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Anotace 

 
Bakalá ská práce se zabývá snímáním bezpečnostních veličin. Práce je rozdělena  

dočty  částí. První část se zabývá biometrickým snímáním. V druhé části je popsán způsob 

snímání základních fyzikálních neelektrických veličin v zabezpečovací technice. T etí část 

se skládá z návrhu snímače plamene. Čtvrtá závěrečná část zahrnuje základní návrh 

zabezpečení domácnosti.  

 

Klíčová slova: Autentizace, Identifikace, Snímání, Verifikace. 
 

Summary 
 

Bachelor thesis deal swith security scanning variables. The work is divided into several 

parts . The first part deal swith biometric scanning . The second section describes how to 

capture basic physical nonelectric quantities in security technology. The third part of the 

proposal to be composed of the flame sensor.  The fourth and final section covers the basic 

design for home security . 
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Seznam zkratek 
 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina (z anglického Deoxyribonucleic acid) 

CCD  Detektor obrazu (z anglického Charge-coupled) 

SIM  Účastnická ident. karta (z anglického Subscriber identity module) 

PIR   Pasivní infračervený(z anglického Passiveinfrared) 
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1. Úvod, cíl práce 

Cílem práce je seznámení se zabezpečovací technikou, jak v oblasti průmyslu, tak 

v oblasti celé domácnosti. Snímače zabezpečovací techniky jsou dnes důleţité nejen pro 

ochranu majetku, ale p edevším v oblasti osobní bezpečnostia ochrany zdraví jednotlivce i 

celé rodiny. Ve  všech p ípadech klade zabezpečovací technika důraz na ochranu osob, ale 

také na materiální škody. Význam slova bezpečnost v současnosti stále narůstá. 

V bakalá ské práci jsou zpracovány způsoby snímání některých neelektrických fyzikálních 

veličin, jako jsou nap íklad snímače pohybu, snímače světla nebo také snímání výšky 

hladiny vody i vzdálenosti. V dnešní době se na trhu vyskytuje celá ada způsobů 

zabezpečení firem či domácnosti.Dalším cílem práce je také p edstavit hlavní a zásadní 

způsoby zabezpečení proti nebezpečím vzniklých různými p íčinami.  

 

Práce je členěna do pěti kapitol. Po úvodu následuje v teoretické části seznámení 

s nejpouţívanějšími snímači v zabezpečovací technice a s principy snímání biometrických 

veličin, kterými jsou nap íklad DNA či otisky prstů.  

 

V praktické části práce je navrţen multi-senzorový poţární hlásič, který by měl včas 

detekovat vzniklý poţár a výrazně tak p ispívat k větší bezpečnosti domácností, či 

průmyslových provozů.  

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 



David Čech: Snímače neelektrických veličin v zabezpečovací technice.  
 

 
2016    2 
 

2. Obecný popis snímačů v zabezpečovací technice 
 

Rychlý vývoj technologií vyţaduje obrovský podíl automatizace ve všech oborech 

lidské činnosti. Princip snímání neelektrických veličin spočívá ve snímačích, které jsou 

schopny sledovat jiné neelektrické veličiny a na výstupu je měnit na veličiny 

elektrické.Podmínkou pro správnou funkci automatizovaných systémů a mě ení různých, 

zejména neelektrických veličin je dostatečné mnoţství informací o funkcích daných 

procesů. Základní principy mě ení neelektrických veličin, jsou známy po adu desetiletí, 

avšak v posledních letech docházelo ke značnému zdokonalování mě ení, díky 

rozvojioborů, jakými jsou nap íklad mikroprocesorové technologie a mikroelektronika.  

 

 Samotný mě ící obvod má za úkol mě it danou fyzikální veličinu v mě ené 

soustavě. Tuto funkci musí provádět co nejp esněji. Výstupní veličina je dále 

zpracovávána dalšími obvody mě ícího systému. V kaţdém p ípadě nemusí být výstupní 

veličina vhodná k dalšímu zpracování, proto se do obvodu v těchto p ípadech dopl uje tzv. 

p evodník, který zajišťuje, ţe výstupní veličina bude dále zpracovatelná. Schéma mě ícího 

obvodu s p evodníkem je zpracováno na obrázku číslo 1. 

 

 

 

 
Obr. č.  1- Měřící obvod s převodníkem 

[Zdroj -  vlastní práce] 
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2.1 Pohybové senzory 

 Běţně pouţívaná pohybová čidla (senzory) v zásadě fungují na dvou principech 

detekce pohybu. Prvním a nejpouţívanějším způsobem snímání je vyuţívání tzv. 

pyroelektrického jevu (označují se PIR). Tato čidla nevydávají ţádné zá ení, ale registrují 

tepelné zá ení, které vydává kaţdý pohybující se p edmět. Druhý způsob pouţívá 

mikrovlnné zá ení o kmitočtu cca Ň4 GHz. Tyto čidla registrují odraz od pohybujícího se 

p edmětu. Mikrovlnné čidla registrují pohyb i za p ekáţkou, kterou můţou být nap íklad 

dve e. Nejlepším způsobem je kombinace těchto dvou principů čidel, které se nazývají 

duální. 

