, po korekcii je možné zobraziť 

aktuálnu hodnotu teploty.  

5.2.2.2 Plánovač úloh 

Prvá voliteľná stránka je venovaná plánovaniu úloh. K spúšťaniu plánovaných úloh bol 

použitý Crontab [41].  Crontab je pomocný program pracujúci v operačných systémoch 

založených na Unix-e, ktorý ako užívateľské rozhranie používa textový súbor, v ktorom 

sú vypísané všetky naplánované úlohy. Tieto úlohy sú potom prečítané aplikáciou 

a podľa prečítaných dát vykonávané.  

Vykonateľné je skoro všetko, čo je zapísateľné v termináli systému ako príkaz. 

Štruktúra príkazu v Crontab pozostáva zo šiestich informácií. Prvky štruktúry sú 

zobrazené na Obrázku  5.3. 

 

 
Obrázok 5.3: Syntax príkazu Crontab 
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Na pridanie príkazu naplánovania úlohy je potrebné uviesť všetkých 6 informácií. 

Informácie v poradí sú minúta, hodina, deň v mesiaci, mesiac, deň v týždni a príkaz, 

ktorý má byť vykonaný. Ak má byť príkaz vykonávaný pravidelne, miesto číselného 

údaja sa necháva *. Pre potreby tejto diplomovej práce bol plánovaný príkaz na 

komunikovanie s perifériami. Vzhľad stránky sa nachádza na Obrázku 5.4. 

 

 
Obrázok 5.5: Stránka Plánovača úloh 

 

Na stránke sa nachádzajú rolovacie lišty s povolenými hodnotami. Údaj dňa 

v týždni bol vynechaný, lebo ho pokrýva údaj dňa v mesiaci. Z predvolených informácií 

sa po stlačení tlačítka Add task vytvorí úloha, ktorá bude pridaná na koniec súboru 

s plánovanými úlohami a až budú splnené podmienky, úloha bude vykonaná. 

V následujúcich úsekoch kódu sú popísané prvky a činnosti, ktoré vedú k vytvoreniu 

plánovanej úlohy. 

 

 <?php function rolovatko($from, $to, $element){ 

  echo ‘<select name=”’. $element . ‘”>’; 

  for($i=$from;$i<=$to; $i++){ 

   echo ’<option value=”’. $i . ‘”>’. $i .’</option>’; 

  } 

 

  echo ‘</select>’; 

 } 

... 

<?php rolovatko(0. 23, ‚hour‘ ); ?> 

... 

if(isset($_GET[‚hour‘] and $_GET[‚minute‘] and 
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$_GET[‚day‘] and $_GET[‚month‘] )) { 

$output = shell_exec('crontab –l –u user'); 

file_put_contents('/tmp/crontab.txt',  

$output.‘$_GET['hour'],' ',$_GET['minute'], 

' ',$_GET['day'],' ',$_GET['month'], 

' * sudo python transmit.py'.PHP_EOL); 

echo exec('crontab /tmp/crontab.txt'); 

} 

 

Vytvorený rolovací prvok hour slúži na nastavenie, o koľkej hodine sa má daná 

úloha vykonať. Po stlačení tlačítka Add task sa vyčítajú aktuálne hodnoty rolovacích 

okienok, načíta sa aktuálny súbor s naplánovanými úlohami, a vyskladá sa nová úloha 

na vykonanie. Úloha spustí v tomto prípade príkaz transmit.py, ktorý slúži na výmennu 

dát medzi perifériami pripojenými pomocou modulu RFM22B. Čítanie súboru 

s naplánovanými úlohami je potrebné volať so správne nastaveným užívateľom, crontab 

sa vytvára pre každého užívateľa zvlášť. Posledné zadané údaje sú zadané v ľavej 

spodnej časti obrazovky. 

5.2.2.3 Obrazovka s kamerou 

Centrálne jednotky chytrých domácností sú často prepojené s IP kamerami určenými na 

zabezpečovanie objektu. Pri testovaní prenosu bola použitá IP kamera KIP 200PT40, 

ktorá je na Obrázku 5.6. Kamera má rozlíšenie 2,1MP , infračervené LED prisvetlenie 

s dosvitom až 35m a prenáša stream vo formáte H.264 v rozlíšeniach 1920x1080px, 

720x756px a 352x288px.  

