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Abstrakt:

Práce pojednává o řízení inteligentního domu. Dělí se na tři části. První část pojednává o 
obecné teorii inteligentních domů. Druhá část popisuje teoretický rozbor problému. Poslední 
část se zabývá samotnou realizací.

Abstract:

The work deals with building controlling system. It can be divided into three parts. First 
part  describe general theory of smart houses. Second part  analysing the task. Last part  is 
realization about.
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Úvod

Inteligentní  domy  se  začínají  objevovat  stále  častěji.  Stále  častěji  se  mluví  o  domácí 

automatizaci. Jak takovéto systémy fungují? Je možné je vyrobit doma?

Domácí automatizace a inteligentní domy dnes nezapínají jen pračky na nízký tarif. Stávají se 

stále komplexnějšími systémy kombinujícími zvýšení pohodlí, bezpečnosti, zábavu a navíc 

snížení nákladů na energie.

Starají se o osvětlení, včetně regulace intenzity, o vytápění a větrání. Poskytují úložný prostor 

pro filmotéku, hodiny hudby a veškeré rofinné fotografie.

S rozmachem technologií není problém se k inteligentnímu domu připojit pomocí chytrého 

telegonu a  prohlížet si třeba fotky z dovolené a přitom máte pod kontrolou celý byt včetně 

dění kolem, které můžete pozorovat pomocí instalovaných IP kamer.
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 1 Teorie inteligentních domů

V této  kapitole  jsou  popsány funkce,  možnosti  a  řešení  v  současnosti  nabízených  řešení 

inteligentních domů.

 1.1 Motivace pro vývoj inteligentích domů

V současné době tzv. inteligentní domy přestávají být výsadou bohatých a díky technickému 

pokroku a snižujícím se cenám spotřební elektroniky získávají oblibu u široké veřejnosti.

Důvodem neustálého vývoje a rozšiřující se nabídky v domácí automatizaci jsou zvyšující se 

požadavky na životní úroveň.

Tři nejdůležitější požadavky které jsou více či méně u jednotlivých nabízených řešení splněny 

jsou zvýšení komfortu bydlení, zvýšení bezpečnosti (ať už z pohledu osobní bezpečnosti tak z 

pohledu zabezpečení majetku) a finanční úspora.

Dalšími  důvody proč  jsou  inteligentní  řešení  domů  atraktivní  je  snazší  přístup  k  zábavě 

(hlavně multimédiím) či ovládání několika spotřebičů stisknutím jediného tlačítka.

Častým příkladem ovládání několika spotřebičů jedním tlačítkem je: při zapnutí televize se 

vám také spustí zesilovač, zatáhnou rolety, případně ztlumí osvětlení.[1,2]
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 1.2 Současná řešení

Inteligentí  domy  nabízí  mnoho  firem.  Některé  nabízí  jednotlivé  komponenty  a  některé 

kompletní realizace "na klíč".

Nabízené systémy jsou mnohdy velmi komplexní a vysoce sofistikované. To se také odráží v 

pořizovací ceně. Pořizovací ceny se dnes pohybují od půl milionu korun [3] v závislosti na 

požadavcích, ceně a množství použitých čidel, a spotřebičů. Neméně se v ceně odráží celková 

koncepce systému.

Typy systémů jsou v podstatě dva. První typ je jednodušší a také levnější. Jedná se o přímé 

propojení příslušného čidla a zařízení či akčního členu. Tento systém se dá vytvářet i postupně 

a dají se snadno nahrazovat či přidávat jednotlivé čidla a regulátory. Další výhodou je imunita 

proti celkovému výpadku systému. [4].

Druhý typ systému je mnohem sofistikovanější a preferovanější. Je vytvořen pomocí řídící 

jednotky k níž jsou připojeny veškeré čidla a zařízení. Takovýto systém nabízí více funkcí 

například možnost regulace na základě dat z více čidel či dokonce na základě již minulých 

měření.  U  regulace  teploty  pomocí  vytápění,  větrání  a  klimatizace  lze  počítat  nejen  s 

teplotami přímo měřenými ať už vně či uvnitř domu, tak s tepelnou kapacitou či rozdílem 

teplot  mezi  jednotlivými  místnostmi.  Další  možností  tohoto  typu  systému  je  dlouhodobé 

sledování parametrů jako je průměrná teplota, spotřeba energií, doba topení za jednotku času 

a další.

V praxi je možné tyto typy kombinovat, přičemž jednodušší řešení použijeme tam, kde není 

potřeba  například  hodnoty dlouhodoběji  zaznamenávat,  tam kde by bylo  problematické  z 

jakéhokoliv důvodu natáhnout kabeláž (jsou možnosti využití i bezdrátových technologií) a 

nebo prostě tam, kde se tímto ušetří.

Příležitostí k řízení je v každém domě či byte mnoho, zde je několik příkladů rozdělených do 

několika kategorií.
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 1.2.1 Pohodlí, komfort

Ovládání  intenzity  světel.  Zde  pár  příkladů:  tlumené  osvícení  cesty  na  záchod  v  noci. 

Regulace intenzity vnitřního osvětlení v závislosti na intenzitě vnějšího osvětlení, kdy by se 

nemělo stát že po příchodu do místnosti z exteriéru z přímého slunečního světla by vám přišla 

příliš tma uvnitř. Na druhou stranu když je venku málo světla nebo tma, tak je v místnostech 

osvětlení tlumené, aby nebyly zbytečně zatěžovány oči.

Regulace teploty. Řízení teploty je možné provádět více způsoby a tak v závislosti na vnějších 

podmínkách lze volit vytápění, větrání či klimatizaci. Větrání a vytápění se používá hlavně 

když je vnější teplota nižší než vnitřní, kdežto klimatizace se z principu využívá v případě že 

vnější teplota je vyšší  než vnitřní.  Větrání nemusí probíhat pouze když je potřeba teplotu 
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Obr. 1: Inteligentní domy bývá možno kontrolovat pomocí dálkových ovladačů či chytrých  
telefonů [2]



snížit,  ale  například  když  je  v  místnosti  vysoká  koncentrace  oxidu uhličitého.  V případě 

větrání je ztlumeno topení, aby se snížily tepelné ztráty. 

