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Abstrakt 

 Bakalářská práce je zaměřena na bezdrátovou komunikaci mezi dvěma systémy 

Arduino. Cílem bakalářské práce bylo sestrojení a ověření funkčnosti datového přenosu mezi 

dvěma systémy Arduino. V práci je popsán postup práce na vytvoření modelu. 
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Abstract 

 This Bachelor thesis is focused on wireless communication betwen two systems 

Arduino. The aim of the Bachelor thesis was construct and verification of functionality of data 

transmission.between two Arduino systems.  The work process on model construct  is 

discribed in this thesis. 
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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je bezdrátová komunikace mezi systémy Arduino. Cílem 

práce je navržení a ověření funkčnosti datového přenosu mezi dvěma systémy Arduino 

v laboratorní úloze.  Součástí zadání úkolu bakalářské práce je použití bezdrátového přenosu 

dat mezi těmito dvěma systémy. Konkrétně bylo v práci řešeno, který druh komunikačního 

modulu využít, byly zvažovány jejich výhody a nevýhody, a dále bylo řešeno ovládání 

rychlosti ventilátoru. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich je část teoretická, ve které jsou uvedeny 

druhy bezdrátové komunikace a popsány jejich výhody a nevýhody pro účel vyřešení zadání 

bakalářské práce.  

Druhá část práce je věnována realizaci laboratorní úlohy a jsou popsány jednotlivé fáze 

práce na sestrojení a ověření funkčnosti datového přenosu a možnosti ovládání ventilátoru.  

Práce je zahájena sestrojením teploměru, pokračuje se zprovozněním bezdrátové komunikace 

a nakonec je řešeno řízení ventilátoru. 

Poslední částí práce je její závěr, který obsahuje shrnutí veškerých činností, které vedly 

k dosažení funkčnosti a ověření funkčnosti datového přenos mezi systémy Arduino. Rovněž 

obsahuje zhodnocení dosažení cíle bakalářské práce. 
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2 Bezdrátová komunikace  

Bezdrátová komunikace je jednou z rozšířených možností přenosu dat, který spočívá 

ve spojení dvou subjektů bez fyzického propojení. 

Klasifikace bezdrátových sítí je možná z mnoha hledisek, například je lez dělit podle 

topologie  na poit –to-point, což jsou především optické sítě a poit-to-multi-point (rádiové 

sítě), případně podle typu určení na vnitřní  (infračervené, rádiové WLAN) a venkovní nebo 

podle dosahu, typu signálu nebo podpory mobility. [1] 

2.1  Typy signálu 

Podle typu signálu je lze rozdělit na základní kategorie. 

 Rádiové sítě jsou v hodné pro podnikové, domácí sítě i široko pásmový přistup 

k internetu, protože proniká zdmi i stropy.  Pro využití rádiových sítí je důležitý jejich 

dosah. Ten je dán použitým kmitočtem.  Čím je použitý kmitočet vyšší, tím je dosah 

signálu menší a opačně. Nízko kmitočtový signál se šíří jako vlna a kopíruje zakřivení 

země. Dosah signálu o vysokém kmitočtu Ghz jednotek je omezen přímou viditelností, 

protože se šíři jako přímá vlna, která je omezená geometrickým horizontem. .[1] 

 Optické bezdrátové sítě jsou charakteristické tím, že mají střední dosah (jedná se o 

stovky metrů) v přímé viditelnosti bez překážek a vysokou kapacitu přenosu 

dosahující rychlosti světla ve vakuu.  Tyto sítě jsou založeny na technologii FSO (Free 

Space Optics),  které nabízejí rychlost srovnatelnou s optickými sítěmi. Výhodou je, 

že se snadno a jednoduše instalují, protože instalace je v podstatě jen namontování a 

zaměření. Další výhodou tohoto druhu bezdrátové sítě je nulové rušení, bezpečnost 

přenosu z důvodu nemožnosti odposlechu, a jak bylo zmíněno, vysoká přenosová 

rychlost. Naopak za nevýhodu těchto spojů lze považovat to, že je lze použít jen na 

krátké vzdálenosti.V reálu s tato vzdálenost pohybuje do 2 km. Další nevýhodou je 

závislost na počasí, protože při zhoršené viditelnosti dochází k rozptýlení paprsku a 

ztrátě signálu. Optické bezdrátové sítě se proto využívají a jsou vhodné pro podnikové 

účely pro komunikaci mezi budovami a také pro komunikaci v domácnostech. .[1] 

 infračervené sítě mají minimální dosah jednotky metru. Kvůli překážkám, které 

znemožňují přenos, jsou omezeny na prostor mezi zdmi. Protože signál má malý 

dosah je pouze v místnosti a tudíž jsou infračervené sítě vysoce bezpečné. .[1] 
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2.2 Klasifikace podle dosahu 

 Bezdrátové osobní sítě - (WPAN, wireless personal area network) WPAN funguje 

podobně jako standardní osobní síť (PAN), s tím rozdílem, že místo bezdrátového 

připojení používá bezdrátové komunikační médium. Přístroje WPAN obvykle 

obsahují periferní a ruční zařízení, jako jsou PDA, chytré telefony a tabletové 

počítače. Rozsah WPAN závisí na možnostech bezdrátového směrovače, na 

přístupovém bodu nebo samotném zařízení, ale obvykle se omezuje na dům nebo 

malou kancelář. WPAN lze vytvořit pomocí Wi-Fi, Bluetooth, infračerveného 

přenosu, Z-vlny nebo podobných bezdrátových technologií. .[1] 

 Bezdratove lokální sítě (WLAN, Wireless Local Area Network) spojuje dvě nebo 

více zařízení pomocí určité distribuční metody, jako např. rozprostřené spektrum nebo 

OFDM modulace. Obvykle tato síť je připojena do internetu přes přístupový bod. To 

umožňuje uživatelům možnost pohybovat se oblasti pokryté signálem a být stále 

připojen do sítě. Většina WLAN sítí (známé pod pojmem Wi-Fi) je založena na normě 

IEEE 802.11. .[1] 

