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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na zabezpečení objektu pomocí elektronického 

zabezpečovacího systému. Navržený zabezpečovací systém bude ovládán přes webové 

rozhraní pomocí externího ethernetového modulu. Řešení bude rovněž zahrnovat 

zálohované napájení z baterie. V práci jsem se věnoval jak teoretickému popisu 

zabezpečovacích systému a detektorů, tak praktickému návrhu zabezpečovacího systému. 

V závěru práce jsem zhodnotil dosažené výsledky. 

Abstract 

This work is focused on security of building using electronic security system. 

Designed security system will be controlled through a web interface via an external 

Ethernet module. The solution will also include back-up battery power. In my work I paid 

attention to theoretical description of the alarm system and detectors, practical design 

alarm system. In the end, I reviewed the result. 
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Seznam symbolů a zkratek 

ČSN  Česká státní norma 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamické přidělování IP 

adres) 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

GND  Uzemnění 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

I2C  Inter-Integrated Circuit (Sériová sběrnice) 

IP  Internet Protocol (síťový protokol z rodiny protokolů TCP/IP) 

LCD  Liquid Crystal Display (Displej z tekutých krystalů) 

LED  Light-Emitting Diode (Dioda emitující světlo) 

MAC  Jednoznačná adresa síťového zařízení 

NiMH  Nikl-metal hydridový akumulátor 

OS  Operační systém 

PIR  Infračervené čidlo pohybu 

SCL  Synchronous Clock (Hodinový signál) 

SDA  Synchronous Data (Datový kanál) 

SMS  Krátké textové zprávy 

SPI  Serial Peripheral Interface (Sériová sběrnice) 

TCP  Transmission Control Protocol (síťový protokol z rodiny protokolů 

TCP/IP) 

USB  Universal Serial Bus (Univerzální sériová sběrnice) 

VCC  Napájecí napětí
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1. Úvod 

Náplní mé diplomové práce je navrhnout elektronický zabezpečovací systém (EZS), 

který bude založen na platformě Arduino a bude umožňovat vzdálenou konfiguraci a 

monitorování přes Internet. Vývojová platforma Arduino je založena na 

mikrokontrolérech ATmega, které vyvíjí firma Atmel. Arduino poskytuje možnost 

připojení dalších rozšiřujících desek jako např. Ethernet shield, LCD shield a dalších. Je 

možno k němu připojit i několik senzorů a LED diod, je tedy ideálním nástrojem 

k vytvoření elektronického zabezpečovacího systému. 

V práci se budu věnovat především návrhu webového serveru, pomocí kterého bude 

navržená ústředna spravována. Pomocí tohoto naimplementovaného webového serveru 

bude možno nejen sledovat aktuální stav ústředny, ale i jí konfigurovat. Na kompletní 

elektronický zabezpečovací systém bude kladen zejména nárok na spolehlivost. Dále 

implementuji konfigurační a monitorovací aplikaci pro mobilní zařízení s OS Android. 

Zaměřím se také na teoretický popis problematiky zabezpečovacích systémů a jejich 

senzorů. Práce bude zahrnovat i popis bezpečnostní normy ČSN EN 50131. Výstupem 

mé práce bude kompletní elektronický zabezpečovací systém umožňující konfiguraci přes 

Internet. Navržený EZS podrobím důkladnému testování a výsledky ve své práci 

zhodnotím. 
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2. Zabezpečení objektu 

Již dávno pominula doba, kdy k zabezpečení domu stačil obyčejný případně, 

bezpečnostní zámek. Pachatelé trestných činů se již dnes do takového domu či bytu 

většinou dostanou do několika minut. Mechanické překážky představují sice určité 

snížení jednoduchosti otevření dveří nebo oken objektu, ale žádný zámek nebo 

bezpečnostní dveře nejsou na tolik dokonalé, aby vydržely odolávat věčně [1,3]. 

Překonání mechanického zabezpečení je tak jen otázkou času a v případě kdy se ve 

sledovaném objektu nenachází žádný dohled nebo majitel objektu je tak nezbytné 

zabezpečit objekt i jinak. Vyvoláním poplachu v případě napadení objektu se značně 

zvýší možnost předejít vysokým škodám. V případě použití kamer se zvyšuje i následná 

pravděpodobnost dopadení pachatele [1,3]. 

Nejlepší je tedy použití kombinace mechanického zabezpečení, jako bezpečnostních 

zámku a dveří a zabezpečení pomocí nějakého druhu alarmu. Alarm může ochránit objekt 

nejen v případě krádeží, ale například i před požárem nebo únikem nebezpečných látek 

[1,3]. 

Poplachové zařízení typu GSM alarm je dnes, díky použití moderních technologií, 

velmi malých rozměrů. Toto zařízení včetně GSM modulu se vejde například do krabice 

velikosti obalu od CD. Na trhu je několik druhů GSM alarmů, které se liší používáním 

různých typů technologií. Nevýhodou těchto komerčních řešení je poměrně vysoká cena 

v porovnání s doma vytvořeným alarmem (až třikrát vyšší u nejlevnějšího modelu na trhu 

v současné době) [1,3]. 

2.1. Volba detektorů 

Při volbě detektorů bychom měli postupovat od vnějšku střeženého objektu směrem 

dovnitř. Záleží tedy, jak moc chceme mít střežený objekt pod kontrolou. V případě co 

nejlepší ochrany může být systém složen z vnějších kamer s pohybovými PIR čidly a z 

vnitřních magnetických kontaktů na dveřích a oknech zabezpečovaného objektu [1,5]. 

Vniknutí do objektu můžeme rozdělit na otevření nebo proražení či jiné poškození 

dveří či oken. Otevření zajistíme lehce magnetickým spínačem, který bude reagovat na 

rozpojení kontaktů. Jakmile k tomuto rozpojení dojde, spustí se poplach. Pokud dojde ke 

vniknutí do střeženého prostoru oknem, pak je vhodné použít snímač rozbití skla, 
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popřípadě kombinaci detektoru PIR a snímače rozbití skla. Ke střežení otevřených prostor 

jako například pozemků můžeme použít IR závoru [1,5]. 

Jestliže už došlo ke vniknutí do domu či bytu je možné použití PIR čidel uvnitř 

budov. PIR čidlo rozdělí prostor na ohraničená pole a objekt vyzařující teplo při přechodu 

mezi poli vyvolá poplach. Toto řešení však není příliš vhodné v případě, že se v objektu 

pohybují zvířata. Je sice možné použit detektor, který detekuje v místnosti jen určitou 

hladinu a snímá pohyb na její úrovni, ale v praxi je to jen velmi těžce proveditelné, 

protože se některá domácí zvířata mohou dostat i nad úroveň podlahy [1,5]. 

2.2. Ochrana před vloupáním 

Přestože elektronika dnes zvládne mnohé, je vhodné mít i dobrou mechanickou 

ochranu. Mechanickou ochranou jsou myšlené pevné (nejlépe bezpečnostní) dveře a 

okna, bezpečnostní zámky, řetězy a podobné. Důležitým faktorem ochrany majetku je 

také chování jeho vlastníka, který by se měl přesvědčit, že v době jeho nepřítomnosti je 

objekt dobře zabezpečen tj. že jsou uzamčené dveře a okna zavřená [1,2,4]. 

Bohužel i přes tyto opatření existují velice zruční pachatelé trestných činů, kteří jsou 

schopni se do objektu dostat během několika minut. Proto je doporučeno používat ještě 

dodatečnou ochranu elektronickými zabezpečovacími zařízeními, ty znamenají větší 

bezpečnost a společně s mechanickou ochranou je tak Váš dům velice dobře zabezpečen 

[1,2,4]. 

