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Postup zprovozňování práce 

 

Tento postup popisuje reálné zapojení a uvádění do provozu této diplomové práce (Hlasové ovládání 
provozně technických funkcí inteligentního domu pomocí sběrnice KNX). 

Co potřebujeme ke zprovoznění: 

• Počítač s mikrofonem (Windows 7 v anglické lokalizaci) 

• Software ETS 

• Modem  

• 2 síťové kabely 

• USB kabel 

• Školní model KNX sítě inteligentního domu 

Postup naprogramování ETS síťě 

Pro úspěšné naprogramování sítě je zapotřebí propojit školní model inteligentního domu s počítačem 

pomocí USB kabelu. Dále je nutné model připojit k napájení a zapnout jej. Na počítači nainstalujeme 
software ETS 4. Podle složitosti projektu je nutné mít software s příslušnou licencí (pro tuto práci je 

nutné mít licenci dovolující programování více než 3 modulů).  

Výukový modul pro testování aplikací se sběrnicí KNX sestává ze dvou hlavních modulů. Oba 
moduly byly vytvořeny v minulých letech na půdě Vysoké školy Báňské a mají sloužit studentům při 

výuce.  

 

Obr 1.1 Vzhled obou modulů výukové sestavy 
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První z modulů (panel s aktory) představuje schematické znázornění bytu. Modul má tvar krabice ve 
tvaru kvádru. Uvnitř byly umístěny DIN lišty, na něž jsou umístěny komponenty KNX.  Na čelním 

panelu modulu je vytisknutý plán bytu s rozmístěním místností. V jednotlivých místnostech jsou 
umístěny LED diody představující osvětlení místností a žaluzie. V Obývací místnosti jsou pak navíc 

barevné LED diody představující klimatizační jednotky. V části pod bytem je pár doplňkových 
spínačů a LED diod pro vizualizaci a ovládání doplňkových funkcí modelu. 

Druhý modul (panel se senzory) má opět podobný vzhled ve tvarech prvního modulu. Rozdíl je ovšem 

v tom, že má představovat stěnu osazenou tlačítkovými spínači pro ovládání osvětlení 
a rolet, termostaty pro regulaci pokojové teploty a pohybovým čidlem s možností napojení na 

zabezpečovací systém. Jednotlivé senzory jsou umístěny v instalačních krabicích tak, jak by byly 
reálně umístěny ve stěně místnosti. Propojeny jsou pouze pomocí sběrnice KNX. 

Pro naprogramování spustíme software ETS4. V ETS musíme nejprve nastavit správně komunikační 

sběrnici. Dále pokračujeme vytvořením nového projektu a to tak, že klikneme na záložku „projekty“ 
a poté „nový“. 

 

 Otevře se dialogové okno, ve kterém definujeme vlastnosti nového objektu. Nejprve napíšeme název, 
vybereme KNX medium v tomto případě „TP“ a nakonec styl skupinových adres tedy „tří úrovňové“ 

a potvrdíme „OK“. 
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 Takto vytvořený nový projekt otevřeme dvojklikem myší. Zobrazí se úplná sada nástrojů potřebných 
pro vytváření a nastavování našeho projektu. Poté v hlavní nástrojové liště stiskneme tlačítko „Vložit 

Budovy“. Pojmenujeme vkládanou budovu (v tomto případě byt) a stiskneme „OK“. 

 

Takto vytvořená budova se zobrazí v levém bočním přehledovém panelu na kartě budov. Dále 
pokračujeme tvorbou struktury budovy rozdělením na podlaží pomocí tlačítka „Vložit části budovy“. 
V této práci bylo vytvořeno pouze jedno podlaží.  Do podlaží lze dále vložit místnosti pomocí tlačítka 
„Vložit Místnost“. 

 

 V této práci je opět použita pouze jedna místnost pojmenována jako „byt“ (kvůli nízkému počtu prvků 
nebylo nutné členění na více místností). Samotné členění budovy nemá větší vliv na výslednou funkci, 
ale slouží spíše pro logické rozdělení celého objektu. 