Automatický  budík.  Ráno  když  má  zvonit  budík  se  začně  pomalu  rozsvěcovat  světlo  či 

roztahovat žaluzie, přitom začíná hrát oblíbená melodie. Dalšími možnostmi jsou například 

propojení  s  dalšími  spotřebiči  jako  je  například  kávovar.  Když  ráno  vstanete,  již  máte 

připravenou čerstvou kávu. Obdobnou automatizaci lze využít i při jiných příležitostech jako 

je návrat z práce, kdy se dům vyhřeje na požadovanou teplotu jen krátce před tím, než přijdete 

a do té doby jen temperuje tj. udržuje nižší teplotu.

Upozornění na poštu. Může být implementováno jak pro klasickou poštu tak pro digitální. 

Může být implementováno mnoho funkcí, které zvyšují pohodlí osob užívajících inteligentní 

byt či dům. 

Výrazné  zvýšení  komfortu  bydlení  je  způsobeno  skutečností,  že  systém  buď  potřebuje 

minimální  obsluhu  a  nebo  u  komplexnějších  systémů  je  dbáno  na  snadnost  obsluhy.  K 

nastavení se využívá osobních počítačů,  dálkových ovladačů, tabletů či  chytrých telefonů. 

[1,2]

 1.2.2 Zabezpečení

Přehled  o  chodu  domácnosti.  Využívání  požárních  čidel,  alarmů či  kamerových  systémů. 

Nestandartní  události  (narušení  objektu,  snížení  teploty  v  akváriu,  výpadek  elektrického 

proudu) mohou být oznámeny pomocí SMS zpráv.

Při  odchodu  posledního  člena  domácnosti  systém může  přejít  do  úsporného  režimu,  kdy 

udržuje nižší teplotu, zatáhne žaluzie, vypne určené zásuvky, pozhasíná světla a zapne alarm.

Během delší  nepřítomnosti  (dovolená,  ...)  systém může simulovat  přítomnost  lidí  pomocí 

"náhodného" rozsvěcování světel v místnostech a spouštění některých spotřebičů například 

rádia či televize.

Dalšími možnostmi je využívání IP kamer pro kontrolu dění v bytě, například u bazénu a 
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podobně. Nebo domovní telefon umožňující nejen komunikaci v rámci bytu či telefonné sítě, 

ale třeba otevření vchodových dveří. [2]

 1.2.3 Úspora

Důležitou motivací kromě komfortu a bezpečnosti pro zavádění inteligentních domácností je 

právě úspora energií, jejichž ceny i spotřeba stále narůstají.

Úspora v osvětlení. Regulací intenzity osvětlení různými způsoby lze snížit spotřebu energie. 

Vhodno kombinací je využívání automatických rolet a regulaci intenzity osvětlení, kdy se 

využívají  hlavně  rolety a  vysoká  intenzita  osvětlení  v  případě  že  je  venku  hodně  světla. 

Ztlumené osvětlení se využívá v případě že je venku světla málo či tma. Úspory v osvětlení 

lze dosáhnout i využitím svítidel s nižším příkonem, které se mohou mít snadnou regulaci 

intenzity osvětlení. Příkladem mohou být LED svítidla u nichž, v některých případech, lze 
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měnit nejen intenzita, ale i barevné tóny osvětlení.

Zajímavou  možností  jsou  bezdrátový  vypínače,  které  mohou  být  nastavitelné,  že  mohou 

ovládat libovolné světlo či skupinu světel s různou intenzitou osvětlení. Takovéto vypínače 

vytváří úsporu při instalaci a lze ja umísti i třeba na sklo.

Stejně jako u osvětlení mohou být v případě nepoužívání vypínány spotřebiče.

Úspora  ve  vytápění.  Vytápění  představuje  nemelé  provozní  náklady každé  budovy.  Proto 

inteligentní domy využívají pokročilé algoritmy pro monitorování a regulaci spotřeby energií. 

Důležitým prvkem je možnost efektivní kombinace vytápění z různých tepelných zdrojů, jako 

jsou tepelná čerpadla, plynové či elektrické kotle, solární články, klimatizace, rekuperace a 

krby. V případě snížení vnější teploty nebo vpřípadě srážek systém může pozavírat okna, čímž 

opět dochází k úsporám energií. [2]

 1.2.4 Zábava

Díky  bezdrátovým  technologiím  lze  mít  přístup  k  rodiným  fotografiím,  nahrávkám  z 
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Obr. 3: Připojení k multimédiím pomocí iPad [2]



dovolených, hudbě, a dalším nejen uvnitč domu ale i v jeho blízkosti, například na zahradě.

Systém umožňuje  snadný  přístup  k  internetu,  filmům a  hudbě  ve  vysoké  kvalitě,  příjem 

rádiového i televiznícho vysílání. Vybrané pořady či seriály je možné nahrávat bez reklam pro 

pozdější přehrávání.

Díky multifunkčním tlačítkům je  zde  možnost  jedním tlačítkem spustit  přehrávání  filmu, 

ztlumení intenzity osvětlení, zataření žaluzií, zapnutí zesilovače nebo také spuštění projektoru 

a vysunutí promítacího plátna.

Zajímavou funkcí je i správa systému pomocí připojených zařízení jako jsou počítače, chytré 

telefony, iPad či iPhone. [1,2]

 1.2.5 Ekologie

Ekologie není ani tak motivací pro pořízení inteligentního domu, jako reklamní tah některých 

společností, aby zákazníci zvolili právě jejich řešení. Již byla zmíněna jako jedna z motivací 

úspora a snížení spotřeby energií, což je z dnešního pohledu ekologické jednání. Dá se tedy 

říci, že každý systém, který sníží spotřebu energie při zachování či dokonce přidání nových 

funkcí je ekologický.