Elektronická zabezpečovací zařízení pracují na dvou úrovních: 

• První úroveň zabezpečení 

• Druhá úroveň zabezpečení 

2.2.1. První úroveň zabezpečení 

Podstatou první úrovně zabezpečení je vodivé spojení vedoucí přes jednotlivá 

čidla v příslušných oknech a dveřích. Poplach se spustí v okamžiku, kdy dojde k vniknutí 

do objektu přes takto střežené dveře nebo okno. Pravděpodobnost spuštění planého 

poplachu je v tomto případě minimální [1]. 
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2.2.2. Druhá úroveň zabezpečení 

Jedno nebo více čidel se nachází uvnitř objektu, čidla jsou umístěna na různých 

místech. Tyto systémy mohou být na sobě buď zcela nezávislé anebo je možné je propojit 

do jednoho pomocí ústředny [1]. 

Jako čidla zabezpečení druhé úrovně mohou být použita: 

• Infračervené čidlo – zde dochází k přerušení infračerveného paprsku. 

• Pasivní infračervené čidlo – zaznamenává teplotu těla pachatele. 

• Čidlo na bázi ultrazvuku, který se odráží od pohybující osoby. 

• Může být také zaznamenán pohyb střeženého objektu. 

Venkovní detektory ne vždy spolehlivě odhalí vetřelce, a k detekci často dochází až 

po vniknutí do zabezpečeného objektu a vzniku škod. I detektory však mají nevýhodu a to 

čím jsou přesnější tím je větší možnost falešného poplachu. Falešný poplach může být 

vyvolán z mnoha důvodů například domácími zvířaty. Pokud dochází k vyvolávání 

falešného poplachu častěji, mohou si na něj osoby v blízkosti zvyknout a přestanou pak 

na něj reagovat. Takže třeba Vaší sousedé, kteří už si zvykli na falešné poplachy, 

neupozorní v případě pravého poplachu Vás ani policii. 

Posledním důležitým faktorem, který může hrát v náš prospěch, tudíž v neprospěch 

pachatele je psychologický faktor. Pachatel recidivista je většinou obeznámen s komerčně 

vyráběnými zabezpečovacími systémy. Vlastnoručně vyrobený alarm je tak pro něj 

neznámy a pro nás to je výhoda. Navíc vetřelec se nachází v neznámém prostředí a to 

taky působí na jeho psychiku, může znervóznět, zaleknout se a vloupání si rozmyslet [1]. 

2.3. Stupně zabezpečení objektů podle ČSN 

Stupeň zabezpečení celého zabezpečovacího systému je dán stupněm zabezpečení 

prvku nejnižšího typu, v něm použitého. V následující tabulce jsou uvedeny stupně 

zabezpečení podle platné normy ČSN EN 50131. Tato norma stanovuje požadavky na 

odolnost komponentů poplachových systémů, které jsou určeny pro použití uvnitř budov 

a v jejich okolí, v prostředí obytných, obchodních, lehkého průmyslu a průmyslových [2]. 
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Stupeň zabezpečení Název stupně zabezpečení Příklad 

1 Nízké riziko Rodinné domy, garáže, chaty. 

2 Nízké až střední riziko Komerční objekty. 

3 Střední až vysoké riziko Informace, ceniny, zbraně. 

4 Vysoké riziko Objekty národního významu. 

Tab. 1: Stupně zabezpečení objektu. 

Norma uvádí zkušební postupy provádění zkoušek a stanovuje stupně přísnosti na 

zařízení používaná pro vnitřní a venkovní aplikace, pro pevná, pohyblivá a přenosná 

zařízení. Norma se nezabývá elektromagnetickým vyzařováním. Tato norma je prvním 

představitelem přebíraných evropských norem na poplachové systémy. 

Norma ČSN EN 50131 je jen jednou z norem, které stanovují požadavky na 

elektronické zabezpečovací systémy. Další důležitou normou je také norma ČSN EN 

50131-6, která se konkrétně zabývá napájecími zdroji pro elektronické zabezpečovací 

systémy. Tato evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje elektrických 

zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Norma také obsahuje požadavky 

pro napájecí zdroje instalované vně budov ve vztahu ke komponentům instalovaným v 

budově, které se normálně instalují na vnější plášť budovy [4]. 
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3. Vlastnosti senzorů 

V dnešní době je na trhu nepřeberné množství senzorů, které se liší kvalitou a cenou. 

Obecně platí, že čím levnější senzor použijeme, tím je méně spolehlivý a kvalitní. 

V následující kapitole se budu věnovat popisu vlastností a parametrů jednotlivých 

senzorů podrobněji. Nejběžněji používané typy senzorů popíšu detailněji. 

3.1. Obecné parametry senzorů 

Při výběru určitého typu senzoru musíme dobře zvážit pro jakou aplikaci chceme 

tento senzor použít. Každý senzor má odlišné vlastnosti, liší se zejména detekovanou 

činností (pohyb, otevření dveří atd.). Často je volba kompromisem mezi cenou a 

přesností. Pokud chceme, aby ochrana střeženého prostoru byla dostatečná, je lepší použít 

sice dražší, ale přesnější detektor. Často se pro zajištění vyšší bezpečnosti používá více 

detektorů současně. 

Hlavními parametry senzorů jsou: 

• dostatečně velká citlivost, 

• vysoká spolehlivost, 

• nízká pořizovací cena. 

3.1.1. Běžné využití senzorů 

K zabezpečení vnitřních prostor jsou nejčastěji používána pohybová PIR čidla a 

magnetické detektory. Magnetické detektory se zpravidla instalují na vstupní dveře 

střeženého objektu. Další běžně používané detektory jsou například hlásič požáru nebo 

detektor nebezpečných látek v ovzduší [3,5]. 

3.1.2. Alternativní využití senzorů 

Pokud z nějakého důvodu není možné ve střeženém objektu použít PIR senzory 

(pohybující se domácí zvířata), je možno použít kombinace senzorů. Kombinací se 

rozumí umístit magnetický detektor na dveře a na okna a zároveň umístit do každé 

místnosti s oknem detektor rozbití skla [3,5]. 
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Tato kombinace dvou různých senzorů zajistí obě možnosti, jak se pachatel může 

dostat do objektu. V případě vylomení okna z rámu toto detekuje magnetický detektor a v 

případě rozbití skla pak detekuje čidlo rozbití skla. EZS tedy zaznamená všechny běžné 

způsoby vloupání do střeženého objektu [3,5]. 

3.2. Popis nejčastěji používaných senzorů 

Mezi nejčastěji používané senzory patří určitě detektory pohybu tzv. PIR čidla, dále 

pak magnetické dveřní kontakty a různé jiné detektory kouře, plynu a jiné. Magnetický 

dveřní kontakt a pohybové PIR čidlo mají zabezpečit střežený objekt zejména z pohledu 

neoprávněného vniknutí do objektu. 

Rozdělení: 

• Senzory reagující na pohyb 

• Magnetické senzory 

• Senzory reagující na nebezpečné látky v ovzduší (plyn, kouř) 

3.2.1. Pohybový senzor (PIR) 

Infračervená čidla nevyzařují žádnou energii, a tudíž se vzájemně neovlivňují. 

Mohou být nainstalovány tak, že se jejich zóny detekce překrývají, což zvyšuje 

bezpečnost. Jsou to nejčastěji používané detektory v ochraně prostor [2,5]. 

Pohybový senzor snímá pohybující se objekt o teplotě lidského těla. Princip PIR 

detektoru spočívá v tom, že střežený prostor je rozdělen na několik zón a v každé zóně je 

měřena teplota. Přechod člověka z jedné zóny do druhé způsobí teplotní změnu mezi 

zónami a tím je detekován pohyb. Z výše popsané funkce pohybového senzoru tedy 

vyplývá, že nejsou detekovány osoby pouze stojící. Rovněž může být u méně kvalitních 

senzorů problém s pohybem proti PIR senzoru, kde dochází k méně přechodům mezi 

zónami [5]. 

Při instalaci musí být PIR čidlo umístěno na pevném podkladu. Do prostoru 

střeženého PIR čidlem, lze umístit více těchto čidel. Čidla musí být nainstalovány tak, 

aby pohyb pachatele byl kolmý na průmět zón do půdorysu střeženého objektu. Toto je 

velmi důležité jinak by mohlo dojít k nepříliš spolehlivé funkci [5]. 
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Další zásadou pro instalaci PIR detektoru je, že ve střeženém prostoru nesmí být 

tělesa, která prudce mění svou teplotu. Tato tělesa by mohla vyvolat falešný poplach. PIR 

čidla nesmějí být nasměrována na okna, protože by mohlo dojít ke spouštění falešných 

poplachů venkovními objekty. Pro zvýšení bezpečnosti a úplnému pokrytí střeženého 

prostoru instalujeme více PIR čidel, která se vzájemně překrývají [2,5]. 