 Bezdrátová metropolitní síť (WMAN, Wireless metropolitan area network) je 

navržena pro bezdrátový přenos v rámci metropolitní oblasti. Nejznámějším 

zástupcem v této kategorii je síť typu WiMAX,která je definována v normě IEEE 

802.16. .[1] 

 Bezdrátová rozsáhlá síť (WWAN, Wireless wide area network) je schopna pokrýt 

rozsáhlé oblasti, i mezi místy vzdálenými více jak 100 km, takže obsáhne prostor mezi 

městy, vesnicemi a předměstími. Bezdrátové spojení mezi přístupovými body je 

obvykle point-to-point a mikrovlnná linka používá parabolický reflektor na frekvenci 

2,4 GHz. .[1] 
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Obr. Č. 1 Dělení bezdrátových sítí podle dosahu .[1] 

 

2.3  Bezdrátové technologie  

 Wi-Fi 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) je bezdrátová síťová technologie, jejímž původním smyslem 

bylo vytvoření spojení mezi počítači v kategorii malých domácích počítačů SOHO (Small 

OfficeHome Office). Tato bezdrátová síťová technologie využívá rádiové vlny pro 

poskytování vysokorychlostního připojení k síti a Internetu.V praxi je Wi-Fi koncovým 

prvkem, který navazuje většinou na kabelové připojení. Využívá se tudíž v komunitních 

typech sítí. Technologie Wi-Fi je definována standardem IEEE802.11 a definuje několik 

standardů, které využívají různá pásma, rychlosti i modulace. Wi-Fi pracuje na linkové vrstvě 

ISO/OSI modelu a je lhostejno jaký typ protokolu přenáší. V důsledku dlouholetého vývoje 

Wi-Fi vzniklo již několik standardů. [2] 

 Přehled standardů Wi-Fi: 

IEE 802.11a. pracuje v pásmu 5 GHz s teoretickou rychlostí až 54 Mb/s (reálná 

přenosová rychlost se pohybuje do 35 Mb/s), dosah 50 – 70 m, též označované jako 

WiFi5. 

IEE 802.11b. pracuje v pásmu 2,4 GHz s rychlostí až 11 Mb/s (reálná přenosová 

rychlost se pohybuje do 5‐6 Mb/s), dosah do 100 m uvnitř budov (venku až do 300m). 

IEE 802.11g. zvýšení rychlosti v pásmu 2,4 GHz na 54 Mb/s se zpětnou 

kompatibilitou s 802.11b (reálná přenosová rychlost se pohybuje do 30 Mb/s, v 

kombinaci s 802.11b ještě nižší), dosahdo 150 m. 

IEE 802.11n Standard poskytuje zvýšené přenosové rychlosti minimálně na 100 Mb/s. 

Správa transportu dat je sofistikovanější a tak  usnadňuje přenos multimediálního 
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obsahu a ještě úspornější pro koncové zařízení. Standard se neomezuje jen na 

frekvenci 2.4GHz, ale využívá i pásmu 5GHz. Typické datové rychlosti jsou do 

210Mbps na vzdálenosti až 70m. [10] 

 

 

 

Obr.č. 2 TP-LINK [24] 

 

 WiMAX 

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bezdrátová technologie 

patřící do kategorie bezdrátových metropolitních sítí. Tato bezdrátová technologie byla 

vynalezena v roce 2003 jako bezdrátový ekvivalent k DSL. Norma IEEE 802.16a, která 

specifikovala technologii bezdrátového širokopásmového přístupu, byla schválena v tomtéž 

roce. Existuje WiMAX fórum, což je  průmyslové sdružení výrobců, kde probíhá testování 

produktů na slučitelnost s normou a vzájemná spolupráce. WiMAX pracuje jak v licenčním, 

tak v bezlicenčním radiovém spektru v pásmu 2- 11 GHz. Bez potřeby přímé viditelnosti má 

ve venkovských oblastech dosah 50 km a v husté zástavbě 3-5 km. Maximální teoretická 

rychlost je 75 Mbit/s, kterou sdílí všichni uživatelé k základové stanici. Tato technologie je 

tedy typu point-to-multipoint. Jedna základová stanice je schopna pojmout až 500 uživatelů 

ve zhruba 15km okruhu. Koncepce normy 802.16 umožňuje poskytovat  99,999% 

spolehlivost a lze ji tedy uplatnit i pro kritická data. [11] 



14 
 

 

Obr.č. 3 WiMAX [25] 

 

 Bluetooth 

Technologie Bluetooth je definovaná standardem IEEE 802.15.1. Patří do kategorie 

osobních počítačových sítí, tzv. PAN (Persional Area Network). Bluetooth je bezdrátová 

technologie, jež má umožňovat přímou komunikaci mezi zařízeními libovolného typu 

(klávesnice, myš, tiskárna, telefon, notebook), pokud se nacházejí ve vzdálenosti  zpravidla do 

10 metrů. Bluetooth nahrazujeSlouží především datové kabely mezi jednotlivými zařízeními v 

okolí uživatele a umožňuje tak vznik bezdrátové osobní sítě. Přímá viditelnost není nutná, 

protože jsou zde nosičem informace rádiové vlny. Spojení může probíhat i mezi větším 

počtem účastníků, než jsou jen základní dva, a  tudíž vytvořit  s pomocí této technologie 

skutečné sítě. Podle vyzařování a síly signálu zvládají Bluetooth zařízení přenosy na 10, 50 či 

100 metrů (podle vyzařovací třídy). Většina miniaturních zařízení pracuje jen do vzdálenosti 

10 metrů, přístupové body a některé USB adaptéry 65 však již dnes dosáhnou i desetinásobně 

větší vzdálenosti. 10 či 100 metrů je maximální dosah při optimálních podmínkách, přičemž 

jakékoliv překážky (stěny, oblečení, brašna) dosah zmenšují. Maximální datový průtok je cca 

1 Mb/s, reálně však adaptéry dosahují nejvýše asi 70% hodnot. Tato šířka pásma je dostatečně 

prostorná pro většinu osobních aplikací jako přenos dat z klávesnice a myši, tisk, 

synchronizace apod. Bluetooth operuje v nelicencovaném frekvenčním pásmu 2,4 ‐ 2,48 GHz. 

