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Název práce: Výkonové řízení pomocí Raspberry Pi 

 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření systému výkonového řízení pomocí Raspberry 

Pi ovládaného mobilním zařízením. Realizace systému probíhala pomocí postupů obsahující 

výběr jednotlivých komponent, instalace a nastavení operačního systému, nastavení síťové 

komunikace a identifikace zařízení v Ethernetu, nastavení ovládání výkonové zátěže pomocí 

Raspberry Pi a zprovoznění komunikace mobilního zařízení s Raspberry Pi.  

Vytvořený systém je složen z počítače Raspberry Pi 2B a rozšiřujícího modulu UniPi 

v 1.1 a komponent bezdrátového přenosu. Pro účely ovládání systému byly použity mobilní 

zařízení s vybranými operačními systémy Android, iOS a BlackBerry OS. Komunikace 

mobilních zařízení a počítače Raspberry Pi je zajištěna pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi. 

V průběhu testování byl systém optimalizován a jeho ovládání bylo zajištěno pomocí webové 

stránky na webovém serveru. Výsledkem diplomové práce je plně funkční systém výkonového 

řízení pomocí Raspberry Pi pro mobilní zařízení s libovolným operačním systémem. 
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Thesis theme: Power control by Raspberry Pi 

 

Abstract 

The aim of the thesis was to create a system of power control by Raspberry Pi operated 

by mobile devices. The system realization was carried out using the methods comprising the 

selection of individual components, the operating system installation and setting, the network 

communication configuring and devices identification in Ethernet, the control settings for 

power loads using the Raspberry Pi and commissioning of communication of the mobile 

devices with the Raspberry Pi. 

The created system is composed of a computer Raspberry Pi 2B and the expansion 

module UniPi v 1.1 and the wireless transmission components. For the purposes of the system 

controlling were used the mobile devices with selected operating systems Android, iOS and 

BlackBerry OS. Communication between the mobile devices and the computer Raspberry Pi is 

provided using the wireless technology Wi-Fi. During testing, the system was optimized and its 

controlling was secured using a website on the web server. The result of the thesis is a fully 

functional system power control by using the Raspberry Pi for mobile devices with any 

operating system. 
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1. ÚVOD 

V dnešní době se používání mobilních zařízení stává naprostou samozřejmostí, spolu 

s rychlým technickým pokrokem se i tyto zařízení velmi rychle vyvíjí a jejich použití se 

neomezuje pouze na uskutečnění hovorů a zasílání krátkých textových správ, ale stávají se 

multifunkčními zařízeními. Stále častěji se setkáváme s moderními přístroji vybavenými 

pokročilým hardwarem, který umožňuje rozmanité funkce od připojení k internetu, přes hraní 

her, používání navigačních systémů, až po využití specializovaných aplikací které umožňují 

komunikaci a ovládání dalších zařízení. S novým výzkumem a vývojem efektivních technologií 

přichází zejména pomocí komunikace mobilního zařízení s počítačem nové možnosti využití 

těchto zařízení pro soukromé nebo firemní účely. Mezi počítače které lze pro tyto účely vhodně 

využít patří například počítač Raspberry Pi, který díky své cenové dostupnosti, dostatečně 

silným výkonem, kvalitním zpracováním hardwaru a možností samotného vývoje příslušných 

aplikací poskytuje alternativu ke klasickým stolním počítačům pro uživatele z řad široké 

veřejnosti, studentů, ale i profesionálních programátorů. Využití kombinace mobilního zařízení 

a počítače Raspberry Pi představuje nové možnosti automatizace pro domácí využití, například 

k řízení běžných domácích spotřebičů, zabezpečovacích zařízení, nebo firemnímu využití, 

například pro správu zařízení k evidenci docházky, zabezpečení  objektů apod. 

Téma výkonového řízení pomocí mobilních technologií je v dnešní době velice aktuální 

nejen z pohledu domácí nebo firemní automatizace, ale také z pohledu minimalizace nutného 

hardwaru k zajištění fungování cílových zařízení a zabezpečení tak efektivního a rychlého 

přenosu informací. Zajištění kontinuálního výzkumu a vývoje jednotlivých komponent, 

softwaru, aktualizovaní programovacích jazyků a aplikování nových poznatků je důležitou a 

nezbytnou součástí pro rozvoj těchto technologií do budoucna.  

Reflexí na tuto skutečnost je předkládaná diplomová práce, která svým zaměřením 

efektivně propojuje tématiku nových možností využití mobilních zařízení s libovolným 

operačním systémem,  počítače Raspberry Pi, bezdrátových sítí a webových platforem.  

Cílem práce je vytvoření systému výkonového řízení pomocí Raspberry Pi s orientací 

na komunikaci a propojení jednotlivých komponent systému a jejich ovládání.  
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2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

2.1. Výkonové řízení 

Řízení je činnost, ve které je řízené zařízení ovlivňováno řídícími signály k dosažení 

vytyčeného cíle podle daného funkčního algoritmu. Řízení je charakterizováno jednosměrností 

řídících signálů, nekorigovaných stavem řízeného procesu. Řídící signály řídící jednotky působí 

na zařízení bez zpětné vazby a nevyužívají informaci o stavu řízeného procesu [1,3]. 

Řízení se uskutečňuje pomocí dvouhodnotových signálů, tyto signály nabývají dvou 

různých stavů, např. zapnuto a vypnuto, vodivý a nevodivý, nebo symbolicky 0 a 1. Řídicí 

systémy pracující s dvoustavovými signály označujeme jako binární řídicí systémy [3]. 

Diplomová práce se zabývá řízením elektrických obvodů a zařízení vyššího elektrického 

výkonu, mezi které lze zařadit řízení světelných okruhů, ovládání stykačů, řízení pohonů, 

elektromotorů, řízení čerpadel a dalších elektrických a elektronických zařízení. 

Kontaktní řízení 

Spínání elektrických obvodů se provádí pomocí mechanických kontaktů spínacích 

přístrojů. Výhodou kontaktního řízení je zaručené vypnutí nebo sepnutí a úplné galvanické 

oddělení řídícího a řízeného obvodu a možnost spínání značného elektrického výkonu. 

Nevýhodou těchto systému je omezená životnost mechanických kontaktů, vlivem jiskření 

komplikovanost použití v nebezpečném prostředí a omezená rychlost spínání daná 

mechanickou konstrukcí. Nejpoužívanějším prvkem kontaktního spínání je elektromagnetické 

relé [2]. 

Bezkontaktní řízení 

Pro spínání se využívá elektronických součástek, které neobsahují mechanické 

kontakty, nejčastěji se používají spínací tranzistory, diaky, triaky a tyristory. Při tomto způsobu 

spínání nedochází k jiskření mechanických kontaktů ani k jejich mechanickému opotřebení.  Při 

použití vhodné konstrukce jsou bezkontaktní spínače velice spolehlivé a vlivem absence 

mechanických prvků i velmi rychlé. Výhodou mohou být i malé rozměry a širší možnosti 

nastavení jejich funkce. Nevýhodou je větší odpor při sepnutém stavu a z toho plynoucí ztráty 

vlivem zahřívání spínacích součástek. Ve vypnutém stavu je elektrický odpor menší než u 

mechanického řešení, proto nelze použít bezkontaktní spínač k bezpečnému vypnutí zařízení [2]. 
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Často se používá kombinace obou výše zmiňovaných systému spínání, kde se na výstup 

připojuje elektromagnetické relé, které může spínat obvody jiných napěťových soustav [1,2]. 

 

2.2. Raspberry Pi 

Raspberry Pi je malý počítač velikosti platební karty, který byl vyvinut  britskou nadací 

Raspberry Pi Foundation v roce 2012 (obr.1). Cílem nadace je podpořit výuku a zájem o 

výpočetní techniku a programování studentům i technické veřejnosti [4,5]. Technická 

specifikace Raspberry Pi je popsána v podkapitolách níže a přehled základních parametrů je 

uveden v tabulce 1. 

2.2.1. Představení počítače Raspberry Pi 

Raspberry Pi je jednodeskový jednočipový počítač, kde na jedné desce plošných spojů 

s rozměry 85,6mm x 56mm x 21mm jsou umístěný jednotlivé komponenty společně se vstupně 

výstupními konektory (obr.1). Nechybí výstup pro monitor, audio výstup, USB a Ethernet. 

Jedná se tedy o univerzální počítač s širokými možnostmi použití především v řízení hardwaru 

pomocí kódu programovacích jazyků, například Python, C++, Java, Scratch, a Ruby 

v multimediálních aplikacích a 3D grafice. Do dnešní doby bylo vyvinuto několik generací a 

variant tohoto počítače, jenž se liší výkonem a zamýšleným použitím. V roce 2015 vyšla druhá 

generace a v době psaní diplomové práce byla uvedena do prodeje třetí generace [4,5]. 

2.2.2. Hardware počítače Raspberry Pi                                                 

Jádrem počítače Raspberry Pi 2 model B je multimediální procesor typu SoC (system 

on chip) Broadcom BCM2836 který obsahuje čtyři výpočetní jádra Cortex A7 architektury 

ARM  pracující na frekvenci 900MHz a grafické jádro Broadcom Videocore IV s pracovní 

frekvencí 250 MHz se sdílenou operační pamětí typu DDR2 velikosti 1GB. Grafické jádro 

podporuje kódování a dekódování videa s rozlišením 1080p/30 v kompresním formátu MPEG-

2 a VC-1 i H.264/ MPEG-4 AVC s maximálním datovým tokem 40Mb/s [4,5,7].    

SoC je metoda umístění vybraných částí počítače do jednoho čipu. Především výpočetní 

jádra procesoru, grafické jádro, řadiče operační paměti i USB, severní i jižní můstek čipové 

sady základní desky i obvody pro zpracování zvuku. Vše je integrováno do jediné součástky 

umístěné pod čipem operační paměti uprostřed základní desky. Díky této metodě je možné 

vyrobit počítač velmi malých rozměrů [4,5]. 
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Procesor BCM2836 se neliší od procesorů klasických stolních počítačů i notebooků jen 

návrhem typu SoC, ale především rozdílnou architekturou instrukční sady (ISA – instruction 

set architecture) která se označuje ARM [4]. 

Architektura ARM  byla vyvinuta společností Acorn Computers v 80. letech a 

v klasických stolních počítačích se používá výjimečně. Vyniká především v mobilních 

zařízeních, zejména v mobilních telefonech a tabletech. Kombinace jednoduché architektury 

s redukovanou instrukční sadou (RISC – reduced instruction set) a nízké spotřeby elektrické 

energie představuje mnohem výhodnější volbu v mobilních zařízeních než procesory běžných 

stolních počítačů s kompletní instrukční sadou (CISC – complex instruction set), jenž mají 

mnohem vyšší nároky na napájení. (1)  Použitý procesor BCM2836 tak díky architektuře ARM 

vyniká velmi nízkou spotřebou elektrické energie a celý počítač Raspberry Pi 2 B je možné 

napájet napětím pouze 5V a proudem 1,8 A prostřednictvím integrovaného portu mikro USB. 