 

 

Obrázok 5.6: IP kamera KIP 200PT40[43] 

 

Po aktivácii odkazu na prechod na stránku je užívateľ presmerovaný na stránku IP 

kamery, kde je možné vidieť prenos videa a nastavenia prenosu. Stránky IP kamier sa 

líšia v závislosti od výrobcu a typu kamery, pre všeobecnosť nebude stránka tejto IP 

kamery popísaná. Bližšie informácie je možné nájsť na stránkach distribútora[43]. 
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5.2.2.4 Komunikácia s perifériami pripojenými cez RFM22B 

Táto obrazovka je venovaná komunikácii s periférnymi zariadeniami komunikujúcimi 

na frekvencii 433MHz. Na stránke sa nachádza tabuľka, ktorá zobrazuje podstatné 

informácie týkajúce sa vybranej periférie, a prvok určený na párovanie periférie 

a centrálnej jednotky. Pre lepšiu predstavu je obrazovka zobrazená na Obrázku 5.8. 

 

 
Obrázok 5.8: Obrazovka komunikácie s bezdrôtovo pripojenými perifériami 

 

V hornej časti sa nachádza tabuľka, v ktorej je volená adresa periférie. Po vložení 

adresy a obnovení sa zobrazia odpovedajúce informácie. Pri obnovení je volaná funkcia 

transmit.py, je vyslaný packet s adresou periférie a príslušná periféria odpovedá 

správou, kde zároveň posiela údaje zo snímačov. V spodnej časti sa nachádza rámec na 

párovanie nových perfiférií. Ak je párovacia adresa odlišná od predvolenej adresy 

nespárovanej periférie, je vyslaný párovací požiadavok, ktorý priradí periférii novú 

adresu, a na základe odpovede je možné určiť výsledok párovania. V následujúcom 

kóde je vysvetlené spracovanie prijatých dát. 

 
 function commUART($address, $data){ 

exec("sudo python Python/transmit.py ".$address[0]."  
  ".$address[1]." ".$address[2]." ".$address[3]."  
  ".$data[0]." ".$data[1]." ".$data[2]." ".$data[3],  
  $output); 

 for($i = 0; $i < 4; $i++) 
       $data[$i] = intval(explode(" ", $output[0])[$i]); 

return $data; 
... 
input type = "text" name = "Temperature" value = "<?php 

 echo ((0.5*$data[3])-10)." °C"; ?>" disabled></input> 
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Funkcia commUART odošle packet s konkrétnou adresou a dátami. Obsluhu 

packetu vykoná periféria a po prijatí odpovede sú dáta uložené do premennej output. 

Štruktúrované prijaté dáta sú následovne rozdelené a pripravené do premennej data. 

Najvyšší byte prijatých dát predstavuje údaj o teplote periférneho zariadenia, ktoré bolo 

použité pri oživovaní. Po korekcii dát je možné získanú hodnotu zobraziť. 

  

5.2.2.5 Komunikácia s perifériami pripojenými cez RS-485 

Stránka slúži na zobrazenie informácií z periférií pripojených pomocou rozhrania 

RS485. Podobne ako stránka komunikácie s perifériami pripojenými pomocou 

bezdrôtovej komunikácie aj táto stránka obsahuje prvok na párovanie novej periférie 

a tabuľku s vybranou perifériou. Vzhľad stránky je na Obrázku 5.9. 

 

 

Obrázok 5.9: Obrazovka pre periférie pripojené pomocou RS-485 

 

Oproti obrazovke so zobrazením periférií pripojených pomocou modulu RFM22B 

je štruktúra tejto stránky zmenená hlavne typom adresy a zobrazovanými vlastnosťami 

periférneho zariadenia. Adresa je posielaná ako text, pre ľahšie spracovanie perifériou je 

posielaný jej úplný tvar.  
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5.2.2.6 Obrazovka nastavení 

Táto obrazovka sa skladá z dvoch obrazoviek. Po príchode na obrazovku je užívateľ 

dotázaný na zadanie mena a hesla. V prípade zhody s užívateľom uloženým v databáze 

je ďalej presmerovaný na stránku s nastaveniami. Stránka s nastaveniami by mala 

obsahovať len funkcie ovplyvňujúce celý systém, napríklad vypnutie systému, zmenu 

jazyka alebo ovládanie otvorenia dverí. Na Obrázku 5.10 sa nachádza prihlasovacia 

obrazovka. 

