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Abstrakt 

Moja práca sa zaoberá riadením inteligentnej a komfortnej domácnosti. Prvá kapitola 

obsahuje model zavlaţovacieho systému, oţivenie jeho elektroniky a jednoduchú 

aplikáciu pre testovanie. Druhá kapitola sa zaoberá oţivením modelu bránky 

a garáţových vrát. V tretej kapitole sa zameriam na riadenie osvetlenia v dome a v jeho 

okolí. Štvrtá kapitola je venovaná vizualizácii pomocou Power Panel PP481. 

 

 

 

Kľúčové slová 

Osvetlenie, inteligentný dom, riadenie, PLC, vizualizácia, B&R, model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

My thesis deals with the control of intelligent and comfort house. The first chapter 

contains a model of the irrigation system , recovery of the electronics and simple 

applications for testing. The second chapter deals with the recovery model of gate and 

garage doors. The third chapter is focused on the management of lighting in the house 

and its surroundings. The fourth chapter is devoted to visualization via the Power Panel 

PP481. 
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ÚVOD 

Vývoj technológií je v súčasnosti veľmi rýchly. Aplikácia automatizovaných zariadení 

v reálnych systémoch sa berie ako samozrejmosť uţ takmer vo všetkých oblastiach 

ţivota. Integrovanie technológií a automatizačnej techniky preto neobišlo samozrejme 

ani domácnosti a z toho vyplýva, ţe sa postupne stali ich neoddeliteľnou súčasťou.                                                                                                                                  

Rôzne zariadenia v dome a v jeho okolí majú zabudované ovládanie, nezávislé 

na ostatných zariadeniach. Z toho vyplýva, ţe nedokáţu ponúknuť pouţívateľom 

komfort z ich ovládania. Postupne sú preto beţné elektroinštalácie nahradené  

inteligentnými elektroinštaláciami, ktoré pomocou vzájomného prepojenia jednotlivých 

podsystémov umoţňujú jednoduché a tieţ aj veľmi praktické ovládanie zariadení 

v dome a v jeho okolí. Pouţívateľom je teda umoţnené ovládať jednotlivé domáce 

zariadenia pomocou jedného spoločného ovládacieho  rozhrania. S takýmto riadiacim 

systémom je potom moţné prepojiť navzájom takmer všetky podsystémy, 

zabezpečovaciu techniku, osvetlenie, zavlaţovací systém, vykurovanie a klimatizáciu. 

Pouţívateľom teda systém inteligentnej domácnosti ponúkne maximálny komfort 

z ovládania zariadení a bezpečie. Zadaním mojej bakalárskej práce je teda navrhnúť 

model inteligentnej domácnosti ovládanej pomocou programovateľného automatu od 

firmy B&R.  

Veľakrát  sa ale pri zvyšovaní náročností technických poţiadaviek pouţívateľa 

pri návrhu a realizácií projektu inteligentného domu navyšujú  v dosť značnej miere aj 

počiatočné finančné náklady. Minimalizovať tento predpoklad je moţné adekvátnym 

návrhom riadenia inteligentnej domácnosti a tieţ aj jeho súčastí, správnym výberom 

riadiacej jednotky a jednoduchou konštrukciou snímačov, čo docielime realizáciou 

modelového riešenia inteligentného domu. 

Cieľom tejto práce je zoznámiť sa so zariadením, prostredím Automation Studia, 

spraviť riadenie osvetlenia inteligentnej domácnosti a otestovať riadenie závlahy 

trávnika a modelu riadenia brány a garáţových vrát. 
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1 RIADENIE INTELIGENTNÝCH DOMOV 

Riadenie inteligentných domov vyuţíva čoraz viac rôznych druhov inteligentných 

technológií. Ak sa pouţívateľ rozhodne pre inteligentnú domácnosť, tak sa snaţí vyuţiť 

čo najviac moderných technológií pre uspokojenie svojich nárokov. Náročnejšie 

poţiadavky na riadenie inteligentných domov vylepšujú komfort z bývania. 

V súčasnosti sa uţ aj v beţných domácnostiach objavuje mnoţstvo beţných technológií, 

ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho ţivota. Napríklad ide hlavne o vykurovací 

systém, zvukové a svetelné elektroinštalácie, rozvody plynu, vodoinštalácie, poprípade 

tieţ aj prídavné technológie akými sú zabezpečovacie systémy, záhradné systémy 

s automatickým zavlaţovaním. Spomínané technológie musíme samozrejme aj nejakým 

spôsobom ovládať. Ovládacie prvky môţu byť niekedy veľmi zloţité pre pouţívanie 

a vyţadujú potrebné znalosti a schopnosti pouţívateľa čo v značnej miere ovplyvňuje 

komfort pouţívateľa a z toho dôvodu sa vytvárajú čo najjednoduchšie ovládacie prvky. 

Pojem inteligentný dom môţe vyvolať obavy zo zloţitosti ovládania jednotlivých 

prvkov systému. Celé riadenie pozostáva z automatizovaných prvkov, pri ktorých je 

rozhodujúca spoľahlivosť a bezchybný software. Tieţ je kladený dôraz aj na dlhodobú 

činnosť riadiaceho systému. Inteligentné systémy preto značne zjednodušujú ovládanie 

jednotlivých komponentov inteligentného domu a to najmä pomocou tlačidlových 

vypínačov s indikáciou funkcií, dotykových LCD panelov zabudovaných v stene, 

poprípade aj pomocou dotykových prenosných LCD panelov, vďaka ktorým môţe 

majiteľ ovládať svoj byt či dom doslova jedným dotykom. 

 

Základne úlohy systému inteligentnej domácnosti: [1] 

- ponúknuť čo najvyšší komfort bývania, 

- redukovať náklady na prevádzku, 

- zaistiť bezpečnosť obyvateľov, 

- správne vyhodnotiť vonkajšie a vnútorné podmienky, 

- prepojiť prvky systému s uţívateľom prostredníctvom internetu, 

- ponúknuť pouţívateľom domácnosti všetky dostupné technológie, 

- riadiť jednotlivé technológie v domácnosti.  

Samozrejme pri návrhu zmodernizovaného a komfortného inteligentného domu 

sú vyššie vstupné investície, na druhej strane ale dokáţe optimalizovať nároky na 

spotrebu energie, čím je moţná návratnosť vstupnej investície v priebehu niekoľkých 

rokov. Je dokázané, ţe návratnosť vstupnej investície sa pohybuje v rozpätí 5 aţ 7 

rokov. Pridaním riadiaceho systému sa zvyšuje aj celková hodnota domu pri predaji aţ 

o 20 %. Príklad riešenia inteligentného domu viď. Obrázok 1: Inteligentný dom[2]. 
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1.1 Systémy inteligentných domácností 

Systémy inteligentných domácností poskytujú čiastočnú alebo kompletnú realizáciu 

domu s mnoţstvom inteligentných prvkov automatizačnej techniky. V nasledujúcich 

systémoch je popísaná jedinečnosť kaţdého systému, ktorý má za úlohu zvyšovať 

pouţívateľský komfort pri ich ovládaní a pomáha šetriť elektrickú energiu. Trh 

systémov inteligentných domácností je vţdy zdokonaľovaný o najnovšie technológie 

z oblasti automatizácie a to hlavne na základe pouţívateľských poţiadaviek. 