 

2.1.1 Pyrometrické pohybové snímače 

 PIR detektory jsou nejpouţívanější detektory s významným potenciálem 

v zabezpečovací technice. Ve standartních zapojeních jsou známy jako pasivní 

infračervená čidla. Pyroelektrické senzory reagují na tepelné zá ení. Jednoduše lze íci, ţe 

PIR senzory reagují na teplotu tělesa, která není shodná s teplotou jeho okolí. Detektor 

zachycuje změnu vyza ování v infračerveném pásmu elektromagnetického vlnění. Testy 

prokázaly, ţe teploty kdy snímače nejlépe reagují, se pohybují od Ň5°C do 40°C, coţ jsou 

teploty blízké teplotě povrchu lidského těla. Ukázka detektoru pohybu značky W180S 

LX39je zobrazena na obrázku číslo Ň. 

 

 
Obr. č.  2- Detektoru pohybu W180S LX39 

Zdroj: [1] 
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Technické informace detektoru pohybu W180S (LX39): 

 

 Detektor pohybu W1Ř0S je čidlo, slouţící k automatickému spínání osvětlení p i 

narušení detekčního pole. Detekční úhel snímaného prostoru je 180°a lze s ním pohybovat 

nahoru a dolů taktéţ v úhlu 180°, tato vlastnost je výhodou pro snímání určeného sektoru, 

na který se tento detektor namí í. Detekční dosah lze nastavit od 1-1Ň metrů s dobou 

sepnutí pohybující se od 8 sekund do 7 minut. Napájení senzoru je 230W s maximální 

zátěţí 1200W ţárovkou. Postranní otvory slouţí k upevnění senzoru pomocí šroubů jak na 

zeď tak stropní konstrukci.  

 

2.1.2 Ultrazvukové senzory 

 Ultrazvukové senzory pracují na principu vysílání ultrazvukových vln o vysokých 

frekvencích začínajících na Ň0 GHz. Ultrazvukové vlny se odráţejí od p ekáţky a vracejí 

se zpět do senzoru. Senzor mě í čas vyslaného zvukového signálu a signálu odraţeného od 

p ekáţky a vráceného do p ijímače umístěného v senzoru. Princip mě ení 

elektromagnetických vln můţeme vidět na obrázku číslo ň. 

 

 
Obr. č.  3- Princip měření ultrazvukovým senzorem 

Zdroj: [Vlastní práce] 
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 Vysílač i p ijímač je tvo en piezoelektrickým oscilátorem, který v závislosti na 

působení napětí generuje vysokofrekvenční vlnění a poté působením vlnění generuje 

oscilátor proud. Pro generaci ultrazvukových vln je za pot ebí také vhodné prost edí, tzn. 

Prost edí, ve kterém se ší í ultrazvukové vlnění, jako je voda, nebo vzduch, ale není jim 

nap íklad vakuum. Ukázka detektoru pohybu značky Panlux SRň001 je zobrazena na 

obrázku číslo 4. 

 
Obr. č.  4-  Detektoru pohybu Panlux SR3001 

Zdroj: [2] 
 

Technické informace detektoru pohybu Panlux SR3001: 

  

Toto pohybové čidlo reaguje na p ibliţující se p edmět, kterým můţe být osoba, zví e, 

nebo t eba i pouhá ruka.Vysílání elektromagnetických vln se pohybuje kolem 5,8 GHz. P i 

reakci na p ibliţující se p edmět se světlo rozsvítí a naopak p i oddalujícím se p edmětu se 

světlo automaticky zhasne. V praxi lze toto čidlo nainstalovat nap íklad do šatní sk íně. P i 

zav ených dve ích a ţádném pohybu ve sk íni je světlo zhasnuté a p i otev ení dve í se 

světlo automaticky rozsvítí. Tento senzor reaguje na prostor ň60 stup ů kolem sebe, 

nejlepším způsobem je tedy umístění tohoto senzoru doprost ed místnosti, kdy lze zabírat 

nap íklad okna či dve e, které se nacházejí naproti sobě. Senzor je plastový a na vnit ní 

straně disponuje různými nastavitelnými vlastnostmi, jako jsou nap íklad nastavitelný 

dosah, který se pohybuje od jednoho do osmi metrů, nebo nap íklad intenzitu osvětlení a 

čas svícení. Výhodou snímače Panlux SRň001 je, ţe umí snímat i p es tenké stěny či dve e 

obecně do tloušťky cca Ř0mm. 
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Napojit lze na tento senzor ţárovky do výkonu aţ 1Ň00W a zá ivky do výkonu 600W.  

Rozměry detektoru Panlux SRň001 jsou, výška 40mm a průměr ř7mm.  Samotný senzor je 

napájen 230V. 

 

2.2 Měřenívýšky hladiny 

 
Mě ení výšky hladiny hraje v zabezpečovací technice taktéţ velice významnou roli.  