Dalším ekologickým lákadlem je využívání alternativních zdrojů energií  ať už tepelné tak 

elektrické. K tomu mohou sloužit solární články, tepelná čerpadla, kolektory a další.

 1.3 Teoretický rozbor řešení

Řídíci  jednotka  inteligentnoho  domu  může  mít  různá  konstrukční  řešení  od  poměrně 

jednoduchých po složité.

 1.3.1 Mikrokontroler

Nejjednodušším  konstrukčním  řešením  řídící  jednotky  je  použití  mikrokontroleru, 

programovatelného  hradlového  pole  nebo  ASIC  (zákaznický  obvod).  Takovéto  řešení  je 

dostačující pro realizaci jednoduchých řídících funkcí například topení. Jedná se Většinou o 
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monolitické sytémy, kdy není možné systém modifikovat či rozšiřovat.

 1.3.2 PLC

Složitější sytémy jsou založeny na PLC (programovatelný logický automat). Z konstrukčního 

hlediska  se  využívají  FPGA,  ASIC a  procesory  (např.  typ  ARM).  Tyto  systémy jsou  již 

modulární a programovatelné. Nastavení systému může být provedeno několika způsoby v 

závislosti na možnostech konkrétního systému.

Nejjednodušší způsob z pohledu konstrukčního (i když ne vždy nejsnadnější na obsluhu) je 

programování a nastavení systému přímo na řídící jednotce pomocí tlačítek, nastavení se pak 

zobrazuje na vestavěném displeji (nejčastěji LCD displej).

Z pohledu uživatele mnohem přívětivější způsob programování je propojení řídící jednotky s 
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Obr. 4: Řídící jednotka inteligentního domu založená na PLC - Honeywell [5]



počítačem pomocí  vhodné  sběrnice  (sériový  port,  USB,  ...)  a  systém  upravit  a  nastavit 

pomocí speciálního programu.

Metoda  programování  která  se  dnes  těší  velké  oblibě  je  připojení  řídící  jednotky do sítě 

internet či místní sítě a následné nastavení přes webové rozhraní. Výhodou této metody je 

vyšší pohodlnost, není potřeba instalovat žádné programy a také je možnost nastavit řídící 

jednotku vzdáleně tj. není potřeba být ve stejném bytě.

Systémy  využívající  PLC  mohou  mít  už  některé  pokročilé  funkce  jako  například 

zaznamenávání teplot a podobně. [5,6]

 1.3.3 Počítač

Nejsofistikovanějším řešením je použití počítače, nikoliv však osobního počítače.
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Obr. 5: Řídící jednotka inteligentního domu založená na PLC [2]
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Obr. 6: Řídící jednotka AMX NI-4100 [8]

Obr. 7: Řízení systému pomocíPC a iPhone



Toto řešení nabízí velmi pohodlné ovládání pomocí různých spínačů umístěných po bytě a 

nastavení přes grafické rozhraní pomocí počítače, například před web.

Tento systém bývá modulární a velmi snadno rozšiřitelný. Výhodou také je, že lze připojit 

velké množství periferií.

Řešení řídící jednotky pomocí počítače umožňuje nabídnutí multimediálních služeb jako je 

přehrávání hudby, videí, přístup k fotografiím, internetu a další.

Tento sytém nabízí díky vysokému výkonu nesrovnatelně větší počet funkcí než předchozí 

řešení. Na druhou stranu je o něco energeticky náročnější, což ale může být vykompenzováno 

účinějším řízením spotřeby energií.

 2 Návrh systému
Návrh  topologie  systému,  modularita,  funkce  jednotlivých  částí  a  komunikace  v  rámci 

systému i s uživatelem.

 2.1 Požadavky na systém

• Jednoduchost ovládání

• Minimální obsluha systému

• Grafické rozhraní pro komunikaci s uživatelem

• Řízení pomocí jednoduchých učících se algoritmů

• Modularita

• Použití univerzální sběrnice v systému

• Propojení ARM s PC pomocí USB

• Nízká cena řídící jednotky

• Jednoduchost
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 2.2 Návrh topologie systému

Při  řešení  topologie  je  třeba  přihlédnout  k  množství  a  druhu  prvků,  které  se  mohou 

zpracovávat data a vlastní komunikaci mezi řídící jednotkou a periferiemi (čidla, akční členy). 

Během návrhu byly zvažovány tři  různé topologie,  které  v různé míře splňovany kladené 

požadavky.

 2.2.1 Řídící jednotka pro nastavení

Topologie  systému,  kde  řídící  jednotka  slouží  pouze  k  nastavení  aktuálně  požadovaných 

hodnot,  je  co  do  topologie  nejsložitější.  Klade  však  nejnižší  nároky  na  samotnou  řídící 

jednotku.

Řídíci jednotka (v tomto případě reprezentovaná procesorem typu ARM) je pomocí sběrnice 

propojena s jednoduchými řídícími jednotkami. Tyto zjednodušené jednotky jsou v každém 

pokoji a pomocí různých sběrnic, dle typu připojených zařízení, jsou připojeny k čidlům a 

akčním členům.

V této topologii data proudí ze senzorů do zjednodušených řídících jednotek. Tyto mají dvě 
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Obr. 8: Topologie s řídící jednotkou pouze pro nastavení
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funkce: dle současných nastavení zpracují přijaté hodnoty a odešlou příslušně nastaví akční 

členy. Druhou funkcí je distribuce přijatých dat řídící jednotce. Řídící jednotka data ukládá a 

na základě těchto dat vytváří programy nastavení (kdy se má začít topit, jakou intenzitu mají 

mít  světla  a  podobně).  Aktuální  nastavení  pro  jednotlivé  pokoje  jsou  dle  vytvořeného 

harmonogramu jsou odeslány zjednodušeným řídícím jednotkám v pokojích.