1.1.1 Systém KNX  

Systém KNX [3] je ďalším následníkom úspešnej európskej inštalačnej zbernice EIB 

instabus. Tento systém predstavuje celosvetový štandard pre riadenie všetkých aplikácií 

automatizovaných prvkov inteligentných domácností. Je v nich zahrnuté veľké 

mnoţstvo rôznych zariadení ako napríklad snímače, tlačidlové panely, moduly pre 

riadenie vlastne všetko od automatických ţalúzií aţ po zabezpečovacie systémy, 

vykurovanie, klimatizáciu, riadenie energetiky a ovládania spotrebičov v domácnosti. 

Tieţ je moţné tieto systémy pouţívať v nových, ale uţ aj v existujúcich domácnostiach. 

Systém je podporovaný významnými výrobcami akými sú napríklad ABB, Siemens, 

Jung, a mnoho ďalších. Systémy KNX sú veľmi stabilné, bezpečné, flexibilné a máme 

tieţ moţnosť prepojiť ich s inými systémami na ovládanie audiovizuálnych systémov. 

Obrázok 1: Inteligentný dom[2] 



 

12 

 

Sú cenovo dostupné. Ovládanie je moţné prostredníctvom PDA zariadení, internetu 

alebo tieţ aj inými mobilnými zariadeniami. Príklad systémov riadenia osvetlenia KNX 

viď. Obrázok 2: Systém riadenia osvetlenia KNX [4] . 

 

 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Systém LON 

Systém LON [3] je z rady otvorených systémov postavených na technológií LON, ktorý 

je od firmy Echlon so sídlom v USA. Tento systém nájde široké uplatnenie hlavne 

v oblasti automatizácií budov. Tvorí základ otvorených systémov, ktoré obsahujú 

produkty a riešenia od svetových firiem, ktoré integrujú komponenty systémov do 

jedného kompletného riešenia. Základný predpoklad je teda prepojenie komponentov 

s riadiacou jednotkou s moţnosťou spoločne zdieľať informácie. To znamená, ţe dáta 

môţu cestovať z ľubovoľného miesta v sieti na poţadované miesto. Riadiaca jednotka 

od firmy Echlon viď.  Obrázok 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Systém riadenia osvetlenia KNX [4] 

Obrázok 3:Riadiaca jednotka [5] 
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1.1.3 Systém INELS 

Základ celého systému INELS [3] je vytvorený jednotkou CU2-01M s rozhraním 

Ethernet, ktoré slúţi pre ovládanie systému cez internet alebo pre pripojenie PC, 

notebooku a iných zariadení vyuţívajúce Ethernet. Tento systém je napájaný cez 

napájaciu tlmivku BPS2-O2M na napätie 27V. Tieţ má zabudovaný externý master 

model zbernice MI2-O2M. Ovládanie tohto systému je moţné cez GSM telefón, keďţe 

na zbernici RS232 je moţné pripojiť GSM modem. Je určený pre pouţívateľa s vyššími 

nárokmi na riadenie domácnosti. V tomto prípade sú k dispozícií moduly pre riadenie 

snímačov teploty, osvetlenia a tak ďalej. 

Inštalácia tohto systému nevyţaduje ţiadne štrukturálne zmeny pre váš dom. 

Taktieţ je veľmi flexibilný, čo znamená, ţe má schopnosť premiestňovať bezdrôtové 

prvky kdekoľvek, je tu aj moţnosť jediným stlačením aktivovať viac príkazov naraz 

v závislostí na danej situácií. Riadiaca jednotka systémov INELS viď.  Obrázok 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Systém CYBRO 

Systém CYBRO [3] je výrobok britskej firmy. Je to veľmi univerzálny riadiaci systém 

so silnou podporou komunikačných rozhraní ktorý prostredníctvom zbernice CAN cez 

IEX protokol dokáţe pripojiť moduly ako napríklad snímače svetla, pohybu, teploty, 

taktieţ aj komunikačné zariadenia RS232,RS485,GSM a mnoho ďalších.  

Ďalšou výhodou je ţe samostatná jednotka CYBRO môţe mať svoje vlastné 

vstupy a výstupy a tieţ aj komunikačné rozhrania, v ktorých je ten najdôleţitejší 

Ethernet. Systém je kompatibilný so ostatnými uţ spomínanými systémami, a to cez 

Obrázok 4:Riadiaca jednotka [6] 
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príslušné brány. Je vhodný pre väčšie budovy, ale tieţ aj pre inteligentné domy. Dokáţe 

uspokojiť aj špeciálne poţiadavky pouţívateľa. Na obrázku 5 je uvedená riadiaca 

jednotka  CyBro-2 obsahujúca 8 digitálnych vstupov 24V, 4 analógové vstupy 0-10V/0-

20mA, 8 reálnych 3A výstupov, 3 rýchle vstupné čítače,  port pre Ethernet, CAN 

a 2xRS232. Riadiaca jednotka od firmy CYBRO viď. Obrázok 5: CyBro-2 [7].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ovládacie zariadenia 

Ovládacie zariadenia slúţia pouţívateľovi ako nástroj, pomocou ktorého zadáva 

inštrukcie potrebné ku komunikácií medzi pouţívateľom a riadiacim systémom. 

Pouţívateľ je potom schopný priamo ovládať komponenty riadiaceho systému a tieţ 

nám udáva informácie o aktuálnom stave riadiaceho systému. Dnešné riadiace systémy 

inteligentných domov majú vďaka vývoju mnoho moţností ovládania.  

1.2.1 Centrálny ovládací  panel 

Centrálny ovládací panel [8] sa označuje za jeden z hlavných ovládacích zariadení 

slúţiacich na priamu komunikáciu s riadiacou jednotkou komfortnej a inteligentnej 

domácnosti. Jeho vizuálne prostredie je navrhnuté pre jednoduchú a rýchlu obsluhu 

celého riadiaceho systému a umoţňuje pouţívateľovi priamy zásah do regulačných 

procesov jednotlivých komponentov riadiaceho systému. Ovládanie takéhoto 

centrálneho ovládacieho panelu je realizované pomocou veľkého LCD dotykového 

panelu a dotykových tlačidiel. Dnešné ovládacie panely zahŕňajú aj integrovanú 

kameru, mikrofón a reproduktory, čo umoţňuje plnohodnotnú audiovizuálnu 

komunikáciu medzi jednotlivými uţívateľmi v domácnosti. Samozrejmosťou je aj 

pripojenie do domácej bezdrôtovej siete pomocou WiFi rozhrania, čím je moţné priamo 

Obrázok 5: CyBro-2 [7] 
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na ploche centrálneho dotykového ovládacieho panela zobraziť aktuálne informácie 

o počasí a na základe toho realizovať konkrétne regulačné zásahy. 

 

1.2.2 GSM moduly pre ovládanie 

Ďalšou z moţností ako ovládať komfortnú inteligentnú domácnosť je pomocou GSM 

modulu [9]. Riadenie je umoţnené prepojením GSM modulu s riadiacou jednotkou 

inteligentného systému, ako je vidieť na Obrázok 6: Ovládanie cez GSM modul [9]. 

Uţívateľ tak dokáţe pomocou svojho mobilného telefónu určiť vhodné regulačné 

zásahy jednotlivých zariadení regulovaného systému pomocou SMS správ pri splnení 

definovaných podmienok. Systém takisto na vyţiadanie odošle uţívateľovi informácie 

o aktuálnom stave celej domácnosti formou SMS správy . 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Ovládanie cez internet 

Inteligentné domácnosti je moţné ovládať aj prostredníctvom internetu. Pre 

komunikáciu s internetom je nutné prepojiť riadiacu jednotku inteligentného systému so 

sieťovým zariadením – smerovačom. Prakticky je moţné pouţiť na komunikáciu 

s riadiacou jednotkou smerovač pre ľubovoľného výrobcu. Smerovač následne vytvorí 

komunikačnú sieť a zrealizuje výmenu dát medzi sieťou inteligentnej domácnosti 

a internetom. Poţívateľ tak dokáţe na diaľku regulovať jednotlivé systémy inteligentnej 

domácnosti pomocou vhodnej aplikácie predinštalovanej na ľubovoľnom zariadení, 

ktoré podporuje pripojenie na internet.  