Jedním z nejčastějších provozních úkolů průmyslu je zjišťování výšky (lze také íci 

mnoţství) hladiny kapalin, p ípadně jiných sypkých materiálů a hmot v různých nádobách, 

nádrţích, tancích a podobně. Z výšky hladiny lze taktéţ vypočítat i mnoţství daného 

materiálu. Toto však záleţí na tvaru zásobníku, do kterého se kapalina hromadí. U 

zásobníků s neměnným prů ezem a výškou je zjištění relativně jednoduché. U nádob, kde 

závislost objemu na výšce hladiny kapaliny je dána nejen válcovým tvarem, ale taktéţ 

vyklenutím dna je výpočet o něco obtíţnější. Způsob mě ení výšky či mnoţství kapaliny 

záleţí také na druhu hromadícího se materiálu. Mě ení mnoţství čisté vody, sypkých 

materiálů, ho lavých kapalin nebo i suspenzí s abrasivními účinky se můţe v základě 

velice lišit.  

 

Volba metody mě ení ovliv uje také prost edí, do kterého budou snímače uloţeny. 

Snímání výšky hladiny můţou ovliv ovat jak změny tlaků v nádobě tak i extrémně vysoké 

teploty.Metod pro mě ení výšky hladiny je spousta. Vizuálním a nejjednodušším způsobem 

je tvorba průzoru nebo průhledových stavoznaků se skleněnou trubicí, které vydrţí i 

vysoké tlaky kolem 10 Mpa. Nevýhoda však spočívá v nutnosti neustálého odstra ování 

nečistot, jako je nap íklad koroze. Základní mě ení výšek se dá rozdělit do t í základních 

skupin – mechanické, hydrostatické a elektrické.  

 

 Mechanické mě ení pomocí plovákového hladinoměru se běţně pouţívá u 

otev ených zásobníků. Plovák se nachází na hladině mě ené kapaliny, je uchycen lankem, 

které vede kladkou ven z nádrţe a je obvykle spojen s protizávaţím. Určení výšky hladiny 

záleţí na výšce plováku a odečítá se buďto p ímo z polohy protizávaţí se stupnicí, nebo se 

poloha p evádí na elektrický signál za pomoci p evodníku. P íklad mechanického mě ení 

za pomocí plováku je zobrazen na obrázku číslo 5. 
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Obr. č.  5– Mechanické měření za pomoci plováku 

Zdroj: [3] 

2.2.1  Hydrostatické hladinoměry 

Hydrostatické hladinoměry jsou principiálně jednoduché snímače, které spolehlivě 

pracují i v ne p ímo ideálních podmínkách. Hladinoměry určují výšku hladiny za pomocí 

mě ení hydrostatického tlaku, který je tvo en tíhovou sílou kapaliny a je úměrný výšce, 

hustotě kapaliny a tíhovému zrychlení. Dle Pascalova zákona víme, ţe tlak v kapalině je 

rovnoměrný ve všech stranách, proto je umístění snímače libovolné. Jako nejvhodnější 

místo se však nejčastěji vyuţívá dno nádoby.  

 

Hodnota tlaku je ovlivněna hlavně výškou, hustotou kapaliny a tlakem nad hladinou 

kapaliny. Způsob aplikace hydrostatického mě ení výšky hladiny je znázorněn na obrázku 

číslo 6. 
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Obr. č.  6– Aplikace hydrostatického měření hladiny 

Zdroj: [4] 
 

2.2.2  Elektrické hladinoměry 

 Elektrické hladinoměry pracují nap íklad na principu ultrazvukového impulsního 

signálu, který se odráţí od hladiny a vrací se zpět ke snímači, který je umístěn na víku 

nádrţe. Na základně p ijímačem vyslaného a vráceného signálu se vypočítaný čas, 

p ijímačem p epočítává na výšku hladiny. Čím větší frekvence ultrazvukových impulsů 

tím je vyšší hladiny kapaliny. Ultrazvukové mě ení je vhodné pro mě ení i sypkých 

materiálů a mě í od několika cm po několik desítek metrů, coţ můţe být ovlivněno 

nap íklad prašností nebo kondenzací par mezi vysílačem a mě enou hladinou. Nevýhodou 

je také, ţe správnosti mě ení lze docílit pouze s omezenou teplotoudo 150°C a tlakem 

kolem 500kPa. Funkce ultrazvukového hladinoměrus rozdílným umístěním 

ultrazvukového vysílače a p ijímače je zobrazen na obrázku číslo 7. Obrázek č. Ř je 

ukázkou běţně pouţívaného detektoru SecuTech LC 101pro mě ení výšky hladiny.  
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Obr. č.  7– Princip funkce ultrazvukového hladinoměru 

Zdroj: [Vlastní práce] 
 

 

 
Obr. č.  8– Ultrazvukový hladinoměr SecuTech LC 101 

Zdroj: [5] 
 

Technické informace hladinového snímače SecuTech LC 101: 
  
 Tento ultrazvukový senzor slouţí k mě ení výšky hladiny, kterou lze zobrazovat na 

displeji ádově v litrech nebo procentech zaplnění dané nádrţe. Je vhodný pro jakékoliv 

tvary nádrţí od kubických p es cylindrické po svislé či vodorovné. Opakované vysílání 

ultrazvukových impulzů slouţí k nejspolehlivějšímu výpočtu výšky hladiny, která je 

vypočtena z parametrů nádrţe a namě ené vzdálenosti. Senzor se montuje nejběţněji na 

vrchní stranu nádoby dvěma montáţními závity, coţ značí rychlou a bezúdrţbovou 

montáţ.  
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P ístroj mě í velice spolehlivě i topný olej, kyseliny, tekutiny s vysokým obsahem pH 

nebo čirou vodu. Na displeji je moţno zobrazovat zaplnění nádoby v litrech i procentech, 

volné mnoţství v nádrţi, vzdálenost hladiny od senzoru v cm a výšku hladiny v nádrţi. 

