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Abstrakt 

 

 Zadáním bakalářské práce bylo zhotovení optoelektronické dveřní závory s bezdrátovým 

přenosem, která na základě příchozích dat je schopná rozeznat směr pohybu sledované osoby, která 

prošla dveřmi. V teoretické části jsou popsány způsoby realizace optoelektronické závory. Pro 

bezdrátovou komunikaci mezi počítačem a optoelektronickou závorou je použita bezdrátová 

technologie ZigBee. Praktická část je zaměřena na návrh a realizaci jednocestné dvojité 

optoelektronické závory. Elektrická schémata byla navržena v programu Eagle. Pro 

naprogramování mikroprocesoru byl použit program CodeWarrior. Pro vizualizaci detekce bylo 

použito vývojové prostředí Labview.    

 

Klí čová slova 

Fotodetektor, IR LED, ZigBee, Labview  

 

Abstract 

The purpose of this bachelor work was to create optoelectronic door gate with wireless 

broadcasting, which is able to detect the direction of the movement of watched person, who passed 

the door, based on received data. In theoretical part are described ways of realizations 

optoelectronic gate. For wireless communication between PC and optoelectronic gate is used 

wireless technology ZigBee. The practical part is focussed on plan and realization of one-way 

double optoelectronic gate. Electric schema was designed in program 'Eagle'. For microprocessor 

programming was used 'CodeWarrior'. For visualisation of detection was used Labview. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

IR dioda  InfraRed – infra červená dioda 

LED Light Emitting Diode - svítivá dioda 

MKO Monostabilní klopný obvod 

µP Mikroprocesor 

DPS Deska plošného spoje 

SMD Velmi malé součástky 

RSKO RS klopný obvod 
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1 Úvod 

 

Cílem bakalářské práce je návrh a realizace optoelektronické dveřní závory, která dokáže 

rozeznat směr pohybu sledované osoby. Je to jedna z částí projektu Homecare, která má za úkol 

detekovat pohyb osoby v bytě. Jedná se o monitorování starších či handicapovaných lidí. 

 Cílem je na návrh a realizace optoelektronické závory, která by vhodným způsobem 

komunikovala se vzdálenou jednotkou v případě změny stavu. Změnou stavu je myšleno přerušení 

komunikace mezi vysílačem a přijímačem. Optická závora bude umístěna do dveřního rámu, kde 

bude sledovat pohyb, když někdo dveřmi projde. Jelikož zde hovoříme o zjištění polohy sledované 

osoby v bytě, tak bude nutné zjistit směr, kterým se sledovaná osoba vydala. Směr pohybu 

sledované osoby zajistíme použitím dvojité jednocestné závory, která obsahuje 2 vysílací a 2 

přijímací prvky. Optoelektronická závora snímá 2 signály, které jsou v mikroprocesoru 

vyhodnoceny a na základě vyhodnocení poslány na vzdálený počítač.   

 Porovnání snímaných signálů je zrealizováno napěťovým komparátorem. Signál je 

zpracován mikroprocesorem pro, který byl vytvořen algoritmus rozeznávající směr pohybu. Tento 

algoritmus porovnává stavy signálů, které mohou nastat a v případě bezchybného projití jsou data 

poslány na počítač, kde jsou pomocí Labview vizuálně zobrazeny.  

Z důvodu umístění optoelektronické závory do dveřního rámu jsou rozměry malé.  
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2 Základní prvky optoelektronické závory 
 
 V této kapitole jsou uvedeny základní prvky optoelektronické závory, které jsou důležité 
pro její návrh a realizaci. Prvky pro příjem a vysílání optického záření jsou zde funkčně popsány a 
porovnány.   
 

2.1 Optoelektronika 

Optoelektronika je vědní obor, který se zajímá návrhem a konstrukcí prvků a soustav pro 

přenos, transformaci, záznam a uchování elektrických i optických, jedno i vícerozměrných signálů 

pomocí elektronů či fotonů jako nosičů.       

 

2.1.1 Optické záření 

Optické záření je vysílání nebo přenos energie ve formě elektromagnetických vln nebo částic 

fotonů. Lze si jej představit jako viditelné záření, které můžeme zachytit okem dle citlivosti na 

různé vlnové délky. Všechny prvky vyzařující světelný paprsek pracují na stejném principu a to 

takovém, že foton je emitován atomem při přechodu elektronu na nižší hladinu. 

[1] 

2.2 Zdroj optického záření 

Zdrojem rozumíme prvek, který bude vyzařovat světelný paprsek o určité vlnové délce a o 

určité intenzitě. Zdrojem optického záření bývají nejčastěji polovodičové prvky, můžou být i jiné 

zdroje pracující na jiných principech (např. chemických), ale ty nemají tolik výhod jako 

polovodičové. Nejpoužívanějšími polovodičovými prvky jsou LED diody a Laser diody. 

 

2.2.1 Požadavky na zdroje záření 

Na zdroj optického záření klademe určité požadavky, které jsou dány aplikací na kterou, je 

zdroj použit. Požadavky jsou následující: 

• Snadná modulace elektrického signálu 

• Vysoký optický výkon 

• Vysoká spolehlivost 

• Malá váha a malá velikost 

• Nízká cena 
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2.2.2 Princip zdroje optického záření 

Jako zdroj optického záření nejčastěji používáme polovodičové světelné zdroje. Výhodou 

polovodičových prvků je jejich vysoká efektivita, požadovaná vlnová délka a vysoká rychlost. 

Nejčastěji používané zdroje optického záření jsou LED dioda, Laser dioda. 

Pokud bychom se bavili o LED diodě, tak princip vzniku světla na tomto polovodičovém 

prvku si lze vysvětlit pomocí spontánní neboli samovolné emise světla. U laserové diody se jedná 

naopak o stimulovanou emisi světla.   

 

2.2.3 Luminiscenční LED diody 

Jsou to polovodičové prvky, které mají jeden PN přechod. Pokud přiložíme napětí 

v propustném směru přechodu, dojde ke vstřikování elektronů do oblasti P a děr do oblasti N. Aby 

se elektron dostal na vyšší energetickou hladinu, musí mu být dodána nějaká minimální energie. 

Jinak (rekombinace elektronu s dírou) je tato energie uvolněna. Při přímé rekombinaci se uvolňuje 

světlo, v nepřímé rekombinaci vzniká teplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Přivedení vnějšího napětí 

 

 Z obr. vyplývá, že po přivedení vnějšího napětí o určité velikosti, nám začnou elektrony 

proudit do oblasti typu P a díry opačným směrem. Takže přechod PN je najednou zaplaven nosiči 

nábojů a jeho odpor klesá. Napětí, o kterém se bavíme (difuzní napětí), je rozdílné pro daný 

materiál, z kterého se prvek vyrábí.  U polovodičových prvků se uvádí nejen hodnota difuzního 

napětí, ale také max. napětí, jak pro propustný tak i závěrný směr. Tyto hodnoty záleží zas na typu 

prvku a jeho použití.  

[2] 
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Pmax(koherentní

) 

Pmax(nekoherentní) 

Koherentní záření (převláda stimulovaná emise) 

Nekoherentní záření (převláda spontánní emise) 

1n

13nm 

830 840 850 860 λ[nm] 

2.2.4 Laserové diody 

Polovodičové lasery obsahují vysoce dotovaný PN přechod. I v tomto případě nám při 

rekombinaci vzniká světlo. Ale máme tu ještě 2 důležité jevy, tzv. vynucenou emisi a optickou 

rezonanci v polovodičovém krystalu. Tyto jevy se podílejí na vzniku koherentního záření. 