 

 

 

 

 

Obrázok 6: Ovládanie cez GSM modul [9] 
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2 POUŽITÝ HARDWARE 

V tejto kapitole budú popísané prvky pouţitého hardwaru. 

2.1 PLC od firmy B&R (Bernecker and Rainer) 

B&R [10] je Rakúska firma, ktorá vznikla v roku 1979 a v súčasnosti je jedna 

z najväčších súkromných spoločností v oblasti automatizácie a riadenia technologických 

procesov. Ako výrobca automatizačnej techniky sa firma špecializuje na regulátory, 

vizualizačné a pohonové technológie. Celý sortiment je orientovaný smerom ku strojom 

a systémom výroby. B&R je tieţ aktívny v oblasti riadenia procesov automatizácie.  

2.1.1 Power Panel 481 

Power Panel PP481 [11] 

10,4 "VGA farebný TFT displej s dotykovou obrazovkou (odporovou); 

10 programovateľných tlačidiel; 

28 funkčných klávesov a 20 systémových tlačidiel; 

jeden APCI slot; 

128 MB SDRAM, 512 KB SRAM; 

CompactFlash slot (typ I); 

ETH 10/100; 

RS232;  

2x USB; krytia IP65 (čelná strana), 24 VDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 7: Power Panel 481 [11] 
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2.1.2 Analógové vstupy AI2632 a analógové výstupy AO4632 

Modul X20AI2632 [12] je napájaný jednosmerným napätím 24V a umoţňuje pripojiť 

dva analógové vstupy so 16-bitovým rozlíšením digitálneho prevodníka. Je moţné si 

vybrať medzi prúdovým 0 do 20 mA alebo napäťovým ±10 V signálom za pouţitia 

rôznych koncových pripojení. Výrobca udáva odpor vstupného odporu pri napätí 

20MΩ. Zapojenie vstupného obvodu je vidieť na Obrázok 8. 

Modul X20AO4632 [12] je napájaný jednosmerným napätím 24V a umoţňuje pripojiť 

štyri analógové výstupy. Tieţ si môţeme vybrať medzi prúdovým a napäťovým 

signálom. Napäťový pracuje s registrami ktoré obsahujú hodnoty s ktorými analógové 

výstupy pracujú po konfigurácií. Dátový typ INT má hodnotu od -32768 do 32767 

s výstupným signálom od -10V do 10V. Tieţ sa dá pouţiť dátový typ UINT 

s moţnosťou rozsahu od 0 do 65535. Zapojenie výstupného obvodu je vidieť na 

Obrázok 9. 

 

Obrázok 8: Vnútorný obvod X20AI2632 [12] 

Obrázok 9: Vnútorný obvod X20AO4632 [12] 
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2.1.3 Digitálne vstupy DI9371 a digitálne výstupy DO9322 

Modul X20DI9371 [12] je napájaný jednosmerným napätím 24V a umoţňuje pripojiť 

aţ 12 digitálnych vstupov. Tieto logické vstupy sú dátového typu BOOL. Vstupy sú 

typu „sink“, čo znamená, ţe na vstupe privediem jednosmerné napätie 24V a cez modul 

je toto napätie uzemnené. Výrobca udáva vstupný odpor vstupného obvodu 6,4kΩ, čo 

pri napätí 24V odpovedá prúdu cca 3.75mA. Na kaţdom vstupe je umiestnený filter, 

ktorého časovú konštantu je moţné softwarovo nastavovať. Zapojenie vstupného 

obvodu je vidieť na Obrázok 11. 

Modul X20DO9322 [12] je napájaný jednosmerným napätím 24V a umoţňuje 

pripojiť aţ 12 digitálnych výstupov. Tento modul má výstupy typu „source“, čo 

znamená, ţe pri log. 1 je na výstupe napätie 24V, ktoré je potreba cez záťaţ uzemniť. 

Oneskorenie medzi zmenou stavu je rýchlejšia neţ 300 µs, kaţdý výstup môţe byť 

zaťaţený prúdom aţ 0,5A. Tento modul v sebe zahrňuje tepelnú ochranu proti nad 

prúdom a skratom, ďalej ochranu pri spínaní indukčných záťaţí. Zapojenie výstupného 

obvodu je na Obrázok 10.  

 

 

Obrázok 11:Vnútorný obvod X20DO9322 [12] 

Obrázok 10:Vnútorný obvod X20DI9371 [12] 
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2.1.4 Napájací modul BR9300 

Napájací modul BR9300 [12] sa pouţíva na pripojenie X20 systémov do X2X Link 

rovnako ako aj interné napájanie I/O. Vstupné napätie je 24VDC -15 % / +20 % . 

Integrovaná poistka nemôţe byť nahradená. Minimálna doba cyklu 100µs. Minimálny 

čas aktualizácie I/O je 2ms. Zapojenie napájacieho modulu je vidieť na Obrázok 12. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Fotorezistor A106012 

Fotorezistor je pasívna elektronická súčiastka druh polovodič. Princíp fotorezistora je 

zaloţený na fotoelektrickom jave,  kedy svetlo vhodnej vlnovej dĺţky pri dopade na kov 

alebo polovodič vyráţa z atómov elektróny, ktoré sa potom voľne pohybujú v látke 

a zvyšujú jej vodivosť. To znamená, ţe odpor fotorezistora s rastúcou intenzitou 

dopadajúceho svetla klesá. Fotorezistor typu A10612 viď. Obrázok 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 12: Napájací modul BR9300 [12] 

Obrázok 13: FotorezistorA106012 [13] 
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Parametre fotorezistora typu A106012 viď. Tabuľka 1. 

Tabuľka 1: Parametre fotorezistora A106012 [13] 

Výkon 90mW 

Odpor pri 100 lx 5kΩ 

Odpor pri 10 lx 32kΩ 

Odpor pri 0 lx 180kΩ 

Vlnová dĺţka v bodu max. citlivosti 600nm 

Montáţ THT 

Napájacie napätie 150V DC 

Pracovní teplota -20...70°C 

2.3 PIR senzor SB00322A-1 

PIR senzor [14] je najnovší modul digitálneho senzora, ktorý vyvinuli pre detekciu 

ľudského tela. Sú to vlastne infračervené snímače, ktoré nevyţarujú ţiadnu energiu, 

navzájom sa neovplyvňujú a môţu byť nainštalované tak, ţe sa ich detekčné zóny 

prekrývajú. Sú zaloţené na princípe zachytenia zmien vyţarovania elektromagnetického 

ţiarenia v infračervenom pásme kmitočtového spektra. Kaţdé teleso ktorého teplota je 

vyššia neţ -273 °C a niţšie ako 560 °C, je zdrojom vyţarovania vlnenia v infrapásme 

odpovedajúce teplote telesa. Vnútorné zapojenie PIR senzora viď. Obrázok 14. 