[4] 
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Obr.č. 4 Bluetooth Module [26] 

 

 IrDA 

Patří do kategorii tzv. osobních sítí PAN (Personal Area Networks) a jsou v nich běžně 

realizovány přenosy pomocí infračerveného světelného spektra IrDA (Infrared Data 

Association). Díky infračervenému světelnému spektru IrDA je možná komunikace  zejména 

mobilních  mobilních telefonů, notebooků, nadhledů apod. Infračervený přenos se prosadil 

v noteboocích, kde se dají bezdrátově vyměňovat informace s organizéry, přenášet data 

pomocí mobilu v sítích GSM, či synchronizovat diáře a kontakty, eventuálně i tisknout. Z 

původně poměrně pomalé verze SIR (Slow Infra Red) s rychlostí pouze 115 kb/s se vyvinul 

až do aktuální varianty FIR (Fast Infra Red), která přenáší 4 Mb/s. Nevýhodou infračerveného 

přenosu je především krátký dosah, nutnost přímé viditelnosti,  nízká bezpečnost, nemožnost 

komunikace více zařízení mezi sebou a rušení různými změnami světelných podmínek. [12] 

 

 

Obr.č. 5 USB to IrDA Adapter [27] 
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 Bezdrátové komunikační protokoly: 

Komunikační protokol je standart podle, kterého probíhá elektronická komunikace a 

přenos dat mezi dvěma koncovými body. V nejjednodušší podobě protokol definuje pravidla 

řídicí syntaxi, schematiku a synchronizaci vzájemné komunikace. Protokoly mohou byt 

realizovany hardwarově, softwarově nebo kombinací obou. [8] 

 

 Referenční model ISO / OSI 

Standard ISO / OSI byl zaveden, aby bylo možné v počítačových sítích používat různé 

sítové technologie a operační systémy. Referenční model OSI je sestaven ze sedmi vrstev a 

charakterizuje protokoly na jednotlivých vrstvách a komunikaci mezi nimi. Je 

nejpoužívanějším standardem v počítačových sítích.[9] 

Koncový systém A                                                             Koncový systém B 

←  Aplikační protokoly → 

← Prezentační protokoly → 

← Relační protokoly → 

← Transportní protokoly → 

← Sítové protokoly → 

← Spojové protokoly → 

← Fyzické protokoly → 

 

Obr.č. Komunikace v modelu ISO/OSI 

  

RM ISO/OSI používá základní pojmy jako jsou vrstva, entita, protokol a služba. Vrstva je 

přesně definována nějakou funkcí a bezprostředně sousedí s vrstvou nižší. Výjimkou je vrstva 

nejvyšší (aplikační), která sousedí přímo s aplikačním procesem a vrstva nejnižší (fyzická), 

která sdílí rozhraní přímo s fyzickým médiem. Entita je objekt, který vykonává tu kterou 

konkrétní činnost. Ve vrstvách vyšších je to o software, ve vrstvách nižších je to hardware. 

Entity v sobě odpovídajících vrstvách mezi sebou komunikují pomoci protokolu a pro 

zmíněné entity využívají služby nižší vrstvy a poskytují služby vrstvě vyšší. [9] 

 

 

 

 

Application 

Presentation 

Session 

Transport 

Network 

Data Link 

Physical 

Application 

Presentation 

Session 

Transport 

Network 

Data Link 

Physical 



17 
 

1. Fyzická vrstva (Physical layer) 

Nejnižší vrstva zprostředkovává fyzický přenos dat v podobě bitů mezi odesílatelem a 

příjemcem. Řeší se zde především technické parametry, jako jsou elektrické signály definující 

0 a 1, typy konektorů apod. Význam jednotlivých bitů není předmětem zájmu, jen jsou 

předány dál. [9] 

 

2. Linková vrstva (Data Link layer) 

Tato vrstva je označována jako spojová nebo vrstva datového spoje. Data jsou zde 

spojována do tzv. rámců o velikosti několik stovek bajtů. Linková vrstva musí poznat začátek 

a konec rámce a kontroluje jejich správnost pomocí CRC kontrolních součtů. Další vlastností 

linkové vrstvy je tzv. řízení toku, kterým se rozumí řízení rychlosti přenosu tak, aby příjemce 

zvládl rámce zpracovávat. Linková vrstva poskytuje přenos pouze u přímého spojení a tudíž i 

adresy na úrovni linkové vrstvy jsou jedno rozměrové, bez dalšího logického členění. [9] 

 

3. Síťová vrstva (Network layer) 

Vrstva síťová využívá tzv. směrování k přenášení dat dále než k sousedním uzlům. 

V síťové vrstvě jsou data  členěna do tzv. packetů. [9] 

 

4. Transportní vrstva (Transport layer) 

Transportní vrstva RM ISO/OSI rozděluje balík odesílaných dat do packetů, které pak 

síťová vrstva posílá směrem k příjemci nebo naopak k sestavení došlých packetů opět 

dohromady. Jedním z jejich zadání je vyrovnávat rozdíly mezi síťově orientovanými třemi 

spodními vrstvami a aplikačně orientovanými třemi vyššími. Rozpoznává chyby a někdy je 

dokáže  dokonce i opravovat. Díky tomu, že při rozdělení dat na packety jsou tyto označeny 

číselně, umí také odhalit nesprávné pořadí při doručení packetů a seřadit je správně. [9] 

 

 

5. Relační vrstva (Session layer) 

Relační vrstva se tedy stará o operace během určité doby, jako je navázání, řízení a rušení 

spojení, rozhodování o jaké spojení půjde – poloduplexní, kde se uzly střídají v příjmu a 

vysílání dat nebo plně duplexní, kde oba uzly zároveň přijímají a vysílají. Také rozhoduje o 

tom, jestli bude použit šifrovaný přenos dat. [9] 
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6. Prezentační vrstva (Presentation layer) 

Tato vrstva překládá data z nejvyšší aplikační vrstvy tak, aby byla srozumitelná všem 

nižším vrstvám a naopak na straně příjemce je převádí do formátu takového, aby je cílová 

stanice dovedla rozpoznat a předat dané aplikaci. [9] 

 

7. Aplikační vrstva (Application layer) 

Aplikační vrstva je tedy nejvyšší vrstva RM ISO/OSI, jejím úkolem je poskytování služeb 

aplikacím. Ze samostatných aplikací jsou zde zahrnuty jen ty součásti, které mají cenu 

standardizovat. Příkladem služby aplikační vrstvy jsou mechanismy pro přenos elektronické 

pošty. Typicky se zde  nachází programy pro řízení databází, souborové a tiskové servery a 

příkazy operačního systému. Toto je  jediná vrstva, do níž má uživatel přístup. [9] 

 

 TCP/IP 

je sada protokolů, sloužící ke komunikaci v počítačové síti a propojení dvou počítačů. 