Zjednodušené řídíci jednotky by mohly mít tlačítka a LCD displej, pomocí čehož by bylo 

možno okamžitě vidět současné nastavení, nebo jej dokonce měnit.

Hlavní  řídící  jednotku  by bylo  možné  nastavovat  pomocí  osobního  počítače  připojeného 

pomocí USB či ethernetu.

Při návrhu této topologie byla uvažována sběrnice I2C pro její snadnou adresovatelnost pro 

komunikaci řídící jednotky se zjednodušenými řídícími jednotkami. Nevýhodou použití této 

sběrnice  je  poměrně  krátký  dosah.  Podle  specifikace  má  tato  sběrnice  dosah pouhých 25 

metrů, což by v menším bytě bylo dostatečné, ale pro větší byt či dům by bylo potřeba zvolit 

jinou sběrnici.

 2.2.2 Řídící jednotka - ARM

Druhá topologie  využívá  jako řídící  jednotku procesor  typu ARM, k  němuž jsou pomocí 

vhodné  sběrnice  připojené  veškeré  periferie.  Zde  je  vidět  zjednodušení  topologie  oproti 

předchozímu případu.
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Obr. 9: Topologie s řídící jednotkou reprezentovanou procesorem typu ARM
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Při návrhu topologie byla uvažována sériová sběrnice SoftBUS, které je adresovatelná, řeší 

konflikty na sběrnici  a  je  rychlejší  než obdobné sběrnice.  Tato sběrnice by měla propojit 

periferie s řídící jednotkou.

Nevýhodou této topologie oproti  předchozí je,  že všechny periferie  musí komunikovat po 

stejné sběrnici tj. periferie musí být nachystány na připojení k zvolené sběrnici.

Hlavní  řídící  jednotku  by bylo  možné  nastavovat  pomocí  osobního  počítače  připojeného 

pomocí USB či ethernetu.

 2.2.3 Řídící jednotka - PC

Třetí uvažovanou topologií systému je propojení osobního počítače s procesorem typu ARM 

skrze USB. Procesor je pomocí vhodné sběrnice (uvažovaná sběrnice SoftBUS) propojen se 

všemi periferieni.

Za normálních okolností slouží ARM procesou pouze jako opakovač bez jakýchkoliv dalších 

funkcí. V případě selhání počítače plní gunkci zjednodušené řídící jednotky pro celý byt tj. 

reguluje dle posledních nastavení.
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Obr. 10: Topologie využívající kombinaci ARM a PC



Tato  topologie  je  energeticky náročnější,  ale  dovoluje  implementaci  pokoročilých  funkcí. 

Například složité regulační mechanismy či intuitivní ovládání.

Tato topologie byla zvolena pro realizaci jako nejlépe odpovídajíci požadavkům.

 2.3 SoftBUS

Sběrnice pro komunikaci řídící jednotky s periferiemi.

Jedná se o poloduplexní peer to peer sběrnici, využívající dvou datových vodičů. Konstrukčně 

je  podobná  sběrnici  CAN,  obdobná  je  i  maximální  rychlost  1  Mbit/s.  SoftBUS  má 

nastavitelnou rychlost a je adresovatelná.  Napájecí napětí  sběrnice je běžně 5 V, ale to je 

možné upravit dle napájení systému. Sběrnice je navržena pro domácí automatizaci s využitím 

již položené kabeláže 100 Mbit Ethernetem.

Protokol řeší konflikty na sběrnici, umožňuje nastavení rychlosti. Zvláštností této sběrnice je, 

že datové kabely jsou zcela ekvivalentní a tudíž zaměnitelné. [7]

 2.4 Komunikace

Komunikace vv rámci systému se odehrává v podobě jen několika málo typů paketů.

Prvním je dotaz na identifikaci. Po přijetí tohoto pokatu se postupně řídící jednotce ozvou 

všechyn připojené periferie.

Druhý typ paketu je odpověď na dotaz na identifikaci. Obsahuje adresu, typ zařízení, případně 

další data.

Třetí typ jsou naměřená data. Tento paket obsahuje adresu řídící jednotky, adresu odesilatele a 

naměřenou hodnotu.

Posledním typem je  nastavení.  Jedná  se  o  změnu  nastavení  pro  akční  členy  na  základě 

naměřených dat. Paket obsahuje adresu zařízení a požadovanou hodnotu nastavení.

 2.5 Fukce procesoru ARM

Procesor typu ARM pracuje ve dvou různých režimech.
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Prvním režimem je opakovač, kdy se pouze předávají data z jedné sběrnice na druhou tj z 

USB na SoftBUS a opačně.

Druhý řežim je aktivní pouze v případě selhání PC. V tomto režimu procesor udržuje, pomocí 

jednoduchých regulačních algoritmů, poslední nastavení systému.

Z těchto požadavků na procesor typu ARM vyplívá možnost  vytvoření  velmi jednoduché 

desky  plošných  spojů  s  minimem  pasivních  součástek.  Aby  byla  zajičtěna  funkčnost  i 

například při krátkodobém výpadku proudu, bylo by vhodné umístit na desku plošných spojů 

buď dostatečně velký kondenzátor a nebo vhodnou záložní baterii.

 2.6 Funkce PC

Ve zvoleném uspořádání se stává počítač řídící jednotkou s mnoha funkcemi.

První funkce je regulační. Přijatá data ze senzorů jsou vyhodnocena řídícím algoritmem na 

základě současného nastavení akčních členů a jsou vypočteny nová nastavení pro akční členy.

Další funkcí je výpočet denního harmonogramu. Na základě naměřených dat z pohybových 

čidel. Tímto systém rozpoznává kdy je někdo přítomen a dle toho upravuje aktuální režim 

vytápění.

Současné nastavení je předáno procesoru typu ARM, aby mohl v případě selhání počítače 

zastoupit jeho místo.