P ístroj mě í s p esností na ±1cm s rozsahem teplot od -10°C do + 40°C. Součásti p ístroje 

je i síťový adaptér Ňň0 V, který stačí pouze zastrčit do zásuvky.  

 

2.3 Čidlo požární signalizace 

Čidlo poţární signalizace neslouţí v zabezpečeném prostoru pouze k detekci plamene 

nebo samotnému poţáru i v počáteční fázi, ale i úniku nebezpečných plynů. Na trhu se 

dnes objevují inteligentní hlásiče poţáru, které se dají naprogramovat jako hlásič kou e, 

teplotní hlásič nebo kombinovaný hlásič. Je nutné si uvědomit, ţe kou ové detektory 

nemají za úkol zabránit poţáru, ale včas varovat a tím významně omezit škody na majetku 

a zdraví. Poţární hlásiče se dělí na dva základní typy a těmi jsou autonomní snímače a 

detektory s rádiovým vysílačem.  

 

 Autonomní hlásiče poţáru jsou jednoduchá za ízení s jednoduchou instalací, které 

v jediné části obsahují všechny pot ebné komponenty ke správné funkčnosti, kterými jsou 

zejména spolehlivá detekce kou e a vyvolání poplachu zvukovým a vizuálním signálem. 

Slovo „autonomní“ znamená, ţe hlásič poţáru dokáţe fungovat bez vnějšího zasaţení 

nezávisle na zdrojích jiné energie pouze s vlastními bateriemi.  

 

 Detektory s rádiovým vysílačem fungují podobně jako autonomní detektory, ale 

komunikují bezdrátově s centrálním zabezpečovacím systémem, který je schopen 

informovat o vzniklém poţáru na mobilní telefon i kdyţ se právě nenacházíte na místě 

poţáru, nebo úniku nebezpečných zplodin.  

 

 Plnohodnotným zabezpečením proti poţáru je způsob ešení, kdy se detektory 

hlásiče poţáru spojí s pultem centrální ochrany, kterázajistí likvidaci vzniklého poţáru i 

v p ípadě kdyţ se právě nenacházíte na místě, nebo jste nedostupní na svém mobilním 

telefonu. Na obrázku číslo ř se nachází ukázka multisenzorového hlásiče poţáru  MTD 

533X .  
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Obr. č.  9-Multisenzorový hlásič požáru  MTD 533X 

Zdroj: [6] 
 
Technické informace hlásiče poţáru MTD 5ňňX:  
 

 Hlásič poţáru MTD 5ŇŇX je multisenzorovýkombinovaný hlásič rozptýlení světla a 

hlásič tepla v začínajících či pokročilejších fázích poţárů a to i s tvorbou kou e nebo bez 

něj. Výhodou hlásiče poţáru MTD 5ňňX je, ţe jde nastavit jeho vlastnosti pro ţádané 

pouţití. Jednoduše lze íci, ţe pokud chceme, aby reagoval pouze na zvýšené teplo, lze jej 

nastavit pouze pro reakci na teplo, zvláště potom na hlásič kou e, či kombinací těchto dvou 

variant. Hlásič poţáru vyhodnocuje p edpoklad vzniku poţáru p i ň0 a 75%, má Ňstup ové 

rozpoznání znečištění a sleduje hranice poplachu pro kompenzaci vlivů okolního prost edí.  
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3. Principy snímání biometrických veličin 

Biometrie je moderní metoda identifikace osob, zkoumající vlastnosti ţivých 

organismů, zejména člověka. Tato metoda podává svědectví o jedinečnosti některých 

biologických prvků kaţdého jedince. Biometrie slouţí k identifikaci člověka na základě 

jim poskytnutých biometrických dat, kterými jsou nap íklad skeny očních duhovek, rukou, 

nebo jejich částí a následným vyhodnocením samotných skenů. Biometrie, biometrická 

identifikace a verifikace byly p edmětem mnoha výzkumů jiţ od samotných počátků Ř0. 

let minulého století.  Do širších okruhů se tento vědní obor dostal o deset let později. 

Koncem Ň0. století se biometrie díky nástupu výkonných počítačů a rozsáhlých aplikací 

dostala na svůj pomyslný vrchol a to zejména v oblasti kriminalistiky hlavně díky 

moţnosti identifikovat pachatele dle otisků prstů zanechaných na místě trestného činu. Na 

samotném počátku výzkumů tohoto vědního oboru nikdo nep edpokládal, ţe biometrické 

charakteristiky budou v budoucnu hrát velice významnou roli v oblasti identifikace a v 

poměrně krátké době se stanou nap íklad jedním ze standartních prvků našich osobních 

identifikačních průkazů.  