Koherence znamená, že jednotlivá kvanta mají stále stejnou frekvenci a fázi. 

U polovodičových laserů je optický rezonátor vytvořen planparalelními čelními plochami 

přechodu PN krystalu GaAs.U diod je spektrum spojité a u laseru se spektrum skládá z diskrétních 

čar harmonické základní vlny. Ze spektra se vybere pouze jediná čára. Pro vytvoření tenkého 

paralelního paprsku stačí předřazení vhodné optiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Obr. 2 Optický rezonátor    

         [2] 

Optický rezonátor si lze představit jako soustavu přesně nastavených zrcadel. Na ztrátách 

v rezonátoru se podílí odrazivost zrcadel, jejich kvalita a rozptyl. Optický rezonátor nám tedy 

slouží jako zpětná vazba pro zesílení. LED diody i laser diody mohou pracovat na různých 

vlnových délkách, záleží na požadavku uživatele. 

 

     

 

 

 

 

 

   

    

  

Obr. 3 Závislost vlnové délky na výkonu 

Výstup 

svazku 

Částečně 

odrážející 
Plně odrážející 

zrcadlo 

Rezonátor 
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2.3 Přijímač optického záření 

Přijímač optického záření obsahuje fotocitlivý prvek neboli fotodetektor. Tento fotodetektor 

nám moduluje signál a konvertuje (přeměňuje) optickou energii na energii na elektrickou, kterou 

pak lze dále zpracovávat. Požadavky na fotodetektor: 

 

• velká citlivost v oblasti pracovních vlnových délek 

• velká elektrická odezva na přijatý optický signál 

• krátká doba odezvy pro získání dostatečné šířky pásma 

• minimální šum generovaný detektorem 

• stabilita převodních charakteristik 

• malá velikost 

• nízké pracovní závěrné napětí 

• velká spolehlivost a životnost 

• nízká cena 

 

Máme více druhů fotodetektorů. Záleží na použitém zdroji optického záření, čí spíše záleží na 

konkrétní vlnové délce, která je dána vysílačem. Realizace je možná pomocí fotonek či 

polovodičových fotodetektorů. Často používané jsou fotodiody a fototranzistory. Většinou za tyto 

prvky ještě umisťujeme zesilovač, který nám snímaný signál zesílí.  

Fotodetektor určuje celkovou výkonnost a účinnost  
 

2.3.1 Fototranzistor 

 V této práci je jako fotocitlivý prvek použit fototranzistor, proto popíši jeho základní 

funkci.   Dopadajícím zářením do kolektorového PN přechodu se otevře přechod mezi bází a 

emitorem. Tranzistor se otevře a prochází jím proud z připojeného zdroje. Průchod nosičů náboje 

lze řídit velikostí dopadajícího záření.  

 Fototranzistor je bipolární křemíkový tranzistor, jehož emitorový přechod je přístupný 

světlu. Zapojuje se společným emitorem, vnější zdroj se připojuje mezi kolektor a emitor tak, aby 

kolektorový přechod byl polarizován závěrně. Báze zpravidla nebývá vyvedena. Fototranzistory 

jsou konstrukčně uspořádány tak, aby maximum záření bylo absorbováno v prostoru báze. Princip 

spočívá v tom, že emitorový přechod je otvírán osvětlením, počet uvolněných nosičů se zvětšuje 

úměrně s osvětlením a je zesilován jako proud báze v bipolárním tranzistoru. Vlivem tohoto 

zesilovacího účinku mají fototranzistory větší citlivost na osvětlení než fotodiody. Citlivost je větší 

než u fotodiody, spektrální citlivost je obdobná, rychlost je však poněkud menší. 

Voltampérové charakteristiky mají tvar výstupních charakteristik bipolárního tranzistoru, 

parametrem je zde namísto proudu báze osvětlení E. 

¨ 
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Obr. 4 a) schematická značka, b) VA charakteristiky fototranzistoru v závislosti na osvětlení 

[4] 
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3 Optoelektronická závora 

Světlo jako snímací medium se používá v mnoha oblastech technologie a každodenního 

života v kontrolních a řídících aplikacích. Změna intenzity optického paprsku (mezi přijímačem a 

vysílačem) způsobena tím, že jej zacloní cílový objekt. V závislosti na vlastnostech objektu a na 

charakteristice optického paprsku je světelný paprsek buď přerušován, nebo odrážen. Nejvíce jsou 

používány jako vysílače světla luminiscenční Led diody a polovodičové laserové diody. Jako 

přijímače fotodiody nebo fototranzistory. Vysílače nám přeměňují elektrický proud na 

elektromagnetické vlnění o vlnové délce světelného spektra, zatímco přijímače provádí opačnou 

operaci. Běžně jako vysílače používáme infračervené led diody jako vysílač a jako přijímač 

fototranzistor. Pak výstupní signál není závislý na okolních světelných podmínkách a lze jej snadno 

odfiltrovat od viditelného světla. Dále ještě přijímače mají v infračervené oblasti největší citlivost. 

 

Odolnost různých druhů senzorů proti rušení 

Senzor Teplota Vlhkost Prach Světlo Hluk Vysokofrekvenční. 

Induktivní + + + + + 0 

Kapacitní + 0 0 + + - 

Optoelektronický 0 - 0 - + + 

Ultrazvukový 0 + + + - + 

Odolnost:  + vysoká, 0 střední, - nízká 

Tab. 1 -  odolnost senzorů 

3.1 Faktor provozní rezervy 

Provozní spolehlivost optoelektronických senzorů závisí na:  

• zvoleném dosahu 

• způsobu použití 

• typ senzoru 

  

Při výběru typu senzoru nám můžou pomoci křivky provozní rezervy. Faktor provozní rezervy 

je poměr skutečně zachyceného světla k množství světla, které je minimálně potřeba k bezpečnému 

sepnutí vstupu. Křivka provozní rezervy je pro každý senzor specifická.  

Optoelektronické senzory jsou schválně vybaveny velkým faktorem provozní rezervy, aby byli 

funkční i při méně přesném seřízení optické dráhy, nebo v prašném prostředí, kde může dojít ke 

znečistění optiky.  

Jako příklad si zde uvedeme křivku provozní rezervy, která dosahuje max. hodnot ve 

vzdálenosti dvou metrů od odrazky. V tomto případě dochází k přijímači 60x více světla než je 

potřeba pro bezpečné sepnutí 



Optoelektronická dve

 

 

 

3.2 Druhy optoelektronických 

Optoelektronické senzory můžeme rozd

• Jednocestné světelné 

• Reflexní světelné závory

• Reflexní světelné sníma

 

3.2.1 Jednocestné světelné závory

U jednocestné světelné závory je vysíla

dosáhneme největšího faktoru provozní rezervy. Princip 

nějakým předmětem přerušena optická trasa mezi vysíla

vlastnosti fotodetektoru. Tato zm

signalizována změna výstupního stupn
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Obr. 5 Křivka provozní rezervy 

Druhy optoelektronických závor 

ůžeme rozdělit do 3 různých skupin. 

telné závory 

telné závory 

telné snímače 

telné závory 

ětelné závory je vysílač montován proti přijímači v

tšího faktoru provozní rezervy. Princip činnosti spočívá v

erušena optická trasa mezi vysílačem a přijímačem, zm

vlastnosti fotodetektoru. Tato změna je elektrickou jednotkou vyhodnocena jako „objekt “ a je 

na výstupního stupně.  

ní závora pro Homecare se ZigBee 

ijímači v optické ose. Tím 

čívá v tom, že pokud je 

čem, změní se elektrické 

na je elektrickou jednotkou vyhodnocena jako „objekt “ a je 
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Obr. 6 Jednocestná svě

 

αS – úhel otevření vysílače 

αE – úhel otevření přijímače 

 

Z obrázku je patrné, že vysíla

velikost je dána úhlem otevření optiky. Úhel pohybuje v

Objekt, který má být detekován musí spl

parsku. Mají-li být detekovány pohybující se objekty, musí p

se dobou reakce a dobou rozpínání výstupu).

je závislá na výkonu vysílacího prvku.