Vlastnosti a elektrické špecifikácie PIR senzora SB00322A-1: 

- kompaktná veľkosť – 8*10 mm, 

- napájacie napätie – 3.3V aţ 15V DC, 

- odber prúdu - < 1mA, 

- doba omeškania – 2s , 

- prevádzková teplota – od -20°C do 80°C, 

- infračervený senzor – duálny element, nízka hlučnosť, vysoká citlivosť, 

- detekčná dĺţka – 2 aţ 5 metrov, 

- detekčný uhol – 100°. 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázok 14: PIR senzor SB00322A-1 [14] 
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3 POUŽITÝ SOFTWARE 

Na programovanie B&R automatov slúţi program Automat Studio 4.2 English. 

3.1 Automation Studio 

B&R Automation Studio je software, ktorý kombinuje všetky súčasti, ktoré sú potrebné 

pre konfiguráciu, programovanie, diagnostiku a pre riadenie všetkých B&R 

hardwarových komponentov. Pouţívateľ si vytvorí nový projekt, ktorý je rozdelený do 

troch základných vzhľadov: 

- logického (Logical View), kde môţeme vytvárať a pridávať a meniť premenné, 

programy, vizualizáciu, kniţnice a iné objekty, 

- konfiguračného (Configuration View), kde môţeme vytvárať rôzne konfigurácie 

a prepínať medzi nimi,  

- fyzického (Physical View), kde môţeme do projektu pridávať konfigurovaný 

hardware. Je to vlastne usporiadanie modulov na fyzickom modely. 

3.1.1 Programovanie 

V prostredí Automation Studio môţeme vytvárať rôzne programy, ktoré môţu byť 

rozdelené na inicializačnú, cyklickú a exitačnú časť. Inicializačná časť prebehne po 

zapnutí (alebo reštarte) procesora iba jedenkrát. Cyklická časť sa opakuje s periódou, 

ktorá sa dá určiť tým, do akého „Cyclic“ je program vloţený. V Automation Studiu sa 

dá programovať v nasledujúcich jazykoch: 

- štruktúrovaný text (Structured text), 

- sekvenčný funkčný diagram (Sequential Function Chart), 

- ladder diagram, 

- ANSI C,C++, 

- funkčný diagram (Function Block Diagram), a i. 

Pri programovaní môţeme pouţiť základné premenné ako: BOOL, INT, UINT, 

REAL, TIME, STRING, WORD atď. Je moţné vyuţiť aj dátové štruktúry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

4 POPIS FYZICKÉHO MODELU 

Bol vytvorený model inteligentného domu so zavlaţovacím systémom, garáţou 

a bránou, a tieţ s vizualizáciou. Tento model som vylepšila o osvetlenie riadené 

automatom. Model je vyrobený z dreva. Na kraji dosky je vţdy ovládací panel ako  

z jednej tak aj z druhej strany. Je tam tieţ aj konektor pre pripojenie PLC ku modulu. 

Celý domček sa dá nadvihnúť a v ňom je celá elektronika, ako aj dosky plošných spojov 

ku modelu závlahy a brány. Strecha na domčeku sa tieţ dá dať dole, aby sme sa tak 

lepšie mohli pozrieť na vnútorné osvetlenie.  Skutočný model inteligentného domčeka 

viď. Obrázok 15. 

 

 

Obrázok 15: Model inteligentného domu 
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4.1 Model závlahy 

Zavlaţovanie okolia domu je rozdelené na dve časti a to zavlaţovací systém 

a rozprašovanie. Rozprašovanie je umiestnené pred domom a tieţ aj na streche garáţe. 

Ovládanie je pomocou ovládacieho panelu. Na panely sa nachádza tlačidlo 

Start/Stop, Slnko/Dáţď, PLC Hlavné/PLC Závlaha a jedno rezervné. Nachádza sa tam 

tieţ aj konektor na pripojenie PLC. Bargraf znázorňujúci aktuálnu hodnotu vlhkosti 

v percentách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavnou časťou riadiacej elektroniky je ATmega16, v ktorej je vloţený model 

závlahy trávnika. Spracováva informácie z PLC, riadi vizualizáciu na fyzickom modely 

a odosiela informácie o svojom stave a aktuálnych hodnotách do PLC. Napájanie +5V 

získavame z modelu brány a garáţových vrát.  

4.1.1 Popis činnosti 

V tomto modely bol ukázaný inteligentný zavlaţovací systém. Jeho úlohou bolo 

zavlaţovať trávnik na poţadovanú vlhkosť. Ja som si vytvorila iba jednoduchý program 

na ukáţku činnosti modelu. Funkcia toho programu spočíva v ukázaní funkčnosti 

jednotlivých častí modelu. Je v ňom vytvorený cyklus, v ktorom sa mení smer závlahy 

a intenzita tlaku vody. Je tam tieţ ukázané, čo sa stane, ak tlak bude väčší, a to 

signalizáciou pomocou červených LED diód. Tieţ je v programe zahrnuté aj 

rozprašovanie, ktoré sa spúšťa kaţdým druhým novým cyklom. Popis pinov  ktorý 

privádzame na vstup do ATmegy16 je v Tabuľka 2. Týmto môţeme ovládať smer 

závlahy trávnika. Popis len tých premenných, ktoré som pouţila vo svojom programe 

pripojované ku PLC viď. Tabuľka 4. 

Obrázok 16:Ovládací panel 

Obrázok 17: Popis modelu závlahy 
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Tabuľka 2: Popis pinov ATmega16 

  Pin 9   Pin 8   Pin 7  Smer 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 2 

0 1 1 3 

1 0 0 4 

1 0 1 5 

1 1 0 6 

1 1 1 7 

Hodnoty veľkosti tlaku v rôznych smeroch a tieţ aj ako tým ovplyvnia LED2 a LED3 

sú vidieť v Tabuľka 3. 

Tabuľka 3: Intenzita tlaku vody 

Smer LED 2 LED 3 

0 3V≤AO≤9V 9V≤AO≤10V 

1 3V≤AO≤6V 6V≤AO≤10V 

2 3V≤AO≤5V 5V≤AO≤10V 

3 3V≤AO≤6V 6V≤AO≤10V 

4 3V≤AO≤5V 5V≤AO≤10V 

5 3V≤AO≤7V 7V≤AO≤10V 

6 3V≤AO≤8V 8V≤AO≤10V 

7 3V≤AO≤6V 6V≤AO≤10V 
 

Tabuľka 4: Popis vstupov a výstupov PLC 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Piny GND sú pripojené v konektore na strane modulu, nie je nutné 

všetky priamo zapojiť do PLC.  

Kábel Názov Modul Pin 

6. 24V BR9300 2.5 

7. Smer závlahy DO9322 1.1 

8. Smer závlahy DO9322 2.1 

9. Smer závlahy DO9322 1.2 

10. Rozprašovanie DO9322 2.2 

12. AO-tlak vody AO4632 1.5 
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4.2 Model brány a garážových vrát 

V tomto prípade sa zameriame na ovládanie a funkčnosť modelu brány a garáţových 

vrát.  Zachytený len model brány a garáţových vrát viď. Obrázok 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ovládacom paneli, ktorý je vidieť na Obrázok 19, sa nachádza tlačidlo 

zatvoriť a otvoriť garáţ a rovnako aj tlačidlo otvoriť a zatvoriť vstupnú bránu, tlačidlo 

stop a kvitovať. Tieţ sú tam aj tlačidlá pre voľbu Hlavé PLC alebo PLC Pohony, 

podobne aj pre voľbu reţimu a to Reţim1 alebo Reţim2. Nachádzajú sa tam tieţ aj 

kontrolky, ktoré informujú o pohybe vstupnej brány a garáţových vrát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 18: Model vstupnej brány a garáţových vrát 

Obrázok 19: Ovládací panel 
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4.2.1 Popis činnosti 

Model brány a garáţových vrát bol ovládaný cez servozosilovač ACOPOS a tieţ 

obsahoval aj bezpečnostnú optickú závoru. 