 

3.1 DNA 

DNAje kyselina nukleová, která nese vlastnosti a informace všech buněčných i 

některých nebuněčných organismů. Je to ţivotně nezbytná látka, která má za úkol kódovat 

a programovat strukturu bu kám celého organismu a tím i p edurčuje kompletní vývoj a 

vlastnosti. DNA je hlavní sloţka chromatinu, coţ je komplex DNA a proteinů, které 

společně tvo í chromozomové vlákno. Uloţení DNA je specifické pro buněčné i 

nebuněčné organismy. U buněčných organismů se ukládá uvnit  buněčného jádra, kdeţto 

nap íklad u bakterií se pohybuje volně kolem cytoplazmy.Konkrétně u lidských organismů 

seDNA vyskytuje ve formě, jejíţ struktura je ve tvaru dvoušroubovice a kaţdý etězec je 

stvo en skupinou nukleotidů. Strukturu dvušroubovicelidské DNA lze vidět na obrázku 

číslo 10. Deoxyribonukleová kyselina je od počátku jejího objevení st edem pozornosti 

světových vědců, biologů a ostatních vědních oborů, kte í byli schopni samotnou strukturu 

pomocí do detailů promyšlených technik specificky izolovat, separovat, zbarvit a podobně. 



David Čech: Snímače neelektrických veličin v zabezpečovací technice.  
 

 
2016    13 
 

Všechny tyto techniky jsou důleţitým nástrojem pro diagnostiku různých 

onemocnění, testů otcovství ikriminalistiky. 

 

 
Obr. č.  10– Struktura šroubovice lidské DNA 

Zdroj: [8] 
 

 

 Suverénně nejp esnějším určením osoby je tedy analýza DNA. Tato genetická 

informace je v kaţdé naší bu ce. Specializované laborato e dokáţí za pomocí rozboru 

snadno rozpoznat, identitu člověka nap íklad i z vypadlého vlasu.  Genetické informace se 

dají sejmout i z počítačových klávesnic, zubního kartáčku, nebo i ţidle. V samotné DNA je 

skryto neuvě itelné mnoţství informací o dané osobě. Mezi ně pat í nap íklad barva vlasů, 

barva očí, věk, který se určuje běţně s p esností na plus mínus pět let, nebo dokonce i 

p ibliţná výška postavy. V DNA se totiţ ukrývá kompletní seznam informací o stavbě těla 

a struktu e. V budoucnosti by pro policii měly být k dispozici všechny pot ebné dané 

specifikace potencionálního pachatele, coţ by mělo zásadně ulehčit jeho dopadení.  
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3.2 Otisk prstů 

Více neţ sto let se k nejsnadnější identifikaci pouţívá otisk prstu. Věda zabývající se 

otisky prstů se nazývá daktyloskopie a vychází z podstaty, ţe neexistujíţádné dvě osoby, 

které by vlastnily stejné obrysy papilárních linií, tedy otisků prstů. Tento vědní obor je 

jedním z nejstarších oborů kriminalistiky, ale i p esto nejsouvšechny vědecké důkazy 

nejp esnější a vněkterých věcech se stále spekuluje o jejich pravdivosti. Všichni vědci se 

ale mohou shodnout na jednom a to, ţe otisky prstů znala a vyuţívala uţ stará Čína. Není 

však jisté, zda otisky prstů měly tehdy ve své podstatně pouze jistý smysl rituálu, nebo 

skutečně vyuţívaly otisky prstů k identifikaci osob, jako je tomu dnes.Otisky prstů lze 

sejmout témě  ze všeho, čeho jsme se kdy dotkli a to i několik let zpět i z vyst elené 

nábojnice, která p i průletu hlavní zbraně prošla maximálním teplotním šokem. Důkazním 

materiálem nemusí být však pouze otisk prstu, jimţ se zabývá daktyloskopie, ale můţe se 

jim stát i geometrie celé končetiny jako je rozvrţení prstů, jejich délka, tloušťka a tvar.  

Těmito vlastnostmi se však zabývá jiný vědní obor, kterým je antropometrie. Mnoho 

zločinců se pokusili daktyloskopii obelstít různými způsoby. Zkoušeli si se ezávat b íška 

prstů, poleptávat je různými kyselinami a louhy, nebo je namáčet do horkého oleje. Ve 

všech těchto p ípadech se ale prokázalo, ţe jedinečností je, ţe v prstech je geneticky 

zakódováno obnovování naprosto sejných otisků prstů. 

 

3.3 Oční sken 

Prozatím nejsloţitějším způsobemrozpoznávání je samostatná kapiola, která se 

zabývá skenem oční sítnice. Tuto technologii pouţívají pouze vládní organizace a to z 

důvodu poměrně drahých po izovacích nákladů. Tato identifikace je však dnes brána za tu 

nejp esnější. Porovnávání sejmutých skenů s danou databází pracuje na principu snímání 

matrice odrazu prokrvených cév. Na rozdíl od otisků prstů musí být oko ţivé a prokrvené. 

P íklad očního skcenneruSecuriMerrics PIER Ň.ň je zobrazen na obrázku číslo 11. 
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Obr. č.  11- Oční skenner PIER 2.3 

Zdroj: [7] 
 

3.4  Základní metody ověřování identifikace  

 Následující kapitoly pojednávají o různých způsobech snímání biometrických 

vlastností. Kaţdá skupina ově ování pracuje na svém principu, který můţe či nemusí 

pracovat s principy ostatními, nebo je dokonce i kombinovat.  