3.2.2. Magnetický detektor 

Dveřní kontakt reaguje na rozepnutí smyčky a odešle signál do ústředny. 

Ústředna však může být nastavena tak, že poplach spustí na rozepnutí nebo sepnutí 

kontaktu. Reakce na sepnutí kontaktu však není příliš bezpečná varianta. Magnetické 

kontakty reagují většinou rychle, stačí tak i jen malé pootevření dveří (oddálení kontaktu 

od sebe o jednotky milimetrů) [2,3]. 

Tyto detektory se skládají ze dvou částí. První částí je část detektoru, která 

obsahuje snímač, který je možné sepnout přiblížením magnetu. V případě kdy se jedná o 

bezdrátový detektor, tato část obsahuje také řídící elektroniku a vysílač pro odeslání 

poplachové informace do ústředny alarmu. Druhou částí je pak obyčejný magnet, který je 

nalepen nebo přišroubován ke dveřím [3]. 

Přiblíží-li se magnetická část k části se spínačem, dojde k rozpojení smyčky a 

vyslání signálu do ústředny alarmu. Bezdrátové detektory jsou obvykle napájeny 

tužkovou baterii, jejíž životnost dosahuje okolo jednoho roku. Magnetická část detektoru 

se upevňuje přímo na dveře nebo okenice, část se spínačem se pak upevňuje na rám dveří 

nebo na rám okna. Obě části musí být při zavřených dveřích naproti sobě a co nejblíže u 

sebe, aby nevznikal falešný poplach [3]. 

3.2.3. IR závora 

Z pohledu principu pracuje podobně jako magnetický kontakt. Infračervený 

vysílač vysílá paprsek k přijímači, pokud je tento paprsek narušen, vyšle se signál do 

ústředny. Detektor se skládá ze dvou částí a to z vysílače IR paprsku a z přijímače. 

Poplach nastává v případě, že je tento paprsek přerušen. IR závory se používají jak ve 

vnitřních tak venkovních prostorách. Uvnitř budov slouží pro detekování průchodu osob 

určitým místem, ve venkovním prostředí slouží jako perimetrická ochrana pozemku [3]. 

IR závory mohou používat modulovaný, nebo nemodulovaný paprsek. Při 

používání IR závory s nemodulovaným paprskem je zapotřebí, aby do jednoho přijímače 
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nedopadal paprsek z více vysílačů. U IR závory s modulovaným paprskem se mohou 

jednotlivé paprsky překrývat. Technicky je tento problém řešen kódováním [3]. 

3.2.4. Senzory reagující na nebezpečné látky v ovzduší 

Senzory této kategorie neslouží k zabezpečení objektu před krádeží, ale slouží jako 

zabezpečení před hrozbou např. požáru nebo úniku nebezpečných plynů, které by mohly 

být životně nebezpečné pro osoby nacházející se ve střežené místnosti. Patří zde 

například hlásič požáru, který reaguje na kouř a změnu teploty [3]. 
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4. Elektronické zabezpečovací systémy 

Elektronické zabezpečovací systémy a bezpečnostní systémy jsou souborem různých 

technických a organizačních opatření, která mají zamezit nějakému druhu nebezpečí. 

Může se jednat například o ochranu majetku před odcizením, nebo poškozením [6]. 

 

Obr. 1 : Příklad zapojení jednotlivých prvků zabezpečovacího systému [6]. 

Jakmile dojde k narušení prostoru, senzory ihned informují ústřednu, popřípadě 

spustí výstrahu samy. Senzory mohou být spojeny do buněk a každá taková buňka může 

mít svou vlastní ústřednu. Zabezpečovací ústředna pak rozhodne jaká akce má být 

vykonána na základě dalších dostupných informací. Ústředny EZS jsou napájeny síťovým 

napájením 230V, které je pomocí zdroje převedeno na menší stejnosměrné napětí např. 

12V. Součástí napájení je většinou i záložní zdroj v podobě baterie [6]. 

Při detekovaném narušení střeženého prostoru lze v ústředně zabezpečovacího 

systému jednoznačně určit, který senzor spustil výstrahu. V závislosti na typu senzoru, 

který poplach spustil, pak systém provede adekvátní reakci [6]. 

4.1. Konstrukce EZS 

Běžný elektronický zabezpečovací systém se skládá z těchto částí: 
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• Centrální jednotka zabezpečovacího systému (ústředna) 

• Ovládání 

• Detektor 

• Siréna 

• Opakovač (repeater) 

4.1.1. Centrální jednotka zabezpečovacího systému (ústředna) 

Je hlavní řídící jednotkou celého zabezpečovacího systému a obsahuje 

ethernetový modul, pomocí kterého komunikuje. Ethernetový modul slouží pro odesílání 

emailových zpráv na dané emailové adresy. Pro funkčnost komunikace je nutné stabilní 

připojení k internetu. 

Centrální jednotka dále může obsahovat displej a klávesnici nebo jen spínací 

tlačítka. Podstatou centrální jednotky je přijímat signály z jednotlivých detektorů 

rozmístěných po střeženém prostoru. Centrální jednotka spouští alarm a odesílá emailové 

zprávy v případě vyvolání alarmu, ten je nejčastěji způsoben přerušením smyčky od 

jednoho z čidel (může být použito i sepnutí smyčky, ale tento způsob je značně 

nebezpečný). Poslední funkcí ústředny je také ovládání zařízení na dálku pomocí 

webového rozhraní [3]. 

 

Obr. 2 : Schéma zapojení zabezpečovacího systému. 
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4.1.2. Ovládání 

EZS může být ovládán buď pomocí webové aplikace, nebo pomocí speciálního 

ovladače. Základní funkcí ovládání obvykle bývá aktivace a deaktivace alarmu. U 

složitějších alarmů s klávesnicí, může být vyžadováno zadání bezpečnostního kódu. 

Zabezpečovací systémy bez klávesnice, lze plně ovládat např. mobilním telefonem 

pomocí SMS zpráv nebo přes webové rozhraní [3]. 

4.1.3. Detektor 

Jako detektor může být použito několik druhů čidel viz kapitola „Vlastnosti 

senzorů“. Nejčastěji se používají detektory, které jsou v klidovém stavu sepnuté, alarm je 

pak spuštěn při rozpojení. Detektory také mohou poskytovat nějakou analogovou hodnotu 

(teplotní čidlo), která je pak vyhodnocována v centrální jednotce. 

4.1.4. Siréna 

Siréna je volitelnou součásti alarmu a ne vždy se jí vyplatí použít, může sice 

vyplašit vetřelce, ale ve většině případu se nestane nic. V případě, kdy siréna houká, 

akorát upozorní vetřelce na alarm a ten jej může odhalit a zničit. Zničení u většiny alarmů 

nebývá zas až takový problém, protože než dojde ke zničení, centrální jednotka již dávno 

odeslala zprávu o poplachu [3]. 

4.1.5. Opakovač (repeater) 

Další volitelnou součástí alarmů je opakovač. Ten se používá speciálně v případě 

bezdrátových čidel, kdy opakovač zesiluje signál z těchto čidel. V případě zabezpečení 

více objektů pomocí jednoho alarmu nemusí být dosah signálu bezdrátových detektorů 

takový, aby zajistil bezproblémový přenos signálu z těchto detektorů. Použitím 

opakovače zajistíme bezproblémový přenos signálu. Opakovač se umístí do prostoru se 

vzdálenými detektory a ty jsou pak schopny přenést signál z detektorů do ústředny až na 

vzdálenosti několika kilometrů [3]. 