Přesné nasměrování optické osy je nutné hlavn

optiky.  

  

Vlastnosti jednocestné závory

• Velký dosah (světlo jde pouze jednou z

• Velká provozní rezerva

• Velký pracovní rozsah podél celé optické osy

• Přesný spínací bod, podél celé optické osy

• Je zapotřebí namontování dvou p

• Pro spolehlivou funkci je t

• Odstranění vlivu velké odrazivosti povrchu detekovaného p

• V porovnání s ostatními optickými závorami na stejnou vzdálenost 

rušení 
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světelná závora: zobrazení vysílací-přijímací charakteristiky

obrázku je patrné, že vysílač i přijímač vytvářejí vysílací, popř. př

ření optiky. Úhel pohybuje v rozmezí ± 1,3° do ± 10°.

Objekt, který má být detekován musí splňovat aspoň velikost aktivních zón, aby došlo k

li být detekovány pohybující se objekty, musí přerušení trvat dostate

se dobou reakce a dobou rozpínání výstupu). Vzdálenost na, kterou lze jednocestnou závoru použít 

je závislá na výkonu vysílacího prvku.  

rování optické osy je nutné hlavně v prostředích, kde dochází ke zne

tnosti jednocestné závory: 

tlo jde pouze jednou z vysílače do přijímače) 

Velká provozní rezerva 

Velký pracovní rozsah podél celé optické osy 

esný spínací bod, podél celé optické osy 

ebí namontování dvou přístrojů (zvlášť vysílač, zvlášť přijímač

Pro spolehlivou funkci je třeba přesného nastavení optické trasy 

ní vlivu velké odrazivosti povrchu detekovaného předmětu 

V porovnání s ostatními optickými závorami na stejnou vzdálenost 

ní závora pro Homecare se ZigBee 

ijímací charakteristiky  

ř. přijímací kužel. Jejich 

rozmezí ± 1,3° do ± 10°. 

 velikost aktivních zón, aby došlo k přerušení 

erušení trvat dostatečně dlouho (řídí 

Vzdálenost na, kterou lze jednocestnou závoru použít 

edích, kde dochází ke znečistění 

ijímač) 

V porovnání s ostatními optickými závorami na stejnou vzdálenost - nižší vliv okolního 
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3.2.2 Reflexní světelná závora

Reflexní optické závory pracují na stejném principu jako závory 

pouze v tom, že vysílač a přijíma

a odraz je zajištěn reflexní plochou. Vzdálenost odrazo

závory. I u tohoto typu závory vyhodnocujeme p

Montáž odrazové plochy je usnadn

paprsku může být až 15° (bez v

 

 

 

αR – úhel otevření 

 
 

3.2.3 Reflexní optická závora s

Světlo z vysílače se nám ší

ve světelném svazku pouze paprsky s

rovinou). 

Směr polarizační roviny je urč

Polarizační filtry jsou použity v

zpět do přijímače, a tudíž by nemuselo d

Jeden filtr je umístěn před vysíla

před vysílačem otočen o 90°

zrcadlící se objekt tak paprsek neprojde k

odrazku, bude odkloněno o 90°
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telná závora 

Reflexní optické závory pracují na stejném principu jako závory jednocestné. Rozdíl je 

řijímač nejsou samostatná zařízení, ale jsou umístěny v

n reflexní plochou. Vzdálenost odrazové plochy volíme dle typu reflexní optické 

závory. I u tohoto typu závory vyhodnocujeme přerušení optického paprsku nějakým objektem.

Montáž odrazové plochy je usnadněna tím, že tolerance její polohy vůč

že být až 15° (bez větších optických ztrát).  

 

Obr. 7 Přijímací charakteristika 

Reflexní optická závora s polarizačním filtrem 

e se nám šíří všemi směry, ale po průchodu polarizačním filtrem z

svazku pouze paprsky s jediným směrem polarizace (se spole

ní roviny je určen filtrem. 

ní filtry jsou použity v případech, kdy může dojít k odrazu od lesklého povrchu 

e, a tudíž by nemuselo dojít k vyhodnocení, přerušeni paprsku.

ed vysílačem a druhý před přijímačem. Filtr před přijíma

en o 90° (jeden vertikálně, druhý horizontálně). Pokud by sv

tak paprsek neprojde k přijímači. Jestliže však světlo dopadne na nepolarizující 

no o 90° a může projít druhým polarizačním filtrem k př

ní závora pro Homecare se ZigBee 

jednocestné. Rozdíl je 

ízení, ale jsou umístěny v jednom pouzdře 

vé plochy volíme dle typu reflexní optické 

erušení optického paprsku nějakým objektem. 

na tím, že tolerance její polohy vůči směru vysílaného 

chodu polarizačním filtrem zůstanou 

rem polarizace (se společnou polarizační 

odrazu od lesklého povrchu 

erušeni paprsku.  

řijímačem je vůči filtru 

. Pokud by světlo dopadlo na 

tlo dopadne na nepolarizující 

přijímači. 
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Místo nepolarizující odrazky lze použít i depo

depolarizační odrazka.   

 

 

 

Obr. 8 Princip

 

Reflexní optické závory se vyzna

• Střední dosah, oproti jednocestným závorám je dosah polovi

• Vysílač a přijímač v jenom pouzd

• Jednoduchá montáž odrazek

• Přesné rozpoznání objekt

• Bezpečné rozpoznání zrcadlících se objekt

• Nejisté rozpoznání transparentních objekt

 

 

 

3.2.4 Reflexní světelné sníma

Konstrukční řešení je obdobné jako u reflexní opt

umístěny v jednom pouzdře. Stejn

světla, ale nyní světlo není odráženo od reflexní plochy, ale p

 

Vlastnosti reflexního světelného sníma

• Jednoduchá montáž 

• Přímé snímání předmě

• Jistější rozpoznávání pr

• Menší snímací vzdálenosti

• Snímací vzdálenost je závislá na reflexních vlastnostech detekov
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Místo nepolarizující odrazky lze použít i depolarizační folii. Ta má obdobné vlastnosti ja

 

Princip reflexní optické závory s polarizačními filtry

Reflexní optické závory se vyznačují těmito vlastnostmi: 

ední dosah, oproti jednocestným závorám je dosah poloviční 

jenom pouzdře 

Jednoduchá montáž odrazek 

esné rozpoznání objektů podél celé optické osy 

né rozpoznání zrcadlících se objektů 

Nejisté rozpoznání transparentních objektů 

telné snímače 

ešení je obdobné jako u reflexní optické závory, kde vysíla

ře. Stejně jako u reflexní závory dochází k vyhodnocení odraženého 

tlo není odráženo od reflexní plochy, ale přímo od detekovaného objektu.

telného snímače: 

ředmětu (není zapotřebí odrazky) 

jší rozpoznávání průhledných předmětů, než u reflexní a jednocestné závory

Menší snímací vzdálenosti 

Snímací vzdálenost je závislá na reflexních vlastnostech detekovaného objektu

ní závora pro Homecare se ZigBee 

ní folii. Ta má obdobné vlastnosti jako 

ními filtry  

ické závory, kde vysílač a přijímač jsou 

vyhodnocení odraženého 

ímo od detekovaného objektu. 