 

3.4.1 Biometrické ověřování 

Biometrická autentizace (neboli identifikace) je automatické rozpoznání subjektu dle 

daných biologických prvků dané osoby. Tato metoda je zaloţena na nezaměnitelnosti 

biologických prvků kaţdého jedince. V současnosti se tato metoda ově ování pouţívá 

zejména v informačních technologiích, jakými jsou hesla ke vstupu do počítačů, sítí, 

notebooků, ale také jako tzv. klíč ke vstupu do domu a podobně. Výhoda tohoto ově ování 

spočívá v tom, ţe si osoby vyuţívající tento druh zabezpečení nemusejí pamatovat ţádné 

heslo a nemusí se také obávat ztráty p ihlašovací karty, čipu atd. Tato metoda je navíc 

velice rychlá, pohodlná a má nulové pozdější náklady na nové čipové karty, které mají 

samoz ejmě svou ţivotnost. Důleţitou roli hraje také fakt, ţe biologické prvky jsou během 

celého ţivota osoby neměnné.  
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 Nejčastěji uţívanou biometrickou identifikací jsou čtečky otisků prstů, které se 

dnes nap íklad běţně nacházejí na témě  kaţdém notebooku. Princip funkce je jednoduchý, 

běţná čtečka magnetických karet je nahrazena speciální biometrickou čtečkou otisků prstů, 

která dokáţe z daného otisku prstu vygenerovat identifikační číslo p i azené jednomu 

danému uţivateli. Aby snímání otisku bylo co nejp esnější, musí mít biometrická ploška, 

na kterou se p ikládá prst co nejvyšší rozlišení k po ízení obrazu otisku prstu. Po ízený 

otisk se následně posílá do procesoru, který z něj vyhodnotí několik nejdůleţitějších bodů, 

které poté porovnává se svou databází. Podstatou pro správnou funkci je nutnost nahrát do 

systému, neboli databáze, otisky prstů všech pot ebných uţivatelů. Zpravidla se 

doporučuje nahrát minimálně jeden prst z kaţdé ruky, jelikoţ není moţné zamezit 

nechtěnému zranění nebo i ušpinění prstu. Menší nevýhodou je, ţe biometr ická čtečka 

musí být umístěna z vnější strany dve í, kde ji můţe kdokoliv mechanicky poškodit. 

Biometrické čtečky lze vyuţívat v podstatě kdekoliv. V úvahu p icházejí nap íklad 

docházkové, p ístupové, stravovací i vjezdové systémy. Běţně je ke čtečkám dodáván i 

obsluţný software pro správnou komunikaci se systémem.  

 

3.4.1.1 Optoelektronické biomemtrické snímače 

Optoelektronické biometrické snímače jsou díky svým vlastnostem vhodné pro 

algoritmy, které rozpoznávají otisk zaloţený na speciálních útvarech prstu, které tvo í jiţ 

výše zmi ované papilární linie. Princip spočívá v rozdílném odrazu světla. Optický snímač 

reaguje na digitální vyobrazení otisku za pomocí viditelného světla. Pod ploškou, na kterou 

se p ikládá prst, je vrstva fosforu, která má za úkol osvětlovat celou plošku prstu.  Obraz 

otisku je vykreslen na tzv. CCD detektoru, který jej zdigitalizuje a dále p edá ke 

zpracování. Výhodou je vysoká kvalita a minimální vliv okolního prost edí.Naopak 

nevýhodou je špatné vykreslení otisku v p ípadě nečistot a zranění na prstu. 

 

3.4.1.2  Teplotní biometrické snímače 

Teplotní biometrické snímače otisků obsahují speciální pyrodetektor (neboli teplotní 

čip), který snímá rozdílné teploty povrchu mezi papilárními liniemi a prostoru mezi nimi. 

K získání obrazu otisku prstu se p ejíţdí prstem po citlivé plošce.  
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Výsledkem se poté stává digitální vyobrazení tzv. pásů, které se následně sloţí do 

výsledného obrazu otisku. Nevýhodou tohoto způsobu snímání, je nestejnoměrné 

p ejíţdění prstu po plošce, coţ činní tento způsob ne p íliš kvalitní. 

 

3.4.1.3  Elektroluminisenčníbiomemtrickésnímače 

 Elektrolumiscennční snímače otisků vyuţívají speciální p ídavnou vrs tvu, která 

reaguje na tlak, který je způsoben tzv. luminiscenčním efektem (samovolné zá ení pevných 

nebo kapalných látek). Podstatnou součást snímání hraje světlo, které zde pracuje jako 

eliminující vrstva filtrující světlo tam, kde jsou způsobovány tlaky papilárních linií. 

Vyobrazení je zajištěno za pomocí fotodiod a výstup v digitální podobě. 

 

3.4.1.4  Multispektrální biometrické snímače 

 Multispektrální zobrazovací technologie je schopna zpracovat informace, které 

dokáţe sejmout i pod povrchem kůţe. Tato vlastnost činí tento způsob extrémně kvalitním. 

Senzor je sloţen ze dvou hlavních součástí. První část tvo í zdroj světla, který je schopen 

vytvá et světlo o několika vlnových délkách, které projde povrchem kůţe, kde sbírá 

pot ebné identifikační vlastnosti a druhou částí senzoruje zobrazovací systém.  