4.2. Napájení alarmu 

Napájení alarmů je standardně zajištěno ze síťového napájecího zdroje, popřípadě 

autobaterie. Alarmy obvykle obsahují i přídavný akumulátor, který je schopen alarm 

napájet po krátkou dobu (řádově jednotky až desítky hodin) i v případě výpadku 
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primárního zdroje. Tento přídavný akumulátor je samozřejmě průběžně nabíjen tak, aby 

byl vždy nabit na určitou úroveň kapacity. 

Primární zdroj energie ve formě autobaterie může být doplněn solárním napájením, 

které prodlužuje dobu provozu na baterii. Bezdrátové detektory jsou obvykle napájeny z 

baterií a drátové detektory z ústředny alarmu. 

4.3. Typy výstrah 

Ústředna EZS reaguje na signály přicházející z jednotlivých čidel zvolenou 

výstrahou. V bezpečnostních systémech můžeme využívat i programovatelné výstupy, lze 

tak zvolit prakticky jakoukoliv výstrahu [6]. 

Typy výstrah můžeme rozdělit do těchto kategorií: 

• Světelný alarm – rozsvícení světla v objektu 

• Zvukový alarm – spuštění sirény 

• Upozornění pomocí počítače – odeslání emailové zprávy, varování ve speciální 

aplikaci k danému alarmu 

• Upozornění pomocí GSM – odeslání SMS zprávy, prozvonění 

• Připojení na pult centralizované ochrany – placené služby u bezpečnostních firem 

• Upozornění policie – pouze u státních objektů 

• Další akce – např. uzavření dveří apod. 

Pro každý druh výstrahy lze pak jednotlivě nastavit její chování např. časová 

prodleva, nebo okamžité spuštění. Jestliže je využito připojení na pult centralizované 

ochrany, EZS upozorní bezpečnostní firmu, která objekty monitoruje. Připojení na pult 

centralizované ochrany je však placená služba, která může být realizována měsíčním 

paušálním poplatkem [6]. 

Profesionální elektronické zabezpečovací systémy lze nakonfigurovat, aby reagoval 

odlišně na narušení střeženého prostoru v odlišných zónách. Profesionální EZS dále 

poskytují také možnost realtime monitorování celého střeženého objektu. Strážný pak 

vidí stavy jednotlivých senzorů a obraz z kamer na monitoru svého pracoviště [6]. 
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4.4. Produkty dostupné na komerčním trhu 

V dnešní době je na tuzemském trhu nabízeno několik typů EZS, ty se liší zejména 

funkcemi, cenou a spolehlivostí. Nelze vždy říci, že čím dražší zabezpečovací systém je, 

tím je i lepší, ale ve většině případu tomu tak opravdu je. V této kapitole jsem vybral dva 

komerční zabezpečovací systémy ke vzájemnému srovnání. Cena vybraných produktů se 

však pohybuje vysoko nad rozpočtem mého zabezpečovacího systému. 

4.4.1. Jablotron JA-101KR-LAN ústředna s vestavěným GSM/GPRS a 

LAN komunikátory 

Jablotron je asi nejznámější český výrobce bezpečnostní techniky a alarmů. Patří 

rovněž ke světové špičce v oboru, a proto v tomto srovnání nesmí chybět jeho zástupce. 

Jedná se o ústřednu alarmu typ JA-101KR-LAN umožňující flexibilní nastavování a 

velice snadnou ochranu komerčních i nekomerčních prostor. Zapojení může být řešeno 

buď ve sběrnicovém provedení, tak i v bezdrátovém popřípadě kombinovaném 

provedení. Nastavování celého systému se provádí pomocí softwaru F-Link [8]. 

Ústředna nabízí až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón a až 50 uživatelských 

kódů. Ústředna je vybavena GSM/GPRS a LAN komunikátory, které umožňují 

komunikaci hlasovou, nebo pomocí zpráv SMS, ale taky GPRS a LAN komunikaci. 

Komunikace může probíhat s koncovými uživateli nebo středisky PCO (Pult 

Centralizované Ochrany). Obsahuje 4 GB paměťovou kartu, na kterou je možno 

zaznamenávat data událostí, hlasové záznamy a pořízené snímky [8]. 
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Obr. 3 : Zabezpečovací ústředna Jablotron JA-101KR-LAN [8]. 

Možnosti ústředny: 

• Až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón 

• Až 50 uživatelských kódů 

• Až 16 programovatelných výstupů PG 

• Až 8 sekcí 

• Vzdálené ovládání pomocí SMS zpráv 

• Možnost vzájemně nezávislých kalendářů (až 20) 

• Posílání reportů přes SMS zprávy, nebo hlasové reporty ze systému až 8 

uživatelům 

Hardwarové prostředky: 

• Svorkovnice pro připojení sběrnice 

• LAN konektor 



  

- 16 - 

 

• USB konektor pro nastavování ústředny 

• Konektor rádiového modulu JA-110R 

• Konektor pro připojení komunikátoru či modulu 

Technické parametry: 

Napájení 230V/50Hz 

Zálohovaný akumulátor 12V až 2,6 Ah (není součástí) 

Maximální doba dobíjení akumulátoru 72 hodin 

Maximální trvalé zatížení baterie 400mA 

Maximální krátkodobý výstupní proud 
(5 min.) 

1A 

Paměť na uložení událostí 10 mil. událostí obsahujících datum a čas 

Stupeň zabezpečení 2 podle EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 
50131-5-3 a EN 50131-3 

Prostředí dle EN 50131-1 II., vnitřní všeobecné 

Provozní teplota -20 až +40 °C 

Rozměry 258×214×77 mm 

Cena > 10 000 Kč 

Tab. 2 : Technické parametry zabezpečovací ústředny JA-101KR-LAN. 

4.4.2. Nástěnný GSM alarm od firmy Flajzar 

Tento alarm je produktem české firmy Flajzar a je podstatně levnější než 

konkurenční řešení od Jablotronu. Výhodou je, že balení je již kompletní a obsahuje 

ústřednu alarmu, napájecí adaptér, prodlužovací napájecí kabel délky až 3m, dálkový 

ovladač a USB kabel pro připojení k počítači. Systém samotný se konfiguruje pomocí 

aplikace MD1Config přímo od firmy Flajzar. Alarm je řešen velice kompaktně a obsahuje 

pohybový a náklonový senzor, GSM modul a vnitřní záložní akumulátor [9]. 
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Obr. 4 : Nástěnný GSM alarm od firmy Flajzar a úvodní obrazovka programu MD1Config 

[9]. 

Možnosti GSM alarmu Flajzar: 

• Detekuje pohyb na vzdálenost až 10m díky zabudovanému PIR senzoru 

• V případě poplachu informuje na mobilní telefon 

• Zálohovaný Li-lon akumulátor 

• Ovládání pomocí klíčenek, SMS zpráv nebo prozvonění 

• Možnost odposlouchávat střežený prostor 

Technické parametry: 

Napájení 6V/2A 

Spotřeba v klidu 20mA 

Spotřeba při GSM komunikaci 1500mA 

Spotřeba při nabíjení 250mA 

Vnitřní záložní akumulátor 3,7V/550mAh 
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Provozní teplota -20 až +50 °C 

Rozměry 104x60x34 mm 

Cena > 2 900 Kč 

Tab. 3 : Technické parametry GSM alarmu od firmy Flajzar. 

4.4.3. Srovnání Arduino EZS s komerčními produkty 

Pro srovnání jsem zvolil několik zástupců zabezpečovacích systémů od firem 

Jablotron a Flajzar, vypsal jsem typické funkce těchto zabezpečovacích systémů a 

následně porovnal se systémem na bázi Arduino. Funkce, které se mi u těchto komerčních 

produktů nepodařilo ověřit, jsem označil otazníkem. 
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Funkce Jablotron Flajzar Arduino alarm 

Poplachová 
SMS/volání 

ANO/ANO ANO/ANO NE/NE*1 

Zasílání emailů ? ANO ANO 

Odchodový/příchodový 
čas 

ANO ANO ANO 

Monitorování teploty ? ANO ANO 

Detekce kouře ? ANO NE 

Detekce pohybu ANO ANO ANO*2 

Detekce otevření dveří ANO ANO ANO 

Zobrazení stavu 
z webového prohlížeče 

? ANO ANO 

Konfigurace 
z webového prohlížeče 

? ANO ANO 

Zálohovaný 
akumulátor 

ANO (12V) ANO (3,7V) ANO (6V) 

Tab. 4 : Srovnání Arduino EZS s komerčními produkty od firem Jablotron a Flajzar. 