Hlavnou časťou riadiacej jednotky je krokový motor typu PM35L048 

a PM55L048 s permanentným magnetom v rotore a majú rozlíšenie 48 krokov na jednu 

otočku a sú konštruované na riadiace napätie 24V. Motory som ovládala pomocou 

modulov SM1426. Tieto moduly sú určené pre dvojfázové bipolárne riadenie 

krokového motora. Prvá fáza krokového motora sa pripojí medzi svorky A a A‘, druhá 

fáza medzi svorky B a B‘. V tomto module sú tieţ aj štyri digitálne vstupy, na ktoré sú 

napojené koncové spínače. Podobne ako aj pri závlahe som vytvorila len jednoduchý 

program na ukáţku činnosti modelu. Program zahrňuje ovládanie pohybu brány 

a garáţových vrát pomocou tlačidiel, funkčnosť koncových spínačov na zastavenie 

pohybu brány a garáţových vrát a tieţ aj signalizačnú diódu pre pohyb brány 

a garáţových vrát. 

 

4.2.2 Popis pinov 

V module SM1426 je potrebné nastaviť vhodne prúdy, aby sa motor neprehrial. 

Nastavujeme pridruţný, menovitý a maximálny prúd. Hodnoty sú uvedené v Tabuľka 5. 

 

Tabuľka 5: Typy prúdov pre krokové motory 

TYP PRÚDU PM55L048 (BRÁNA) PM35L048 (GARÁŽ) 

Pridrţný 50 [mA] 100 [mA] 

Menovitý 600 [mA] 300 [mA] 

Maximálny 800 [mA] 400 [mA] 

 

Pridrţný prúd bol nastavený na najniţšiu hodnotu, pri ktorej si brána a garáţové 

vráta zachovávajú svoju polohu.  

Menovitý prúd bol nastavený tak, aby sa brána a garáţové vráta dokázali 

v celom rozsahu bez problémov pohybovať. 

Maximálny prúd bol nastavený tak, aby neprekročil menovitú hodnotu prúdu 

motora. 
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Zobrazené len vyuţité piny pre jednoduchú ukáţku funkčnosti modelu brány 

a garáţových vrát viď. Tabuľka 6. 

 

Tabuľka 6: Popis vstupných a výstupných pinov PLC 

Poradie na kábli Názov Modul Pin PLC 

1. 24 V BR9300 2.5 

20. GND BR9300 2.6 

3. dioda gar. DO9322 1.1 

22. dioda br. DO9322 2.1 

26. tl.zavri gar. DI9371 2.3 

8. tl.otvo.gar. DI9371 1.4 

27. tl.stop gar. DI9371 2.4 

9. tl.zavri br. DI9371 1.5 

28. tl.otvo.br. DI9371 2.5 

10. tl.stop br. DI9371 1.6 

29. kon.dolny SM1426 2.1 

30. kon.horny SM1426 1.1 

31. mot.gar. A SM1426 1.3 

13. mot.gar. A´ SM1426 2.3 

32. mot.gar. B SM1426 1.4 

14. mot.gar. B´ SM1426 2.4 

33. kon.lavy SM1426 1.1 

15. kon.lavy-H SM1426 1.2 

34. kon.pravy SM1426 2.2 

16. kon.pravy-H SM1426 2.1 

35. mot.br. A SM1426 1.3 

17. mot.br. A´ SM1426 2.3 

36. mot.br. B SM1426 1.4 

18. mot.br. B´ SM1426 2.4 
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5 RIADENIE OSVETLENIA 

5.1 Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie je súčasťou takmer kaţdej ulice, či uţ v meste alebo na dedine. 

Z toho vyplýva, ţe som sa rozhodla spraviť model verejného osvetlenia aj na modely 

inteligentného domu. Verejné osvetlenie je riadené PLC a to tak, ţe sa automaticky 

zapne a vypne v presne určený čas, ktorý si zadáme na obrazovke. Znázornená logika 

pripojenia verejného osvetlenia na PLC viď. Obrázok 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 20: Návrh verejného osvetlenia 
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5.2 Vonkajšie osvetlenie 

Vonkajšie osvetlenie je základnou súčasťou kaţdej záhrady alebo dvora inteligentného 

domu. Jeho hlavnou funkciou je osvetlenie okolia. Existujú rôzne typy vonkajšieho 

osvetlenia, ale pre môj model inteligentného domu som si zvolila dva typy. Prvý typ 

vonkajšieho osvetlenia reaguje na intenzitu svetla a druhy typ je určený pre snímanie 

pohybu. 

5.2.1 Reagujúce na intenzitu vonkajšieho svetla 

Základnou súčiastkou tohto zapojenia je fotorezistor, ktorý nám v závislosti na intenzite 

svetla mení svoj odpor. Keďţe odpor fotorezistora s intenzitou osvetlenia klesá, 

spôsobilo by to, ţe v úplnej tme by nám osvetlenie nesvietilo. Z toho dôvodu tento 

problém budem riešiť pomocou software, aby som dosiahla poţadovaný opačný jav. 

Nato som vyuţila analógový vstup, ktorý pracuje v rozsahu 0V aţ 10V, a preto som 

musela pouţiť napäťový delič, ktorý mi zmenší napätie. Pomocou analógového vstupu 

prijímam informácie do automatu o meniacom sa odpore. To potom softwarovo 

vyhodnotím a pošlem na analógový výstup, ktorým budem ovládať osvetlenie.  

Znázornená logika pripojenia vonkajšieho osvetlenia chodníka na PLC viď. Obrázok 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 21: Návrh vonkajšieho osvetlenia chodníka 
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5.2.2 Reagujúce na pohyb 

Hlavný princíp riadenia osvetlenia reagujúceho na pohyb je senzor pohybu PIR. Senzor 

budem napájať menším napätím preto som musela pouţiť analógový výstup, ktorého 

napätie je nastavené na 5V. Keďţe toto osvetlenia bude umiestnené nad dvere domu a je 

zbytočné, aby svietilo cez deň, preto vyuţijem informáciu o svetle z fotorezistora 

a softwarovo nastavím aby mi tieto svetlá svietili iba v noci.  

Ak senzor detekuje pohyb, tak mi na výstup pošle napätie 3V. Z dôvodu malého 

prúdu som si zvolila, ţe pre detekciu 3V pouţijem analógový napäťový vstup. Ak mi 

príde signál z analógového vstupu tak v programe pošlem logickú jednotku na digitálny 

výstup, ktorý mi zapne svetlo nad dverami. Znázornená logika pripojenia vonkajšieho 

osvetlenia dverí na PLC viď. Obrázok 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 22: Návrh vonkajšieho osvetlenia dverí 
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5.3 Vnútorné osvetlenie 

Osvetlenie vo vnútri inteligentného domu by malo byť čo najmenej náročné pre 

uţívateľa. V modely inteligentného domu je preto navrhnuté  vnútorné osvetlenie, ktoré 

je ovládane buď, manuálne alebo riadene pomocou obrazovky.  

Celý princíp vnútorného osvetlenia je riešený pomocou softwaru, ktorý mi na 

základne programu posiela informácie na analógový výstup automatu, ktorým riadim 

svetlá v dome. Znázornená logika pripojenia vnútorného osvetlenia na PLC viď. 