, než u reflexní a jednocestné závory 

aného objektu 
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3.3 Vlastnosti optoelektronických senzorů 

U optoelektronických senzorů je velkou výhodou, že jsou necitlivé vůči rušení 

elektromagnetických polí a hluku. 

Oproti tomu jsou zase náchylnější na vlhkost, vnější světlo a infračervené záření. V porovnání 

s induktivními nebo kapacitními senzory je výhodou velká škála vzdáleností, s kterými mohou 

pracovat (Ve které ještě detekují objekt). Výkony, kterých mohou dosáhnout, se stále zvyšují a 

rozměry naopak zmenšují.  

 

Nejdůležitějšími parametry optoelektronických detektorů jsou: 

• spektrální citlivost 

• šumové vlastnosti 

• dynamické vlastnosti 

• převodní charakteristika 

     

        Při detekci slabých signálů je rozhodující vlastní šum detektoru, který omezuje jeho 

využitelnost. Udává se jako prahový zářivý tok, nebo také jako minimální detekovatelný výkon. 

Dynamické vlastnosti detektorů jsou velmi důležité pro většinu aplikací. Udávají se nejčastěji 

v podobě přechodové charakteristiky, tj. odezvy na jednotkový skok zářivého toku. Prakticky 

představují rychlost snímače. 

[5] 

3.4 Charakteristické vlastnosti optických snímačů 

Směrová charakteristika – ohraničená plocha, uvnitř, které dostane senzor vždy odražený signál. 

Čím menší mají materiály odrazivost, tím menší je charakteristika. 

Výkonová (provozní) rezerva – je to nadbytek výkonu na přijímacím prvku, která přesahuje 

minimální hodnotu výkonu pro požadovanou spolehlivou funkci senzoru. Provozní podmínky nám 

způsobují útlum signálu (špína, práh, atd.…). V případě reflexních závor se výkonová rezerva 

uvádí přímo pro konkrétní odrazku. 

Prahová úroveň – velikost přijatého výkonu, který vyvolá změnu výstupního signálu. 

Reakční doba, odezva výstupu senzoru – maximální doba potřebná pro zpracování změny 

vstupního signálu (přerušení paprsku) na změnu výstupního signálu. 

Průměr paprsku – udává průměr vyzařovaného paprsku v určité vzdálenosti od senzoru. Tato 

hodnota nám definuje minimální rozměry snímaného objektu. 

Snímací vzdálenost – vzdálenost od reflexního senzoru, ve kterém může být spolehlivě detekován 

objekt. 

[6] 
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4 Bezdrátový přenos 

Informace ze závory budou přenášeny pomocí bezdrátové technologie zigbee, kterou bude 

podporovat námi použitý mikroprocesor. Přijímačem bude PC se zigbee modulem, který bude 

danou informaci přijímat. 

 

4.1 ZigBee technologie 

ZigBee je jednoduchý, bezdrátový komunikační standard, též označovaná jako IEEE 

802.15.4. Patří do skupiny bezdrátových sítí PAN. Poskytuje cenově nenákladnou, 

nízkopříkonovou bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními na vzdálenost desítek metrů. Síť může 

obsahovat tisíce zařízení. Díky nízkým nárokům a malé spotřebě se používá u bateriově napájených 

senzorů. Je to technologie, která se snaží vyplnit mezeru mezi technologiemi bluetooth a Wifi. 

Přenášená data jsou obvykle jednoduché zprávy o stavu zařízení popř. hodnoty naměřené 

senzorem. 

Tato technologie má díky delšímu dosahu menší přenosovou rychlost, ale to je zase 

kompenzováno vyšší odolnosti vůči rušení 

Standart ZigBee byl implementován i do málo výkonových 8- bitových mikrokontrolerů. 

Model protokolu ZigBee podobně jako ISO/OSI nebo TCP/IP model složen z vrstev. Každá vrstva 

poskytuje své služby vrstvě o úroveň vyšší a využívá služeb vrstvy nižší. Protokol se skládá z 3 

vrstev. Jsou to vrstvy standardu IEEE 802.15.4, nad nimi je síťová a aplikační vrstva. Fyzická 

vrstva je pro přístup k přenosovému médiu, síťová vrstva zajišťuje připojení k síti, zabezpečení a 

směrování paketů. Aplikační služba zajišťuje potřebné služby.   

Fyzická a MAC vrstva nám definuje radiová pásma, v kterých může ZigBee pracovat. 

MAC vrstva definuje samotný komunikační protokol (založena na přenosu datových rámců). 

Máme definovány 4 typy komunikačních rámců: 

• Data Frame - rámec využívaný pro všechny přenosy užitečných dat 

• Acknowledgement Frame - rámec pro přenos potvrzovací informace, využíván na úrovni 

MAC pro potvrzování komunikace 

• Beacon Frame - rámec používaný koordinátorem k vysílání tzv. beacons (používané pro 

uvádění klientských zařízení do spánkového režimu) 

• MAC Command Frame - rámec k nastavování a řízení klientských zařízení v síti ZigBee 
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4.2 Topologie ZigBee 

 

 

 

Obr. 9 Topologie ZigBee 

Uzly buď jsou plně funkční zařízení (FFD) nebo redukovaná zařízení (RFD). Celá síť je 

řízena ZigBee koordinátorem. U topologie typu hvězda komunikují ostatní zařízení (koncová) 

s koordinátorem. U stromu a sítě koordinátor pouze spouští komunikaci a nastavuje parametry sítě. 

Topologie typu síť umožňuje rovnocennou komunikaci mezi všemi uzly (peer to peer).   

[9] 

4.3 Specifikace 

ZigBee komunikace probíhá na jednom ze tří bezlicenčních rádiových pásem ISM: 

• pásmo ISM 2.4 GHz, 16 kanálů, přenosová rychlost 250kb/s, definováno celosvětově  

• pásmo 915 MHz, 10 kanálů, přenosová rychlost 40kb/s, definováno pro americký kontinent  

• pásmo 868 MHz, 1 kanál, přenosová rychlost 20kb/s, definováno pro Evropu  

Celkový počet kanálu v těchto pásmech je tedy 27. Maximální doba trvání jednoho rámce je 

4,25 ms pro 2,4 GHz, 26,6  ms pro 915 MHz a 53,2 ms pro 868 MHz. Nejdůležitějším pro tuto 

technologii je nízká spotřeba a té je dosáhnuto pomocí rádiového přenosu v přímo rozprostřeném 

spektru (DSSS). DSSS dělí kanály tak, že se kanály částečně překrývají. 

Pro přístup k fyzickému médiu je použita metoda CSMA/CA.  

[7] 
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5 Návrh realizace 

 V návrhu realizace je popsán postup řešení a realizace optoelektronické závory. Umístění 

závory je důležitou součástí správné funkce závory.  

 Pro návrh elektrických schémat a návrh desky plošných spojů byl použit program Eagle. 

Funkce závory je popsána v blokovém schéma Obr. 11 Blokové schéma Elektrické schéma 

optoelektronické závory bylo převzato od firmy Conrad. Toto elektrické schéma bylo upraveno a 

použito. Jedná se pouze o část snímací Obr. 14 Elektrické schéma snímací části závory.  

 Hlavní částí realizace bylo propojení optoelektronické závory a mikroprocesoru. Byl 

vytvořen algoritmus, který dokáže v případě úspěšného projití dveřmi zaznamenat změnu stavu na 

vstupu mikroprocesoru a dokáže tuto změnu vyhodnotit.    