*1: Není požadovaná funkce, šla by však dodatečně dodělat pomocí GSM Schieldu. 

*2: Ano, za předpokladu použití PIR senzoru. 
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5. EZS založený na platformě Arduino 

V této kapitole budu popisovat hardwarovou platformu Arduino, dále se také 

zaměřím na popis jednotlivých komponent, které jsem při stavbě EZS použil. Podrobně 

rozeberu návrh elektronického zabezpečovacího systému, včetně principu vyvažování 

poplachových smyček a zálohovaného napájení. Na konci kapitoly bude uveden i 

základní popis mobilní aplikace pro ovládání zabezpečovacího systému. 

5.1. Hardwarová platforma Arduino 

Arduino je jednodeskový počítač založený na mikrokontrolérech ATmega od firmy 

Atmel. Tato otevřená elektronická platforma se skládá z jednoduché počítačové desky a 

dále z vývojového prostředí, sloužícího k tvorbě software [7]. 

Tato počítačová deska získává informace od různých snímačů a senzorů jako jsou 

například snímač osvětlení (fotodioda) nebo magnetický kontakt. Na základě těchto 

vstupů pak Arduino ovládá nějaké výstupy (zapnutí světel, spuštění motoru) [7,20]. 

Aplikace pro Arduino se píší v programovacím jazyce Wiring, tento jazyk má 

podobnou syntaxi jako jazyk C++. Další potřebnou komponentou pro psaní aplikací je 

Arduino software (IDE), založené na prostředí Processing. Důležité je zmínit velké 

množství přídavných desek tzv. Shieldů, které dokáží rozšířit Arduino o další funkce 

(např. Ethernet Shield přidá možnost komunikace po síti). K Arduino Shieldům jsou 

zpravidla volně k dispozici knihovny na internetu pro okamžité použití [7,20]. 

Výhody Arduina jsou: 

• Nízké pořizovací náklady – desky Arduino jsou oproti ostatním platformám cenově 

dostupnější. 

• Multiplatformní použití – Arduino software funguje spolehlivě na OS MS 

Windows, Linux a Macintosh OSX. 

• Jednoduché a čisté vývojové prostředí – vývojové prostředí je jednoduché pro 

začátečníky a zároveň velice flexibilní pro zkušené uživatele. 

• Otevřený zdrojový kód a rozšířitelný software – jazyk může být rozšířen například 
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knihovnami C++. 

• Otevřený zdrojový kód a rozšířitelný hardware – zkušení vývojáři si mohou desku 

Arduino upravit, začínající uživatelé si mohou Arduino postavit na nepájivém 

kontaktním poli. 

5.1.1. Srovnání vývojových desek Arduino 

Nejpodstatnější rozdíly mezi jednotlivými vývojovými Arduino dekami jsou 

zejména v počtech vstupně/výstupních pinů, velikostí paměti a taktem vnitřních hodin. 

Tyto hodnoty se odvíjí od použitého mikrokontroléru, pro zabezpečovací systém jsem 

tedy zvolil verzi Arduina MEGA2560, která poskytuje dostatečný počet analogových 

vstupních pinů a také dostatečně rychlý chod. 

 Arduino Nano Arduino  MEGA 
2560 

Arduino DUE 

Mikrokontrolér ATmega168 nebo 
ATmega328 

ATmega2560 AT91SAM3X8E 

Pracovní napětí [V] 5 5 3,3 

Doporučené 
vstupní napětí [V] 

7-12 7-12 7-12 

Limity vstupního 
napětí [V] 

6-20 6-20 6-20 

Digitální I/O piny 14 (6 PWM výstup) 54 (14 PWM 
výstup) 

54 (16 PWM výstup) 

Analogové vstupní 
piny 

8 16 12 

Analogové výstupní 
piny 

- - 2 
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Celkový DC 
výstupní proud na 
všech I/O řadičích 
[mA] 

40 40 130 

DC proud pro 3,3V 
pin [mA] 

- 50 800 

DC proud pro 5V 
pin [mA] 

- - 800 

Flash paměť [kB] 16 (ATmega168) 
nebo 32 
(ATmega328) 

256 512 

SRAM [kB] 1 (ATmega168) 
nebo 2 
(ATmega328) 

8 96 

EEPROM [kB] 512b (ATmega168) 
nebo 1kB 
(ATmega328) 

4 250 

Frekvence 
hodiny[MHz] 

16 16 84 

Tab. 5 : Srovnání vývojových desek Arduino Nano, MEGA a DUE [15, 16, 17]. 

5.1.2. Arduino Mega 

Deska mikropočítače Arduino Mega 2560 je složena z 54 vstupně-výstupních 

portů (14 pinů pro pulsně šířkovou modulaci, 16 analogových pinů, 4 UART, digitální 

piny) [18,20]. 

Vlastnosti desky: 

• Pracovní napětí: 5V. 

• Vstupní napětí: 7-12V. 
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• 16 MHz krystalový oscilátor. 

• Připojení k PC pomocí USB. 

• 54 I/O portů. 

• Flash paměť: 256kB (8kB využito pro bootloader) 

• SRAM: 8kB 

• EEPROM: 4kB 

 

Obr. 5 : Deska Arduino MEGA 2560. 

5.1.3. Ethernet Shield (W5100) 

Ethernet Shield slouží pro komunikaci Arduina se sítí, můžeme pomocí něj 

naimplementovat např. webový server, chat server, a nebo telnet klienta. Ethernet shieldu 

je zapotřebí přiřadit MAC a IP adresu, tu může získat i z DHCP serveru. Na rozdíl od 

Ethernet modulu (čip ENC28J60), Ethernet Shield obsahuje navíc i čtečku paměťových 

karet (microSD), dále je na něm samozřejmě umístěn konektor RJ45 pro připojení 

k Ethernetu. Rychlost komunikace je 10/100 MB, což je v dnešní době běžným 

standardem. 
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Pokud v kódu přidělujeme Ethernet Shieldu MAC adresu, měli bychom použít 

například nějakou ze staré nefunkční síťové karty. Důvod je jednoduchý, MAC adresa je 

celosvětově jedinečný identifikátor síťového zařízení, pokud ale používáme tento modul 

jen v naší domácí síti, je možné použít jakoukoli vymyšlenou MAC adresu. IP adresu 

můžeme buď získat automaticky z DHCP serveru, nebo ji nastavit ručně například podle 

adresy sítě Wi-Fi routeru ke kterému připojujeme síťový kabel z Ethernet Shieldu. 

Zásadní rozdíl mezi Ethernet shieldem a Ethernet modulem je v použitém 

mikročipu. Ethernet shield je založen na mikročipu WIZnet W5100 (viz. obr. 6), zatím co 

Ethernet modul řídí čip ENC28J60 od Microchip. ENC28J60 zajišťuje jen spojení na 

fyzické vrstvě, zatím co WIZnet W5100 obstarává i vyšší vrstvy modelu ISO/OSI síťová 

vrstva (protokol IP), transportní vrstva (protokol TCP) [13,14]. 

 

Obr. 6 : Blokový diagram čipu W5100 [14]. 

5.1.4. Hodiny reálného času DS 1307 

Jako obvod reálného času jsem použil typ DS 1307. Modul DS 1307 může být 

méně přesný například oproti modulu DS3231, menší přesnost je způsobena vlivem 
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okolní teploty na frekvenci oscilátoru, který řídí vnitřní čítač. Tato menší přesnost však 

znamená, že se hodiny reálného času posunou zhruba o 5 minut za měsíc. Modul DS3231 

má však odchylky několik minut za rok, je tak výrazně přesnější, vyšší přesnosti je 

dosaženo vnitřním uložením oscilátoru. K napájení modulu postačí obyčejná plochá 3V 

baterie typu CR2032 [11]. 