Do jednotlivých místností se nakonec vloží potřebné funkční moduly. Já jsem v této práci použil 
3 senzory s tlačítky a 4 aktory ovládající osvětlení a žaluzie. Proto, aby bylo možné vložit požadované 
přístroje do místnosti, je nutné provést jejich import do katalogů přístrojů. Do panelu katalogů lze 
najet pomocí nabídky „Pracovní prostor“ a podnabídky „Katalogy“.  
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 Po úspěšném importu lze pomocí přetažení (funkce drag & drop) vložit vybrané moduly do 
místnosti. 

 

Propojení senzorů a aktorů je v poslední fázi provedeno pomocí přiřazení individuálních skupinových 
adres. Prvky, jež mají kooperovat spolu, musí mít přiřazenou shodnou skupinovou adresu. Struktura 
skupinových adres je podobně jako struktura objektu rozdělená do tří hladin (hlavní skupina, střední 
skupina a koncová adresa). Adresa má formát X/Y/Z.  
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Po nastavení všech přístrojů můžeme nahrát konfiguraci do aktuálních KNX přístrojů. Proces 
nahrávání může byt v podstatě řízen ze všech náhledů, které umožňují, přistup k přístrojům, jako je 
panel budovy. Abychom našli přístroje, které máme nahrávat, použijeme novou vlastnost ETS 4 
takzvané dynamické záložky.  Dynamická záložka je v podstatě předem definovaný filtr. V tomto 
případě nalezneme všechny přístroje, které ještě nebyly nahrány. Pro tento účel potřebujeme záložku, 
počáteční přístroje. V dolní části zvolíme záložku „zprovozňování“. Tak také nalezneme veškeré 
informace, které potřebujeme k nahrávání instalace. Vybereme přístroje, které chceme nahrát 
a klikneme na menu nahrávání. Máme možnost vybrat z několika odlišných funkcí. Pokud chceme 
nahrát například pouze fyzickou adresu, zvolíme možnost „nahrát individuální adresu“. Chceme-li 
nahrát úplnou konfiguraci včetně fyzické adresy, použijeme volbu „nahrát vše“. Průběh nahrávání 
můžeme sledovat v záložce probíhající činnosti na boční liště. 
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K nahrání instalace jednotlivých modulů je potřeba stisknout programovací tlačítko u každého 
modulu. Pozice tohoto programovacího tlačítka je zobrazena na obrázcích níže.  
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Zapojení a zprovoznění komunikace KNX sítě s počítačem: 

Pokud máme správně naprogramovaný celý školní model, můžeme se přesunout k samotnému 
zprovoznění komunikace mezi školním modelem a počítačem. 

Nejprve je třeba do KNX sítě modelu inteligentního domu zapojit KNX/IP router (připojuje se dvěma 
konektory jedním pro napájení a druhým pro komunikaci). Do KNX/IP routeru připojíme síťový kabel 
a druhým koncem jej spojíme s modemem. Druhým síťovým kabelem propojíme modem s osobním 
počítačem.  Nesmíme zapomenout připojit jak modem, tak i školní model KNX sítě připojit k napájení 
230V.  Modem je zde použit z toho důvodu, že KNX/IP router používá pro komunikaci protokol UDP 
a modem dokáže KNX/IP routeru přidělit specifickou IP adresu. 
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Po správném propojení všech modulů a komponent je nutné, (pro zprovoznění aplikace hlasového 
ovládání školního modelu) provést mapování jednotlivých příkazů, jež po KNX sběrnici posílají 
komponenty senzorů jednotlivým aktorům. Každý příkaz sestává z IP adresy (ta byla vždy při 
zprovozňování práce stejná a to 224.0.23.12) a poté zprávy. Zpráva je v hexadecimálním formátu a má 
tvar 17 - ti číslic (např.: 06 10 05 30 00 11 29 00 bc d0 11 1a 09 01 01 00 81). Diagnostiku dění na 
sběrnici KNX a zachycení jednotlivých zpráv je nejlepší uskutečnit za pomoci programu WireShark.  

Pro zprovoznění aplikace hlasového ovládání na počítači tak tedy není nutné znát vnitřní formát zpráv 
posílaných na sběrnici KNX a psát algoritmy pro složité generování těchto zpráv. Mnohem jednodušší 
je namapovat si všechny příkazy a poté je jenom z aplikace posílat do KNX/IP routeru (tedy přímo na 
sběrnici KNX). Zasláním příkazu tak tedy virtuálně „stiskneme“ příslušné tlačítko, což vyvolá v celém 
systému žádané změny. Toto řešení má jednu malou nevýhodu, a to, že při změně programu 
v komponentách KNX je nutné provést nové mapování všech senzorů. 