 

5.1 Umístění závory 

 Optoelektronická závora je umístěna v takové výšce, aby nemohlo dojít, k jejímu přejití, 

aniž by nedošlo k detekci. Senzor bude umístěn ve výšce těla, tím zajistíme včasnou reakci 

senzoru. 

 Reakční doba závory je nastavena vhodnou volbou parametrů elektrických součástek 

použitých v el. zapojení. Reakční doba je důležitým parametrem, kdyby reakce závory byla dlouhá, 

mohlo by se stát, že by osoba, která projde dveřmi, nemusela být detekována. Z výše uvedeného 

obrázku vyplývá, že jsme se rozhodli pro realizaci jednocestné závory. Kde zdroj záření a 

fotodetektor bude zhotoven a napájen zvlášť. Oproti řešení reflexnímu nám bude postačovat 

poloviční výkon vyzařovacího prvku (IR diody), protože vzdálenost bude poloviční. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Optická závora ve dveřním rámu 

Vyhodnocovací PC 

(Se zigbee modulem) 

µP 

Mikroprocesor podporující 

bezdrátový přenos 

Zdroj záření Optoelektronická závora 
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 Mikroprocesor bude umístěn za snímacími elementy a bude příchozí signál zpracovávat a 

po jeho vyhodnocení signál odešle na vzdálený terminál, v našem případě se jedná o počítač se 

ZigBee modulem a vyhodnocovacím softwarem. Software bude zobrazovat směr pohybu snímané 

osoby. 

 

5.2 Blokové schéma elektronické realizace optoelektronické závory 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Blokové schéma 

 Blokové schéma, které je zobrazeno na Obr. 11 Blokové schéma, znázorňuje jednocestnou 

optoelektronickou závoru s bezdrátovým přenosem informací o přerušení spojení mezi vysílačem a 

přijímačem. 

Skládá se ze zdroje záření. Zdroj záření se skládá ze zdroje obdélníkových kmitů, který pulsně 

napájí IR diodu. Napájení diody nesmí být stejnosměrné. Důvodem je výkon potřebný pro dosažení 

požadované vzdálenosti. Zdroj obdélníkových kmitu tvoří časovací obvod 555, který je zapojen 

jako monostabilní klopný obvod. 

 Dalším blokem je fotodetektor. Fotodetektorem je jakýkoli fotocitlivý prvek. V našem 

případě se jedná o fototranzistor, který nemá vyvedenou bázi. Úroveň snímaného signálu závisí na 

výkonu vysílače a citlivosti fotodetektoru v dané vlnové délce. Nejlepší variantou je použití 

fotodetektoru, který má nejvyšší citlivost ve vlnové délce vysílače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Závislost vyzářené energie Фe na vlnové délce λ 
[12] 
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Obr. 13 Závislost rozsahu citlivosti Srel na vlnové délce λ 

[11] 

 

 Obr. 12 Závislost vyzářené energie Фe na vlnové délce λ je závislost vyzářené energie Фe 

na vlnové délce λ. Tato závislost je jedním z hlavních parametrů při výběru vysílacího prvku. 

Udává, na jaké vlnové délce pracuje vysílač. 

 Obr. 13 Závislost rozsahu citlivosti Srel na vlnové délce λ je závislost rozsahu citlivosti Srel 

na vlnové délce λ. Důležitým parametrem při výběru fotocitlivého prvku je jeho citlivost a rozsah 

spektra v kterém dokáže snímat optické záření. 

 Z grafu je zřejmé, že snímač byl vybírán dle citlivosti. Citlivost použitého prvku dosahuje 

maxima na hodnotě 860nm. Vysílací prvek pracuje na vlnové délce 875nm.   

 Za fotocitlivým prvkem je umístěn zesilovač, který zesílí daný signál na požadovanou 

úroveň. 

 Komparátor slouží k porovnání hodnoty referenční a hodnoty snímané (napěťové hodnoty). 

Pokud snímaný signál spadne pod požadovanou úroveň, dojde ke změně stavu na výstupu 

komparátoru. Výstup komparátoru je přiveden na digitální vstup mikroprocesoru, vyhodnocuje a 

posílá přijatá data. Pokud dojde ke změně stavu na komparátoru, mikroprocesor danou změnu 

vyhodnotí a pošle pomocí technologie ZigBee zprávu o změně stavu na vyhodnocovací PC. 

Vyhodnocovací PC slouží pouze na vizuální zobrazení výsledku, veškeré operace jsou prováděny 

v mikroprocesoru. Blokové schéma znázorňuje pouze jednu jednocestnou závoru. Druhý kanál 

optoelektronické závory pracuje na stejném principu.  
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5.3 Požadované vlastnosti optoelektronické závory 

Námi určené požadavky: 

• Malé napájecí napětí (cca 3V - baterie) 

• Pulzní režim vysílače 

• Využití infračerveného spektra (z důvodu bezpečnosti) 

• Určení směru – použití dvojité optoelektronické závory 

• Rychlá odezva na změnu na výstupu 

• Malý rozměr 

• Bezdrátový přenos informace o změně stavu na vstupu mikroprocesoru (MC 1321x) 

• Získání log. úrovně na výstupu optoelektronické závory  

• Vyhodnocení v µP 

• Zobrazení směru v PC 

 

 Testovací verze závory bude navržena pro klasické součástky. Po ozkoušení funkčnosti 

bude navržena a sestrojena deska smd součástkách. Pro napájení budou použity dvě tužkové 

baterie. Bezdrátový přenos bude testován připojením závory na testovací kit PAN 4551. Program 

pro aplikaci bude vytvořen v jazyce C. 

 

5.4 Návrh elektrického zapojení snímací části optoelektronické části 

 V návrhu elektrického schématu podrobně popíšeme princip závory. Paprsek mezi 

přijímačem a vysílačem tvoří neviditelnou barieru. Přijímač zůstává tak dlouho v klidu, dokud 

přijímá signál vysílaný z vysílače. Při přerušení dojde k poklesu napětí (detekce překážky) a je 

vyhodnocena změna na výstupu. Je jedno, zdali bylo, příčinou detekování překážky či porucha 

závory (např. výpadek napětí). Ze dvou důvodů musí zůstat k zajištění bezpečnosti paprsek 

neviditelný. Jednak se tyto závory používají k zajištění objektů, slouží jako alarm. My jej 

použijeme na detekci pohybu dveřmi. Proto se používá infračerveného světla (IR), které lidské oko 

nerozpozná (laserová dioda by mohla poškodit sítnici lidského oka)a druhý důvod je s tím spojen. 

Zároveň je žádoucí jeho necitlivost na normální světlo. 

 Posledním požadavkem je spolehlivost závory je to že nesmí závora pracovat ve stálém 

provozu, ale musí modulovat vysílaný signál (nejjednodušším případem jsou pulzy). Jestliže se 

udělá přijímač citlivý na modulovanou respektive na pulzní frekvenci, nereaguje na infračervené 

paprsky vzniklé z tepelného záření. 
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Obr. 14 Elektrické schéma snímací části závory 

[10] 

Fototranzistory, které jsme použili, nemají vyvedenou bázi. Jejich citlivost je od 400nm do 

1150nm. Největší citlivosti však dosahují na vlnové délce 880nm. Pulzující infračervené paprsky 

dopadají na světlocitlivou plochu tranzistorů T1 a T2. Tato světelná kvanta vedou k uvolňování 

elektronů, které umožňují průtok proudu od kolektoru k emitoru (jako je tomu u bipolárního 

tranzistoru). Kolísání intenzity pulzů vede ke změnám napětí na odporu kolektoru (R1,R2), které 

proniká přes kondenzátor (C1, C2) na vstup operačního zesilovače (OZ1 A, OZ1 B). Amplituda 

střídavého napětí u zpětně zapojeného odporu (R11, R14) má svoje minimum při frekvenci cca 7,2 

kHz. Protože vede k zápornému vstupu operačního zesilovače (OZ1 A, OZ1 B), je právě při téhle 

frekvenci zesílení (a tím i citlivost) největší. Elektrolytický kondenzátor (C7, C8) vyvažuje zesílené 

střídavé napětí, negativní půlvlny naleznou rychlý konec díky připojení diody (D2, D4) k zemi. 