Základ tohoto modelu tvoří protokoly TCP (Transmision Control Protocol) a IP (Internet 

Protocol). Model TCP/IP poskytuje propojení mezi dvěma koncovými uzly a specifikuje, jak 

budou data rozdělena na pakety, označena adresami, přenášena, směrována a přijímána v 

cílovém bodě. [5] 

 

Architektura TCP/IP se skládá ze čtyř vrstev: 

A. Vrstva síťového rozhraní 

Tato nejnižší vrstva poskytuje přístup k fyzickému přenosovému médiu. Je specifická pro 

každou síť v závislosti na její implementaci. [6] 

 

B. Síťová vrstva 

Síťová vrstva zabezpečuje především síťovou adresaci,  předávání datagramů a 

směrování. Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, IGRP, IPSEC. Je implementována ve 

všech prvcích sítě - směrovačích i koncových zařízeních. [6] 

 

C. Transportní vrstva 

Umožňuje transportní služby pro kontrolu celistvosti dat, buď kontrolované spojení 

spolehlivým protokolem TCP nebo nekontrolované spojení nespolehlivým protokolem UDP. 
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Transportní vrstva je implementována až v koncových zařízeních a umožňuje proto 

přizpůsobit chování sítě potřebám aplikace. [6] 

 

D. Aplikační vrstva 

Tato vrstva je vrstvou aplikací. Využívá vždy jednu ze dvou základních služeb transportní 

vrstvy: TCP nebo UDP, případně obě dvě. Pro rozlišení aplikačních protokolů se používají 

tzv. porty, což jsou dohodnutá číselná označení aplikací. Každé síťové spojení aplikace je 

jednoznačně určeno číslem portu a transportním protokolem. [6] 

 

3 Antény 

Při návrhu bezdrátových sítí jsou antény neopomenutelné. Obecně se rozlišuji  dvěma 

charakteristikami: 

- ziskem zesílení výkonu měřené v dBi, v dB vztažených k abstraktnímu izotopickému 

vyzařovací ve všech směrech. 

- šířkou paprsku beamwidtb, který tvaruje zónu pokrytí anténou a může být 

trojrozměrný, horizontální stejně tak i vertikální. 

Pro posuzování antény je důležitý vyzařovací diagram, protože alespoň přibližně naznačí 

boční či zpětné paprsky, které z hodnoty šířky paprsku nelze odvodit. 

Další charakteristikou je poměr VSWR (Voltage standing wave ration) který se má 

pohybovat do 1,5:1. [1] 

 

3.1  Typy antén: 

Antény lze rozdělovat podle různých hledisek.  

1. Všesměrové (v uhlu 360 horizontálního pokryti) – bývají umístěné na stožáru sloupu 

na stropě pozemní rovinné. 

2. Částečně směrové (pod uhlem 60–120 ve směru vyzařovaní) -patcb, panelové 

sektorové, Yagi. 

3. Vysoce směrové -  parabolické, mřížové. [1] 

 

Dále se mohou dělit podle uspořádaní elementárních zdrojů do tří základních skupin: 

a) Lineární antény se používají při nižší frekvence ale i pro frekvence řadově do GHz. 
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Elementárními zdroji jsou zde tenké krátké vodiče (elementární dipóly) rozložené do 

různých konfigurací v podobě drátů, trubek. [13] 

 

b) Plošné antény se používají pro centimetrové vlny. Elementárními zdroji jsou 

Huyghesovy zdroje elementární plošky. Antény vyzařující z plochého ústi tzv. 

apertury. Patři sem antény trychtýřové, štěrbinové, reflektorové a antény čočky. [13] 

 

c) Magnetické antény můžeme zařadit do některého z předcházejícího bodu, ale pro 

zjednodušenou analýzu se u nich zavadí jako elementární zdroj elementy protékající 

fiktivním magnetickým proudem. Patři sem rámové antény a feritové antény. [13] 

 

 

 Drátové antény (wire antennas) charakteristickým rysem je převládající délka nad 

průměrem vodiče. Drátové antény musí být řezány na rezonanci. Jsou ovlivněny 

výškou nad zemí a okolními předměty. [13] 

 

 Přímý vodič 

 
Obr.č. 6 Přímý vodič [13] 

 

 Smyčka (kruhová, pravoúhlá a další) 

 

 
Obr.č. 7 Kruhová a pravoúhlá anténa [13] 

 

 

 Šroubovice 
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Obr.č. 8 Šroubovité antény [28] 

 

3.2 Signály 

Signál je jev, který nese určitou informaci. Jedná se o signály optické, elektrické, 

elektromagnetické, akustické, mechanické, pneumatické nebo hydraulické. 

Při přenosu signálu dochází ke ztrátám jeho síly. Ztráta, kterou signál získá na cestě volným 

prostorem (FSI, Free space loss) tvoři hlavní složku energetických ztrát v bezdrátových sítí. 

Ztráta je způsobena rozšiřováním čela radiové vlny a rozptylem přenášeného signálu. Signál 

je tlumen a ztrácí se samozřejmě ještě vice díky fyzickým překážkám v jeho cestě. [3] 

 

3.3 Rušení 

Zdroje rušení jsou všechny vysilače na tomtéž kmitočtu, který používá daná radiová sít. 