Důležitou  roli  hraje  komunikace  s  uživatelem,  který  dle  nastavených  práv  může  měnit 

nastavení teploty pro jednotlivé pokoje v různých režimech.

Přímo k PC jsou připojeny některé složitější periferie jako webkamery, které nemohou býp 

třipojeny pomocí sběrnice SoftBUS, kvůli přenosu vělkého objemu dat.

Využití počítače umožňuje snadný přístup k měřeným datům, například jejich zobrazení do 

grafů
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 2.7 Regulační algoritmy

V systému je potřeba několik typů regulačních algoritmů. Zvolení typu regulačního algoritmu 

záleží na druhu připojené periferie.

Prvním a nejjednodušším typem regulačního algoritmu je 

typ "zapnuto/vypnuto". V případě, že měřená hodnota překročí zadanou hodnotu, se podle 

nastavení  zvolí  hodnota  vypnuto  nebo zapnuto.  Toto  se s  výhodou použije  například  pro 

ovládání osvětlení bez regulace jasu a další obdobné periferie.

Dalším  typem  regulačního  algoritmu  je  plynulé  řízení  v  n-krocích.  V  tomto  případě  je 

spočítán rozdíl mezi měřenou a požadovanou hodnotou. Podle rozdílu je pak určena hodnota 

nastavení ovládané periferie.

Modifikací druhého typu. dostaneme algoritmus vhodný pro řízení vytápění. Zde je potřeba 

volit vhodnou periferii (topení, klimatizaci, větrání), tomu se přizpůsobuje i její nastastavení. 

Dále je vhodné zavést hodnotu nastavení pro rovnovážný stav. Tato hodnotnota nastavení se 

může měnit v závislosti na vnějších faktorech. Mezi tyto faktory může patřit rozdíl vnější a 

vnitřní teploty.

V procesoru ARM je pouužit pouze nejjednodušší řídící algoritmus. Nejzávažnější důvody 

pro  jeho  použití  jsou:  zjednodušení  programu  (zmenšení  pravděpodobnosti  chyby)  a 

skutečnost že při normálním provozu by k řízení procesor ARM neměl být vůbec použit. V 

případě výpadku PC je jednoduchý regulační algoritmus dostatečný.

 2.8 Grafické rozhraní

Grafické rozhraní je důležitou částí systému a zajišťuje několik funkcí.

Zobrazení  informací  o  systému.  Zobrazení  aktuálních  měřených  hodnot,  možnost  filtrace 

měřených hodnot, zobrazení obrazů z připojených kamer.

Nastavení systému. Nastavení připojených periferií, vytvoření mapy bytu, umístění periferií 

do mapy, vytvoření nastavení pro jednotlivé pokoje, vytvoření profilů uživatelů, nastavení 

práv uživatelů.
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Systém obsahuje tři typy uživatelů. Administrátor, může nastavovat vše od vytvoření mapy 

bytu po nastavení práv ostatních uživatelů. Univerzální uživatel, který může měnit nastavení 

použe u společných/veřejných místností. Při použití tohoto uživatele není vyžadováno heslo. 

Běžný uživatel může měnit nastavení společných/veřejných místností a potom místností, k 

nimž má přidělena práva.

 2.9 Nastavení

Nastavení systému lze dělit na správu domácnosti, správu uživatelů a uživatelské nastavení.

 2.9.1 Správa domácnosti

Jako součást grafického prostředí je vytvořen jednoduchý grafický editor, v němž lze pomocí 

obdélníků nakreslit  základní  půdorys  bytu.  V tomto editoru  lze  do jednotlivých místností 

umístit periferiferie, respektive jednotlivým místnostem přiřadit příslušné periferie.

V rámci  nastavení  místností  je  možné  nastavit  výchozí  nastavení  pro  jednotlivé  režimy, 

rozsahy možných nastavení a zda je místnost společná/veřejná či není.

 2.9.2 Správa uživatelů

V základu jsou dva dva uživatelé. Administrátor a univerzální uživatel. Je možné přidat další 

uživatele. U běžného uživatele je mozné nastavit které místnosti může nastavovat a jaké bude 

mít heslo.

 2.9.3 Uživatelské nastavení

Běžný uživatel může, po přihlášení, měnit jen některé nastavení u místností k jejichž změně 

má práva. Běžný uživatel se musí přihlásit vlastním heslem před každou změnou nastavení.

 2.10 Zabezpečení

V rámci zabezpečení je zamýšlono propojení domovního zvonku se systémem. Po zazvonění 

se aktivuje pohled z webkamery umístěné v prostoru přededveřmi.
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Další částí zabezpečení může být tzv. zakódování bytu. Poslední odchozí spustí režim, kdy 

systém hlídá zda-li někdo vešel dovnitř. Pokud by někdo vešel a do vypršení časového limitu 

nezadal správný kód, spustil by se poplach.

 3 Realizace

V předchozí kapitole byla zdůvodněna volba topologie systému. Stejně tak byly nastíněny 

funkce jednotlivých částí systému. Tato kapitola se věnuje realizaci řídící  jednotky jak po 

stránce hardwarové tak po stránce programové.

 3.1 Hardware

Prvotní volbou byla volba procesoru typu ARM. Tyto procesory vyrábí např. ATMEL, ST 

Microelectronics, Texas Instruments, Motorola a další.

Volba  se  zakládala  na  několika  parametrech:  rychlost,  velikost  paměti,  implementované 

periferie, cena, vývojové prostředí a jednoduchost implementace první jednoduché aplikace.

První  volba  topologie  byl  systém založený  PLC,  přičemž  nastavení  mělo  být  provedeno 

pomocí Ethernetu přes webové rozhraní. Důležitou součástí bylo ukládání dat na micro SD 

kartu.

Jedním z původních požadavků na procesor byla potřeba Ethernetu. V konečném důsledku 

právě tento požadavek vedl k volbě procesoru STM32F107 který toto rozhraní obsahuje a řadí 

se k cenově dostupnějším.