 

 

Obrázok 5.10: Prihlasovacia obrazovka 

 

Prihlásenie je možné zadaním správneho mena a hesla, alebo priložením RFID 

štítku. Proces automatického prihlásenia pomocou RFID štítku je popísaný v kapitole 

5.1.3. Pre správnu funkciu overovania užívateľov bolo nutné nainštalovať datatabázu 

užívateľov založenú na jazyku SQL. Nainštalovanie databázy a pridávanie prvkov je 

možné nájsť v množstve návodov na internete, napríklad na stránke 

tutorialspoint.com[47], preto nebude v tejto diplomovej práci tento návod popísaný. 

Proces manuálneho prihlasovania je podobný tomu automatickému, v následujúcich 

úsekoch kódu sú popísané kroky na porovnanie zadaných údajov s databázou SQL. 

 

... 

<input id=“name“ name=“username“ placeholder=“username“  

 type=“text“> 

... 

<input name=“submit“ type=“submit“ value=“Login“> 

... 
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If (isset($_POST[‘submit’])){ 

 $username=$_POST[‘username’]; 

 $password=$_POST[‘password’]; 

 $connection=mysql_connect(„localhost“, „root“, „password“); 

 ... 

 $query = mysql_query(„select * from login where password  

  =‘$password‘ AND username=‚$username‘, $connection);  

 $rows = mysql_num_rows($query); 

 If ($rows == 1){ 

  Header(„location: profile.php“) 

} 

} 

 

Rozdiel oproti automatickému prihlasovaniu pomocou RFID štítku je v manuálnom 

dosadení prihlasovacích údajov a možnosti voľby užívateľa, pri použití RFID štítku 

bude prihlásený užívateľ, na ktorého je daný RFID štítok prispôsobený. 

Na stránke nastavení boli implementované funkcie vypnutia systému 

a monitorovanie dverného kontaktu s možnosťou vyslania signálu na vypnutie 

magnetického zámku dverí. Na vypnutie systému bolo pridané tlačítko, ktoré 

presmeruje obrazovku na stránku so skriptom na vypnutie Raspberry Pi 2. 

V následujúcom kóde je popísané vytvorené tlačítko, a kód skriptu na vypnutie 

Raspberry Pi 2. 

 

 

<a href=”shutdown.php”>     #tlacitko 

 <input type=”image” src=”/Graphic/shutdown.png” alt=”Submit” /> 

</a> 

… 

<?php system(‘sudo /sbin/shutdown –h now’); ?> #shutdown.php 

 

 

Dverný kontakt bol realizovaný pripojením ovládacieho prvku na voľný pin GPIO 

zbernice Raspberry Pi 2. K ovládaniu dverného kontaktu potrebujeme z pohľadu 

vybavenia softwéru Raspberry Pi 2 len WiringPi, ktorý už bol nainštalovaný pri 

nastavovaní komunikácie cez RS-485. Dverný kontakt bol pripojený na pin 11 na 

zbernici GPIO, ktorý je v programe WiringPi chápaný ako GPIO0. Značenie GPIO 

pinov WiringPi je rozdielne oproti značeniu pinov po vyvedení z procesoru Broadcom, 

je hlavne z dôvodu nepočítania pinov určených na napájanie a zemnenie. 