Pro Wi-Fi jsou potenciálním zdrojem rušení všechny vysilače 802.11.802.15 a další zařízeni 

používající vlnový kmitočet 2,4Ghz. [1] 

 

4 PWM (Pulse Width Modulation) 

Signál PWM (Pulse Width Modulation) je metoda pro generování analogového signálu 

pomocí digitálního zdroje.  Jako dvouhodnotová veličina může být použito například napětí  

nebo proud nebo světelný tok. Signál je přenášen pomocí střídy. Střídou se nazývá poměr 

mezi stavy zapnuto/vypnuto. 

Princip PWM je signál, který nese informaci o přenášené hodnotě. Muže nabývat 

hodnot log1/log0.Tomuto poměru se říká střída. Cyklus kdy dojde k přenosu jedné střídy se 

říká perioda a ta se pohybuje ve zlomcích sekundy až mikrosekund. Pomocí PWM signálu se 

přenáší relativní hodnota v rozsahu 0 až 100%.[14] 
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Obr.č. 9 Pracovní cyklus na 50%  [14] 

Signály PWM se používají pro širokou škálu řídicích aplikací. Jejich hlavní použití je 

ovládání stejnosměrných motorů, ale také může být použito pro regulaci ventilů, čerpadel, 

hydrauliky a dalších mechanických součástí. Frekvence, na kterou je třeba nastavit signál 

PWM, bude záviset na aplikaci a době odezvy systému, který je napájen. Velmi silným 

přínosem PWM je to, že ztráta výkonu je velmi minimální. Při použití analogového 

potenciometru k omezení výstupního výkonu dochází ke ztrátám energie a to tím, že se mění 

v teplo. Použitím PWM dochází ve skutečnosti k vypínání výkonu, nikoli k jeho omezení a 

tudíž jsou ztráty v porovnání s analogovým potenciometrem minimální. [14] 

5 Jednočipový počítač (microcontroller) 

Microcontroller je elektronická součástka se zmenšenými tranzistory nejčastěji v podobě 

integrovaného obvodu (čipu). Tuto součástku lze naprogramovat, aby prováděla určitou úlohu 

v elektronickém zapojení. [17] 

 

Obr.č. 10 Mikrokontller [20] 
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Uvnitř integrovaného obvodu je procesor, paměť a I/O obvody.  Pamětí je několik 

druhů, rozdělujeme je na na paměť Flash, která uchovává kód programu, paměť RAM pro 

uložení dat. Integrovaný obvod může také již ve svém pouzdře obsahovat paměť EEPOM, 

která uchovává data i po odpojení napájecího napětí. Různé typy mikrokontrolérů pak již 

mohou obsahovat i různé zabudované periférie, jako jsou například čítače, časovače, AD 

převodníky a řadu dalších. 

Obvykle jsou zabudovány do jiných zařízení a slouží k ovládání funkcí nebo činností 

zařízení. 

Používají se v situacích, kdy jsou potřeba omezené výpočetní funkce[18] 

 

Obr.č. 11 Obecné schéma mikrokontrolléru [19] 

 

 

Výhody mikrokontroléru: 

- hospodárnost – ovládání elektronických zařízení a procesů je hospodárnější, protože jejich 

velikost a náklady jsou relativně nižší než jiné metody 

- cena, která se pohybuje podle typu v několika desítkách korun.  

- velikost, nebo spíše miniaturizace, která se podle použitého pouzdra pohybuje od několika 

milimetrů do několika centimetrů. 

- jednoduchost díky využití prvků číslicové techniky  

- mnohostrannost [18] 
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 Arduino: 

Je název malého jednodeskového počítače založeného na mikrokontrolerech ATmega. 

Arduino je otevřená elektronická platforma, založená na jednoduché počítačové desce 

hardware a vývojovém prostředí, které slouží k tvorbě software. Pomocí Arduina můžeme 

vytvářet interaktivní objekty. Získané údaje od různých snímačů a senzorů například snímač 

osvětlení, vzdálenosti nebo jen obyčejné tlačítko a na základě těchto údajů ovládá různé 

výstupy a výstupy. [15] 

Na trhu najdeme velké množství různých typů arduin, které se liší rozměrem, 

mikrokontrollerem, počtem vstupů a výstupů a další. Arduino se stále vyvíjí a nejnovějším 

typem je arduino uno wifi. Deska je založená na procesoru ATmega328P, stejně jako Arduino 

UNO. Oproti tomu ale obsahuje navíc ještě WiFi modul ESP8266 pro jednoduché připojení k 

síti a internetu. Na desce naleznete 14 digitálních pinů, z nichž 6 je možné použít pro PWM. 

Arduino UNO WiFi dále obsahuje 6 analogových vstupů, USB a napájecí konektor, 

resetovací tlačítko a ICSP konektor. Přesné taktování zajišťuje 16 MHz rezonátor. WiFi čip 

ESP8266 má v sobě integrovaný TCP/IP stack, díky kterému se můžete jednoduše připojit k 

síti. Zařízení se může použít také jako samostatný přístupový bod. Zajímavou vlastnosti této 

Arduino desky je podpora OTA (over-the-air) programování, tedy programování na dálku. 

Díky tomu se mohou do Arduino UNO WiFi nahrávat programy a WiFi firmware bez 

nutnosti fyzického propojení s deskou. Veškerá komunikace probíhá při OTA přes WiFi síť. 

[16] 

 

Obr. č.12 Arduino UNO WIFI [16] 
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6 Návrh datového přenosu 

Zadáním úlohy bylo navržení bezdrátové komunikace mezi teploměrem a 

ventilátorem. Do úvahy připadalo více možností, jak zajistit komunikaci mezi těmito 

dvěma zařízeními. Nabízela se možnost použití komunikačních modulů Bluetooth, Wi-Fi 

nebo 433 MHz, který je však vhodný pro jednosměrnou komunikaci nebo modul NRF 24 

L01 pro obou směrnou komunikaci. Po zvážení výhod a nevýhod bylo zvoleno použití 

rádiového přenosu prostřednictvím modulu 433MHz, který má dostatečně velký dosah pro 

splnění zadání úlohy. Porovnáním ceno bylo rozhodnuto, že je tento modul přijatelný. 