Procesor i během plného zatížení složitými výpočetními operacemi vyprodukuje velmi málo 

odpadního tepla, proto není potřeba použít chlazení čipu. (1,3) Architektura ARM znamená, že 

počítač Raspberry Pi 2 B není kompatibilní se softwarem používaným ve stolních počítačích, 

které používají procesory založené na architektuře s instrukční sadou x86, výrobců AMD a 

Intel. Vzhledem k značné rozšířenosti Raspberry Pi a procesorů založených na platformě ARM, 

je nabídka softwarového vybavení rozsáhlá a neustále se rozšiřuje [4]. 

Kromě výše zmíněného procesoru obsahuje počítač celou řadu konektorů pro připojení 

periferií a několik univerzálních vstupů i výstupů. 

Pro připojení zobrazovacího zařízení je počítač vybaven třemi výstupními konektory: 

kompozitní video výstup, High Definition Multimedia Interface (HDMI) a Display Seriál 

Interface (DSI) viditelných na oObrázek 1. 

-  Kompozitní video výstup je řešen sdruženým čtyřpólovým konektorem Jack 3,5mm 

společně s audio stereo výstupem, toto rozhraní je určeno pro starší zobrazovací zařízení 

s omezeným rozlišením. 

- HDMI je digitální rozhraní  s přenosem obrazu v plném vysokém rozlišení 1920 x 1080 

obrazových bodů, vhodné pro většinu moderních zobrazovacích jednotek 

- DSI je sériové rozhraní pro displeje menších uhlopříček používaných v mobilních 

zařízeních s možností dotykového ovládání [4,5]. 
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Audio výstup je obvykle řešen prostřednictvím rozhraní HDMI které přenáší kromě 

obrazu i audio signál v digitální podobě, analogový stereo výstup obsahuje sdružený 

čtyřpólový konektor jack 3,5 mm [4,6]. 

Počítač umožnuje připojení kamery přes konektor CSI (Camera Serial Interface), 

podporovaná kamera Omnivision 5647, tato kamera pořizuje snímky v rozlišení až 5 

megapixel (2592 x 1944 pixelů) a záznam videa v rozlišení 1920 x 1080 pixelů s frekvencí 30 

snímků za sekundu [4,5].    

Prostřednictvím široce rozšířeného standartu univerzální sériové sběrnice USB lze 

připojit k počítači klávesnici, myš, flash disk, bezdrátový adaptér, joystick, tracball a mnoho 

dalších zařízení. Verze 2 B obsahuje čtyři porty standartu USB 2.0 s maximální zatížitelností 

600mA pro všechny čtyři porty [4]. 

Pro připojení k počítačové síti je k dispozici rozhraní typu Ethernet s podporou rychlostí 

10/100 Mb/s s jedním konektorem RJ45 [4,5].  

Raspberry Pi 2 B je osazeno programovatelným vstupně výstupním konektorem s 

označením GPIO (General Purpose Input Output) se čtyřiceti piny, který umožnuje připojení 

a řízení celé řady snímačů, sběrnic, expandérů, převodníků a řídících obvodů  [4,5]. 

Napájení je zajištěno integrovaným mikro USB konektorem na základní desce. Verze 2 

B vyžaduje dle dokumentace (3) napájecí zdroj 5V proud 1.8A a při využití všech USB portů 

až 2,5A. Maximální zatížitelnost všech USB portů je 600mA, jeden GPIO pin pouze 16mA, 

kamerový modul vyžaduje 250mA, HDMI výstup na monitor využije 50mA. Podle 

dokumentace výrobce je potřeba správně dimenzovat napájecí zdroj podle připojených zařízení 

tak aby nebyla narušena stabilita počítače [5].   

Pro uložení operačního systému a dalšího softwaru slouží paměťová karta mikro SDHC, 

která je umístěná na spodní straně základní desky. Doporučená velikost dle výrobce je 8GB, 

maximální podporovaná velikost je 32 GB [4,5]. 
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2.2.3. Software počítače Raspberry Pi                                                 

Primárně je používán operační systém založený na jádru Linux. Oficiálně podporovaný 

a výrobcem doporučený systém je Raspbian, jenž vychází z linuxové distribuce Debian. Mezi 

další systémy patří například Ubuntu mate, Snappy ubuntu core, Windows 10 IOT core, Osmc, 

Openelec, Pinet, Risc os [5]. 

Tabulka 1 Technická specifikace Raspberry Pi 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Raspberry Pi 2B (Zdroj: http://www.materiel.net) 

Procesor Broadcom BCM 2836 ARM Cortex-A7 quad-core 900 MHz 

Grafika VideoCore IV 250MHz, Open GL ES 2.0 

RAM 1 GB LPDDR2 SDRAM 

USB 4 x USB 2.0 

Síť RJ45, 10/100 Ethernet port 

Video výstup HDMI, kompozit video 

Audio výstup 3,5mm jack stereo audio 

GPIO 40 pin GPIO 

Rozšíření CSI kamera port, DSI display port 

Napájení Mikro USB 
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2.3. Komunikační rozhraní Raspberry Pi 

2.3.1. Ethernet 

Počítač je vybaven rozhraním Fast Ethernet s rychlostními standardy 10 a 100 Mbps, 

které je realizováno jedním konektorem typu RJ45 integrovaným na základní desce. Toto 

rozhraní umožnuje propojení s počítačovou sítí podle specifikace standartu 802.3 organizace 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Tento standard definuje například 

použití přenosových médií, hardwaru a kategorie přenosových rychlostí [4,8,9]. Nejčastěji se 

k připojení v lokální počítačové síti používají tyto standarty: 

- Ethernet 10BASE-T dle normy IEEE 802.3i poskytuje maximální přenosovou rychlost 

10Mbps, tato varianta je používána pouze ve starších sítích. 

- Fast Ethernet 100BASE-TX dle normy IEEE 802.3u s maximální přenosovou rychlostí 100 

Mbps je nejpoužívanější varianta v lokálních sítích, je zpětně kompatibilní s pomalejší 

10BASE-T. 

- Gigabit Ethernet 1000BASE-T dle normy IEEE 802.3ab je schopen přenášet data 

maximální rychlostí 1Gbps a je rovněž zpětně kompatibilní s pomalejšími standarty. 

- 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T dle normy IEEE 802.3an umožňuje přenos dat rychlostí 

až 10Gbps [8,9,10]. 

Výše zmíněné normy definují jako přenosové médium metalický kabel, jehož základním 

prvkem je stáčený pár měděných vodičů tzv. twisted pair. Kabel obsahuje čtyři páry vodičů a 

vyrábí se v několika variantách. Norma IEEE 802.3 definuje kategorie kabelu podle rychlosti 

přenosu dat: 

- Rychlost přenosu do 100 Mbps Category 5 

- Rychlost přenosu do 1Gbps Category 5e 

- Rychlost přenosu nad 1Gbps Category 6 a 7  

Barevné značení vodičů definuje norma TIA/EIA (Electronic Industries 

Association/Telecomunications Industries Asociation) 568A nebo B, jenž se liší pořadím páru 

1 a 2. Dále norma definuje použitý konektor typ RJ45 [8,9]. 

Dle Marshalla a Rinaldiho délka metalického kabelu od aktivního prvku k počítači 

nesmí přesahovat 100m a pro zajištění dané rychlosti přenosu v rámci jednoho uzlu sítě musí 

být použity komponenty stejné kategorie [8]. 
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Local Area Network (LAN) 

Počítače se připojují zpravidla do lokální počítačové sítě označované jako Local Area 

Network (dále jen LAN). Topologie sítě LAN představuje logický systém propojení 

jednotlivých prvků v síti tak, aby všechny prvky mohly vzájemně komunikovat a propojovat 

další segmenty sítí, a tímto způsobem vytvořit rozsáhlé sítě. Propojením několika sítí LAN 

vznikají rozlehlé sítě typu Wide Area Network (dále jen WAN) [9]. 

Nejčastěji používaná topologie v sítích LAN je typu hvězda, kde jsou všechna sítová 

zařízení propojena do uzlů a tyto uzly jsou napojeny do centrálního uzlu, který je zpravidla 

dále napojen páteřním vedením do větších celků [9]. 

Hardware používaný v sítích LAN 

Opakovač (Repeater) - používá se pro zvýšení dosahu sítě. Zařízení signál vyfiltruje a 

zesílí na požadovanou úroveň, ale není schopno kompenzovat zpoždění signálu. Není proto 

možné použití libovolného množství těchto prvků [8,9]. 

Převodník (Media converter) – umožňuje konverzi signálu na jiný typ signálu (např. 

napěťové signály metalické sítě na světelné signály pro optická vlákna), používá se především 

k propojení větších uzlů sítě k páteřnímu vedení [9]. 

Rozbočovač (Hub) – je základní propojovací zařízení v sítích s topologií hvězdy, které 

větví neboli rozbočuje signál a umožňuje rozšíření sítě. Signály ze vstupu ihned odesílá na 

všechny výstupy i těm, kterým nejsou určeny, což způsobuje zvýšení toku dat v síti [8,9]. 

Přepínač (Swich) – nejpoužívanější prvek v ethernetových sítích s topologií hvězdy. 

Zařízení je vybaveno určitou inteligencí, která umožňuje sestavení tabulky MAC adres 

připojených zařízení, a přepíná data pouze na výstupy, kterým jsou určeny. Přepínač používá 

níže uvedené metody přeposílání datových rámců: 

- Full duplex switches –  metoda umožňující přijímání i vysílání datových rámců současně. 

- Multispeed switches – metoda umožňující přepínání datových rámců různou rychlostí do 

jiných segmentů sítě, typická pro výstup do větších uzlů.  

- Store and forward – metoda umožňující přijatý datový rámec z určitého vstupu uložit do 

vyrovnávací paměti, zkontrolovat adresu a následně odeslat rámec do příslušného 

výstupu. 

- Cut-through switching – metoda umožňující kontrolu adres, ke které dochází ihned při 

obdržení začátku datového rámce. Tento je okamžitě odesílán na příslušný výstup a 
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nečeká se, až dorazí celý rámec. Takto se minimalizuje zpoždění datového rámce 

v přepínači [8]. 

Směrovač (Router) – řídí směrování dat, pro tyto účely si vytváří tabulky IP adres, podle 

nichž přijaté datové rámce posílá směrem k cílovému segmentu sítě. Router se podle vytvořené 

tabulky naučí rozpoznat nejvýhodnější cestu směrem k cíli. Používá se k propojení a oddělení 

sítí [8]. 

Brána (Gateway) - zajištuje řízení toku dat mezi sítěmi a propojení sítí s rozdílným 

typem komunikačních protokolů. Používá se především na rozhraní sítí [8]. 

Adresace v počítačových sítích 

Každé zařízení napojené do počítačové sítě komunikuje s ostatními zařízeními pomocí 

adresy, jenž dané zařízení jednoznačně identifikuje. Tato adresa musí být v rámci sítě jedinečná. 