 

 

 



52 

 

 Zo stránky nastavení bude potrebné posielať príkaz pomocou tlačítka, následujúce 

úseky kódu vysvetľujú použitie tlačítka na zmenu stavu výstupu GPIO [47]: 

 

<form method=“POST“ action=““> 

 <input type=“submit“ name=“btnToggle“ value=“Open doors“>  

       #tlacitko 

</form> 

 

<?php 

 exec(„sudo gpio mode 0 out“);  #nastavenie GPIO0 pinu 

 

 if (isset($_POST[„btnToggle“])){ #po stlaceni tlacitka citanie 

     exec(„sudo gpio read 0“, $return2, $errcode); 

  

 if ( $return2[0] == „0“){  #prepinac 

     $return2[0] = „1“; 

}else{ 

    $return2[0] = „0“; 

} 

Exec(“sudo gpio write 0 „.$return2[0]);  

#indikacia zmeny stavu 

} 

?> 

 

Ak sa centrálna jednotka nenáchadza v dohľade napríklad garážových dverí je 

žiadúce aj monitorovanie stavu dverného kontaktu. To zabezpečuje následujúci kód. 

 

 exec ("sudo gpio read 0", $return2, $errcode );  

#precitanie stavu 

if ( $return2[0] == "0") {  

     Garage door: <input type="text" name="Pin0"  

value=<?php echo "Open";?>  #vypis stavu  

} 

else { 

Garage door: <input type="text" name="Pin0"  

value=<?php echo "Closed";?>  #vypis stavu 

} 

 

Pri načítaní stránky nastavení sa prepne pin GPIO0 do vysielacieho módu a je 

prečítaný jeho stav. Na základe stlačenia tlačítka sa zmení tento stav a úspešná zmena 

stavu je indikovaná. Keďže sa jedná o dverný kontakt, v prípade rozopnutia kontaktu 

má hodnotu 0, v prípade zatvorených dverí a zopnutí kontaktu má hodnotu 1. Toto 
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ovládanie je vhodné na krátkodobé ovládania dverného kontaktu cez stránku nastavení, 

ak by k dvernému kontaktu pristupoval aj iný program, a bolo by žiadúce monitorovať 

jeho stav, bolo by potrebné jeho stav pravidelne monitorovať. Dverný kontakt bol pre 

účely tejto diplomovej práce realizovaný pomocou kontaktov pripojených na piny GPIO 

zbernice Raspberry Pi 2. Výsledná stránka nastavení je zobrazená na Obrázku 5.11. 

 

 

Obrázok 5.11: Obrazovka nastavení 
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6. Oživovanie 

S pripraveným hardwérom a softwérom bolo možné pristúpiť k oživovaniu systému 

SmartFlat. Sústava bola zapojená a spustená, a boli otestované jednotlivé funkcie. 

Výsledné zapojenie centrálnej jednotky chytrej domácnosti Smartflat je na Obrázku 6.1. 

  

 
Obrázok 6.1: Zapojenie centrálnej jednotky SmartFlat  

 

Pri návrhu dosky bolo pri umiestňovaní regulátoru RECOM R735.0P počítané 

s priestorovou rezervou 7mm na jednej strane, a 5mm na druhej strane od najdlhších 

hrán regulátoru. Pri osadzovaní sa zistilo, že regulátor má byť zapojený na opačnú 

stranu, ako bolo predpokladané, vzdialenosť od pinov regulátoru po vzdialenejšiu dlhú 

hranu je 6mm. Regulátor si pri osadzovaní „sadol“ na blokovaciu ochrannú diódu. 

Tento detail ale nijak neovplyvňuje funkčnosť, alebo správny chod centrálnej jednotky, 

nezrovnalosť bola opravená v odovzdanom návrhu dosky.  

Modul RFM22B bol pri návrhu dosky osadený do kompatibilného konektoru, 

ktorého jediná reprezentácia v programe Eagle bola vo forme konektoru so zahnutými 

výstupnými pinmi o 90°. Toto zobrazené zahnutie bolo myľne chápané ako smer, 

ktorým bude pripojený modul RFM22B smerovať, pri osadzovaní musel byť modul 

nasadený opačne, ako je zobrazené na Obrázku 6.1. Osadený modul bol plne funkčný. 

Komunikácia pomocou modulu RFM22B bola otestovaná naviazaním komunikácie 

a výmenou dát s periférnym zariadením na meranie koncentrácie CO v ovzduší [48]. 