Vytvořený model se skládá na jedné straně z teploměru, vysílače a antény a na druhé 

straně z přijímače, antény, ventilátoru a LCD display. Komunikaci mezi zařízeními 

zprostředkovávají 2 moduly na frekvenci 433 MHz. Řízení zajišťují 2 desky Arduino. 

Antény zajišťují zvětšení dosahu mezi vysílačem a přijímačem, resp. mezi teploměrem 

a ventilátorem. Antény byly vyrobeny podle dostupného manuálu a při jejich testování 

bylo zjištěno, že nefungují dostatečně.  Vyvstala potřeba je odladit na přístrojích, viz. 

obrázky. 

 Prutová anténa: 

Tyto antény jsou běžně používané v aplikacích, kde je potřeba dosah, je také velmi 

jednoduchá pro výrobu a naladění. Prutová anténa je vodič nebo prut v délce 1/4 vlnové 

délky.  

Délka 1/4 vlnové délky se počítá podle následujícího vzorce: 

L(cm) = 7500 / frekvence (MHz) 

L(cm) = 7500/ 433,92 (MHz) 

L(cm) = 17,28 cm 

Tento výpočet je první základním krokem, protože délka může být menší, pokud je 

prut tlustý nebo má stínění. Může být také delší, pokud je vodorovná plocha příliš malá. 

Anténa se dá velmi jednoduše naladit pouhou malou změnou délky. [7] 
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. Obr. č.13 Prutová anténa o průměru 0,8cm a délce 17cm 

 

 

 

Obr. č. 14 Prutová anténa o průměru 1cm a délce 17cm 

 

 

 Šroubovitá anténa: 

Šroubovitá anténa má vysoký Q faktor, má velmi úzkou šířku pásma a mezery mezi 

závity mají vliv na chování antény. Počet zavitu cívky závisí na tloušťce drátu, průměru 

cívky a délce cívky. 



27 
 

Pro frekvenci 433,92 MHz použité 17 zavitu měděného drátu o průměru 1,0 mm, 

zavity těsně u sebe na průměr 5,0 mm a délka L=30mm. 

Velký problém s tímto typem antén je v tom, že může být jednoduše rozladěna 

blízkými objekty, včetně ruky. [7] 

 

Obr. č. 15  Šroubovitá anténa před odměřením 

 

Obr. č. 16  Šroubovitá anténa po odměření 

Na obrázku č. 13 je možno vidět, že šroubovicová anténa, která byla vytvořena podle 

manuálu viz. výše a připojena na spektrální analyzátor. Bylo zjištěno, že nerezonuje na 

frekvenci 433,92 MHz. 



28 
 

Na obrázku č. 14  je anténa, která byla odměřena na spektrálním analyzátoru a byla 

upravena na 15 závitů, a tím bylo docíleno, že šroubovicová anténa rezonuje na frekvenci 

433,57 MHz. 

 Pásma ISM: 

Pásma Industrial, Scientific and medical se hovorově nazývá  bezlicenční pásmo, 

protože za její použiti se neplatí žádné poplatky.  Toto řešení je tudíž bez zaručeni garance 

proti rušeni jinými zařízeními ve stejném pásmu. Radiokomunikační řád uvádí pro 

průmyslové, vědecké a lékařské účely tato pásma.[21] 

Frekvenční Pásmo Střední kmitočet 

6765 - 6795 KHz 6780 KHz 

13553 - 13567 KHz 13560 KHz 

26957 - 27284 KHz 27120 KHz 

40,66 - 40,70 MHz 40,68 MHz 

433,05 - 434,79 MHz 433,92 MHz 

902 - 928 MHz 915 MHz 

2400 - 2500 MHz 2450 MHz 

5725 - 5875 MHz 5800 Mhz 

24 - 24,25 GHz 24,125 GHz 

61 - 61,5 GHz 61,25 GHz 

122 - 123 GHz 122,5 GHz 

244 - 246 GHz 245 GHz 

Obr.č 17 Pásma ISM [22] 

 Komunikační moduly 

Dnešní trh nabízí velké množství bezdrátových komunikačních modulů, které jsou 

vyrobené pro přenos dat. Každá kategorie bezdrátových modulů se zaměřuje na jinou 

aplikaci. Některé komunikační moduly vytvářejí pouze bezdrátovou sériovou spojení mezi 

dvěma body a z nich lze vytvořit koplexnějši typ. Bezdrátové moduly a jejich čipy se liší 

ve vysílacím výkonu implementováním vrstvy IOS modelu přímo do čipu. Dále se liší 

odebíraným proudem, vestavěnou anténou a dalšími vlastnostmi. S lepšími parametry 

komunikačního modulu roste i jejich cena. 
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 Druhy bezdrátových komunikačních modulů: 

Do první skupiny se řadí komunikační moduly s přenosovou frekvencí 433,92MHz, 

868MHz nebo 915 MHz. Modul CC1101 868 Mhz komunikuje s mcu po sériové lince, 

ostatní moduly komunikují po SPI sběrnici. Komunikace po sériové lince je výhodná díky 

své jednoduchosti, ale zároveň nevýhodná kvůli znemožnění použiti sériové linky 

k jinému využiti. Komunikace po SPI je rychlejší a umožňuje připojení více periferií 

zároveň. 

Do druhé skupiny patří komunikační moduly s přenosovou frekvenci 2,4 GHz. 

Všechny moduly komunikují po sběrnici SPI. [23] 

 

7 Použité díly 

Na sestavení modelu byly použity tyto komponenty: 

 Pro měřeni teploty byl použit teploměr DHT 11 

 

 

Obr. č.18  Teploměr                                                    Obr. č.19  relé 

 Pro spouštěni a vypnuti ohřevu bylo použito relé a tlačítko 
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Obr. č.20 Tlačítko                                            Obr. č.21 Potenciometr 10 kΩ 

 Pro nastavení teploty pro spuštěni ventilátoru byl použit Potenciometr 10 kΩ 

 Pro bezdrátovou komunikaci byli použity komunikační modulu vysilač a přijímač 

433,99 MHz 

 

.                         