RTC modul využívá sběrnici I2C, která podporuje velice snadné připojení 

k Arduinu. Modul připojíme k Arduinu pomocí čtyř pinů, pro napájení je to VCC (+5V) a 

GND, pro komunikaci pak piny SCL (hodiny) na 21 pin a SDA (data) na 20 pin Arduina 

MEGA. Po prvním připojení k Arduinu je nutné nahrát do RTC modulu přesný čas, to 

provedeme následujícím kódem. 

DS1307.adjust(DateTime(2017, 1, 15, 17, 59, 11)); 

Tento příkaz nastaví čas RTC modulu na 15. ledna 2017, 17:59:11. Při dalším 

nahrávání kódu již tento příkaz nepoužijeme, můžeme ho buď z kódu úplně odstranit a 

nebo jen zakomentovat. Při nastavení aktuálního času můžeme rovněž využít Ethernet 

Shield a čas nastavovat pomocí NTP serveru. 

 

Obr. 7 : Zapojení pinů hodin reálného času. 
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Obr. 8 : Časový diagram RTC modulu DS 1307 [10]. 

5.1.5. Čidlo teploty a vlhkosti DHT11 

Senzor teploty a vlhkosti DHT11 je možné pořídit v řádech desítek korun 

českých, nízká cena si samozřejmě vybere daň v podobě menšího měrného rozsahu a 

menší přesnosti oproti jiným komerčně dostupným senzorům. Senzor měření teploty a 

relativní vlhkosti připojíme k Arduinu pomocí tří pinů a to VCC a GND pro napájení a 

DATA pro komunikaci [12]. Komunikace probíhá přes sběrnici 1-Wire, která je velice 

podobná sběrnici I2C. Jedno zařízení je nastaveno jako master, každé zařízení na sběrnici 

má svůj unikátní identifikátor a komunikace může probíhat po dvou vodičích (data a 

uzemnění). 

 

Obr. 9 : Zapojení pinů modulu DHT11. 
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Senzor Rozsah měření Přesnost měření 
vlhkosti 

Přesnost měření 
teploty 

DHT11 20-90% relativní 
vlhkost 

0-50 °C 

±5% RH ±2 °C 

DHT22 0-100% relativní 
vlhkost 

-40~80 °C 

±2% RH ±0,5 °C 

Tab. 6 : Porovnání technických specifikací senzorů DHT11 a DHT22. 

5.1.6. Sériová sběrnice I
2
C (Inter-Integrated Circuit) 

Tato sběrnice se velmi podobá sběrnici SPI (Serial Peripheral Interface) a jako 

sběrnice SPI i u sběrnice I2C je komunikace založena na principu master-slave. Narozdíl 

od sběrnice SPI je však vybavena pouze jedním datovým vodičem SDA, tudíž jsou data 

přenášena tzv. half-duplex (střídává obousměrná komunikace). Znamená to také složitější 

interní strukturu připojených zařízení, jelikož piny musí být možné přepínat ze vstupních 

na výstupní a naopak. Sběrnice umožňuje pomocí dvoudrátového vodiče propojit až 128 

zařízení, jedno je vždy nastaveno jako master (řídící zařízení) a ostatní jsou nastaveny 

jako slave [19,20]. Ukázka průběhu komunikace je na obr. 8. 

 

Obr. 10 : Blokové schéma zařízení připojených ke sběrnici I2C. 

Sériová sběrnice I2C se na desce Arduina MEGA nachází na 20 (SDA) a 21 (SCL) 

pinu. U ostatních vývojových desek se může nacházet na jiných pinech, takže je třeba 

piny SDA a SCL správně zapojit. Pomocí sběrnice I2C jsem k Arduino desce připojil 

hodiny reálného času (RTC modul DS1307) a LCD 16x2 display. Jak jsem již psal výše, 

na sběrnici může být najednou připojeno více zařízení, takže je důležité, aby každé 

zařízení mělo ve zdrojovém kódu správně nastavenou svou adresu.  
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5.2. Návrh elektronického zabezpečovacího systému 

Pro návrh vlastního EZS jsem využil desku Arduino MEGA 2560, dále Arduino 

Ethernet Shield pro síťovou komunikaci a další součástky jako senzory, LED diody a 

rezistory, viz. příloha tabulka seznam použitých součástek. Níže v textu se budu věnovat 

detailnímu popisu celkového zapojení. 

Nejdříve jsem se seznámil s vývojovým prostředím a samotnou Arduino deskou, 

nainstaloval jsem všechny potřebné ovladače a vyzkoušel první lehké příklady, které jsou 

součástí vývojového prostředí. Poté jsem již začal pracovat na zapojení alarmu, navrhl 

jsem schéma v programu Eagle. Navržené schéma jsem sestavil na kontaktním nepájivém 

poli a začal jsem psát kód programu. 

 

Obr. 11 : Celkové schéma zapojení Arduino desky s jednotlivými komponenty 

zabezpečovacího systému. 
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Na analogový pin A0 je připojena první zabezpečovací smyčka viz. obr. 14. Čidlo 

měření teploty a vlhkosti je připojeno k digitálnímu pinu D8 a RTC modul hodin reálného 

času je k Arduino desce připojen přes sběrnici I2C. Na následujícím obrázku je pak 

znázorněn LCD displej, který je rovněž připojen ke sběrnici I2C přes převodník. 

 

Obr. 12 : LCD display připojen ke sběrnici I2C. 

Systém alarmu je navržen na principu vyvažování smyček, které podrobněji popisuji 

níže v textu. Na každou smyčku lze připojit dva magnetické senzory, v případě použití 

PIR senzorů je řešení lehce pozměněno, jelikož PIR senzor HC-SR501 pro Arduino je 

napájen napájecím napětím +5V a informaci o detekci pohybu posílá na předem určený 

digitální pin. Systém je navržen na pět smyček a maximálně 10 čidel s teoretickou 

možností rozšíření až na 14 smyček s 28 čidly (v případě Arduina MEGA je to 16 

analogových vstupních pinů celkově, 14 určeno pro smyčky a 2 pro detekci napájení). 
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5.3. Princip vyvažování smyček 

 

Obr. 13 : Vyvažování smyček - zapojení s dvěma čidly. 

Princip tohoto zapojení spočívá v odečítání hodnoty napětí na analogovém vstupu 

A0. Jsou li čidla sepnutá, protéká jimi elektrický proud a napětí na analogovém vstupu se 

bude blížit 0V. Pokud smyčku v nějakém místě rozpojíme, tak na analogovém vstupu 

detekujeme změnu napětí. Díky rozdílným hodnotám rezistorů u jednotlivých čidel lze i 

poznat, které čidlo bylo rozpojeno. Výhodou tohoto zapojení je, že můžeme detekovat i 

rozpojení smyčky způsobené např. odstřižením vodiče. Pokud například přerušíme 

smyčku odstřižením vodiče mezi prvním čidlem a rezistorem RIN, na analogovém vstupu 

A0 tak bude hodnota 5V. Tímto způsobem zapojení můžeme detekovat, které čidlo se 

rozpojilo, ale i poruchu v případě odstřiženého kabelu. 

Stav ústředny je samozřejmě plně vizualizován ve webové aplikaci, pro okamžité 

zjištění stavu EZS byly do zapojení přidány tři informační LED diody. Tyto LED diody 

(zelená, žlutá a červená) zobrazují aktuální stav ústředny, přičemž zelená svítí při 

normální stavu, žlutá společně s červenou při poruše a červená LED dioda svítí při 

poplachu. Podrobnější vysvětlení jednotlivých barevných signalizací popisuje tabulka. 

Signalizace Funkce 

Nesvítí žádná LED dioda. EZS je vypnutý, nebo nemá napájení. 

Svítí zelená LED. EZS je aktivní v normálním stavu, čidla 
jsou monitorována. 

Svítí červená LED. Poplach, jedno nebo více čidel 
zaznamenalo narušení. 
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Svítí žlutá a červená LED. Poplach, došlo k poruše, nebo přestřižení 
vodičů vedoucí k čidlům. 