Kladné půlvlny vedou přes diodu (D1, D3) k nabíjení kondenzátoru (C5, C6). Napětí je poté 

porovnáno v komparátoru, který porovná hodnotu přivedeného napětí. Pokud hodnota napětí 

dosahuje požadované hodnoty tak se na výstupu objeví log. „1“, naopak pokud napětí klesne pod 

nějakou minimální hodnotu tak se na komparátoru objeví log. „0“. Nastavení citlivosti komparátoru 

se provádí pomocí trimru (P3, P4). 

Výstupní svorky závory budou připojeny na digitální vstupy mikroprocesoru. Popsáním 

mikroprocesoru a vyhodnocením příchozího signálu se budeme zabývat v následujících kapitolách. 

Napájecí svorky jsou vyznačeny ve schématu samostatně.   

Přehlednější elektrické schéma vysílací části je vloženo v Příloha I. 
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5.4.1 Seznam součástek - přijímač 

2x fototranzistor SFH 309 (400 – 1100 nm) 

1x operační zesilovač LM358  

1x komparátor LM339 

 

Odpory: 

R1 = R2 = 100kΩ 

R3 = R4 = R13 = R15 = 32,6kΩ 

R5 = R12 = 39,4kΩ 

R11 = R14 = 4,7kΩ 

Kondenzátory – elektrolytické 

C5 = C6 = 1µF 

C7 = C8 = 4,7µF 

C9 = 100µ 

Kondenzátory – keramické 

C1 = C2 = C3 = C4 = 47nF 

 

 

5.5 Návrh elektrického zapojení vysílací části optoelektronické závory 

Vysílací část závory Obr. 15 Elektrické schéma vysílací části závory je tvořena zdrojem 

obdélníkových kmitů, který napájí IR diodu. Pulzní režim nám dovoluje, aby diodou protékal 

mnohem větší proud. Z charakteristiky použité diody víme, že dioda je v pulzním režimu schopna 

vydržet až 2A. Základem pulzního zdroje je časovač 555, který je zapojen jako monostabilní 

klopný obvod. Je to nejjednodušší zapojení 555ky, protože ke své činnosti potřebuje jen dvě vnější 

součástky, nepočítáme-li blokovací kondenzátor, který se napojuje vždy. Přesto se na vlastní 

činnosti nepodílí. Jedná se tedy o rezistor R a kondenzátor C. Jejich hodnoty budou rozhodovat o 

délce času, po který bude obvod pracovat. Zapojení se nachází v klidu, RSKO má úroveň. L, 

tranzistor je tedy otevřený a přes vývod (1, 13) zkratuje kondenzátor, který se tak nemůže nabíjet. 

Až spouštěcí impulz v podobě spojení vývodu (6, 8) se zemí překlopí RSKO a kondenzátor C se 

začne přes rezistor R nabíjet. Jakmile dosáhne napětí na kondenzátoru 2/3 Vcc RSKO se opět 

překlopí a kondenzátor se vybije. V tomto stavu setrvává obvod až do dalšího spouštěcího impulsu. 
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Doba nabíjení kondenzátoru, tedy doba, po jakou je na výstupu Log. L je opět vyjádřena vztahem: 

                                                      

           T � 1,1 � R � C     (4.5.2.1) 

 

Kde: 

R[Ω]…hodnota odporu 

C[F]…hodnota kapacity 

 

 

Výslednou hodnotu frekvence získáme dosazením do rovnice: 

  

            f �
	,



�������·�
                  (4.5.2.2) 

Kde: 

R1,R2[Ω]…hodnota odporu 

C1[F]…hodnota kapacity 

 

 

Obr. 15 Elektrické schéma vysílací části závory 
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 Výstup MKO musel být upraven, protože po připojení zátěže časovač snížil napětí na 1,5 

voltů a na výstupu byl proud 2mA. Tento problém nastal z důvodu, že námi použitý časovač mohl 

mít na výstupu max. proud 2mA. Proto na výstup byl připojen tranzistor, který měl plnit funkci 

spínače. 

 Dle příchozích pulzů se bude zavírat a otvírat. Bázový proud, který řídí tranzistor, obecně 

dosahuje jednotek µA. Pomocí tranzistoru, který nám oddělí vstupní obvod od výstupního, lze 

získat výkon potřebný k dosvitu IR diody na 90 cm. 

 Byly použity 2 časovače 555, které mají společné napájení. V budoucnu je možné je 

nahradit jedním časovacím obvodem 556 (je to dvojitý časovač), který rovněž splňuje podmínku 

napájení.  

 

5.5.1 Seznam součástek – vysílač 

2x časovač TS 555 

2x bipolární tranzistor BC 337 

2x IR dioda (875nm) 

Odpory: 

R1 = R4 = 1kΩ 

R2 = R6 = 100kΩ 

R3 = R7 = 1,2kΩ 

R5 = R8 = 250Ω 

Kondenzátory – keramické 

C1 = C3 = 1nF 

C2 = C4 = 10nF 
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6 Zpracování dat v mikroprocesoru 

Pro přenos informací ze závory bylo použito zařízení – ZigBee modem PAN 4551 

(Personal Area Networks) od firmy Siemens. PAN 4551 má malý dosah (do 75 m), malé napájecí 

napětí, přijímač (vysílač) MC 13193 obsahuje kompletní fyzickou vrstvu vystavěnou na standardu 

IEEE 802.15.4.  Komunikační rychlost je v rozsahu od 20 do 250 Kbit/s, což není příliš rychlá 

komunikace, ale pro naši aplikaci je zcela dostačující. Pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. 

    

            

 

Obr. 16 zigBee modem PAN 4551 

[8] 

Navíc přímo v mikrokontroleru je programovatelná flash paměť (60 K) a referenční 

oscilátor pro nastavení frekvence.    

Prototyp je založen na hybridním čipu firmy Panasonic s typovým označením PAN4450, 

který je postaven na referenčním návrhu firmy Freescale Semiconductor a využívá součástkové 

základny téhož výrobce. Základní částí hybridního čipu je 8bitový mikrokontrolér HCS08 typu 

MC9S08GT60 a rádiový čip MC13192 kompatibilní se standardem IEEE 802.15.4. Použitím prvků 

s nízkou spotřebou se průměrná spotřeba modulu pohybuje kolem 0,1 mW, což umožní provoz na 

jednu baterii AA po dobu více než jednoho roku.  

Komunikace mezi mikrokontrolerem a přijímačem/vysílačem je založena na sériové 

komunikaci SPI. Komunikace je realizovaná pomocí společné sběrnice. 
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Obr. 17 znázornění sériové komunikace 

 

Pin ATTN je důležitý pro přivedení mikroprocesoru do stavu spánku (sleep mode), kdy se 

jeho spotřeba ještě zmenší. Když je mikrokontroler ve stavu spánku, jeho spotřeba je 3 µA oproti 

40 mA, které odebírá v normálním módu. 