Táto periféria má aj možnosť merania teploty. Periféria po otvorení komunikácie 

odpovedala na párovanie, prenesené hodnoty boli po korekcii zobrazené na príslušnej 

stránke webového rozhrania centrálnej jednotky SmartFlat. 
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Komunikácia pomocou RS-485 bola otestovaná pripojením  centrálnej jednotky 

k počítaču pomocou prevodníku Kinrener USB-RS485[49]. Na prevodník boli 

pripojené linky 4 a 5 káblu RJ45, teda linky odpovedajúce signálu A a B podľa 

navrhnutého zapojenia z kapitoly 4.2.1.3. Posielanie a prijímanie dát bolo overované na 

strane počítača v programe HyperTerminal. Pripojenie modulárnej dosky k počítaču 

pomocou prevodníku USB-RS485 je zobrazené na Obrázku 6.2. 

 

 
Obrázok 6.2: Testovanie komunikácie RS-485 

 

Identifikácia pomocou RFID štítkov a kariet fungovala bez problémov, otestované 

boli 2 Mifare štítky, Mifare karta a študentská karta VUT. Všetky dokázali preniesť 

informácie, na základe ktorých by sa ďalej dali vykonávať naprogramované funkcie. 

Grafické rozhranie malo štruktúru, ako bola popísaná v kapitole 5.2. Po spustení 

centrálnej jednotky SmartFlat sa načítala úvodná obrazovka, a bolo automaticky 

spustené grafické rozhranie. Z grafického rozhrania sa podarilo spárovať perifériu 

pripojenú pomocou bezdrôtového modulu RFM22B, boli vyslané a prijaté dáta cez RS-

485 a na základe požiadavku zo stránky nastavení bolo privedené napätie na 

nakonfigurovaný pin 11 zbernice GPIO na Raspberry Pi. 

Privedené napájacie napätie 12V bolo regulátorom zregulované na 5V, počas 

testovania komunikácie nedošlo k poruche vplyvom zlyhania regulácie napájania, 

všetky prvky fungovali podľa teoretických predpokladov. Chod na batérie bol 

otestovaný krátkym pripojením batérií, nabehnutím systému a následným vypnutím 

z dôvodu zabránenia nežiadúcej stráte dát kvôli stráte napájania. 
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7. Záver 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo naštudovať tématiku domácej automatizácie, 

navrhnúť centrálnu jednotku chytrej domácnosti a odskúšať jej funkčnosť s reálnymi 

perifériami. 

Teoretický rozbor problematiky sa nachádza v kapitolách 2 a 3. V kapitolách sú 

popísané najčastejšie prevedenia centrálnych jednotiek a najpoužívanejšie štandardy 

používané pri komunikácii medzi centrálnymi jednotkami a periférnymi zariadeniami. 

Jednoúčelové centrálne jednotky sú ľahko realizovateľné napríklad výberom správneho 

komunikačného prvku. Na druhú stranu sú vzhľadom k ponúkanej funkčnosti často 

neprimerane rozmerné, použité aplikácie sa vyznačujú ich nenáročnosťou. Zabudované 

centrálne jednotky vyžadujú odborné znalosti z návrhu silnoprúdových zariadení, 

napríklad ovládača otvárania príjazdovej brány. Pre ich komplikovanosť sú málokedy 

amatérsky realizované, akékoľvek zásahy do komerčnej zabudovanej centrálnej 

jednotky vykonáva technický pracovník, čo zabraňuje možnosti vlastného 

prispôsobovania si jednotky. Vybraný realizovaný typ centrálnej jednotky bol typ 

s interaktívnym dotykovým displejom. Najväčšou výhodou tohto typu centrálnej 

jednotky je jednoduchá implementácia nových funkcií. Okrem funkcií 

zabezbpečujúcich základnú komunikáciu boli doprogramované prvky ako databáza 

užívateľov, zobrazovanie aktuálnej IP adresy, alebo plánovač úloh. Na základe 

získaných informácií a predchádzajúcich skúseností bola vybraná vhodná platforma na 

realizovanie centrálnej jednotky chytrej domácnosti, mikropočítač Raspberry Pi 2. Tým 

bola zaručená možnosť Ethernetovej komunikácie, WiFi a fungovanie systému na 

procesorovej platforme ARM. K Raspberry Pi 2 bol pripojený displejový adaptér a 7 

palcový dotykový displej. Grafické rozhranie je ľahko modifikovateľné každým, kto 

pozná programovacie jazyky HTML, PHP a Python. 