Obrázok 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 23: Návrh vnútorného osvetlenia 
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6 ALGORITMUS A POPIS RIADENIA 

V tejto kapitole popíšeme algoritmus a popis programu pre riadenie modelu 

inteligentného domu. Program bol vytvorený v prostredí Automation Studio. Ako 

programovací jazyk som si zvolila jazyk C. Tento jazyk síce nie je normovaný pre PLC 

zariadenia, ale je beţne pouţívaný v praxi. Pouţíva sa tieţ štruktúrovaný jazyk, ale pre 

moju bakalársku prácu som si zvolila jazyk C aj z toho dôvodu, ţe som sa s ním stretla 

v minulosti. Program bol rozdelený na viac častí. Kaţdá časť je nezávislá na sebe to 

znamená, ţe pri ovládaní vnútorných svetiel nie je podmienka, aby museli fungovať aj 

vonkajšie, čo mi vlastne robí program modulárnym. Taká to vlastnosť programu mi 

umoţnila postupne testovať jednotlivé podielové časti z celkového modelu domčeka. 

Ako prvé som sa zamerala na tvorbu programu pre vnútorné osvetlenie. Potom 

nasledovalo vonkajšie osvetlenie, model závlahy, bránka, garáţ a nakoniec ešte 

vizualizácia. 

6.1 Program pre riadenie a popis vnútorného osvetlenia 

Hardwarová konštrukcia vnútorného osvetlenia pozostáva z troch LED diód. Kaţdá 

dióda je umiestnená v jednej z troch miestností. Na ovládacom paneli sa nachádzajú tri 

tlačidlá. Kaţdé z tlačidiel je určené pre jednotlivú miestnosť. Program je spravený tak, 

ţe si pouţívateľ môţe na obrazovke nastaviť intenzitu osvetlenia v rôznych 

miestnostiach alebo prepnutím prepínača.   

Algoritmus programu: 

- program sa začne inicializačnou časťou, ktorá nastaví všetky analógové 

výstupy ktoré ovládajú LED diódy v kaţdej miestnosti na hodnotu 0V. To 

znamená ţe búdu po zapnutí programu vypnuté,  

- postupujeme ďalej na cyklickú časť, kde sme si nastavili cyklickú triedu 

100ms. To znamená, ţe kaţdých 100ms sa vykonáva program. Hlavnú časť 

programu tvorí funkcia RF_TRIG. Táto funkcia sa nachádza v kniţnici 

standart ktorú som musela pridať do Libraries. Túto kniţnicu ďalej 

vyuţijeme pri pouţití časovačov TON.  Funkcia RF_TRIG rozoznáva 

nábeţnú hranu a dobeţnú hranu z premennej typu BOOL. Jeden 

z parametrov funkcie je parameter CLK, ktorý skúma vstupný signál zatiaľ 

čo druhý parameter Q je natavený na logickú hodnotu v závislosti na prvom 

parametri. Toto nám umoţňuje riadiť vypnutie LED diódy nezávislé na 

polohe prepínača. Ak je nastavená hodnota intenzity osvetlenia na obrazovke 

na inú hodnotu ako je hodnota 0, tak pri prepnutí prepínača LED dióda 

zhasne a pri ďalšom prepnutí sa rozsvieti naplno. Na kaţdú miestnosť je 

pouţitá nová funkcia pretoţe sa nesmú ovplyvňovať. To umoţňuje 
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pouţívateľovi vysoký komfort z riadenia svetiel v inteligentnom dome. 

Vývojový diagram je priloţený v prílohe 1. 

6.2 Program pre riadenie a popis vonkajšieho osvetlenia 

Hardwarová konštrukcia vonkajšieho osvetlenia je rozdelená do troch častí. Prvú časť 

tvorí verejné osvetlenie zloţené z troch diód, ktoré sú zapojené paralelne. Druhá časť je 

osvetlenie chodníka k domu. Chodník tvorí paralelné zapojenie šiestich diód 

ovládaných analógovým výstupom, ktorý je závislý na hodnotách fotorezistora. 

Fotorezistor je zapojený do napäťového deliča napájaného 24V z digitálneho výstupu. 

Napäťový delič je  pouţitý z toho dôvodu, aby sme dokázali privádzať vstupný signál 

do analógového vstupu v rozsahu od 0 do 10V. Čím sme vyuţili celý rozsah 

analógového vstupu. Poslednú časť vonkajšieho osvetlenia tvorí zapojenie s pouţitím 

PIR senzora, ktorý detekuje prítomnosť človeka. Nato sme pouţili jednu LED diódu, 

ktorú sme umiestnili nad dvere z praktického vyuţitia. Vonkajšie osvetlenie je riadené 

automaticky na závislosti od denného osvetlenia, ale pouţívateľ môţe nastaviť hodinu 

kedy sa zapne a vypne verejné osvetlenie, ktoré tieţ ovplyvňuje chodník a svetlo nad 

dverami. 

Algoritmus programu: 

- program začína podobne ako aj pri vnútornom osvetlení inicializačnou 

časťou. V tejto časti si nastavujeme počiatočné podmienky pri spustení 

programu a nielen pri spustení, ale niektoré drţia svoju hodnotu počas 

celého programu. Najprv si nastavíme hodnotu +5V na analógovom výstupe, 

čo vlastne tvorí napájacie napätie pre PIR senzor. Digitálny výstup 

nastavíme na logickú 1 čo zabezpečuje +24V pre napäťový delič.  Ďalej sme 

si nastavili vypnutie všetkých LED diód ako počiatočnú hodnotu po spustení 

programu. Tieţ sme tam nastavili aj prednastavený čas nočného reţimu, 

ktorý môţe pouţívateľ neskôr nastaviť podľa vlastných poţiadaviek,  

- cyklická časť je nastavená na cyklickú triedu 100ms. Dôleţitú časť programu 

nám tvorí funkcia RTC_gettime, ktorá nám získava hodnotu reálneho času 

a dátumu zo systému PLC. Táto hodnota sa uloţí do RTCtime_struct 

štruktúry, ktorá je zloţená z roku, mesiaca, dňa, hodiny, minúty, sekundy a 

milisekundy v dátovom type UINT. Nemuseli sme v tomto prípade pridávať 

špeciálnu kniţnicu, lebo uţ bola implementovaná do základného programu. 

- Program začína volaním funkcie RTCgettime. Túto funkciu vyuţívam 

v podmienkach pre zvolenie reţimu spolu s hodnotami z fotorezistora. 

Program zahrňuje tri hlavné reţimy a to denný reţim, nočný reţim a reţim 

šera.  

Denný reţim – volí sa na základe hodnôt z fotorezistora. Na základe testovania 

rôznych svetelných podmienkach som si určila hranicu intenzity jasu, ktorá sa ešte 
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pokladá za deň. Ďalším parametrom pri volení tohto reţimu je pouţívateľom nastavený 

nočný reţim, ktorý určuje od ktorej hodiny do ktorej hodiny je pevne nastavený tento 

reţim. Logicky je v tomto reţime vypnuté celé vonkajšie osvetlenie. 

Reţim šera – vychádza z rovnakej podmienky ako denný reţim len s tým 

rozdielom, ţe reţim šera je určený do prechodu medzi dňom a nocou. V tomto reţime je 

verejné osvetlenie vypnuté a rovnako aj osvetlenie nad dverami modelu domčeka. 