Pokud by nastala situace, kdy více zařízení použije stejnou adresu, nebude komunikace 

fungovat [8,9]. Používají se dva typy adres: 

- IP adresa 

- MAC adresa 

Název IP adresa vznikl s rozšířením protokolu TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protokol), jenž je v současnosti nejpoužívanější sadou protokolů pro přenos 

dat v počítačových sítích [8,10]. 

Momentálně nejrozšířenějším typem adresace je IP verze 4 s délkou rozsahu 32 bitů, 

která  umožňuje adresovat přibližně 4 miliardy uzlů. V počítačové technice se obecně používá 

dvojková abeceda, tedy IP adresa, která je tvořena čtyřmi osmibitovými čísly oddělenými 

tečkou. V desítkové soustavě bude zápis vypadat například takto 192.168.112.123. Každé číslo 

může nabývat hodnoty od 0 do 255 [10,11]. 

Ve světě sítí se nepropojují pouze síťová zařízení, ale i celé sítě  a jejich části, proto 

nestačí uvést pouze číslo zařízení, ale je potřeba znát číslo sítě, případně i jeho části, v němž je 

dané zařízení zapojeno. Část IP adresy tedy vyjadřuje číslo sítě a zbytek popisuje adresu 

zařízení v síti. Podle toho, jaká část adresy náleží síti a jaká zařízení, jsou IP adresy rozděleny 

do tříd. Třídy sítí ukazují kolik čísel ze čtveřice je vyhrazeno pro určitý typ adresy, tedy kolik 

sítí můžeme adresovat a kolik zbude na adresy zařízení v síti [10,11]. Dle Horáka a Keršlagera 

(2006) rozlišujeme tři třídy IP adres: 

Třída A: rozsah 0.0.0.0 až 127.255.255.255 - počet čísel vyhrazených pro adresu sítě - 1 

(umožňuje adresaci 126 sítí) a počet čísel vyhrazených pro adresy zařízení – 3 (přibližně 17 
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milionů zařízení), určena pro rozsáhlé sítě s velkým počtem sítových zařízení (vlády, 

univerzity, armáda, výzkumná pracoviště). 

Třída B: rozsah 128.0.0.0 až 191.255.255.255 - počet čísel vyhrazených pro adresu sítě – 2 

(umožňuje adresaci 16 tis. sítí) a počet čísel vyhrazených pro adresy zařízení – 2 (přibližně 65 

tis. zařízení), určena pro středně velké sítě, například firmy střední velikosti. 

Třída C: rozsah 192.0.0.0. až 223.255.255.255 - počet čísel vyhrazených pro adresu sítě – 3 

(umožňuje adresaci 2 mil. sítí) a počet čísel vyhrazených pro adresy zařízení – 1 (přibližně 254 

zařízení), určeno pro menší sítě [10,11]. 

IP adresy jsou navrženy velice variabilně, aby bylo možné jednoduše rozeznat, která 

část adresy identifikuje síť a která zařízení. Nedílnou součástí IP konfigurace je také maska 

sítě. Ta definuje, do jaké třídy IP adresa patří. Pro třídu A je maska sítě ve tvaru 255.0.0.0, ve 

třídě B je použit tvar 255.255.0.0 a v třídě C je maska sítě určena 255.255.255.0. [11]. 

Výše uvedené třídy definují rozsahy veřejných IP adres, jež jsou přímo dostupné v síti 

internet. Množství adres je omezené a nelze je požívat libovolně. Přidělování IP adres řídí 

organizace IANA (Internet Assignet Numbers Authority). Vzhledem omezenému množství 

volně registrovaných adres, které jsou čím dál vzácnější, je proto výhodné používat uvnitř 

firmy či společnosti privátní adresovací schéma a díky mechanizmu překladu adres přistupovat 

do internetu pomocí jedné či dvou adres registrovaných pro vnější použití. Překlad mezi 

vnitřními neregistrovanými privátními adresami a vnějšími registrovanými adresami provádí 

mechanismus NAT (Network Adress Translation). Překlad adres nejčastěji zajišťuje brána 

(směrovač), pomocí které je daná síť připojena k internetu, kde není možné použití privátních 

adres [10]. 

Vzhledem k rychlému rozvoji internetu dramaticky stoupá počet připojených zařízení 

k síti a mohlo by tak dojít k vyčerpání všech volných IP adres, proto byl uveden nový standart 

IP verze 6. Nový standart používá rozsah 128 bitů a umožňuje zásadním způsobem rozšířit adresní 

prostor. Kompletní IP konfigurace tedy obsahuje IP adresu, masku sítě a adresu brány [10].   

S adresací v sítích TCP/IP souvisí pojmy Dynamic Host Configuration Protokol 

(DHCP) a Domain Name Systém (DNS). 

DHCP je protokol, který zajištuje dynamické přidělování IP adres zařízením připojeným 

do sítě, tuto službu řídí server DHCP. Tento protokol je založen na architektuře klient/server a 

podporuje tři metody použití: 
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- Automatické - umožňuje trvalé přiřazení IP konfigurace. 

- Dynamické – umožňuje serveru DHCP přidělit klientovi potřebné údaje pouze na určitou 

dobu. Metoda je široce používaná především u mobilních zařízení, nebo v určité části sítě, 

kde je k dispozici definovaný rozsah použitelných adres. Nepoužité adresy jsou uvolněny 

a podle potřeby mohou být přiděleny novým klientům. Takto lze využít rozsah adres velmi 

efektivně.  

- Ruční – administrátor přidělí IP konfiguraci zařízení ručně [10]. 

DNS služba byla vyvinuta pro adresaci v internetu, do kterého je připojeno obrovské množství 

zařízení a každé používá jinou IP adresu. Je nemožné pamatovat si obrovské množství 

číselných adres, na kterých se nachází hledané údaje, proto existuje DNS, která převádí číselné 

adresy na lépe zapamatovatelná jména. DNS rozděluje zařízení do zón, které se nazývají 

domény, ty se dále řadí do stromových struktur (například většina počítačů v české republice 

používá doménu.cz) [11]. 

Adresa MAC (Medium Access Control) představuje identifikátor sítového zařízení, 

který používají různé druhy přenosových protokolů. Pro tuto adresu se vžilo označení fyzická 

adresa, především proto, že je přiřazena k zařízení již během procesu výroby a jedná se tedy o 

celosvětově unikátní identifikátor. Skládá se z šesti dvojic znaků v hexadecimálním formátu 

oddělených dvojtečkami nebo pomlčkami, celkem tedy 48 bitů. První polovina adresy je 

přiřazena centrálním správcem adresního prostoru a jasně definuje konkrétního výrobce 

hardwaru, druhou polovinu přidělí výrobce. Moderní a především lépe vybavená sítová 

zařízení umožňují MAC adresu změnit [12,14]. 

2.3.2. Universal Serial Bus (USB) 

Universal Serial Bus (USB) je sériové rozhraní pro přenos dat a připojení nejrůznějších 

zařízení jako jsou klávesnice, myši, přenosné paměti, zvukové karty, bezdrátové adaptéry, 

mobilní telefony, fotoaparáty a další. Velkou výhodou tohoto rozhraní je možnost řetězit 

připojená zařízení, kdy na jeden konektor lze teoreticky připojit až 127 zařízení. Existují různé 

rozbočovače, které umožnují z jednoho konektoru vyvést až osm dalších. Mezi další výhody 

USB paří možnost připojení zařízení k počítači během provozu tedy bez nutnosti počítač 

vypínat či restartovat. Operační systém počítače rozpozná připojené zařízení, nainstaluje 

příslušné ovladače a zařízení připraví k použití. Existuje několik verzí, které se liší především 
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rychlostí přenosu dat od verze 1.1 až po nejnovější verzi 3.1. Všechny verze jsou zpětně 

kompatibilní a přenosová rychlost je omezena podle verze použitého zařízení [15]. 

Při navázaní komunikace je vždy jedno zařízení hlavní (master), zpravidla počítač a 

zajištuje napájení připojeného zařízení. Všechny standarty pracují s napájením 5V a 

maximálním proudem 0,5 A, tedy maximální zatížitelnost jednoho USB portu je 2,5 W. Takto 

lze připojit jen zařízení s malým příkonem, pokud je požadavek na napájení vyšší je nutné 

použít více USB portů, případně externě napájeny USB rozbočovač [15]. 

Raspberry Pi 2B je vybaveno čtyřmi porty USB verze 2.0 s celkovým maximálním 

zatížením 1,2A [5].  

 

2.3.3. Bezdrátový přenos dat (Wi-Fi) 

Ve výpočetní technice se pro bezdrátový přenos dat vžilo označení Wi-Fi (wireless 

fidelity). Technologie používá k přenosu signálu elektromagnetické vlny v tzv. 

nelicencovaném frekvenčním pásmu 2,4 GHz a 5 GHz. Přenos je specifikován standardizační 

organizací IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pod číslem 802.11 a 

pozdějšími revizemi označovanými malými písmeny (tab.2). V rámci zajištění plné 

interoperability mezi produkty jednotlivých výrobců vznikla certifikační společnost Wi–Fi 

Alliance, která výrobkům vyhovujícím všem testovacím kritériím propůjčuje logo Wi-Fi a 

garantuje propojitelnost zařízení označených tímto logem. Wi–Fi tak umožnuje vybudovat 

rychle a relativně levně počítačovou síť bez nutnosti pokládky kabelů i v místech, kde by to 

jinak bylo velmi komplikované či ekonomicky nevýhodné. Velmi rozšířená je v domácnostech 

i menších firmách pro připojení k internetu, propojení přenosných zařízení a spotřební 

elektroniky. Představuje velmi zajímavou alternativu ke klasickým metalickým sítím 

[12,13,16]. 

Tabulka 2 Přehled používaných standardů Wi-Fi 

Standard 

 Wi-Fi 

Frekvenční 

pásmo 

Maximální přenosová 

rychlost 

802.11a 5GHz 54 Mb/s 

802.11b 2,4 GHz 11 Mb/s 

802.11g 2,4 GHz 54 Mb/s 

802.11n 2,4 a 5 GHz, 300 Mb/s 
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Základní části bezdrátové sítě 

Přístupový bod – hlavní prvek, který představuje přemostění mezi kabelovou a 

bezdrátovou sítí, k němuž se připojují jednotliví klienti. Může zajištovat další funkce 

(přepínač, směrovač, brána) [12,13]. 

Klient (stanice) – klientem může být notebook, počítač, mobilní telefon, nebo 

specializovaný hardware, který umožňuje připojit další zařízení přes ethernetové rozhraní [13].  

Distribuční systém – ve většině případů se jedná o páteřní sít ethernet, která zajištuje 

propojení přístupového bodu do vyšších struktur sítě, případně i propojení několika 

přístupových bodů [13].  

Klient může být připojen pouze k jednomu přístupovému bodu, ale přístupový bod je 

schopen připojit až 254 klientů. Celková přenosová rychlost se rozdělí na připojené klienty 

rovným dílem, proto se ve většině případů připojuje menší počet klientů, protože výsledná 

rychlost na jednoho klienta by byla velmi nízká [12,13]. 