K zvolenému mikropočítaču Raspberry Pi 2 bola vytvorená modulárna doska 

plošných spojov, ktorá doplňuje mikropočítač Raspberry Pi 2 o možnosť komunikácie 

pomocou RS-485, rádiovú komunikáciu 433MHz, čítačku RFID a zabezpečuje zapnutie 

náhradného zdroja napätia v prípade výpadku havného zdroja napätia. Zároveň sa na 

doske nachádza A/D prevodník, ktorý kontroluje úroveň nabitia batérií.  

Pri tvorbe diplomovej práce boli naštudované štandardy KNX a Zigbee, ktoré 

slúžili k inšpirácii pri vytváraní komunikácie cez rozhrania RS-485 a 433MHz. 

Navrhnuté protokoly komunikácie sa vyznačovali prehľadnosťou štruktúry, 

jednoznačnosťou oddelenia adresy od dátovej časti packetu a čo najväčšou 

spoľahlivosťou. Prenášané packety komunikáciou 433MHz boli kontrolované pomocou 

packet handlingu modulu RFM overovaním CRC, spoľahlivosť prenosu pomocou 

RS485 bola zvýšená voľbou nízkej rýchlosti, ktorá je menej náchylná na hardwérové 

chyby pri spracovávaní signálu. 
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Výsledkom spojenia hlavných prvkov vznikla plnohodnotná centrálna jednotka 

chytrej domácnosti, ktorá umožňuje mať užívateľovi ľahký prehľad o pripojených 

perifériách, a v prípade potreby aj ovládať jednoduché spínacie prvky. Centrálna 

jednotka má možnosť pripojenia na internet, čo rozširuje možnosti jej ovládania 

pomocou internetovej stránky v rámci lokálnej siete z osobného počítača, alebo 

chytrého telefónu. 

Toto téma diplomovej práce ma zaujalo pre jeho všestrannosť, pri realizácii bolo 

nutné navrhnúť jak softwérovú, tak časť hardwérovej stránky centrálnej jednotky. 

Ďalším pozitívnym faktorom tejto diplomovej práce je aktuálnosť problematiky, stále 

vznikajú nové centrálne jednotky a formujú sa štandardy komunikácie, podľa ktorých 

budú jedného dňa automatizované domácnosti. Napríklad pri výskume problematiky 

bolo zistené, že aktuálni výrobcovia domácich zariadení a automatizovaných systémov 

majú tendenciu vytláčať komunikácie pomocou modulov Zigbee a 868MHz/433MHz, 

a snažia sa o nahradenie všetkých bezdrôtových komunikácií komunikáciou cez Wi-Fi, 

alebo bluetooth.  

Tomuto tématu by som sa chcel venovať aj naďalej vo voľnom čase, rozšírenie 

komunikácie o bluetooth by znamenalo napríklad spomenuté ovládanie klimatizácií. 

Centrálna jednotka SmartFlat nie je z komerčného hľadiska atraktívna, v prípade 

komercializácie by bolo ideálne celú jednotku postaviť na konkrétnom procesore, 

realizovať pomocou jednej dosky plošných spojov, a vytvoriť radu kompatibilných 

periférií. 

Toto téma semestrálnej práce ma zaujalo pre jeho všestrannosť, obsahuje jak 

hardwérovú, tak softwérovú stránku a na atraktívnosti mu pridala aktuálnosť 

problematiky. Vytvoreniu softwérového vybavenia centrálnej jednotky chytrej 

domácnosti sa budem venovať počas robenia diplomovej práce, výsledný produkt by 

mal byť konkurencieschopný voči výrobkom na súčasnom trhu.  
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A. Obsah CD 

 Text diplomovej práce v elektronickej podobe vo formáte pdf 

 Kompletné zdrojové kódy komunikácie, rozhrania 
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B. Schéma zapojenia dosky plošných spojov 

 

 

 