Intenzita osvetlenia chodníka je v tomto reţime priamoúmerná meniacim sa hodnotám 

fotorezistora. Hodnota jasu osvetlenia chodníka vychádza zo stavu kedy LED diódy 

vôbec nesvietia aţ do stavu, kedy svietia plným jasom a v tomto bode prechádza 

program plynule do nočného reţimu. 

Nočný reţim – tento reţim nastáva od hodiny, ktorú si nastaví pouţívateľ aţ do 

hodiny, kedy je pouţívateľom nastavený deň. Je aktívny počas celej noci a je len 

čiastočne závislý na hodnote fotorezistora. Je to z toho  dôvodu, ţe v mojom riešení som 

počítala aj s prípadom, kedy by mohol byť fotorezistor osvetlený, čo by spôsobilo 

prepnutie do iného reţimu. Počas nočného reţimu funguje aj osvetlenie nad dverami, 

ale len v prítomnosti osoby, o čo sa mi stará PIR senzor umiestnený vedľa dverí. 

Vývojový diagram je priloţený v prílohe 1.   

6.3 Program a popis pre závlahu trávnika 

Model závlahy trávnika uţ bol na modely domčeku navrhnutý v predchádzajúcej 

bakalárskej práci. Mojou úlohou bolo znovu oţivenie tohto modelu. Zamerala som sa 

hlavne na základné ovládacie prvky a predvedenie funkčnosti jednotlivých častí 

modelu. Základnou riadiacou jednotkou hardwaru je mikroprocesor ATmega16, ktorý 

určuje smer závlahy trávnika. Ďalšiu časť hardwaru tvoria LED diódy pre 

rozprašovanie, ktoré sú netypicky umiestnené aj na streche garáţe. Časť závlahy tvoria 

aj ďalšie LED diódy, ktoré sú umiestnené do kruhu, a ich rozsvietenie určuje smer. 

V strede kruhu je umiestnená väčšia dióda, ktorá mení svoj jas na základe veľkosti 

tlaku. Ak je tlak v norme tak svieti LED dióda v príslušnom smere. Ak je tlak väčší ako 

normálny, tak sa rozsvieti signalizačná červená dióda v príslušnom smere a je nutné 

zmenšiť tlak.   

Algoritmus programu: 

- inicializačná časť nastavuje počiatočný smer závlahy na smer nula,  

- na začiatku cyklickej časti sa vţdy obnoví časovač, ktorý zabezpečuje zmenu 

smeru závlahy v určitý čas. Ďalej som program spravila ako typický stavový 

automat. Jednotlivé stavy sú si podobné s tým rozdielom, ţe v stave nula sa 

navyše spúšťa rozprašovanie. Preto popíšem len jeden stav a to práve stav nula. 

Na začiatku stavu posielam cez digitálny výstup logické hodnoty 0 alebo 1 do 

mikroprocesoru. Kombinácie logických úrovní pre digitálny výstup, ktoré 

mikroprocesor spracováva a jeho výsledkom sú rozsvietené diódy v danom 
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smere viď. Tabuľka 2. Dôleţitá je tieţ aj informácia o veľkosti tlaku vody. V 

Tabuľka 3  sú hodnoty napätia pre príslušné smery tak, aby tlak neprekračoval 

dovolenú hranicu a nerozsvietil červené LED 3 diódy. V programe ďalej 

nasleduje podmienka ktorá skúma, či časovač uţ do časoval. V tejto podmienke 

sa zároveň spúšťa rozprašovanie, ktoré neguje predchádzajúcu hodnotu. Pokiaľ 

do časoval tak stavový automat prejde do ďalšieho stavu. Vývojový diagram je 

priloţený v prílohe 1.      

6.4 Program pre riadenie a popis modelu brány 

Podobne ako model závlahy tak aj model brány bol uţ na domčeku navrhnutý. Mojou 

úlohou pri modely brány bolo sprevádzkovať motor PM55L048 pomocou SM1426 

modulu. Podobne ako aj pri závlahe som sa zamerala len na jednoduché 

sprevádzkovanie modelu, ktorý splňuje iba základnú funkčnosť. Hardware modelu 

bránky sa skladal uţ zo spomínaného motora, ktorý tvoril hlavnú úlohu pohybu brány. 

Konštrukcia bránky bola zhotovená zo stavebnice Merkúr. Zastavenie bránky bolo 

realizované cez sériu dvoch koncových spínačov na oboch stranách bránky a tieţ aj 

pomocou tlačidla stop. Jeden zo spínačov bol odtrhnutý od modelu a z tohto dôvodu 

som ho musela opravovať. Ovládanie otvárania a zatvárania bránky je riadené cez 

tlačidlá. Nachádza sa tam tieţ aj signalizačná dióda, ktorá signalizuje bránku v pohybe. 

V predchádzajúcom modely bola riešená aj bezpečnosť na princípe optickej závory, 

ktorú som ale neobnovila z dôvodu nesprávneho plnenia svojej funkcie. Vývojový 

diagram je priloţený v prílohe 1.   

Algoritmus programu:  

- po pridaní modulov SM1426 do konfigurácie a nastavení správnych 

parametrov pre motor sa mi automaticky vytvorila pracovná osa gAxis, ktorá 

obsahuje ďalšie parametre pre pohyb motora. V týchto parametroch bolo 

nutné aktivovať vstupný level na high, to znamená, ţe všetky parametre 

obsiahnuté v štruktúre level som nastavila na ncACTIV_HI,  

- pre riadenie modelu bránky som pouţila príklad, ktorý ponúka Automation 

Studio. Tento príklad som musela modifikovať pre moje potreby,  

- v inicializačnej časti som nastavila ukazovateľ na moju pracovnú osu gAxis. 

Rýchlosť otáčok, akceleráciu a spomalenie motora som nastavila pre potreby 

pohybu bránky,  

- v cyklickej časti som skontrolovala, či sú všetky premenné nastavené na 

moju pracovnú os. Preštudovala som si program pre správnu funkciu, to 

znamená, ţe som si skontrolovala či je nastavenie motora na domovskú 

pozíciu správne a či je bezchybne zapnutý regulátor. 
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- Program sa zastaví v stave STATE_READY, kde čaká na príkaz 

pouţívateľa. Túto časť som zmenila tak, aby zareagovala na tlačidlo pre 

otvorenie bránky alebo na tlačidlo pre zatvorenie bránky. Po stlačení tlačidla 

zmení stav na STATE_JOG_POSITIVE alebo STATE_JOG_NEGATIVE. 

V príslušných stavoch sú v podmienke pridané koncové spínače a tlačidlo 

stop bránka, ktoré zmení stav na STATE_HALT, ktorý bránku ihneď zastaví 

a opäť prejde do stavu STATE_READY. Vývojový diagram je priloţený 

v prílohe 1. 

6.5 Program pre riadenie a popis modelu garážových vrát 

Tento model bol skonštruovaný spoločne s modelom bránky. Garáţ je spolu s domov 

vyrobená z dreva. Princíp ovládanie je teda dosť podobný len bol pouţitý motor typu 

PM35L048. V tomto modely som sa nestretla so ţiadnymi závaţnejšími problémami 

ktoré by mali ovplyvniť funkčnosť modelu, ale optickú závoru som z dôvodu nepouţitia 

pri bránke, tieţ vynechala. Mechanizmus garáţových vrát má chybu pri zatváraní a to 

takú, ţe pri pomalšom zatváraní nezopne spínač aj keď  uţ sú garáţové vráta zatvorené 

a to spôsobí odvíjanie lanka. Tento problém som sa pokúsila vyriešiť zvýšením 

rýchlosti.  