 Vývojový kit PAN4551je možné napájet přes kabel USB. Mimo napájení USB je možno 

napájet i přímo ze zdroje. Výstupy ze závory byly připojeny na vstupy, kde byla testována 

komunikace závory a mikroprocesoru. Zde jsou příchozí data zpracována a odeslána na osobní PC. 

 

6.1 Mikrokontroler Motorola MC9S08GT6O 

 V MC9S08GB/GT jsou nízkonapěťové a vysoce výkonové 8 – bitové mikrokontrolery 

(MCU) řady HCS08 familly. Všechny MCU řady HCS08 používají rozšířené jádro a jsou 

k dispozici s různými moduly, druhy paměti a typy balení.  

 

Standardní funkce pro HCS08 familly : 

• 40-MHz HCS08 CPU (centrální procesorová jednotka) 

• HC08 instrukční sada s přidanou BGND instrukcí 

• Schopnost přerušení, které umožní během jediného přerušení nastavení ladění v obvodu 

• Debug modul obsahující dva komparátory a devět spouštěcích módů. Osm FIFO pro 

ukládání změna-z-flow-adresy a události. 

• Podporuje max. 32 externích zdrojů přerušení/reset 

• Úsporné módy 

RST 

Timer 

VDD 

SCI2 
 

  

 

 

BALUN 

BALUN 

MC13193 

RF 

Přijímač/ 

vysílač 

 

MC9S08GT60 

µC 

 

 

Sleep mod 

Reset Programování 

ATTN 

CLKOUT 

A/D 

KBI 

SPI 
SCI1 

TX 

RX 

16 MHZ 
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Vlastnosti mikrokontroleru MC9S08GB/GT : 

• Na chipu je programovatelná paměť flash s blokem ochrany a možností zabezpečení.   

• Na chipu libovolný přístup k paměti (RAM) 

• 8 kanálový. 10 bitový analogově-digitální převodník 

• Dvě sériové komunikační rozhraní (SCI) 

• Sériové periferní rozhraní modulu (SPI) 

• 8 pinů na přerušení klavesnicí (KBI) 

• Až 56 pinů, které mohou být použity jako vstupy nebo výstupy, záleží na nastavení 

 

Mikrokontroler má ještě další piny sloužící pro jiné operace. Pro závoru bude použitou pouze 2 

pinů, které budou nastaveny jako vstupy.      

 

6.2 CodeWarrior 

Aplikace umožňující vzdálenou komunikaci byla naprogramována v programu 

CodeWarrior. CodeWarrior je integrované vývojové prostředí. Společnost Freescale semiconductor 

nadále pokračuje ve vývoji tohoto programu. Obsahuje ANSI C/C++ kompilátor a knihovny 

speciálně navržené pro zvýšení výkonu a redukci velikosti kódu embedded aplikací na 

mikroprocesorech a mikrokontrolérech ColdFire. CodeWarrior obsahuje rozsáhlou dokumentaci 

knihoven a uživatelských příruček.  

Program codeWarrior zkompiluje napsaný kód v C a nahraje jej do mikrokontroleru. 

Nahrání programu do mikrokontroleru se realizuje pomocí multilinku. Multilink je připojen na PC 

přes USB kabel a komunikuje pomocí programu s mikroprocesorem.  

 

6.3 Návrh algoritmu pro vyhodnocení měřených dat v MP 

Algoritmus byl navrhnut pro komunikaci mezi mikroprocesorem a optoelektronickou 

závorou. Pokud dojede k přerušení komunikace mezi vysílací a snímací části optoelektronické 

závory, MP zaznamená změnu stavu na vstupu. Pokud není přerušení dokončeno v požadovaném 

pořadí stavů, MP se vrátí zpět do stavu detekce, kde čeká na další přerušení. 
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6.4 Analýza problematiky 
 

 

Obr. 18 Sledované stavy 

 Rozeznání směru, ve kterém byli, paprsky závory přerušeny, určujeme pomocí stavu, které 

mohou nastat pro oba signály. Kdybychom detekovali směr zprava-doleva, nastanou stavy 1,2,3,4. 

Pokud však budeme detekovat směr zleva-doprava, nastanou stavy 5,6,7,8. Dle těchto stavů, které 

jsme si definovali, můžeme bezpečně určit, zdali osoba prošla dveřmi, a můžeme určit směr, ve 

kterém šla nebo můžeme vyhodnotit, že nedokončila pohyb (zastavila se ve dveřích a vrátil se). 

Vše záleží na nastavení posloupnosti stavů. Program vytvořený pro zpracování vyhodnocení stavů 

pracuje právě s těmito stavy. 

 

6.5 Algoritmus  

 Vývojový diagram nám zobrazuje algoritmus vytvořeného programu pro závoru. Senzor, 

což je název samotného programu se skládá z položky inicializace. V tomto bloku probíhá 

nastavení mikroprocesoru, nadefinování knihoven, nadefinování proměnných, s kterými bude 

mikroprocesor pracovat. Po nastavení mikroprocesoru se dostáváme do samotného programu.  

 V první podmínce se ptáme, zdali došlo ke změně stavu na vstupu. Pokud došlo ke změně 

stavu na vstupu, tak program pokračuje dále. Pokud však vyhodnotí, že stav na vstupu změněn 

nebyl, skočí zpět a podmínka se opakuje, dokud nedojde ke změně. Program pokračuje do case 

Status, odkud program skočí do stavu S_1. 

 Ve stavu S_1 rozhodujeme, v jakém směru byl paprsek závory přerušen. Toho dosáhneme, 

když v podmínce zadáme pořadí, v jakém by mělo dojít ke změně stavu. Podmínka je zadána pro 

směr 1 a 0.  Pokud nastane jedna z podmínek, jedno, která, program se posune do stavu S_2. 

1 2 3 4

5678
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 Program pokračuje dále jen ve směru, který byl nastaven při přerušení v S_1. Pokud 

podmínka ve stavu S_2 je splněna program přejde do stavu S_3. To samé lze říci o podmínce ve 

stavu S_3, která v případě pravdivosti přepne program do stavu S_4. Jestliže stav S_4 je pravdivý 

dojde k odeslání dat na PC. U všech stavů platí, že pokud není podmínka splněna, vrátí se zpět do 

stavu, čekání na změnu. Senzor má defaultně nastavený stav S_1, tam se po odeslání dat přepne.   

Podrobnější popis chodu programu bude popsán v kódu, který je v Příloha V. 

Přehlednější nákres algoritmu je v Příloha VI. 

  

 

 

 

Obr. 19 Algoritmus programu vyhodnocení směru pohybu 
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7 Software pro zobrazení směru  

 K realizaci softwaru, který nám zobrazí vyhodnocení směru, bylo použito vývojové 

prostředí Labview od firmy National Instruments. 

7.1 Vývojové prostředí Labview 

 Labview (Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench) je obecným vývojovým 

prostředím s bohatými knihovnami pro vytváření aplikací zaměřených do oblasti měření ve všech 

fázích tohoto procesu - tj. sběru, analýzy a prezentace naměřených dat. Podporuje všechny čtyři 

základní způsoby sběru dat do počítače (z měřicích přístrojů přes rozhraní RS 232 nebo GPIB, ze 

zásuvných multifunkčních karet a ze systému na bázi VXI sběrnice). Poskytuje uživateli 

plnohodnotný programovací jazyk se všemi odpovídajícími datovými a programovými strukturami 

v grafické podobě - tzv. G jazyk (Graphical language). 