Zabezpečení bezdrátového přenosu 

Zabezpečeni bezdrátových sítí je velmi důležité, protože nelze přesně vymezit prostor 

pokrytý signálem. Pokud by chtěl případný útočník odposlouchávat provoz v síti, stačí, aby se 

dostal do prostoru pokrytého signálem. V tomto prostoru je pak možné zachytit provoz všech 

počítačů. S pomocí specializovaného programového a hardwarového vybavení lze zachytávat 

hesla a další citlivá data, pokud síť nebude zabezpečena [12]. 

Zabezpečení lze rozdělit na dvě skupiny: 

- Šifrování – zaheslování přenášených dat proti odposlechu 

- Autorizace – řízení přístupu klientů pro připojení k síti 

Základní šifrovací metoda nese označení WEP (Wired Equivalent Privacy) používá 

sdílený klíč v délce 40 – 256 bitů s algoritmem RC4. Tento algoritmus již byl překonán, a proto 

nabízí pouze slabé zabezpečení. Vyšší standard zabezpečení přináší mechanismus WPA (WiFi 

Protected Access), který šifruje nejen komunikaci mezi zařízeními ale i přístup do bezdrátové 

sítě. Standartně je použit 128 bitový klíč s metodou dynamického přidělování dočasných klíčů, 

kdy dočasný klíč je automaticky měněn každých 10 000 paketů. Dále je použita metoda 

kontroly integrity zpráv, která znemožňuje útočníkům měnit zprávy během přenosu. 

V dnešních sítových prvcích se používá už druhá verze s označením WPA2 [12,13]. 
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Řízení přístupu uživatelů do sítě neboli autentizace je další variantou zabezpečení. 

Základní princip spočívá ve sdíleném klíči (heslu) pro přihlášení. Další metoda je filtrování 

MAC adres zařízení, tedy vytvoření tabulky fyzických adres, jenž mají povolen přístup k síti. 

Mezi poměrně účinné zabezpečení patří systém EAP (Extenzible Autentication Protocol) jenž 

řídí přístup k segmentu lokální sítě v místě napojení bezdrátové sítě. Ověřování klientů je 

řízeno specializovaným serverem, který disponuje seznamem uživatelů, kde pouze 

registrovaný a ověřený uživatel dostane přístup k síti  [13]. 

Další možnosti jak zvýšit zabezpečení sítě je zakázání vysílání identifikátoru sítě, 

případně použití pevně přidělených IP adres [12]. 

Použitím nejmodernějších šifrovacích metod a sofistikovaných metod autentifikace je 

možné dosáhnout vysokého stupně zabezpečení bezdrátových sítí, ale žádná metoda nezaručí 

stoprocentní ochranu. Proto je důležité myslet na bezpečnost již ve fázi plánování a navrhnout 

sít tak aby zabezpečení bylo maximálně účinné [12]. 

 2.3.4. Vstupně výstupní konektor GPIO 

Raspberry Pi 2 B je osazeno jedním rozšiřujícím vstupně výstupním konektorem GPIO 

(General Purpose Input Output). Tento konektor má 40 pinů ve dvou řadách s roztečí 2,54 mm 

(obr.2). Každý pin má určitou funkci a několik pinů ve společném zapojení vytváří určitý 

obvod. Tento konektor tvoří rozhraní mezi počítačem a celou řadou dalších zařízení, které je 

možné připojit přímo, nebo pomocí různých komunikačních sběrnic. Čtyři piny jsou napájecí 

(dva s napětím 3,3V a další dva 5V), osm pinů slouží jako uzemnění a dva piny slouží pouze 

pro přístup do programovatelné paměti. Zbylých 26 pinů lze libovolně konfigurovat jako 

vstupně výstupní, pracující s logikou 3,3 V, nebo pro komunikační sběrnice [4,5].  

Raspberry Pi 2 B podporuje tyto komunikační sběrnice: 

- I2C (Inter Integrated Circuit) - komunikační sběrnice, která je určena pro přenos dat mezi 

mikro kontroléry, analogově/digitálními a digitálně/analogovými převodníky, audio a 

video obvody, a dalšími digitálně řízenými obvody. Používá 7 bitovou adresaci a umožňuje 

propojit až 128 zařízení na jednu společnou sběrnici [5,17]. 

- SPI (Serial Peripheral Interface) - sériová sběrnice sloužící k propojení mikroprocesoru, 

pamětí, nebo dalších komunikujících uzlů.  Komunikace je plně synchronizována 

hodinovým signálem a probíhá v obousměrném režimu [5,18]. 
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- DPI (Display Parallel Interface) - 24 bitové paralelní rozhraní, které umožnuje přenos 

barevné složky R G B s rozlišením od 640 x 480 až 1920 x 1024 obrazových bodů 

s barevnou hloubkou 6 bitů [4,5]. 

- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmiter) - je rozhraní používané k převodu 

dat mezi paralelní a sériovou komunikací používané u standardu RS-232, RS-422, RS-485. 

Je využito pro komunikaci mezi počítačem a perifériemi [4]. 

- 1-wire - je sériová komunikační sběrnice určená k propojení digitálních senzorů k počítači 

pomocí dvou vodičů. Je používaná především k připojení snímačů teploty, vlhkosti, 

převodníků úrovní. Každé zařízení používá unikátní 64 bitové identifikační číslo, které je 

voláno řídícím počítačem a jako odpověď vrací aktuální hodnotu [19]. 

- PCM (Pulse Code Modulation) - digitální zvukový výstup určený pro digitálně analogový 

audio převodník [4]. 

 

 

Obrázek 2 Zobrazení rozmístění GPIO RPI 2B (Zdroj: http://www.raspberry-pi-geek.com) 
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2.4. Operační systém Linux 

Operační systém Linux je volně dostupný operační systém spolu s rozsáhlou sadou 

nástrojů, aplikacemi a kompletním zdrojovým kódem. Především díky otevřenosti a 

dostupnosti zdrojového kódu může téměř kdokoli přispět k jeho vývoji, buď tvorbou 

kompletních aplikací, nebo formou oprav a odstraňování chyb. Proto tisíce schopných 

programátorů z celého světa přispívá k vylepšování Linuxu, který je tak plně srovnatelný 

s běžnými komerčními systémy a v mnohém je i překonává. Ve spojení se značným 

množstvím aplikací a programů vznikla platforma používaná jak v komerční tak i nekomerční 

sféře [20,21]. 

Jádro systému Linux vychází z operačního systému Unix, který položil základy filozofie 

systému založeného na malých programech spouštěných z příkazového řádku. Přestože řada 

programů je v současnosti vybavena pokročilým grafickým uživatelským prostředím, základ 

představuje práce s příkazovými řádky a skripty [21]. 

Díky tomuto principu je možné velké množství úloh řešit jednoduchým řazením příkazů 

za sebou, nebo pomocí zjednodušených příkazových skriptů. Principu využívají i výkonné 

aplikace fungující na systému Linux, které umožňují využití propracovaného aplikačního 

rozhraní a promyšlených příkazů, pro efektivní využití funkcí, jako je spouštění více procesů, 

komunikace mezi procesy, nebo složité sítové funkce [21,22]. 

Licenční podmínky 

Název Linux je úzce spjat s označením GNU, což je označení projektu pro podporu a 

vývoj svobodného software. GNU ovládá organizace Free Software Foundation a tato 

organizace je tvůrcem licence GPL (General Public Licence), pod kterou je šířen systém Linux. 

Oficiálně se tedy systém označuje jako GNU/Linux [20,21]. 

Systém Linux je šířen v tzv. distribucích, což jsou balíčky, jejichž základ tvoří linuxové 

jádro, a různé aplikace a programy pro práci s počítačem. Každá distribuce je skladbou 

softwaru a dalšími charakteristickými rysy určena odlišné skupině uživatelů (domácí uživatel, 

profesionál, firemní zákazník), nebo pro speciální použití (servery, jednoúčelová zařízení, 

firewally, specifický hardware) [20,22]. 

Rozmanitost distribucí umožňuje vybrat systém vyhovující nejrůznějším požadavkům, 

případně je možné systém upravit podle specifických potřeb. GNU/Linux tak představuje 

velmi modulární operační systém s širokými možnostmi použití [20,21,22]. 
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Počítač Raspberry Pi verze 2 B podle oficiálních informací Raspberry Pi Foundation byl 

vyvinut pro použití s operačním systémem GNU/Linux. Pro potřeby počítače existuje několik 

oficiálních distribucí, které jsou volně k dispozici na internetových stránkách společnosti. 

Doporučená distribuce má název Raspbian která je speciálně optimalizovaná pro hardware 

počítače. Raspbian vychází z distribuce Debian [4,5]. Podle dostupných informací je možné na 

Raspberry pi 2 B provozovat i jiné operační systémy než pouze GNU/Linux, například 

Windows 10 IoT core či Android verze 5.1 Lollipop [23,24]. 

2.5. Webový server 

Webovým serverem je obvykle označována aplikace či sada aplikací spuštěných na 

zpravidla specializovaném počítači, který je dostupný v počítačové síti. Základní funkcí 

webového serveru je vyřizování požadavků klientů. Klientem je nejčastěji webový prohlížeč. 

Požadavkem se označuje odeslání adresy či odkazu a vyřízením požadavku je myšleno zobrazení 

konkrétní webové stránky, textu, obrázků, či jiného souboru dat uloženého na serveru [25]. 

2.5.1 Protokol HTTP 

Základem umožňujícím výměnu informací mezi klientem a serverem je sada standardů 

obsažená v protokolu HTTP (HyperText Transfer Protocol). Protokol definuje pravidla 

komunikace mezi klientem (prohlížečem) a serverem. Komunikace probíhá obecně tak, že 

server obdrží požadavek klienta a provede jednu ze dvou akcí, buď odešle požadovaná data, 

nebo odmítne zpracování požadavku a odešle číselný kód, který indikuje důvod nezpracování 

požadavku. Kód se skládá ze tří číslic, kde první číslice definuje kategorii odpovědi a další 

číslice ji konkretizují [25]. Kategorie jsou následující: 1xx – informační, 2xx – úspěch, 3xx – 

přesměrování (požadovaná data se nachází na jiném umístění), 4xx – problém na straně klienta 

(např. nesprávný zápis požadavku, data nebyla nalezena), 5xx – problém na straně serveru [25]. 

2.5.2. Programové vybavení webového serveru 

Jádro serveru 

Nejpoužívanějším softwarem pro tvorbu webového serveru je v současnosti Apache 

HTTP Server, který vyvíjí nadace Apache Software Foundation a je šířen pod licencí Apache. 

Licence je otevřená podobně jako GPL pro systém Linux, a smyslem této licence je rovněž 

společný vývoj otevřeného svobodného software. Jedná se o velmi rozšířený výkonný software, 

který podporuje většinu operačních systémů (Widows, GNU/Linux, Mac OS X, a další) [25,27]. 
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Databázový systém 

Data jsou na serveru ukládány do formulářů, které obsahují nejrůznější informace, a ty 

jsou dále řazeny do obsáhlých databází. Aby bylo možné efektivně nalézt hledané informace 

je potřeba databázový systém. Mezi nejrozšířenější databázové systémy patří MySQL  

společnosti Sun Microsystems. Značný úspěch je dán především dvojím systémem 

licencování, kdy je dostupná bezplatná licence GPL, ale i placená komerční licence. Lze jej 

provozovat na operačních systémech Linux, Windows i dalších [26]. 