Bliká zelená LED. Probíhá odchodový čas. 

Tab. 7 : Funkce signalizačních LED. 

5.3.1. Implementace zapojení 

Pro odečítání napětí z analogového vstupu jsem si deklaroval proměnnou typu 

integer, do které v hlavní smyčce programu ukládám hodnoty z analogového vstupu. Tato 

proměnná může nabývat hodnoty v rozsahu 0 (oba senzory sepnuty) až 1023 (přerušený 

vodič mezi analogovým vstupem a prvním senzorem), jelikož Arduino Mega má deseti 

bitový AVR převodník. Jednotlivé hodnoty jsem zjistil testováním a následně jsem určil 

intervaly, tak aby ústředna spolehlivě vyhodnocovala jednotlivé události viz tabulka. 

Interval hodnot proměnné 
typu integer 

Přepočet na Volty Událost 

0-50 0V Oba senzory sepnuty 
(normální stav). 

450-550 2,2-2,7V 1. senzor sepnut. 

600-650 2,9-3,2V 2. senzor sepnut. 

700-750 3,4-3,7V Oba senzory rozpojeny. 

900-1023 5V Někde v okruhu je 
přerušený vodič. 

Tab. 8 : Tabulka intervalů a jednotlivých událostí. 

5.4. Softwarový návrh 

Samotný kód alarmu je, jak již bylo zmíněno výše, napsán v jazyce Wiring, který se 

syntaxí velice podobá jazyku C++. Jako vývojové prostředí jsem použil Arduino IDE, 

které lze stáhnout zcela zdarma z internetových stránek Arduina. 
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Obr. 14 : Vývojové prostředí Arduino IDE. 

Kód programu musí vždy obsahovat minimálně dvě metody a to setup a loop. Jak 

už název napovídá metoda setup se spouští pouze jednou vždy na začátku běhu programu, 

zatím co metoda loop se opakuje v nekonečné smyčce. Vlastní kód pro řízení 

zabezpečovacího systému se tedy nachází v metodě loop. Dále pak samozřejmě mohou 

být implementovány další námi vytvořené metody. 
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Obr. 15 : Vlevo celkový diagram aktivit, vpravo diagram aktivity první smyčky. 

Po spuštění tedy běží program v nekonečné smyčce, jestli je systém aktivní (zapnutý) 

pak se začnou postupně testovat smyčky. Je li daná smyčka aktivní čte se hodnota 

z příslušného analogového vstupu (pro smyčky jsou to analogové vstupy A0-A4) a 

následně systém vyhodnotí další akci, ta proběhne a smyčka se vrací opět na začátek. 

V tomto případě mohou nastat tyto akce: 

• Bez poplachu – EZS nezaznamenal, žádné změny či rozpojení čidel. 

• Poplach čidlo x – EZS zaznamenal rozpojení jednoho ze dnou čidel. 

• Poplach obě čidla – EZS zaznamenal rozpojení obou čidel ve smyčce. 

• Porucha – někde ve smyčce došlo k rozpojení vodiče. 

5.5. Ovládání EZS přes webové rozhraní 

Navržený zabezpečovací systém je ovládán pomocí webové stránky, ta je napsána 

v jazyku XHTML. Jednotlivé htm soubory jsou pak uloženy na microSD kartě umístěné 

v Ethernet Shieldu, jenž funguje jako webový server. 
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Po zadání adresy do prohlížeče, se načte úvodní stránka, na té se nachází formulář pro 

přihlášení. Pokud se uživatel přihlásí jako „admin“, pak se vlevo nachází menu 

s jednotlivými záložkami sloužící pro správu zabezpečovací ústředny. Jestliže se, ale 

uživatel přihlásí jako „user“ nedostane se do nastavovací části webu, může tak jen 

monitorovat stav zabezpečovací ústředny. 

Levé menu obsahuje záložky: 

• Stav čidel 

• Nastavení 

• O aplikaci 

• Odhlásit 

Na stránce „Stav čidel“ vidíme stavy jednotlivých senzorů, aktuální čas, teplotu a 

relativní vlhkost. V případě vyvolání poplachu u některého ze senzorů se změní stav z 

„OK“ na „ALARM“, pokud je údaj od některého ze senzoru nedostupný (senzor není 

připojen), pak je zobrazen stav N/A (not available). Můžeme zde rovněž monitorovat 

teplotu střeženého prostoru a při překročení určité hranice vyvolat alarm. 

 

Obr. 16 : Záložka „Stav čidel“. 
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V záložce „Nastavení“ je možné měnit různá nastavení ústředny. Lze zde zapínat 

a vypínat smyčky, nebo celý alarm, také je zde možno nastavit email, 

odchodový/příchodový čas, meze teploty a IP adresu ústředny. Tlačítko „Otevřít log 

soubor“ otevře v novém okně logovací soubor, do kterého se zapisují všechny důležité 

události včetně časového razítka. Přehled zapisovaných události viz. tabulka 9. 

Název události Popis Zápis do log souboru 

Start systému Zapnutí napájení 
ústředny. 

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS SYSTEM 

START 

Alarm na čidle Na některém z čidel 
spustil alarm. 

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS ALARM01 

 

Porucha Porucha na smyčce, 
například přerušený 
vodič. 

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS PORUCHA 

SMYCKA 1 

Teplota max Teplota je větší než 
nastavená mez. 

TEPLOTA MAX: 25 

Teplota min Teplota je menší než 
nastavená mez. 

TEPLOTA MIN: 20 

Chyba RTC modulu Hodiny nejsou 
k dispozici. 

ERR:_HODINY_NEJSOU_K_DISPOZICI 

Tab. 9 : Logování událostí. 

5.5.1. Funkce zabezpečovacího systému 

Hlavní funkci každého zabezpečovacího systému je detekování narušení 

střeženého prostoru a následné upozornění na narušení daného prostoru. Detekce narušení 

se provádí pomocí čidel, nejčastěji je objekt střežen magnetickým dveřním kontaktem 

nebo PIR čidly. Upozornění na narušení střeženého prostoru může být realizováno 

různými způsoby z niž nejčastější jsou spuštění sirény a zaslání zprávy o narušení. 

Poplachová zpráva může být zaslána například prostřednictvím SMS, emailu nebo 

prozvoněním na dané telefonní číslo. Popis jednotlivých funkcí navrženého 

zabezpečovacího systému zobrazuje tabulka 10. 
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Funkce Popis 

Detekce narušení prostoru Detekuje narušení střežených zón a 
spouští poplach. 

Zasílání emailů Zasílání poplachových zpráv 
prostřednictvím emailů. 

Odchodový/příchodový čas Možnost nastavení odchodového a 
příchodového času. 

Monitorování teploty Detekce teploty a odeslání poplachu při 
překročení nastavených mezí. 

Ovládání pomocí webového rozhraní Zobrazení stavu a konfigurace z webového 
prohlížeče. 

Logování událostí Logování důležitých událostí do txt 
souboru uloženého na SD kartě. 

Odchodový/příchodový čas různý pro 
druhou smyčku 

Možnost nastavení rozdílného 
odchodového a příchodového času pro 
druhou smyčku. 

Částečné střežení Zapnutí jen některých detektorů. 

Detekce vstupního napájení Detekuje, je-li ústředna napájena ze zdroje 
nebo ze záložní baterie. 

Informace na LCD Zobrazování důležitých informaci na LCD 
display. 

Text emailu pro každou smyčku Různá textová upozornění v závislosti na 
narušení konkrétní smyčky nebo čidla. 

Aktuální čas Zobrazování aktuálního času na LCD 
display a ve webovém rozhraní. 

Tab. 10 : Funkce alarmu. 

5.6. Zálohované napájení ústředny 

Elektronický zabezpečovací systém bude napájen ze stabilizovaného zdroje AC/DC 
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230V/9V. Jako záložní napájení bude použita baterie 6V. Pro odzkoušení zapojení jsem 

použil jako záložní baterii čtyři NiMH akumulátory, které zapojeny do série poskytují 

napětí 6V. 