Pro rychlejší vývoj byla zvolena forma levného vývojového kitu s procesorem STM32F107, 

jehož součástí  byla  fyzická vrstva Ethernetu a  konektor  pro připojení  do sítě.  Jedná se o 

vývojový kit STM32 - comStick produkovaný firmou Hitex. 
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Použité vývojové prostředí bylo HiTOP IDE/Debugger pro STM32-comStick. K vývojévému 

kitu  je  mnoho  ukázkových  příkladů  pro  využití  různých  periferií  včetně  jednoduchého 

webového serveru.

Jako problém se ukázalo připojení vývojovéko kitu  k síti  Ethernet.  Zařízení  v síti  nebylo 

nalezeno, přestože v něm měl být nahrán ukázkový příklad jednoduchého webového serveru.

Dalším problémem bylo vývojové prostředí, z nějž nebylo možné program do vývojového 

kitu ani nahrát a ani přeložit ukázkový program.

Řešení  těchto  problémů  nebylo  nalezeno  ani  s  odbornou  pomocí  ze  strany  firmy  ST 

Microelectronic a HITEX.

Vývojový kit byl zaměněn za STM32VLDISCOVERY. Ten obsahuje procesor STM32F100, 

který má nižší taktovací frekvenci a postrádá některé periferie jako například Ethernet. Z toho 

důvodu byla nachystána deska pro pro osazení původně zvoleným procesorem. Vývojový kit 

měl sloužit pouze jako programátor.

Pro  tento  vývojový  kit  je  dobrá  technická  podpora  a  množství  funkčních  ukázkových 

programů.
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Obr. 11: Vývojový kit STM32 - comStick [9]



Volba  vývojového  prostředí  záleží  pouze  na  programátorovi,  protože  existuje  množství 

vhodných vývojových prstředí. Mezi nejznámější patří Atollic studio a Keil.

Pro vývoj bylo zvoleno Atollic studio pro větší počet návodů a ukázkových programů.

Během vývoje bylo pozměněno zadání  jako důsledek dlouhodobé diskuze.  Byla  změněna 

původní topologie i požadavky na procesor ARM. Současná topologie vyžaduje od procesoru 

pouze přeposílání dat mezi sběrnicí s připojenými periferiemi a počítačem, případně pokud by 

byl počítač odpojen, správu systému pomocí jednoduchých algoritmů.

Při zachování stávající architektury, výrobce a vývojového prostředí byl zvolen vývojový kit 

STM32F4DISCOVERY, který má oproti předchozímu vývojovému kitu novější procesor a 

nachystanou implementaci USB OTG.

STM32F4DISCOVERY má  několik  dalších  periferií  jako  je  MEMS  tříosý  akcelerometr, 

MEMS mikrofon,  výstup  pro sluchátka  se zesilovačem třídy D.  Tyto  další  periferie  však 

nejsou využity.
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Obr. 12: Vývojový kit STM32VLDISCOVERY [10]



Jelikož jedinými požadavky na ARM procesor je periferie USB a připojení i IO  portům, je 

tento vývojový kit vhodný i proto, že je napájen přímo ze sběrnice USB.

Další  hardware nebyl  ani  použit  ani vyvíjen.  Do budoucna by bylo vhodné vytvořit  DPS 

osazenou pouze minimem součástek Části tohoto obvodu by měly být: procesor, připojení k 

USB, připojení k SoftBUS, regulační obvod pro připojení externího napájení a obvod pro 

napájení z baterie. Dalším možným rozčířením by momlo být připojení SD karty, kam by se 

zaznamenávaly měřené data při delším odpojení PC.

 3.2 Programová část ARM

Programové vybavení  procesoru ARM se skládá z  několika částí:  komunikace po USB a 

SoftBUS, opakovací a řídící režim.
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Obr. 13: Vývojový kit STM32F4 DISCOVERY [11]



 3.2.1 Komunikace po USB

Pro komunikaci mikrokontrolerů s počítačem se běžně využívá obvodů FTDI, které slouží 

jako převodníky sériové linky UART a USB. Na straně PC jsou pak využívány konkrétní 

knihovny.

Díky implementaci USB OTG v použitém procesoru je volen jeden ze standardů pro použití 

USB.  Volba  standarbu  je  jednoduchá.  Nejpoužívanější  jsou  dva  HDI  (Human  Device 

Interface) čili rozhraní pro komunikaci s člověkem a VCP (Virtual COM Port) virtuální COM 

port. Zařízení typu HDI je většinou určeno pro pomalejší přenosy dat ve směru od zařízení do 

počítače.

Vhodnější je zařízení typu VCP, které komunikuje v obou směrech a je náhradou za dnes již 

téměř nepoužívaný sériový port.

V tomto vývojovém stádiu  je  využíván pro komunikaci  ukázkový program [12],  který je 

potřeba rozšířit o vstupní buffer o délce slova 4 byte, protože data se zpracovávají po 4 byte.

 3.2.2 Komunikace po SoftBUS

Pro komunikaci po sběrnici SoftBUS je vytvořena knihovna pro konkrétní procesor. Současná 

verze podporuje pouze vysílání a příjem s pevně zadanou frekvencí. Dalším vývojem by mělo 

být doplnění funkcí pro nastavení rychlosti, detekci kolize a další dle specifikace sběrnice. [7]

 3.2.3 Opakovací režim

Opakovací  režim  je  základním  funkčním  režimem.  Po  přijetí  dat  ze  SoftBUS  jsou  data 

přeposlána na USB. V opačním směru je funkce stejná.

Při komunikaci v PC je nulován čítač, který zajišťuje, že po uplynutí nastavené doby, aniž by 

došlo ke komunikaci s PC, je přepnut opakovací mód do řídícího módu. Tímto je zabráněno 

výpadku základních funkcí systému při odpojení PC.
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 3.2.4 Řídící režim

Je aktivován pouze v případě kdy neproběhne po nastavený čas komunikace s PC.