Webový programovací jazyk 

Pro programování dynamických webových stránek se používá jazyk PHP (Hypertext 

Procesor), který byl pro tyto účely vytvořen. PHP umožnuje zpracovat požadavek klienta na 

straně serveru, a zpět zaslat pouze výsledek. PHP spolupracuje s databázovým systémem, jenž 

umožnuje získávat a ukládat různé informace, které se v průběhu používání mohou měnit. 

Jazyk je šířen pod otevřenou licencí podobně jak výše uvedené programy, a je rovněž 

použitelný na různých operačních systémech [26]. 

Použitím výše zmíněných programů vzniká platforma s označením LAMP (Linux, 

Apache, MySQL, PHP), která poskytuje velmi výkonný, osvědčený a stabilní základ mnoha 

webovým serverům. Je určena pro nejrůznější použití v domácím i komerčním nasazení, 

dostupná zcela zdarma a neustále vyvíjena obrovskou základnou vývojářů a nadšenců z celého 

světa [22,25,26,27]. 
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3. VYTVOŘENÍ SYSTÉMU VÝKONOVÉHO ŘÍZENÍ POMOCÍ 

RASPBERRY PI 
 

Návrh systému výkonového řízení pomocí Raspberry Pi byl v diplomové práci 

realizován pomocí 6 základních pracovních postupů, které jsou detailněji popsány 

v jednotlivých podkapitolách. Jednalo se o postupy: 

1. Výběr jednotlivých komponent, při jejichž výběru bylo zohledněno předpokládané využití 

v testovacích podmínkách. 

2. Instalace a nastavení operačního systému Raspbian na počítač Raspberry Pi. 

3. Nastavení síťové komunikace a identifikace zařízení v Ethernetu, a vytvoření uzavřené 

zabezpečené bezdrátové sítě Wi-Fi. 

4. Nastavení ovládání výkonové zátěže pomocí Raspberry Pi a nastavení komunikace 

s rozšiřujícím modulem UniPi. 

5. Zprovoznění komunikace mobilního zařízení s Raspberry Pi ve vytvořené bezdrátové síti 

Wi-Fi. 

6. Vytvoření webového serveru a www stránky pro ovládání systému výkonového řízení na 

mobilních zařízeních s libovolným operačním systémem. 

 

3.1. Výběr komponent 

Základními komponenty systému výkonového řízení byly počítač Raspberry Pi a 

rozšiřující jednotka UniPi, Wi-Fi USB adaptér a bezdrátový přístupový bod. 

Hlavním a zároveň řídícím prvkem systému byl zvolen počítač platformy Raspberry Pi. 

Vzhledem k předpokládanému použití, kompatibilitou s dalšími komponenty a především pro 

své značné rozšíření, velmi dobrou programovou podporu a širokou uživatelskou základnu 

byla vybrána verze 2 B. Počítač byl dodán včetně paměťové karty formátu mikro SD, velikosti 

8 Gigabajt a rychlostní kategorií  class 10. Paměťové médium slouží jako úložný prostor pro 

operační systém a veškerá uživatelská data. Napájení počítače bylo zajištěno adaptérem 5 

V DC. Dle specifikace výrobce je potřeba zajistit minimální napájecí proud 1A, při požití USB 

bezdrátových adaptérů, klávesnice a myši je požadavek na napájení vyšší. Vzhledem 
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k předpokládanému použití bezdrátového adaptéru, dalších ovládacích periferií a především 

k zajištění spolehlivé a stabilní funkčnosti byl použit zdroj s napájecím proudem 2A.  

Pro zvolený počítač byla vybrána rozšiřující jednotka UniPi aktuální verze 1.1 výrobce 

UniPi.technology české společnosti Faster.cz. Tato jednotka byla navržena přímo pro počítač 

Raspberry Pi. Obsahuje 8 přepínacích relé, které umožnují spínat až 5A 250V AC, 14 

digitálních vstupů, které umožňují snímat signály v rozmezí 5 – 20V DC, 2 analogové vstupy 

0 – 10V, analogový výstup 0 – 10V, sběrnici 1wire, sběrnici UART a obvody reálného času 

zálohované baterií. Jednotka je napájena zdrojem  5V 2A. 

Komunikace počítače s dalšími zařízeními v síti byla řešena pomocí bezdrátové 

technologie přenosu dat wi-fi, kterou představuje USB adaptér bezdrátové sítě TL-WN722N 

výrobce TP LINK, napojeného do portu USB počítače Raspberry Pi. Adaptér byl zvolen pro 

bezproblémovou kompatibilitu s Raspberry Pi a operačním systémem Raspbian. Je vybaven 

všesměrovou odnímatelnou anténou, kterou lze v případě potřeby vyměnit za výkonnější typ, 

případně i venkovní provedení a zvýšit spolehlivost komunikace v místech s nižší kvalitou 

signálu. Napájení bylo zajištěno USB portem počítače. 

Pro vytvoření sítě Wi-Fi byl vybrán bezdrátový přístupový bod AirLive WL-5460AP 

v2, který je vybaven odnímatelnou všesměrovou anténou s vyzařovaným výkonem 3dBi. Toto 

zařízení bylo použito jako rozhraní stávající drátové počítačové sítě a bezdrátově připojeného 

Raspberry Pi a dalších zařízení, které jej mohou ovládat. Napájení bylo realizováno dodaným 

adaptérem 12V 1,5A. 
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3.2. Instalace a nastavení Raspberry Pi 

Pro operační systém byl vybrán systém Raspbian vycházející s Linuxové distribuce 

Debian. Tento operační systém byl přímo optimalizován pro použití v Raspberry Pi vzhledem 

k hardwarovým a výkonovým požadavkům a je rovněž doporučován výrobcem. Operační 

systém byl instalován na připravenou paměťovou kartu formátu mikro SD velikosti 8 GB. 

Instalace probíhala na osobním počítači s operačním systémem Windows 10 a byla rozdělena 

do 5 kroků: 

- V prvním kroku byl stažen obraz vybraného operačního systému ze stránek The Raspberry 

Pi Foudation v sekci downloads. 

- Ve druhém kroku byl stažený soubor uložen v komprimovaném formátu a následně byl 

tento soubor dekomprimován.  

- Třetí krok představoval zapojení paměťové karty do osobního počítače a zformátování 

karty před prvním použitím. 

- Ve čtvrtém kroku byl nainstalován program Win32DiskImager. 

- V pátém kroku po spuštění programu a zadání cesty uloženého dekomprimovaného obrazu 

operačního systému byl proveden zápis operačního systému na paměťovou kartu. 

Před prvním spuštěním bylo nutné k počítači připojit potřebné periferie, konkrétně 

počítačový monitor byl propojen pomocí rozhraní HDMI, klávesnice a myš pomocí USB. Do 

slotu pro paměťovou kartu byla zasunuta karta s operačním systémem. Počítač neobsahuje 

zapínací tlačítko a spustí se ihned po připojení napájení.  

Po spuštění se na monitoru zobrazí logo Raspberry Pi a systém vypisuje spouštěcí 

procedury, po chvilce se zobrazí základní konfigurační nastavení. Pohyb v nabídce je řešen 

šipkami na klávesnici. V konfigurační nabídce (obr.3) bylo nastaveno několik položek: 

- V položce Change User Password došlo ke změně přihlašovacích údajů, ve výchozím 

nastavení je použito jméno „pi“ a heslo „raspberry“.  

- V položce Internacionale Options bylo upraveno: 

Change Locale - zde byla jako výchozí jazyk nastavena čeština „cs_CZ.UTF-8“ a pokud 

nebude k dispozici český překlad, bude použita výchozí angličtina. 

V Change Timezone došlo k nastavení správné časové zóny, tedy Evropa,  konkrétně 

Praha. 
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Položka Change Keyboard Layout - zde byl zvolen typ klávesnice „Generic 105_key (lntl) 

PC“ a rozložení kláves „Czech – Czech (with <\|> key)“, toto nastavení zaručuje správné 

umístění klávesy Z. 

- V menu Advancet Options byla zvolena položka SSH nastavena pro povolení vzdáleného 

přístupu 

Tímto bylo základní nastavení operačního systému Raspbian dokončeno, systém byl 

nastaven tak, že po zadání správných přihlašovacích údajů zůstane zobrazen příkazový řádek a 

nebude automaticky zobrazeno grafické uživatelské rozhraní, ovládání počítače bylo řešeno 

výhradně pomocí vzdáleného přístupu. Po dokončení nastavení byly všechny změny uloženy a 

systém byl restartován. Pro opětovné spuštění konfiguračního nastavení je možné použít příkaz 

„sudo raspi-config“ pomocí příkazového řádku.  

 

Obrázek 3 Zobrazení nastavení konfigurace operačního systému Raspbian 
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3.3. Nastavení síťové komunikace 

Vzhledem k charakteru diplomové práce bylo potřeba zajistit komunikaci počítače 

Raspberry Pi a přenosných zařízení. Z tohoto důvodu bylo preferováno především využití 

bezdrátových technologií. Připojení do sítě pomocí Ethernetového rozhraní bylo rovněž potřeba 

zajistit tak, aby obě technologie spolehlivě zajistily přenos ovládacích i řídících povelů a 

sloužily k vzdálené správě a konfiguraci počítače. Všechna sítová zařízení byla nastavena 

v režimu manuální konfigurace IP adresy s využitím internetového protokolu verze 4. Dále byl 

vytvořen adresní plán IP adres, podle kterého byly přidělovány adresy jednotlivým zařízením. 

3.3.1. Kabelové připojení k síti 

Pro připojení k počítačové síti je Raspberry Pi verze 2 B vybaveno rozhraním Ethernet 

s maximálními podporovanými rychlostmi přenosu dat 10 a 100 Mb/s s jediným konektorem 

typu RJ 45. Výchozí nastavení sítové karty bylo v režimu automatického získání IP adresy 

systémem DHCP. Počítač byl připojen kabelem do sítě s automatickým přidělováním IP adres 

a spuštěn. Během startu počítače byla sítové kartě automaticky přidělena IP adresa, maska sítě 

i adresa brány, údaje byly následně vypsány na připojený monitor společně s dalšími 

informacemi souvisejícími se startem operačního systému.  Pro ověření kompletní sítové 

konfigurace byl spuštěn příkaz „ifconfig“ který zobrazil kompletní výpis sítových rozhraní 

včetně fyzické adresy. 

Informace o konfiguraci sítových rozhraní a jejich seznam se nachází v souboru 

„interfaces“ který je uložen v adresáři /etc/network. Veškerá nastavení sítě byla prováděna 

editací informací obsažených ve výše zmíněném souboru. Úpravy byly prováděny v textovém 

editoru nano, který je součástí operačního systému Raspbian. Tento textový editor je výkonný 

a nenáročný, s jednoduchým uživatelským rozhraním. Spuštění editoru je provedeno spuštěním 

příkazu „sudo nano+název editovaného souboru“, v příkazovém řádku. Pro editaci sítové 

konfigurace byl spuštěn příkaz „sudo nano /etc/network/interfaces“.  