Obr. č.22 vysilač a přijímač 433,99 MHz                         Obr. č.23 Displej 1602A 

 Pro zobrazení teploty a nastaveni teploty pro spouštění ventilátoru byl použit displej 

1602A, který má možnost zobrazit 16 znaků o dvou řádcích. Ke komunikaci s 

displejem se používá knihovna LiquidCrystal, která je součástí IDE Arduina. K 

nastavení kontrastu slouží připojený potenciometr 10 kΩ. 

 

Obr. č.24 Arduino Nano                                   Obr. č.25 Arduino UNO 

 Pro bezdrátovou komunikaci byly použity dva různé mikrokontrollery Aarduino 

UNO a Arduino Nano. 
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8 Ověření funkčnosti modelu 

Po sestrojení modelu je zapotřebí provést test funkčnosti. Byla ověřována bezdrátová 

komunikace mezi systémy Arduino tím, že byla změřena teplota na teplotním čidle a 

poslána do druhého Arduino, na displayi se objevila stejná hodnota viz. obrázek č.26. 

 

Obr.č.26 Arduino UNO vyobrazuje přijatou teplotu  

 

 Na obrázku č. 27 je znázorněn teploměr a vysílač. Zahřívání teploměru, které se 

spouští přes relé je znázorněno letkou. V tomto případě letka nesvítí, tudíž je vypnuté 

zahřívání teploměru. 

 Na obrázku č. 28 je znázorněn tentýž teploměr a vysílač. V tomto případě letka svítí, 

tudíž je zahřívání teploměru zapnuto.   
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Obr. č. 27 Vypnuté zahřívaní teploměru              Obr.č. 28 Zapnuté zahřívaní teploměru 

 

Při testování funkčnosti modelu bylo ověřeno i to, zda funguje ovládání rychlosti 

ventilátoru. K dosažení ovládání bylo využito pulzní šířkové modulace (PWM). Bylo 

ověřeno, že při zvyšování teploty došlo k sepnutí ventilátoru a k zrychlení je otáčení a při 

poklesu teploty došlo k snížení rychlosti otáčení až do úplného vypnutí viz. obrázek č.29, 

obrázek č.30. 

        

Obr.č. 29 Ventilátor je vypnuty                             Obr.č.30 Ventilátor je zapnuty 
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9 Závěr 

Cílem práce bylo dosažení bezdrátového přenosu mezi dvěma Arduino.  

V teoretické části práce byly popsány druhy bezdrátové komunikace, druhy a možnosti 

antén, šíření signálu a popsány jejich problémy, byla popsána PWM a jednočipový 

kontroller. 

V praktické části byly popsány jednotlivé součástky sestrojeného zařízení, výroba 

antén, komunikační moduly a postup sestavení modelu. 

Cíle práce bylo dosaženo. Bylo sestrojeno zařízení, které umožňuje přenos dat mezi 

Arduino, které pomocí čidla měří teplotu prostředí a pomocí vysílače přenáší tuto 

informaci do druhé Arduino. Toto zařízení díky přijímači dokáže přijmout zaslanou 

informaci a ovládat rychlost otáček připojeného ventilátoru, případně ho zastavit. 

Princip přenosu dat mezi dvěma Arduino může být použit pro různá zařízení, a také 

lze použit antény pro zesílení přenášené signálu, jako tomu bylo v případě této bakalářské 

práce. 

Funkčnost bezdrátového přenosu mezi Arduino byla odzkoušena a rovněž byla 

odladěna funkčnost antén. Při testu funkčnosti bezdrátového přenosu bylo zjištěno, že se 

bez problémů přenášejí slova, avšak nepřenášely se číselné znaky. Tato závada byla 

odstraněna upravením komunikačního kódu. 

Vytvořené zařízení by mohlo být použito jako názorná ukázka toho, jaká zařízení lze 

vytvořit použitím Arduino.   
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Příloha 1 :   Zdrojový kód programu pro testování Bezdrátové komunikace vysilač 

 
#include <dht11.h> 

#include <VirtualWire.h> 

 

//tlacitko 

int  TlPin = 3;    // pin, ke kterému je připojeno tlačítko 

int pocitadloTL = 0;   // počítadlo stlačení tlačítka 

int soucastnyStav = 0;         // současný stav tlačítka 

int minuliStav = 0;    // předchozí stav tlačítka 

int povoleniSt = 1;      // proměnná povolení stisku 

long casSt = 0;    // proměnná pro čas stisku 

int kontrolaSt = LOW;      // proměnná pro kontrolu stisku 

int potenciometr = A0; 

int poten; 

int pot; 

int hodnota; 

int rele = 9; 

//teplomer 

dht11 cidlo; 

int dht11pin = 12; 

char msg[6]; 

struct zprava { 

  float teplota; 

  uint8_t pocitadlo; 

} 

zprava z; 
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void setup(){ 

// inicializujte pin tlačítka jako vstup: 

    pinMode(TlPin, INPUT); 

    pinMode(potenciometr,INPUT);  

    pinMode(rele,OUTPUT); 

  // vysilac 

  vw_set_ptt_inverted(true); 

  // Vysilac je pripojeny na digitalnim pinu 2 

  vw_set_tx_pin(2); 

  // Rychlost bps 

  vw_setup(4000); 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop(){ 

 // přečtěte vstupní pin tlačítka: 

    soucastnyStav = digitalRead(TlPin); 

     

     

    // porovnejte buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem 

    if (soucastnyStav != minuliStav) { 

        // jestliže se stav změnil, navyšte hodnotu počítadla 

        if (soucastnyStav == HIGH & povoleniSt == 1 ) { 

            // jestliže je současný stav HIGH, tlačítko přešlo 

            //z off na on: 

kontrolaSt = HIGH; 

            if(kontrolaSt == HIGH) { 
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    // pokud je stisknuto, do proměnné stiskMil se uloží 

    // čas stisku a zakáže se další stisknutí 

    casSt=millis(); 

    povoleniSt = 0; 

    kontrolaSt = LOW; 

  } 

            pocitadloTL++; 

            hodnota=pocitadloTL; 

            if(hodnota==1){ 

          digitalWrite(rele,1); 

              } 

              if(hodnota==2){ 

          digitalWrite(rele,0); 

                pocitadloTL=0;   