 Labview je tedy vývojovým prostředím na úrovni např. C jazyka, ale na rozdíl od něj není 

orientován textově, ale graficky. Výsledný produkt tohoto vývojového prostředí se nazývá 

virtuálním přístrojem (Virtual Instrument), protože svými projevy a činností připomíná klasický 

přístroj ve své fyzické podobě. Jedná se o tzv. modulární programování. 
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8 Závěr 

 V úvodních kapitolách této bakalářské práce jsme se zabývali popisem základních 

funkčních prvků závory, které jsou k realizaci potřebné. V následujících kapitolách bylo nastíněno 

možné řešení této bakalářské práce. Pro řešení, která byla vhodná, pro tuto aplikaci byly uvedeny 

výhody a nevýhody, kterými tyto zařízení disponují. Byla popsána i bezdrátová technologie, která 

byla použita pro přenos informace o přerušení optoelektronické závory.  

 V kapitole zabývající se realizací optoelektronické závory bylo popsáno podrobně praktické 

umístění optoelektronické závory ve dveřním rámu. Závora musí být umístěna v dostatečné výšce, 

aby došlo ke správnému přerušení.  Dle vytvořeného blokového schématu bylo navrženo elektrické 

schéma v programu eagle, jak pro vysílací, tak pro přijímací část. Elektrické schéma bylo 

převedeno na desku plošných spojů a zkonstruováno. Pro testy bylo zvoleno desky plošných spojů 

s normálními součástkami (deska plošných spojů v smd součástkách je již také navržena). 

Důvodem byla lepší orientace na desce při testování funkčnosti. 

Část vysílací byla zrealizována pomocí MKO, na jehož výstup musel být připojen tranzistor ve 

funkci spínače, neboť časovač nezvládal proudové zatížení na svém výstupu. Po připojení 

tranzistoru jsme dosáhli na výstupu požadovaného výkonu. Vysílacím prvkem protékal proud 

330mA, který byl potřebný pro dosažení výkonu na požadovanou vzdálenost.  

Část snímací byla otestována, a je plně funkční.  Detekce byla rozpoznána na 3 V.  

Nejdůležitější částí této bakalářské práce bylo rozpoznání směru snímané osoby v bytě. Toho bylo 

dosaženo zrealizováním dvojité jednocestné závory. Funkční závora byla připojena na digitální 

vstupy testovacího modulu PAN4551. Pro rozeznání směru a správnou detekci přerušení byl 

vytvořen algoritmus. Program vyhodnotil úplné přerušení pouze tehdy, když paprsky závory byly 

přerušeny a navráceny do původního stavu v určeném pořadí, které odpovídá časové posloupnosti 

přerušení paprsků optoelektronické závory při průchodu osoby dveřním rámem. Pokud se tak 

nestalo, algoritmus data neodeslal a vrátil se zpět do stavu kontroly stavů.  

 Software pro vizualizaci dat byl vytvořen ve vývojovém prostředí Labview. Algoritmus v 

mikroprocesoru je navržený tak, že posílá pro daný směr paket. Dle druhu přijatého paketu se poté 

rozsvítí dioda označená zleva-doprava nebo dioda označena zprava-doleva. Samotné vyhodnocení 

směru proběhne již v mikroprocesoru, software v PC slouží pouze pro zobrazení.  

 Při dalším rozšíření této práce, by bylo vhodné zabývat se miniaturizací závory a reflexním 

řešením. Kdy vysílač a přijímač budou na jedné desce a paprsek by se odrážel od reflexní plochy.  
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IV 

Příloha V 

MyInit();  

 
PTADD_PTADD2 = 0;    
// nastavení PTAD 2 vstupem 
PTADD_PTADD3 = 0;    
// nastavení PTAD 3 vstupem 
Signal1Old = PTAD_PTAD2;  
//nastavení vstupu na hodnotu příchozího 
signálu 
Signal2Old = PTAD_PTAD3;  
DisableInterrupts; 
// gi8AppStatus = S_1;  
 
for(;;) { 
 
NewSignal1 = PTAD_PTAD2;  // při 
změně stavu se na vstupu objeví NewSignal 
NewSignal2 = PTAD_PTAD3; 
if (NewSignal1 != Signal1Old){  //pokud 
se původní signál nerovná nově příchozímu, 
pak je  zaznamenána změna pro 1 signál 
(NewSignal1==1)    
    
Hrana1 = 1;  
else 
Hrana1 = 0; 
zmena =1; 
}  
 
if (NewSignal2 != Signal2Old){         / /pokud 
se původní signál nerovná nově příchozímu, 
pak je zaznamenána změna pro 2 signál  
(NewSignal2==1)      
      
Hrana2 = 1; 
else 
Hrana2 = 0; 
zmena =1;  
}  
Signal2Old = NewSignal2;    
Signal1Old = NewSignal1  
// po detekci přiřadíme novou hodnotu signálu 
do původní proměnné  
           
;  
 

------------Detekce---------- 
 
if (zmena ==1){     
//pokud nastala změna, program skočí do této 
části 

zmena =0; 
 
switch (gi8AppStatus){  
 
case S_1:  
 
if ((Signal1Old==0)&&(Signal2Old==1)){ 
//pokud bude první přerušen signál 2 nastal 
směr = 1; směr„1“   
gi8AppStatus = S_2;              
       
}  
if ((Signal2Old==0)&&(Signal1Old==1)){ 
//pokud bude první přerušen signál 2 nastal 
směr = 0; směr 0“ 
gi8AppStatus = S_2;              „ 
}  
break;  
 
case S_2: 
 
switch (smer){ // ve stavu S_2 kontrolujeme 
zde-li jsou oba signál rovny log. „0“, pokud 
ano přejdeme do stavu S_3, pokud ne, tak se 
program vrátí zpět do stavu S_1 
 
case 1: 
 
if ((Signal1Old == 0)&&(Signal2Old == 0)) 
gi8AppStatus = S_3; else { 
gi8AppStatus = S_1; 
} 
break; 
 
case 0: 
if ((Signal2Old == 0)&&(Signal1Old==0)) 
gi8AppStatus = S_3; else { 
gi8AppStatus = S_1; 
} 
break; 
}  
break;  
 
case S_3:  
 
switch (smer) {  //Zde testujeme, zdali se 
signály po přerušení vracejí do původního 
stavu ve  správném pořadí, pokud ano tak se 
dostaneme do stavu S_4, pokud však ne,    
tak nás program pošle do stavu S_1 
 
case 1: 
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if ((Signal1Old ==1)&&(Signal2Old ==0)) 
gi8AppStatus = S_4; else { 
gi8AppStatus = S_1; 
} 
break; 
 
case 0: 
 
if ((Signal1Old ==0)&&(Signal2Old ==1)) 
gi8AppStatus = S_4; else { 
gi8AppStatus = S_1; 
} 
break; 
} 
break; 
 
case S_4:  
;  
switch (smer) {   //V tomto stavu 
kontrolujeme, jestli oba signály jsou rovny log. 
„1“, pokud ano tak nastane odeslání dat, pokud 
však ne, program se vrátí  do stavu S_1 
case 1: 
 
if ((Signal1Old == 1)&&(Signal2Old==1)){ 
gi8AppStatus = S_1; 

 
//odesílaní dat 
 
} 
else { 
gi8AppStatus = S_1; 
} 
 
break; 
case 0: 
if ((Signal2Old ==1)&&(Signal1Old ==1)) {  
gi8AppStatus = S_1;  
//odesilani dat 
 
} 
else { 
gi8AppStatus = S_1; 
 
break; 
}} 
break; 
default: 
gi8AppStatus = S_1;  //defaultně 
nastavený stav 
break; 
} }} }  
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VI 

Příloha VI 
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