V editoru byly provedeny následující změny: 

- V řádku začínající textem iface eth0 inet dhcp byla odstraněna položka dhcp a byla 

nahrazena klíčovým výrazem static. Tato změna nastavuje způsob získání IP adresy sítové 

karty. 
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- V následujícím kroku byly zadány konkrétní číselné hodnoty IP adresy, masky sítě a brány, 

dle adresního plánu. Byly přidány tři nové řádky, kde první řádek obsahuje IP adresu ve tvaru 

address xxx.xxx.xxx.xxx , další řádek je adresa masky netmask xxx.xxx.xxx.xxx , třetí řádek 

obsahuje adresu brány gateway xxx.xxx.xxx.xxx . Na začátku každého řádku bylo potřeba 

stisknout klávesu Tab pro zarovnání údajů. Nastavení bylo zvoleno takto: 

Iface eth0 inet static 

 address 192.168.4.101 

 gateway 192.168.4.1 

 netmask 255.255.255.255 

Uložení změn v editoru bylo provedeno kombinací kláves Ctrl+O a ukončení editoru 

nano a návrat do prostředí příkazového řádku pomocí Ctrl+X. K projevení změn bylo nutné 

sítovou službu restartovat příkazem „sudo /etc/init.d/networking restart“. 

K otestování sítové komunikace byl počítač Raspberry Pi připojen přes sítový přepínač 

k osobnímu počítači na, kterém byla nastavena konfigurace sítě ve stejném rozsahu IP adres. 

Na připojeném osobním počítači s operačním systémem windows byl spuštěn příkaz ping 

192.168.4.101 -t, který prověří spojení mezi dvěmi sítovými prvky a při obdržení odpovědi 

vypíše čas zpoždění signálu. Odpověď byla stabilně pod úrovní jedné milisekundy, tedy 

bezproblémové spojení. Tímto bylo nastavení sítě pomocí ethernetového rozhraní splněno. 

3.3.2.Nastavení vzdálené správy 

Vzhledem k předpokládanému použití a možnému umístění počítače Raspberry Pi a 

nemožnosti připojení monitoru a dalších ovládacích periférií, vyvstal požadavek na vzdálenou 

správu přes počítačovou síť. S přihlédnutím k výše uvedeným požadavkům vzdálené správy a 

konfigurace počítače Raspberry Pi byl na osobním počítači instalován program PuTTy, který 

umožňuje pohodlné nastavení vzdálené sítové komunikace linuxových systému z prostředí 

operačního systému windows. 

Program komunikuje pomocí zabezpečeného šifrovaného spojení mezi dvěma počítači 

označovaného zkratkou SSH (Secure Shell). Tento princip komunikace je přímo určen pro 

vzdálenou správu počítačů prostřednictvím příkazového řádku, přenosu souborů, nebo 

ovládání programů, které nevyžadují používání složitého grafického rozhraní.  
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Program disponuje přehledným grafickým uživatelským rozhraním, kde pro nastavení 

komunikace bylo nutné vyplnit tyto údaje: 

-  Adresa nebo jméno cílového počítače, byla zadána IP adresa 198.168.4.101. 

- Port připojení, byl ponechán ve výchozím nastavení na hodnotě 22. 

- Typ připojení, byl zvolen SSH (Secure Shell), tedy zabezpečený komunikační protokol. 

Program umožňuje uložení zadaných údajů, aby nebylo potřeba opětovně vyplňovat 

dané údaje při navazování nového spojení. Údaje tedy byly uloženy a byla spuštěna 

komunikace. Program navázal komunikaci a zobrazil požadavek pro zadání jména a hesla 

vzdáleného počítače. Po správném vyplnění přihlašovacích údajů bylo zobrazeno terminálové 

okno s příkazovým řádkem počítače Raspberry Pi. Byl odpojen monitor, klávesnice i myš a 

veškerá konfigurace byla od této chvíle řešena prostřednictvím vzdálené správy pomocí 

programu PuTTy a osobního počítače.  

3.3.3. Vytvoření bezdrátové sítě 

Vytvoření bezdrátové sítě bylo základním předpokladem funkčnosti systému, 

především komunikace přenosných zařízení a počítače Raspberry Pi, pro přenos ovládacích a 

kontrolních povelů. S přihlédnutím k hardwarovému vybavení  používaných přenosných 

zařízení a koncepci systému výkonového řízení, byla zvolena technologie wi-fi, definovaná 

normou 802.11 revize g, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Na základě těchto požadavků byla 

zvolena jednotka bezdrátového přístupového bodu Air Live model WL-5460AP v2 (viz. tab.3). 

Tabulka 3 Technická specifikace Air Live WL-5460AP v2 

Podporované standarty 802.11 b/g 

Frekvence 2.412 GHz – 2.472 GHz 

Pracovní režimy Acces point, Client, Bridge, Repeater, Gateway 

Max vysílací výkon 20dBm 

Max přenosová rychlost 54 Mbps 

Podporované zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK 

Anténa 2 dBi odpojitelná 

Napájení 12V DC 

 

Konfigurace vybrané jednotky probíhala pomocí webového rozhraní za použití 

osobního počítače s operačním systémem Windows 10. Podle manuálu výrobce byla nastavena 

defaultní IP adresa na hodnotu 192.168.100.252, jméno zařízení WL-5460AP a identifikátor 

sítě SSID (Service Set Identifier) „airlive“. Pracovní režim byl nastaven „gateway“, IP 
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adresace byla nastavena pouze pro bezdrátové klienty v rozsahu od 192.168.100.100 do 

192.168.100.200. Tyto hodnoty byly změněny vzhledem k předpokládanému zaměření a 

zabezpečení systému. 

V osobním počítači byla změněna IP adresa do požadovaného rozsahu vzhledem 

k defaultní adrese bezdrátové jednotky. Následně bylo zařízení propojeno pomocí síťového 

přepínače s osobním počítačem a bylo k němu přivedeno napájení. V internetovém prohlížeči 

byla zadaná adresa zařízení a bylo zobrazeno konfigurační menu zařízení. Nejdříve byl 

nastaven pracovní režim na volbu „AP acess point“, a po té byl pro uložení proveden restart 

zařízení. Dále bylo nastaveno přihlašovací jméno a heslo. Konfigurace pokračovala 

nastavením bezdrátové části, kde bylo změněno jméno zařízení, SSID sítě, následně pro 

rychlost bezdrátové sítě byla zvolena varianta „g“. Volba použitých rádiových komunikačních 

kanálů byla zvolena v režimu auto. V dalším kroku bylo nastaveno zabezpečení sítě, pro 

šifrování přenosu  byla vybrána varianta WPA2-PSK(AES) a byl zvolen klíč zabezpečení. 

V záložce rozšířeného nastavení bezdrátové části byl nastaven rozsah rychlosti přenosu na 

maximum, tedy 54Mbit za sekundu a vysílaný výkon na 18 dB. Tímto bylo nastavení 

bezdrátové části ukončeno a uloženo. Konfigurace pokračovala v části nastavení sítě, kde byla 

podle adresního plánu nastavena statická adresa portu LAN, a rovněž byla nastavena statická 

adresace pro bezdrátovou část. Výsledná konfigurace byla uložena a zařízení bylo restartováno, 

aby bylo dokončeno uložení konfigurace.  

Spuštěním nakonfigurovaného přístupového bodu, byla vytvořena bezdrátová síť, která 

tvoří potřebný spojovací článek vzájemné komunikace jednotlivých prvků systému 

výkonového řízení. 

3.3.4. Konfigurace bezdrátového připojení Raspberry Pi 

Model Raspberry Pi verze 2 B neobsahuje integrovaný hardware bezdrátové sítě wi-fi, 

konektivitu lze zajistit použitím bezdrátového adaptéru zapojeného do portu USB. Pro tyto 

potřeby byl vybrán adaptér TL-WN722N výrobce TP LINK (tab.4), který je v seznamu 

kompatibilních příslušenství k Raspberry Pi. Kompatibilita je podmíněna mimo jiné existencí 

aktuálních ovladačů řídícího čipu adaptéru pro operační systém Raspbian, respektive Linux. 

Řídící čip je od výrobce Atheros, napájení bylo řešeno pomocí portu USB počítače Raspberry 

Pi, jenž byl vybaven dostatečně výkonným napájecím adaptérem 5V a 2A.    
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Tabulka 4 Specifikace USB Wi-Fi adaptéru TL-WN722N 

Podporované standarty 802.11 b, g, n 

Frekvence 2.400-2.4835GHz 

Max přenosová rychlost 150 Mbps 

Vysílací výkon 20dBm 

Podporované zabezpečení WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK 

Rozhraní USB 2.0 

 

Pro správné nastavení bezdrátového adaptéru bylo potřeba znát konfigurační údaje 

bezdrátové sítě, ke které byl daný adaptér připojen, zejména SSID sítě, klíč šifrování přenosu 

dat, a nastavení IP adresace. 

Zprovoznění  Wi-Fi adaptéru vyžaduje instalaci ovladačů řídícího čipu do operačního 

systému Raspberry Pi. Podle dokumentace výrobce obsahuje adaptér řídící čip firmy Atheros. 

Adaptér byl zapojen do portu USB počítače Raspberry Pi a spuštěním příkazu „sudo apt-get 

install firmware-atheros“ v příkazovém řádku byla spuštěna instalace příslušných ovladačů. 

Po ukončení instalace byl adaptér odpojen od portu USB a po chvíli znovu připojen. Tím bylo  

spuštěno hledání souborů ovladačů jádrem operačního systému a po této operaci byly načteny 

instalované ovladače jádrem operačního systému. Ovladače operační systém uložil na 

požadované místo a při každém dalším připojení adaptéru budou automaticky načteny. 

Následně byl spuštěn v příkazovém řádku příkaz „sudo iwlist scan“ (obr. 4), který spustil 

skenování okolí bezdrátového adaptéru a zajistil vypsání všech nalezených sítí v dosahu na 

obrazovku. Tímto příkazem zároveň došlo k otestování instalovaných ovladačů a funkčnosti 

adaptéru. 
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Obrázek 4 Zobrazení výpisu nalezené sítě 

 

Pro připojení ke konkrétní bezdrátové síti bylo potřeba upravit konfigurační soubor 

/etc/network/interfaces, v příkazovém řádku byl proto spuštěn příkaz                                                      

„sudo nano /etc/network/interfaces“, tento příkaz zobrazil konfiguraci sítových připojení 

včetně bezdrátového rozhraní v textovém editoru nano. Podobně jako v případě kabelového 

připojení pomocí ethernetového rozhraní, bylo potřeba pro bezdrátovou síť nastavit potřebné 

údaje takto: 

- V řádku začínajícím výrazem iface došlo ke změně parametru dhcp na static. 