Algoritmus programu: 

- v tomto programe som tieţ vyuţila príklad z prostredia Automation Studio. 

Princíp činnosti programu je dosť podobný aţ na pouţitie iných koncových 

spínačov  tlačidiel na ovládanie. Vývojový diagram je priloţený v prílohe 1. 

6.6 Program pre riadenie a popis vizualizácie 

Základom kaţdej dobrej vizualizácie je jednoduchosť jej ovládanie pre pouţívateľa. 

Z toho dôvodu som vytvorila jednoduchú vizualizáciu pre riadenie modelu 

inteligentného domčeka.  

Moja vizualizácia obsahuje: 

- inicializačnú stránku – táto stránka sa objaví na 10s po zapnutí automatu. Je 

tam názov bakalárskej práce a obrázok modelu inteligentného domčeka. 

Vyuţila som nato funkciu CurrentDatapoint a ChangeDatapoint. Pre tieto 

funkcie som si vytvorila jednoduchý program, ktorý zabezpečuje funkčnosť 

úvodnej inicializačnej stránky a následne prehodí na plný náhľad, 

- plný náhľad – je to v podstate pôdorys celého modelu inteligentného 

domčeka. Na tejto stránke sú prehľadne zobrazené všetky časti mojej práce,  
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- izba 1 – na tejto stránke je detail izby, kde je moţné nastaviť úroveň jasu 

vnútorného osvetlenia, čo je moţné vidieť aj vo vizualizácií. Rovnako sú 

riešené aj stránky s Izbou 2 a Izbou 3, 

- nastavenia – na tejto stránke sú zobrazené informácie o sieťových 

nastaveniach, aktuálnom reálnom čase ktorý je moţné meniť. Ďalej si tam 

môţe pouţívateľ nastaviť začiatok a koniec nočného reţimu s presnosťou na 

sekundy. Zobrazujú sa tam informácie napäťových hodnotách analógových 

vstupov a výstupov. Je tu tieţ moţnosť povoliť alebo zakázať pouţívanie 

hardwarových tlačidiel pre ovládanie vnútorného osvetlenia. Nastavenie jasu 

a kontrastu displeja a aj jeho kalibrácia. Tieţ sú tam zobrazené analógové 

vstupy z potenciometrov a ich stavy, 

- SDM – prehľadné zobrazenie aktuálneho stavu PLC formou HTML stránky. 

Algoritmus vizualizácie zasahuje do všetkých programov od vnútorného 

osvetlenia aţ po riadenie brány. V nasledujúcej časti vysvetlím funkčnosť vizualizácie 

vo všetkých programoch. 

Vnútorné osvetlenie: Do kaţdej izby som vo vizualizácií umiestila posuvník, 

ktorý je prepojený s premennou, ktorá mi riadi analógový výstup pre LED diódu 

vnútorného osvetlenia a to zmenou polohy posuvníka  na obrazovke. V izbe sa tieţ 

nachádza vizualizácia LED diódy, ktorá má viac svetelných odtieňov v závislostí na 

hodnote premennej určujúcej jas. 

Vonkajšie osvetlenie: Do programu som z dôvodu vizualizácie pridala ďalšie 

premenné, aby som mohla zobraziť reálne hodnoty z výstupu fotorezistora a PIR 

senzora, a zo vstupného napätia PIR senzora. Ďalej boli vytvorené premenné pre 

ukladanie reálneho času kedy začína a končí nočný reţim z dôvodu jednoduchého 

porovnávania hodnôt určujúce podmienku denného reţimu.   

Závlaha trávnika: V závislostí na veľkosti tlaku som vytvorila 3 polia 

premenných pre reálnu vizualizáciu modelu závlahy. Kaţdé pole obsahuje 8 prvkov. 

Tieto polia som vytvorila za účelom prehľadného zobrazenia stavov diód vo 

vizualizácií. Prvé pole je pole modrých diód určujúcich smer. Druhé pole je pole 

modrých diód zobrazujúcich normálny tlak v danom smere a tretie pole je pole 

červených diód, ktoré signalizujú vysoký tlak. Rozprašovanie je priamoúmerné 

reálnemu stavu rozprašovania. 
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7 ZÁVER 

Prvou časťou mojej bakalárske práce bolo spraviť literárnu rešerš o riadení 

inteligentných rodinných domov. Mojím cieľom pri splnení tohto zadania bolo nielen 

zohľadniť aktuálne poţiadavky na riadiace systémy, ale poukázať aj na zvolenie 

vhodnej aplikácie softwaru pre čo najjednoduchšiu aktualizáciu jednotlivých funkcií a  

ďalšiu modernizáciu riadiacich systémov.  

Druhou časťou bolo zoznámiť sa so stávajúcim modelom inteligentného domu 

a tieţ aj s PLC a jeho vývojovým prostredím. PLC, ktoré som dostala, bolo vyrobené od 

firmy B&R. Tento typ automatov som zo začiatku vôbec nepoznala, ale učením 

a spoznávaním vývojového prostredia Automation Studia, som sa na ňom postupne 

naučila robiť. Pri zoznámení sa s modelom inteligentného domu som dokázala oţiviť 

model zavlaţovania, bránky a garáţových vrát. 

V tretej časti mojej práce som vylepšila model inteligentného domu o vonkajšie 

a vnútorné osvetlenie. Vonkajšie svetlá fungujú na princípe intenzity vonkajšieho jasu, 

na detekcii ľudského tela a na nastavení verejného osvetlenia. Vnútorné svetlá sú 

ovládané pomocou PLC, ale aj cez ovládací panel na ktorom sa nachádzajú prepínače. 

Výsledkom mojej bakalárskej práce je funkčný model inteligentného domu, ktorý 

zahrňuje: model závlahy, model bránky a garáţových vrát a inteligentné osvetlenie. 

K tomuto je spravená aj vizualizácia, ktorej obsahom je zobrazenie pôdorysu 

inteligentného domu a jeho okolia ako aj jeho ovládanie.   
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ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK 

°C   stupeň Celzia, jednotka teploty 

Ω   Ohm, základna jednotka elektrického odporu v sústave SI 

A    ampér, základná jednotka prúdu v sústave SI 

ABB      ASEA Brown Boveri 

AI    analog input 

AO    analog output 

AS          Automation Studio 

B&R    Bernecker and Rainer 

CAN    Controller Area Network 

CLK       Clock 

DC     Direct Current, jednosmerný prúd 

DI     digital input 

DO     digital output 

GSM     Global System for Mobile Communications, štandard mobilných komunikácií 

HTML    HyperText Markup Language    
IEX         Irish Enierprise Ecchange 

INT         Integer 

I/O          Input/Output 

KB          Kilo Byte 

LCD     Liquid Crystal Display, displej z tekutých kryštálov 

LED     Light-Emitting Diode, dióda emitujúca svetlo 

MB         Mega Byte 

mm     milimeter 

ms     milisekunda 

PDA     Personal Digital Assistant, osobný digitálny pracovník 

PIR         Pasive Infrared 

PLC     programmable logic controller 

PP481     Power Panel 481 

SDM      Systém Diagnostic Manager 

SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory 

SI     Systeme International 

SMS     Short Message Service, krátka textová správa 

SRAM    Static Random Access Memory 

TFT        Thin-film transistor 

UINT      Unsigned Integer 

V      volt, základna jednotka napätia v sústave SI 

VGA       Video Graphics Array 

Viď.        vidieť 

WiFi     Wireless Fidelity, štandard bezdrôtového prenosu dát 

X2X        X to X link 
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