 

Multispektrální technologie je na tak vysoké úrovni, ţe je schopna pracovat i 

v extrémně nep íznivých podmínkách, jako je st íkající voda, prach, a extrémně vysoké či 

nízké teploty. Další výhodou je, schopnost vlastního dotvo ení otisku prstu, p i jeho 

neúplnosti, způsobené malými výškovými rozdíly mezi kapilárními liniemi. Tato vlastnost 

zabra uje odmítnutí uţivatele.P íklad snímače otisku prstůznačky iEvoUltimatelze vidět na 

obrázku č. 12 



http://cs.wikipedia.org/wiki/Autentizace
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 Nejběţněji pouţívaný systém z ady biometrického ově ování p edmětem 

je plastová karta s magnetickým prouţkem, která je ově ována za pomocí elektronické 

magnetické čtečky signálů. Funkce samotné čtečky spočívá v načítání informací 

z magnetického záznamu na kartě, který je dále p eveden na elektrický signál a dále 

zpracováván. Samotná čtečka nevyhodnocuje oprávněnost drţení, ani povolení ke vstupu, 

toto je práce p ipojeného softwarového modulu neboli počítače. Nejdůleţitějšími 

vlastnostmi čteček magnetických karet je mechanické provedení, snímané stopy záznamu a 

způsob p ipojení k dalším za ízením. Základem plastové karty je magnetický prouţek, na 

kterém se po zmagnetizování utvo í mnoţství trvalých magnetů. Ţivotnosti karet a 

spolehlivosti uloţených dat jsou poměrně vysoké, a to v ádu několika let. Ukázky tokenů 

jsou zobrazeny na obrázku číslo 13. 

 

 
Obr. č.  13– Ukázky tokenů ABSA 

Zdroj: [9] 

3.6 Ověřování heslem 

Ově ování heslem je i p es velké mnoţství jiných způsobů zabezpečení, v dnešní 

době suverénně nejpouţívanější metodou zabezpečení. Tato metoda je pouţívána zejména 

k p ihlašování do různých sociálních sítí, komunikačních aplikací, ově ení pro p ístup do 

e-mailových účtů, SIM karet do mobilních telefonů atd. Způsob p ihlašování spočívá ve 

znalosti číselného nebo písemného hesla či jejich kombinací. Tuto kombinaci by měl znát 

pouze autorizovaný uţivatel oprávněný ke vstupu do daného subjektu a p ed p ípadnými 

útočníky by měla být skryta a utajena. Nevýhodou této metody je riziko prozrazení hesla, 

které mohlo být vyzrazeno nap íklad nedostatečnou kontrolou p i jeho zadávání. Ztíţení 

prozrazení hesla lze docílit kombinací velkých a malých písmen, speciálních znaků, délkou 

slova a nesouvislostí s daným uţivatelem.  
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S rostoucím počtem sociální sítí a komunikačních aplikací roste také mnoţství 

uţivatelských účtů, se kterými se váţe stup ující se mnoţství p ístupových hesel, coţ vede 

z pravidla k zapomenutí hesla. ada nevýhod prozrazení hesla adí tento způsob ově ovaní 

na pomyslnou nejniţší pozici, proto se tato metoda pouţívá pro systémy s nízkým stupněm 

zabezpečení, nebo se pouţívá spolu s jinou metodou autentizace. Obrázek číslo 14 

zobrazuje zadávání hesla, které je tímto způsobem kryto p ed p ípadnými p ihlíţejícími.  

 

 
Obr. č.  14- Zadávání hesla 

Zdroj: [10] 
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4. Návrh snímače pro detekci plamene 

 
 Detekce na základě rozpoznání kou e se dále rozdělují na ionizační, kdy je 

vyuţíváná speciální onizační komora, ve které dochází k ionizaci plynu, respektivě 

p ípadného detekovaného kou e. Druhým moţným p ípadem je způsob fotoelektrickýkdy 

se vyuţívá útlumu nebo změny směru světla procházejícího kou em. Detekce na základě 

rozpoznání teploty se dále rozděluje na termomaximální a termodiferenciální, oba dva 

způsoby detekují změnu teploty, ale první z uvedených p íkladů detekuje p ekročení 

nastavitelné moţné teploty a druhý p íklad detekuje rychlost nárůstu p ekročení nastavené 

teploty. Detekce pomocí plamene reagují na vyza ování plamene v určitém světelném 

spektru, nebo na určitýchvlnových délkách. 

 

4.1 Návrh multi-senzorového požárního hlásiče 

  
 Poţár se vyznačuje několika charaktery - vznikem kou e, zvýšením teploty v 

prostoru, zá ením plamene apod. Existují však látky, které nemají typické charaktery p i 

ho ení. Některé materiály mohou nap . ho et bez kou e. Mohou mít nestálé teploty, které 

obyčejným teplotním detektorem mohou být zaznamenány jako poţár. I proto je 

navrhovaný poţární hlásič sloţen z detektoru kou e, teploty a plamene. Z důvodu sníţení 

chybovosti je opat en dvojitou kontrolou detekce. Ve výsledku to znamená, ţe hlásič spustí 

poplach aţ v p ípadě, ţe dostane informaci o detekci média z dvou principiálně odlišných 

senzorů.Blokové schéma je načrtnuto na obrázku č. 15. 