V řídícím režimu se využívá jednoduchý řídící algoritmus typu "zapnuto/vypnuto" k regulaci 

podle poslední nastavené hodnoty.

Aktuální nastavení a přiřazení akčních členů k čidlům je získáváno od PC.

 3.3 Programová část PC

Program v PC je rozdělen do několika částí: komunikace s ARM, zpracování přijatých dat, 

grafické rozhraní.

Jiným  dělením  programu  může  být:  inicializace  systému,  jednotlivé  smyčky  a  grafické 

rozhraní.

Jednotlivé  smyčky  se  opakují  v  závislosti  buď  na  příchozích  datech  a  nebo  na  události 

časovačů.
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Obr. 14: Zjednodušené schéma programu
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 3.3.1 Grafické rozhraní

Na horní straně je panel s tlačítky. Krajní tlačítka jsou neaktivní, dokud se včechny ostatní 

tlačítka  vlezou  mezi  ně.Pokud  by  se  tlačítka  mezi  šipky  nevlezly,  slouží  pak  šipky  k 

posouvání tlačítek.

V tomto zobrazení  je  pět  tlačítek,  přičemž aktivní  je  vždy  zelené.  Tlačítka  jsou z  leva: 

Obecné informace, kamery, byt, zabezpečení a nastavení.

Obecné informace zobrazují průměrnou teplotu uvnitř a vně bytu tak jako vlhkost vně i uvnitř. 

Systém je nachystán na možnost načítání dat resp. předpovědi počasí pomocí RSS kanálů, kdy 

se v závislosti  na aktuálním počaasí  bude měnit  ikona zobrazující  počasí.  Budou načíány 

hodnoty jako je tlak vzduchu, teplota či vlhkost. Při vhodné volbě RSS kanálu by bylo možné 

načítat další hodnoty jako jsou například rychlost a směr větru.

Tímto způsobem by bylo možné načítat a zobrazovat například i aktuální zprávy.

Dalším tlačítkem jsou kamery. Po kliknutí na něj se objeví panel s náhledem dat přijímaných 
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Obr. 15: Grafické rozhraní



z připojené webkamery. Při kliknutí na náhled se zobrazení zvětší na velikost dle nastavení a 

velikosti rozlišení obrazovky. Aktuálně je možné připojit pouze jednu webrkameru, ale systém 

je nachystaný na připojení více webkamer. Jediná zmněna pro použití více kamer je přidání 

vhodných komponent.

Pro zachycení a zpracování obrazu slouží komponenty: TVLDSCapture - zachycení videa, 

TVLResizer - změna velikosti videa a TVLImageDisplay - pro zobrazení videa.

Tyto komponenty patří do balíčku VideoLab 5.0, který nabízí společnost Mitov software [13] 

pro nekomerční použití zdarma. Nabízený balíček obsahuje komponenty pro zpracování videa 

(zachycení,  změna rozměrů, použití  filtrů, zobrazení)  ale také komponenty pro zpracování 

zvuku.Využité jsou pouze komponenty pro zpracování videa. Námět na vylepšení může být 

implementace domovního telefonu či interkomu.

Komponenty z balíčku VideoLab je možno používat téměř bez znalosti programování, jejich 

nastavení a ovládání je poměrně intuitivní. Jejich nevýhodou jsou hardwarové nároky. Může 
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Obr. 16: Zobrazení dat z webkamery



být problém se zpracováním videa s vysokým rozlišením při vysokých počtech snímků za 

sekundu.

Třetím tlačítkem je zobrazení bytu či domácnosti. Po kliknutí se zobrazí panel s komponentou 

OpenGLAPpanel Jedná se o komponentu využívající průmyslový standard OpenGL.

V tomto zobrazení  OpenGLAPpanel  zobrazuje  půdorys  bytu  s  vyznačenými čidly teploty 

případně vlhkosti a aktuální měřené hodnoty.

Předposlední  tlačítko  je  zabezpečení.  V  tomto  zobrazení  je  aktivní  panel  s 

OpenGLAPpanelem který zobrazuje půdorys bytu s vyznačenými  kamerami. Po kliknutí na 

kameru se zobrazí náhled.

Plánem na rozšíření  je  vytvoření  postranního panelu pro funkci  "zakódování/odkódování" 

bytu a pro nastavení dovolené.

Funkce "zakódování/odkódování" by měla fungovat tak, že pro zakódování by mělo stačit 

zmáčknout  příslušné  tlačítko.  Pro  odkódování  je  potřeba  na  zobrazené  klávesnici  zvolit 

správný kód.

Funkce dovolená by měla vypadat tak, že se zvolí doba odjezdu a doba příjezdu. V době 

dovolené by systém snížil teplotu a simuloval obydlenost bytu zapínáním a vypínáním světel. 

Několik hodin před příjezdem z dovolené by systém měl byt vytopit na pokojovou teplotu dle 

nastavení.

Poslední tlačítko je nastavení. Po stisknutí nastavení se zobrazí numerická klávesnice spočtem 

číslic počet všech uživatelů minus správce.

V případě že není zvolen žádný uživatel, ale je vyplněno správné heslo, je přihlášen správce 

systému. Při volbě uživatele "0" je zvolen univerzální uživatel,  který může nastavovat jen 

vybrané parametry společných pokojů. Uživatel "0" není chráněn heslem. Při volbě jiného 

uživatele je potřeba zadat správné heslo. Běžný uživatel smí nastavovat společné místnosti a 

místnosti k nimž mu udělil práva správce.

Správce  může  nastavovat  celý  systém.  Rozvržení  bytu  (jednoduchý  kreslící  nástroj 

realizovaný pomocí OpenGL), umístění čidel a akčních členů. 
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Správce může jednoduše pomocí grafického rozhraní u vybraného pokoje měnit parametry 

jako je "veřejný/soukromý", maximální vlhkost nebo teploty a rozsahy pro jednotlivé režimy. 