- Následně byly vypsány údaje IP adresy, brány a masky sítě. 

Výsledné nastavení bylo zvoleno takto: 

iface wlan0 inet static 

        address 192.168.4.102 

        gateway 192.168.4.1 

        netmask  255.255.255.255 

Tímto byla nastavena adresace použitá pro bezdrátové připojení. V dalším kroku bylo 

nastaveno připojení ke konkrétní síti a konfigurace zabezpečení přenosu. Toto bylo provedeno 

pomocí nástroje „wpasupplicant“, který umožňuje připojení operačního systému 

k zabezpečené bezdrátové síti pomocí šifrování metodou WPA (Wireless Protected Access) i 

modernější verzi WPA2 nebo starší variantě WEP (Wired Equivqlent Privacy). Konfigurace 
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programu wpasupplicant je ukládána do souboru wpa.config umístěném v adresáři /etc. 

Konfigurace byla spuštěna příkazem „sudo nano /etc/wpa.conf“ , zde byly doplněny pod řádek  

network= tyto údaje (odsazené klávesou Tab): 

- ssid= „byl doplněn název sítě“ 

- psk= „šifrovací klíč“ 

- proto=RSN 

- key_mgmt=WPA-PSK 

- pairwise=CCMP 

- auth_alg=OPEN 

Uložení konfigurace bylo provedeno kombinací kláves Ctrl+O a ukončení editoru nano 

kombinací kláves Ctrl+X. Připojení k bezdrátové síti bylo tímto nastaveno a připojení k sítí 

bylo provedeno spuštěním příkazu „sudo ifup wlan0“. Ověření připojení bylo provedeno 

příkazem „ifconfig“, který vypsal všechna sítová připojení (obr.5). 

 

Obrázek 5 Zobrazení síťové konfigurace počítače Raspberry Pi 
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3.4. Ovládání výkonové zátěže pomocí Raspberry Pi 

V systému výkonového řízení slouží počítač Raspberry Pi ve funkci řídicí jednotky, se 

kterou komunikují jednotlivá mobilní zařízení pomocí bezdrátové sítě s technologií Wi-Fi. 

Samotné provedení řídících povelů zajišťuje modul UniPi, který je pro tyto účely vybaven osmi 

přepínacími relé. Každé relé umožňuje spínání elektrické zátěže až 250V AC a maximálního 

proudu 5A. 

3.4.1. Propojení Raspberry Pi a UniPi 

Modul UniPi je navržen přímo pro použití s počítačem Raspberry Pi a výrobek obsahuje 

i montážní sadu pro uchycení počítače na modul UniPi.  

Jednotlivé komponenty byly zkompletovány pomocí montážní sady, k propojení byl 

použit dodaný 26 pinový plochý kabel, který propojuje expanzní konektor GPIO Raspberry Pi 

s modulem UniPi. Součástí propojovacího kabelu bylo i zajištění napájení Raspberry Pi. 

Osobní počítač byl propojen s Raspberry Pi pro nastavení vzájemné komunikace jednotlivých 

prvků. Spuštění systému bylo provedeno připojením napájení k modulu Unipi. Pro napájení 

byl použit napájecí adaptér 5V 2 

3.4.2. Nastavení komunikace Raspberry Pi a UniPi 

Modul UniPi disponuje osmi přepínacími relé, které jsou ovládány integrovaným 

obvodem MCP23008. Podle dokumentace výrobce tento obvod komunikuje s Raspberry Pi 

pomocí sběrnice I2C [29].  Sběrnice I2C je ve výchozím nastavení operačního systému 

deaktivovaná. Pro její aktivaci byl spuštěn příkaz „sudo raspi-config“ pomocí příkazového 

řádku, který spustil základní konfigurační nastavení operačního systému Raspbian, kde bylo 

provedeno následující nastavení: 

- V konfiguračním menu byla vybrána položka s číslem 8 Advanced Options. 

- Následně byla vybrána položka A7 I2C. 

- Byla vybrána volba pro aktivaci I2C. 

- V dalším kroku bylo nastaveno automatické načtení I2C ihned po startu systému. 

- Nastavení bylo potvrzeno tlačítkem Finish. 

- Byl proveden restart systému pro uložení provedených změn a po startu systému již byla 

automaticky aktivovaná sběrnice I2C. 
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Výše uvedeným postupem došlo k aktivaci rozhraní I2C a bylo zajištěno puštění během 

startu operačního systému. Pro ověření funkčnosti sběrnice a možnost detekce všech zařízení 

připojených ke sběrnici byl nainstalován balíček nástrojů „i2c–tools“. Instalace proběhla 

spuštěním příkazu „sudo apt-get install -y i2c-tools“ v příkazovém řádku. Po úspěšné 

instalaci balíčku byl v příkazovém řádku spuštěn příkaz „i2cdetect -y 1“, který provedl výpis 

všech zařízení včetně jejich adres připojených pomocí sběrnice I2C (obr.6). 

 

Obrázek 6 Zobrazení výpisu sběrnice I2C 
 

Podle dokumentace výrobce modulu UniPi komunikuje Integrovaný obvod MPC23008 

pomocí sběrnice I2C na adrese 0x20, na výpisu je tato adresa aktivní. Tímto byla úspěšně 

ověřena komunikace Raspberry Pi a modulu Unipi. 

3.4.3. Vytvoření řídících skriptů 

Skript je program napsaný v kódu programovacího jazyka a je uložen v podobě souboru. 

Skript obsahuje sérií příkazů naprogramovaného algoritmu pro vykonání určitého úkolu. Pro 

vytvoření řídících skriptů byl použit programovací jazyk Python verze 2.7 s pomocí knihovny 

WiringPi2. Knihovna byla nainstalována před programováním skriptů a umožňuje přístup 

k řízení kontaktů expanzního konektoru GPIO. 
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Jazyk Python je objektově orientovaný skriptovací jazyk, v němž se spojuje vysoká 

výkonnost s velmi jednoduchou syntaxí. Struktura programu je dána pouhým obsazením 

příkazů a univerzální datové typy nevyžadují deklaraci proměnných. Široká nabídka operací 

má syntaxi blízkou lidskému uvažování a řízení paměti je čistě automatické. Programovací 

jazyk je volně šiřitelný software typu open source a pro použití s Raspberry Pi je doporučován 

Raspberry Pi Foundation [5,31]. 

Knihovna WiringPi2 je přímo vytvořena pro procesor BCM2836 používaný 

v Raspberry Pi. Knihovna rovněž podporuje rozhraní integrovaných obvodů řady 

MCP23x17/MCP23x08, tedy obvody komunikující po sběrnici I2C, včetně podpory dalších 

rozšiřujících modulů např. Arduino, Gertboard a PiFace. Obsahuje i podporu čtení a zápisu 

analogových a digitálních vstupů i výstupů, rozhraní UART i SPI. Umožňuje řízení LCD 

displejů i modulů reálného času. Podporuje Raspberry Pi verze A i B. Knihovna WiringPi2 

představuje programové vybavení pro řízení a komunikaci nejrůznějších zařízení 

propojitelných s Raspberry Pi [32,33].  

Pro instalaci knihovny WiringPi2 bylo potřeba připojit Raspberry Pi do sítě internet. 

Byla tedy dočasně upravena konfigurace sítě. 

V příkazovém řádku byl spuštěn příkaz „sudo nano /etc/netwotk/interfaces“. 

V editoru nano byl upraven konfigurační soubor vložením řádku „iface eth0 inet dhcp“ nad 

původní řádek „iface eth0 inet static“ před tento řádek byla vložena mřížka. 

Výsledná konfigurace byla upravena takto: 

auto lo 

iface lo inet loopback 

allow-hotplug eth0 

iface eth0 inet dhcp 

#iface eth0 inet static 

        address 192.168.4.101 

        gateway 192.168.4.1 

        netmask 255.255.255.255 

Použití mřížky zajistilo ignoraci údajů za tímto znakem, tedy vynechání konfigurace 

statické IP adresy, brány a masky sítě. Raspberry Pi bylo zapojeno pomocí ethernetového 

rozhraní do sítě s přístupem k internetu a sítová karta byla automaticky nakonfigurována 
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serverem DHCP. Nastavení sítě bylo ověřeno spuštěním příkazu „ifconfig“ který vypsal 

kompletní nastavení všech sítových prvků, včetně nové konfigurace. 

Proces instalace knihovny WiringPi byl spuštěn příkazem „sudo apt-get install git-

core“. Podle instrukcí na stránkách vydavatele knihovny WiringPi byla součástí instalace 

aktualizace operačního systému.  

Příkazem „sudo apt-get update“ došlo k vyhledání dostupných aktualizací, a 

následným příkazem „sudo apt-get upgrade“  a potvrzením pokračování byly nalezené 

aktualizace nainstalovány. 

Instalace knihovny pokračovala spuštěním příkazu „git clone git: 

//git.drogon.net/wiringPi“ a příkazy: 

 „cd wiringPi“ 

„git pull origin“ 

„./build“ 

Po ukončení instalace byla ověřena funkčnost knihovny spuštěním příkazu „gpio -v“ a 

došlo k vypsání varianty GPIO včetně základních informací počítače Rspberry Pi. 

Příkazem „gpio readall“ došlo k načtení a vypsání informací o všech kontaktech 

expanzního konektoru GPIO Raspberry Pi (obr.7). 

 

Obrázek 7 Zobrazení výpisu konektoru GPIO 
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K vytvoření řídících skriptů bylo použito prostředí textového editoru nano. Příkazem 

„sudo nano rele1zap.py“ byl vytvořen spouštěcí skript pro sepnutí relé číslo 1.  

Ukázka kódu v jazyce Python 2.7 a knihovny WiringPi2 pro sepnutí relé číslo 1 je 

uvedena níže: 

#!/usr/bin/python 

# -*- encoding: utf-8 -*- 

import wiringpi2 

from time import sleep 

pin_base = 70       

i2c_addr = 0x20     # I2C adresa obvodu MCP23008 řídicí jednotlivá relé  

wiringpi2.wiringPiSetup()     

wiringpi2.mcp23008Setup(pin_base,i2c_addr)   # nastavení kontaktů a i2c adresy 

wiringpi2.pinMode(77,1)         #nastavení kontaktu relé 1 na výstup 

wiringpi2.digitalWrite(77,1)    #zapnutí výstupu relé 1  

 

Podobným způsobem byly vytvořeny řídící skripty pro všechna relé včetně vypínacích 

variant. Bylo vytvořeno i několik testovacích skriptů pro samočinné spínání a vypínání 

několika relé s různými časovými rozestupy. Všechny skripty byly uloženy do paměti počítače 

Raspberry Pi v adresáři /home/pi.  
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3.5. Komunikace mobilního zařízení a Raspberry Pi 

Komunikace mezi mobilním zařízením a počítačem Raspberry Pi byla navržena pomocí 

bezdrátové technologie přenosu dat Wi–Fi, touto technologií je v současné době vybavena 

drtivá většina mobilních zařízení, která tímto splňují první nutnou podmínku úspěšné 

komunikace s Raspberry Pi. 