              }  } 

        else { 

            // jestliže je současný stav LOW, tlačítko přešlo 

            // z on na off:    

        } 

    } 

    // uložte současný stav jako „poslední stav“,  

    //abyste ho mohli v příští smyčce použít 

    minuliStav = soucastnyStav; 

    if(povoleniSt == 0) { 

    // pokud je při zákazu stisku naměřen rozdíl času stisku 

    // a momentálního času větší jak 500 ms    

    if(millis()-casSt > 500) {  
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      povoleniSt = 1;  

    } 

  }       

  poten = analogRead(potenciometr); 

  pot=poten/15; 

  //teplomer 

cidlo.read(dht11pin); 

 

float h = cidlo.temperature; 

 dtostrf(h,6,2,msg); 

z.teplota = h; 

z.pocitadlo = pot;   

  // Odesli zpravu 

  vw_send((uint8_t *)&z, sizeof(z)); 

  vw_wait_tx(); 

} 
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Příloha 2 : Zdrojový kód programu pro testování Bezdrátové komunikace Přijímač 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <VirtualWire.h> 

 

//monitor 

LiquidCrystal LCD(12,10,5,4,3,2); 

//tlacitko na volani funkce  

int  TlPin = 13;    // pin, ke kterému je připojeno tlačítko 

// Proměnné se změní: 

int pocitadloTL = 0;   // počítadlo stlačení tlačítka 

int soucastnyStav = 0;         // současný stav tlačítka 

int minuliStav = 0;    // předchozí stav tlačítka 

int povoleniSt = 1;      // proměnná povolení stisku 

long casSt = 0;    // proměnná pro čas stisku 

int kontrolaSt = LOW;      // proměnná pro kontrolu stisku 

//inicalizace promenych 

int i; 

int tepmax=50; 

//int tepminn=15; 

int tepmin; 

int toc = 6; 

int pwmVal ; 

int led=9; 

int hodnota=0; 

int teplotaa; 

int pocitadloVet; 
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//volane funkce 

void pwm(){ 

digitalWrite(led,0); 

Serial.println("pwm"); 

 

if(teplotaa<pocitadloVet){ 

  analogWrite(toc,0); 

  pwmVal = 0; 

} 

 if((teplotaa >= pocitadloVet)&&(teplotaa<=tepmax)){ 

    pwmVal = map(teplotaa,pocitadloVet, tepmax,50,255);  

    analogWrite(toc,pwmVal);   

    //Serial.println(teplotaa); 

 } 

} 

int p(){ 

 digitalWrite(led,1); 

  Serial.println("normal"); 

  Serial.println(teplotaa); 

  Serial.println(pocitadloVet); 

if(teplotaa>pocitadloVet){ 

digitalWrite(toc,1); 

  } 

  if(teplotaa<pocitadloVet){ 

     digitalWrite(toc,0); 

  }} 
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//ulozeni řetezce 

struct zprava { 

  float teplota; 

  uint8_t pocitadlo; 

}; 

zprava z; 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  LCD.begin(16,2); 

 pinMode(led,OUTPUT); 

 pinMode(toc, OUTPUT); 

 pinMode(TlPin, INPUT); 

  // nastavení rychlosti přenosu v bitech za sekundu 

  vw_setup(4000); 

  // nastavení čísla datového pinu pro přijímač 

  vw_set_rx_pin(8); 

  // nastartování komunikace po nastaveném pinu 

  vw_rx_start(); 

} 

void loop(){ 

LCD.setCursor(0,0); 

LCD.print("Teplota: "); 

  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; 

  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; 
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  if (vw_get_message(buf, & buflen))  

  { 

    if (buflen == sizeof(zprava)) 

    { 

      memcpy(&z, buf, sizeof(z)); 

      Serial.println(z.teplota);  

    } 

    char msg[10]; 

    char msg2[10]; 

    dtostrf(z.teplota, 6, 2, msg); 

    dtostrf(z.pocitadlo, 6, 0, msg2); 

    LCD.setCursor(8,0); 

    for (int i = 0; i < strlen(msg); i++) { 

      LCD.print((char)msg[i]); 

    } 

    LCD.setCursor(13,0); 

    LCD.print((char)223); 

    LCD.print("C"); 

    LCD.setCursor(0,1); 

    LCD.print("Spusteni: "); 

    LCD.setCursor(10,1); 

    for (int i = 0; i<strlen(msg2); i++) 

    { 

      LCD.print((char)msg2[i]); 

    } 

  } 
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  pocitadloVet =z.pocitadlo; 

  teplotaa = z.teplota;   

    // přečtěte vstupní pin tlačítka: 

    soucastnyStav = digitalRead(TlPin); 

    // porovnejte buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem 

    if (soucastnyStav != minuliStav) { 

        // jestliže se stav změnil, navyšte hodnotu počítadla 

        if (soucastnyStav == HIGH & povoleniSt == 1 ) { 

            // jestliže je současný stav HIGH, tlačítko přešlo 

            //z off na on: 

kontrolaSt = HIGH; 

            if(kontrolaSt == HIGH) { 

    // pokud je stisknuto, do proměnné stiskMil se uloží 

    // čas stisku a zakáže se další stisknutí 

    casSt=millis(); 

    povoleniSt = 0; 

    kontrolaSt = LOW; 

  } 

            pocitadloTL++; 

            hodnota=pocitadloTL; 

            Serial.println(hodnota); 

            if(hodnota==1){ 

      p(); 

              }   

              if(hodnota==2){ 

              pwm(); 
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                pocitadloTL=0; 

              }  

        } 

        else { 

            // jestliže je současný stav LOW, tlačítko přešlo 

            // z on na off:  

        } 

    } 

    // uložte současný stav jako „poslední stav“,  

    //abyste ho mohli v příští smyčce použít 

    minuliStav = soucastnyStav; 

    if(povoleniSt == 0) { 

    // pokud je při zákazu stisku naměřen rozdíl času stisku 

    // a momentálního času větší jak 500 ms = 1 s, 

    if(millis()-casSt > 500) {  

      povoleniSt = 1; 

    } 

  }     

} 