 
 

 
 
 

Obr. č.  15- Blokové schéma multi-senozorového hlásiče 

Zdroj: [Vlastní práce] 
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Logické ešení 
  
 Logická závislost a funkce multisenozorového hlásiče je zobrazena v tabulce č. 1. 
 

 

 

Detektor 

   Kouře  Teploty Plamene   Alarm 

0 0 0   0 

0 0 1   0 

0 1 0   0 

0 1 1   1 

1 0 0   0 

1 0 1   1 

1 1 0   1 

1 1 1   1 

 
Tab. č.1-  Pravdivostní tabulka návrhu požárního hlásiče 

Zdroj: [Vlastní práce] 
 

 
Z tabulky je pak moţné vyjád it výstupní funkci, p i které dochází ke spuštění 

alarmu. 

 

 

 

Logické schéma sloţené s hradel NAND je vyobrazeno na obrázku číslo 16. 

 

 
Obr. č.  16- Logické schéma multi-senozorového hlásiče 

Zdroj: [Vlastní práce] 
 
 
Programové ešení 
  
 Na obrázku číslo 17 je znázorněn vývojový diagram funkce poţárního hlásiče.  
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Obr. č.  17– Vývojový diagram požárního hlásiče 

 Zdroj: [Vlastní práce] 
 

4.4.1 Detektor kouře  

 
 Detektor kou e by měl mít moţnost nastavení citlivosti. Kdyţ je senzor umístěn 

nap . v kuchyni, detektor můţe povaţovat za poţár i výpary důsledku va ení a smaţení. V 

takových prostorech je pak pot eba sníţit citlivost senzoru.  

 

4.4.2 Detektor teploty 

 
 Hlásič by mohl obsahovat oba typy detekce teploty, reagoval by tedy jak p ekročení 

nastavené teploty, tak na rychlost změny teploty v místnosti. K mě ení mohou být pouţity 

jakékoliv senzory teploty, včetně NTC termistorů a odporových teploměrů.  
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Rozší ené jsou termočlánky, které jednoduše mě í teplotní gradient. Termomaximální 

senzory spínají obvykle p i teplotě 57 °C nebo 70 °C. Termodiferenciální senzory jso u 

většinou nastaveny na teplotní růst Ř °C.min-1. 

 

4.4.3 Detektor plamene 

  
Detektory plamene jsou rozděleny podle toho, v jaké části světelného spektra detekují.  
 

4.4.3.1 Ultrafialové (UV) 

 
Vyuţívají buď polovodičový senzor zaloţený na karbidu k emíku SiC  nebo nitridech 

hliníku AlN, nebo trubici naplněnou plynem. Častým UV detektorem je fotonka (princip 

fotoelektrického efektu v ba ce naplněné plynem). pracují ve světelném pásmu zhruba 1Ř5 

- Ň60 nm, vyznačují se rychlou reakcí (zpravidla do ň sekund)  

 

4.4.3.2  Infračervené (IR) 

  
Zá ení z plamene prochází sledovacím okénkem z materiálu propouštějícího infračervené 

zá ení k pyroelektrickému čidlu s maximální citlivostí okolo 4,4 µm. Senzor reaguje na 

rychlé změny amplitudy zaznamenávaného infračerveného zá ení. Pomalé změny jsou 

potlačeny. 

reakční doba se pohybuje od desítek milisekund po jednotky sekund, typicky je menší neţ 

0,5 s 

 

4.4.3.3  UV/IR 

 
 Detektory reagují na oba typy zá ení, vyhodnocují detekci plamene porovnáváním 

obou signálů, coţ má za následek eliminaci falešných alarmů  
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5. Závěr 

 

Mě ení a vyhodnocování neelektrických veličin zasahuje do všech oblastí lidského 

ţivota. Běţně se lze setkat s takovýmto mě ením a vyhodnocováním v automobilech, 

domácnostech, meteorologii u detektorů plynu v zabezpečovací technice atd.Jedná se o 

velmi rozsáhlou problematiku, kterou se podrobněji zabývá v průmyslu oblast mě ení a 

regulace. V dnešní době se výrobou snímačů se zabývá celá ada výrobců, kte í své 

výrobky vyrábějí většinou v ucelených adách, podle oblasti pouţití těchto součástí. 

Všeobecně lze íci, ţe pro mě ení neelektrických veličin je zapot ebí vhodné čidlo, které 

dokáţe reagovat na zvolenou veličinu a na změnu jejich parametrů. Součástí bývá zárove  

i p evodník na elektrický signál, nebo elektricky mě itelnou veličinu.  

 

Cílem bakalá ské práce bylo seznámení s nejběţnějšími a nejčastěji pouţívanými 

snímači pro neelektrické veličiny v zabezpečovací technice, kterými jsou nap íklad 

pohybové senzory, bezpečnostní senzory pro detekci kou e atd.  

 

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V praktické části je zpracován 

návrh multi-senzorového poţárního hlásiče, který je z důvodů sníţení chybovosti vybaven 

dvojitou kontrolou detekce poţáru. Pouţití navrţeného detektoru by mělo p ispět jak ke 

zvýšení bezpečnosti v domácnostech (nap íklad p i va ení apod.) ale také v průmyslových 

provozech, kde můţe poţár znamenat výrazné ve ejné ohroţení.  
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