 

Obr. 17 : Schéma zapojení zálohovaného napájení. 

Pokud je DC zdroj připojen k síťovému napětí 230V, dodává do EZS napájecí 

napětí 9V. Jakmile dojde z nějakého důvodu k přerušení dodávky elektrické energie ze 

zdroje, ústředna začne čerpat elektrickou energii ze záložní baterie, která je ke zdroji 

připojena paralelně. V ústředně samotné je možné monitorovat, který z napájecích zdrojů 

aktuálně dodává napětí. Monitoring je zajištěn přivedením napětí cca 4,5-5V na pin A7 

nebo A8 Arduina, aby nedošlo k poškození analogových vstupů je mezi vstup a zem 

vložena v závěrném směru Zenerová dioda, která se při překročení napětí stane průchozí 

a přebytečné napětí uzemní. Zenerova dioda funguje jako pojistka proti výskytu 

zvýšeného napětí. Napětí přibližně 5V na analogovém vstupu A7 respektive A8 je 

zajištěno odporovým děličem, který je tvořen rezistory R6, R7 pro pin A7 a R8,R9 pro 

pin A8. 

Na pinech A7 a A8 je tedy odečítáno napětí. Pokud je napětí přivedeno na pin A7 je 

ústředna napájená z hlavního zdroje, pokud je však napětí odečteno na pinu A8 je 

ústředna napájená z baterie. V kódu to lze zajistit jednoduchou podmínkou. 
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5.7. Mobilní aplikace pro OS Android 

Mobilní aplikace pro ovládání navrženého systému je napsána v programovacím 

jazyku Java a spustitelná je na většině zařízení s OS Android 4.1 (Jelly Bean) a vyšších. 

Aplikace slouží k zobrazení stavu systému a rovněž i k základnímu ovládání. Po 

nainstalování aplikace na mobilní zařízení a jejím spuštění je v úvodní aktivitě zobrazeno 

menu o třech položkách, jsou to: 

• Stav systému, 

• Nastavení, 

• Info. 

Při zvolení dané možnosti se vždy otevře nová aktivita s příslušným obsahem. 

V aktivitě „Stav systému“ vidíme celkový stav EZS (stavy jednotlivých čidel, teplotu, 

vlhkost a nastavenou poplachovou emailovou adresu). V aktivitě „Nastavení“ je možné 

ovládat ústřednu alarmu. Jsou zde umístěny základní ovládací prvky jako aktivace, 

deaktivace alarmu a jednotlivých smyček.  V závěrečné aktivitě „Info“ se pak nachází 

informace o verzi a autorovi. 

 

Obr. 18 : Mobilní aplikace pro ovládání alarmu. 
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5.7.1. Načítání stavu ústředny pomocí datového formátu JSON 

Stav ústředny je do mobilní aplikace získáván pomocí JSONu (JavaScript Object 

Notation), což je univerzální datový formát nezávislý na použité počítačové platformě, 

určený pro přenos dat organizovaných například v poli. Programovací jazyk Java 

obsahuje třídy určené pro práci s JSON objekty, což značně zjednodušuje práci s tímto 

datovým formátem. Samotná data jsou do aplikace nahrána přes Wi-Fi síť, následně jsou 

v aplikaci analyzována a vypsána do TextView. 
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6. Testování navrženého zabezpečovacího 

systému 

Testování je jednou z nejdůležitějších fází vývoje čehokoliv ať už z pohledu softwaru 

a nebo hardwaru. V poslední fázi vývoje jsem navržený zabezpečovací systém podrobil 

několika testům, výsledky jsem následně zhodnotil. 

6.1. Spotřeba el. proudu 

Spotřebu el. Proudu jsem měřil při napájení EZS ze zdroje 9V a pro měření jsem 

použil běžný multimetr typ FT-580B. Z naměřených hodnot jsem spočítal, že v klidovém 

stavu je možné EZS napájet z autobaterie 12V 45Ah přibližně 7 dnů. 

Stav Spotřeba proudu 
[mA] 

V klidovém stavu 260 

Při poplachu na jednom čidle 300 

Při odpojeném LCD 230 

Při načítání webové stránky 270 

Tab. 11 : Spotřeba proudu. 

6.2. Testování sledování teploty 

Pro test jsem nastavil minimální požadovanou teplotu na 20 °C a maximální 

požadovanou teplotu na 25 °C. Teplota v místnosti v klidu byla přibližně 23 °C, nejdříve 

jsem senzor teploty zchladil pod požadovanou mez 20 °C, přesunutím senzoru ven 

z místnosti. Teplota klesla přibližně na 18 °C, systém toto vyhodnotil a vyhlásil výstrahu. 

Poté jsem vyzkoušel ještě maximální mez, tak že jsem senzor zahřál pomocí fénu, teplota 

v tento okamžik nárazově stoupla na 30 °C. Také v tomto případě ústředna vyhodnotila 

překročení nastavené meze a spustila výstrahu. Celkem jsem provedl 10 zkušebních 
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měření, naměřené hodnoty jsem vynesl do grafu viz. obr. 

 

Obr. 19 : Graf naměřených teplot. 

6.3. Testování detekce poruch 

Navržený zabezpečovací systém je schopen detekovat přerušení vodiče ve 

smyčce. Pro otestování jsem smyčku zapojil na kontaktním nepájivém poli a následně 

vodič na dvou místech úmyslně přerušil. Nejdříve jsem přerušil kontakt mezi vstupním 

uzlem a druhým detektorem (na obr. označeno 1), poté jsem přerušil kontakt mezi dvěma 

detektory (na obr. označeno 2). V obou případech ústředna danou situaci vyhodnotila 

správně a vyhlásila poruchu současným rozsvícením žluté a červené LED. 

 

Obr. 20 : Simulace poruch. 
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7. Závěr 

V závěru zhodnotím výsledky své diplomové práce na téma „Zabezpečovací systém 

na platformě Arduino“. V úvodu mé práce jsem se zaměřil na teoretický popis 

elektronických zabezpečovacích systémů a popsal jsem nejčastěji používané typy 

senzorů. V praktické části mé práce jsem navrhl elektronický zabezpečovací systém 

založený na platformě Arduino. 

Po nastudování teoretických znalostí o platformě Arduino jsem se pustil do 

samotného návrhu EZS. Při návrhu jsem se zaměřil na to, aby byl systém co 

nejspolehlivější a bylo k němu možné připojit dostatek čidel. Důležité bylo rovněž jak 

bude navržený systém ovládán, jako nejlepší možnost se jevilo ovládání přes webové 

rozhraní, které zajišťuje Ethenet shield. 

Podařilo se mi navrhnout a sestavit kompletní elektronický zabezpečovací systém, 

který umožňuje detekci aktivace čidel a také přerušení okruhu poplachových smyček. 

EZS upozorní na poplach pomocí zaslání emailu na emailovou adresu, kterou je možné 

nastavit ve webovém rozhraní ústředny. EZS umožňuje také monitorování teploty ve 

střeženém prostoru a detekovat z jakého napájecího zdroje je ústředna aktuálně napájená. 

Systém je navržen tak, že umožňuje libovolně kombinovat, které poplachové smyčky 

budou aktivní a umožňuje nastavovat libovolné odchodové a příchodové časy na prvních 

dvou smyčkách. 

EZS by samozřejmě bylo možné dále rozvíjet a inovovat, například přidáním 

možnosti nastavení více poplachových emailů. Dále by bylo vhodné k systému připojit 

také pohybová PIR čidla, což by si vyžádalo menší modifikaci kódu. K tomu se nejlépe 

hodí PIR senzor HC-SR501, který je určený přímo pro Arduino a napájet ho lze 

stejnosměrným napětím 5V. 

Výstupem mé diplomové práce je kompletně navržený elektronický zabezpečovací 

systém, včetně ovládání přes webové rozhraní a mobilní aplikace pro zařízení s OS 

Android. Dalším výstupem mé práce je tento text. Přínosem mé práce je možnost použití 

vytvořeného zabezpečovacího systému v ostrém provozu. 
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