Režim jedna odpovídá aktivnímu režimu,  režim 2 odpovídá úspornému režimu a režim 3 

odpovídá režimu kdy se byt tzv. temperuje.
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Obr. 17: Nastavení místnosti - správce



 3.3.2 Inicializace systému
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Obr. 18: Inicializace systému
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Některé  využívané  komponenty  jako  například  OpenGLAPpanel  nebo  VaComm  před 

vlastním využíváním potřebují  inicializovat. U OpenGLAPpanelu je to nastavení promítání, 

použití hloubkového bufferu,  vyhlazování atd.

Nastavení  objektů  upravuje  hlavně  velikosti  používaných  panelů  tak,  aby zobrazení  bylo 

optimalizováno pro dané rozlišení obrazovky.

Dále se při nastavení objektů nastavuje režim zobrazení a nastavují se vlastnosti panelu pro 

zobrazení obrazu z webkamery.

Inicializace komunikace spořívá v aktivaci komponenty VaComm.

Načtení dat ze souborů je provedeno načtením obsahu několika textových souborů do paměti.

Textové  soubory  obsahují  měřené  hodnoty,  harmonogramy,  informace  o  uživatelích, 

souřadnice pokojů a umístění periferií.

Nastavení výchozího stavu systému je nastavení základního zobrazení.

 3.3.3 Hlavní programové smyčky

Hlavní  program  je  rozdělen  do  tří  smyček,  přičemž  pouze  dvě  se  pravidelně  opakují. 

Nepravidelně  opakující  se  smyčka  je  Aktualizace  měřených  dat.  Pravidelně  opakující  se 

smyčky pak jsou Uložení měřených údajů a Překreslování komponenty OpenGLAPpanel.

 3.3.4 Aktualizace měřených údajů

Aktualizace měřených dat je vyvolána příchodem dat na VCP (virtuální COM port). naměřená 

data  jsou zpracována příslušnými řídícími algoritmy a nová nastavení  pro příslušné akční 

členy jsou odeslány. Měřená data jsou pak uložena do příslušných proměnných.

Měřená  data  jsou  také  zobrazována  v  úvodním  zobrazení  nebo  pomocí  komponenty 

OpenGLAPpanel.

 3.3.5 Uložení měřených údajů

Ukládání měřených dat probíhá jednou za 5 minut, přičemž je vyvoláno událostí časovače.
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Data nasbíraná za posledních 5 minut jsou uloženy do souboru. Soubory pro každý den v 

týdnu  jsou tři.  První  jsou  aktuální  měřená  data,  do  nějž  se  celý  den  ukládá.  Druhý jsou 

průměrná měření a poslední soubor obsahuje požedavané hodnoty tj. harmonogram pro daný 

den.

 3.3.6 Překreslení OpenGLAP

Při překreslování je potřeba použít dvojité bufferování aby se zabránilo blikání.
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Obr. 19: Překreslení komponenty OpenGLAPpanel
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Před vykreslováním je vhodné zkontrolovat, zda-li je komponenta OpenGLAPpanel aktivní 

aby  nedocházelo  ke  zbytečnému  vykreslování  a  tím  ke  zbytečnému  zvýšení  nároků  na 

hardware.

Při vykreslování se nejdříve vykreslí půdorys bytu, v dalším kroku se vykreslí periferie, které 

mohou být filtrovány, že jsou například vykresleny pouze kamery.

Poslední krok překreslení se týká pouze editačního módu kdy se vytváří půdorys bytu.

 3.3.7 Komunikace přes VCP

Pro zvolenou komunikaci pomocí VCP (virtuálního COM portu) nejsou v systému Windows 

ovladače. Z toho důvodu je potřeba použít komponentu, která takovýto ovladač obsahuje. Pro 

otestování  komunikace  s  procesorem  ARM  postačuje  program  typu  Terminal  či 

Hyperterminal.  Pro  imlementaci  VCP do  vlastního  programu  je  potřeba  použít  jednu  z 

dostupných komponent (Comport libraty, AComPort, Async32, ...).

První  volbou  bylo  použití  Comport  library,  protože  je  na  ni  hodně  kladných  referencí  a 

příkladů. Propojení Comport library s vývojovým prostředím se ukázalo jako velmi obtížné a 

tak  je  v  současné  verzi  použita  komponenta  Async32  resp.balík  Async32  a  komponenta 

VaComm. Použití této komponenty je jednoduché a účinné.
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Závěr

Tato  diplomová  práce  řeší  problematiku  návrhu  řídící  jednotky  inteligentního  domu. 

Koncepce  a  detaily takového systému se mohou vyvíjet  neustále,  je  potřeba  se na návrh 

takového zařízení dívat  z více úhlů.  Takový návrh spotřebuje hodně času aby systém byl 

opravdu promyšlený a použitelný.

Systém  komunikuje  přes  USB  pomocí  standardu  VCP  (virtuálí  COM  port).  V  rámci 

funkčnosti  jsou  vytvořeny regulační  algoritmy,  zobrazování  pomocí  webkamer,  načítání  a 

ukládání  dat  do  souborů,  jednoduchý  grafický  editor  pro  vytvoření  půdorisu  bytu,  jsou 

nachystány formuláře pro správu systému a přihlášení jednotlivých uživatelů.

Do budoucna je systém připraven na připojení knihovny pro ovládání sběrnice SoftBUS a 

načítání dat z internetu pomocí RSS kanálů. Systém je vytvořen tak, že jej je možné rozšiřovat 

a modifikovat.

Přesto, že systém není připraven pro nasazení do praxe, si myslím, že se jedná o dobrý základ 

pro vytvoření řídící jednotky inteligentního domu, která by časem mohla dobře sloužit pro 

řízení bytu či rodiného domku.
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