Další podmínkou bylo vybavení mobilních zařízení potřebným softwarem, který by 

tvořil grafické uživatelské rozhraní pro ovládání systému výkonového řízení. 

Mobilní zařízení používají několik operačních systémů, kde každý výrobce či skupina 

výrobců   používá vlastní operační systém, který podporuje pouze aplikace daného systému a 

není kompatibilní s aplikacemi konkurenčních systémů.  

Pro testování komunikace byly zvoleny tři mobilní zařízení s odlišnými operačními 

systémy. Konkrétně zařízení s operačním systémem Android verze 4.2.2, za jejímž vývojem 

stojí společnost Google, a patří mezi nejrozšířenější operační systémy mobilních zařízení.  

Druhé testované zařízení bylo vybaveno operačním systémem iOS verze 8.4.1 

společnosti Apple, který rovněž patří mezi velmi rozšířené operační systémy.  

Poslední testované zařízení používalo operační systém BB10 verze10.3.2.2836 

společnosti Blackberry, která patří mezi méně rozšířené systémy. 

Na všechna zařízení byl nainstalován software, který podporuje zabezpečenou komunikaci 

pomocí SSH a umožňuje nastavení grafického uživatelského rozhraní. Během instalace bylo 

zjištěno, že neexistuje software podporující všechny použité operační systémy a Raspberry Pi, 

proto byly zvoleny odlišné programy pro jednotlivá zařízení (obr.8). Na každé zařízení byl 

instalován jiný program a následně nakonfigurován. Jednotlivá mobilní zařízení byla 

nakonfigurována pro připojení do vytvořené bezdrátové sítě. Nastavení IP adresy, masky sítě i 

brány byly nakonfigurovány ve statickém režimu.   
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Obrázek 8 Ukázka použitých aplikací jednotlivých mobilních zařízení 

 

Během testování byly zjištěny jisté rozdíly v rychlosti odezvy na řídicí povely 

jednotlivých zařízení. Rovněž byly zjištěny odlišnosti v nastavení grafického rozhraní pro 

ovládání a značné rozdíly v možnostech nastavení. Tyto zjištěné nevýhody spolu s nemožností 

jednotného nastavení a nutnosti konfigurace jednotlivých softwarů, problematické 

implementace změn, rozdílných reakčních rychlostí a celkově komplikovanější správy celého 

systému, vedly k použití jiného způsobu ovládání systému výkonového řízení. 

Hledaný způsob měl umožňovat jednotné ovládací prostředí, jednodušší implementaci 

změn a stabilní reakční dobu odezvy. Na základě těchto požadavků a výsledků testování byl 

zvolen způsob ovládání pomocí webové stránky přístupné prostřednictvím běžného webového 

prohlížeče. Toto řešení nabízí nezávislost na použitém operačním systému mobilního zařízení, 

jednotné ovládací prostředí, snadnější zavedení změn a nevyžaduje instalaci dodatečného 

softwaru. 

 

 

 

 



Bc. Milan Szotkowski: Výkonové řízení pomocí Raspberry Pi 

 
 

 
37 

 

3.6. Webový server 

Vytvoření webové stránky bylo podmíněno zprovozněním webového serveru, na kterém 

byla stránka umístěna. Server byl zprovozněn na počítači Raspberry pi, který disponuje 

dostatečnou hardwarovou výbavou a požadovaným výkonem. Pro vytvoření serveru byl 

nainstalován software Apache2, PHP5, MySQL. Blokové schéma komunikace je uvedeno 

v příloze č. 2. 

Apache tvoří jádro serveru, umožňuje funkci databázového systému MySQL a funkci 

skriptovacího jazyka PHP pro tvorbu webových stránek. Instalace Apache web serveru byla 

spuštěna příkazem „sudo apt-get install apache2 -y“. Po dokončení instalace Apache byla 

spuštěna instalace PHP příkazem „sudo apt-get install PHP5 libapache2 – mod – PHP5 -y“. 

Databázový systém MySQL byl nainstalován příkazem 

„sudo apt-get install mysql-server, php5-mysql -y“. 

Systém byl restartován a po opětovném nastartování byla otestována funkčnost webového 

serveru otevřením adresy http://192.168.4.102  v prohlížeči osobního počítače (obr.9). 

 

Obrázek 9 Zobrazení funkčního webového serveru 

Webový server byl úspěšně zprovozněn, následně bylo otestováno PHP5 vytvořením 

jednoduchého testovacího skriptu v editoru nano „sudo nano test.php“.  

Do editoru byl zapsán kód <?php phpinfo() ?>. Skript byl uložen a nakopírován do 

složky /var/www a spuštěn ve webovém prohlížeči na osobním počítači adresou 

192.168.4.102/test.php (obr.10). 
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Obrázek 10 Zobrazení testovací stránky webového serveru 

Webová stránka byla vytvořena programovacím jazykem PHP v prostření editoru nano 

a uložena do adresáře /var/www (obr.11). Ukázka kódu je uvedena v příloze č. 1. 

 

Obrázek 11 Ukázka webové stránky pro výkonové řízení 
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4. ZÁVĚR 
 

Práce je zaměřena na problematiku výkonového řízení s orientací na komunikaci a 

propojení jednotlivých komponent systému a jejich ovládání.  

Cílem diplomové práce bylo vytvoření systému výkonového řízení pomocí počítače Rasberry 

Pi ovládaného mobilním zařízením.  

Systém byl realizován pomocí základních pracovních postupů obsahující výběr 

jednotlivých komponent, instalace a nastavení operačního systému, nastavení síťové 

komunikace a identifikace zařízení v Ethernetu, nastavení ovládání výkonové zátěže pomocí 

Raspberry Pi a zprovoznění komunikace mobilního zařízení s Raspberry Pi. 

Vytvořený systém je složen ze základních komponent: počítače Raspberry Pi 2B a 

rozšiřujícího modulu UniPi v 1.1 a komponent bezdrátového přenosu: přístupový bod Air Live 

5460 v 2.0 a USB Wi-Fi adaptér TL-WN722N. Pro účely ovládání systému byly použity 

mobilní zařízení s vybranými operačními systémy Android, iOS a BlackBerry OS. Komunikace 

mobilních zařízení a počítače Raspberry Pi je zajištěna pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi 

na frekvenci 2.4 GHz.  

Jádrem systému je počítač Raspberry Pi, který přijímá řídící povely z mobilního 

zařízení. Raspberry Pi tyto povely zpracovává a ovládá pomocí sběrnice I2C rozšiřující modul 

UniPi, který zajišťuje výkonové řízení. 

Systém byl testován pomocí komerčních aplikací na mobilních zařízeních s vybranými 

operačními systémy – Android 4.2.2, iOS 8.4.1 a BlackBerry OS verze 10.3.2.2836. Ovládání 

systému pomocí těchto aplikací ovšem nepodávalo očekávané výsledky. Nedostatky byly 

zaznamenány v dlouhých časových prodlevách mezi příkazy a provedení operace, 

nekompletnosti nastavení, nejednotnosti grafických rozhraní, problematickém nastavení a 

implementaci změn a také v nutnosti využívat konkrétní aplikace navržené pro jednotlivé 

operační systémy bez možnosti jejich úprav a z toho vyplývající nízká garance kompatibility 

s novějšími verzemi operačních systémů.  

Vzhledem k této skutečnosti byla provedena optimalizace systému pro zařízení 

s libovolným operačním systémem, nezávislá na jejich aktuálních verzích.  Ovládání systému 

bylo vyřešeno pomocí webové stránky, která je zobrazena prostřednictvím libovolného 
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webového prohlížeče. Pro tyto účely byl zprovozněn webový server, který byl spuštěn na 

počítači Raspberry Pi. Následně byla vytvořena webová stránka umístěna na webovém serveru, 

která představuje uživatelské rozhraní pro ovládání systému výkonového řízení. 

Toto řešení přineslo očekávané zlepšení reakční doby, mnohem snadnější i rychlejší 

implementaci změn a celkově jednodušší správu systému, širší možnosti nastavení, vysokou 

variabilitu a jednotné uživatelské rozhraní.  

Vytvořený systém je plně funkční a pomocí libovolného mobilního zařízení vybaveného 

webovým prohlížečem a bezdrátovým přenosem dat Wi-Fi, lze řídit až osm nezávislých okruhů,  

v dosahu zabezpečené sítě Wi-Fi . Především spojení počítače Raspberry Pi a modulu UniPi 

vytváří velmi modulární systém, který je možné využít jak v domácnosti, tak i v komerčním 

nasazení. Ukázka možného použití je uvedena v příloze č. 3. 

Pro možnost dalšího výzkumu může být systém rozšířen o připojení k síti internet a 

pomocí vhodné konfigurace je možné jej ovládat z libovolného místa s internetovým 

připojením. Vzhledem k možnosti řízení pouze osmi okruhů je možné rozšíření systému 

pomocí vhodného hardwaru a kombinací osmi výstupních relé a řídit až 256 možných okruhů. 
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Příloha č. 1 Ukázka kódu webové stránky v jazyce PHP 5 

<html> 

 <head> 

 <meta charset="UTF-8"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

 <title>RELE Control</title> 
 

  <style> 

  body {background-color:lightgrey;text-align:center;} 

  h1   {color:black;text-align:center;} 

  .green {background:green;padding:3px;width:200px;text-align:center;margin:0 auto;} 

  .red {background:red;padding:3px;width:200px;text-align:center;margin:0 auto;} 

  input[type="submit"]{border:none;cursor:pointer;font-weight:bold;font-

size:14px;padding:10px 15px;} 
 

  .clear {clear:both;} 

  </style> 

 </head> 

         <body> 
 

<form action="rele_control3.php" method="post"> 
 

<input type="checkbox" name="rele1" value="1" />Rele 1<br /> 

<input type="checkbox" name="rele2" value="2" />Rele 2<br /> 

<input type="checkbox" name="rele3" value="3" />Rele 3<br /> 

<input type="checkbox" name="rele4" value="4" />Rele 4<br /> 

<input type="checkbox" name="rele5" value="5" />Rele 5<br /> 

<input type="checkbox" name="rele6" value="6" />Rele 6<br /> 

<input type="checkbox" name="rele7" value="7" />Rele 7<br /> 

<input type="checkbox" name="rele8" value="8" />Rele 8<br /> 

<input type="checkbox" name="auto1" value="9" />Auto 1<br /> 

<input type="checkbox" name="auto2" value="10"/>Auto 2<br /> <br /> 

<input type="submit" name="formSubmit" value="Odeslat" /> 

 

</form> 

 

 

<?php 

 

  if(!empty($_POST['rele1'])) 

  { 

    exec("sudo python /home/pi/rele1zap.py"); 

    echo '<div class="green">Rele 1 spusteno</div> <br />'; 

  } else { 

    exec("sudo python /home/pi/rele1vyp.py"); 

    echo '<div class="red">Rele 1 vypnuto</div> <br />'; 

  } 
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Příloha č. 2  Blokové schéma komunikace systému 
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Příloha č. 3  Fotografie vytvořeného systému výkonového řízení 

 

 

 
 

 

 