Aplikaci G.H.O.S.T pro hlasové ovládání byla navíc pouze přidána metoda klienta pro zasílání zpráv 
v UDP formátu. Jedná se o 3 jednoduché příkazy viz. níže.: 

IPEndPoint remoteendpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ip_adresa),3671); 
Socket server = new Socket (AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 
 server.SendTo(data, data.Length, SocketFlags.None, remoteendpoint); 

V prvním příkazu je definován tzv. end-point (koncový bod), který je specifikován IP adresou, na níž 
se bude zpráva zasílat a vysílacím portem (v mém případe port 3671). Druhý příkaz deklaruje socket 
(zásuvku) v níž je deklarována skupina používaných adres, typ socketu a UDP formát zpráv. Třetí 
příkaz již posílá zprávu ve formátu pole hexadecimálních čísel na specifikovaný koncový bod. 

Rozmístění jednotlivých akčních členů s přiřazením hlasových povelů. 

 

Obr. 1 Popis a rozmístěn akčních členů 
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Pro aktivaci režimu rozsvícení, zhasínaná světel a také ovládání pohybu rolet slouží čtveřice hlasových 
povelů. Jednotlivé hlasové povely jsou uvedeny v tabulce Tab. č. 1. Pomocí hlasového příkazu „lights 

on“ se aktivuje režim pro zapínání světel v jednotlivých místnostech. Vyslovením hlasového povelu 
„lights off“ režim opačný a to vypínání. Obdobně funguje ovládání pohybu rolet.   

Příkazy pro aktivaci režimu Popis režimu 

lights on Zapínaní světel 
lights off Vypínání světel 
blinds up Rolety nahoru 

blinds down Rolety dolu 
Tab. č. 1 hlasové povely pro aktivaci 

K ovládání jednotlivých akčních členů je zapotřebí znát dané hlasové povely. Tyto povely jsou 
uvedeny v tabulce Tab. č. 2. Ke každému hlasovému povely je přiřazeno označení S1, S2 …  
R1, R2… Takto označené akční členy jsou zaznačeny v obrázku Obr. 1. Hlasový povel „apartment“ 
slouží pro rozsvícení nebo zhasnutí všech světel najednou podle toho zda je aktivován režim „lights 

on“ nebo „lights off“. 

 

Akční člen Hlasový povel 

S1 sink 
S2 worktop 
S3 lobby 
S4 hallway 1 
S5 hallway 2 
S6 bedroom 
S7 livingroom relax 
S8 livingroom central 
S9 livingroom tv 

S10 shower 

S11 toilet 

S12 kitchen 
R1 kitchen 
R2 livingroom tv 
R3 livingroom relax 

Všechny světla apartment 
Tab. č. 2 Popis a rozmístění jednotlivých akčních členů 

Pro samotnou aktivaci hlasového rozpoznávání aplikace G.H.O.S.T slouží trojce hlasových povelů, 
které jsou uvedeny v tabulce Tab. č. 3. Hlasový povel „hello Ghost“ se aktivuje rozpoznávání řeči 
a uživateli umožní ovládání jednotlivých světel a rolet. Tuto aktivační frázi lze v nastavení změnit na 
libovolnou. Podobně lze změnit i frázi pro ukončení hlasového rozpoznávání. Pomocí hlasového 
povelu „application close“ se tato aplikace ukončí a uzavře. 
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Přikazy pro aktivaci a 
deaktivaci hlasového 

ovládání 
funkce 

hello Ghost spořtění hlasového ovládání 
Good by Ghost ukončení hlasového ovládání 
application close uzavření aplikace 

 

Tab. č. 3 Aktivace samotného spuštění hlasového rozpoznávání 
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Příloha B) 

 

 

 

 

 

 

 

Schémata zapojení KNX přístrojů ve výukových panelech. 
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V prvním i druhém schématu zapojení výukových panelu jsou červeně zvýrazněny použité KNX 

moduly v této práci. Uvedené celkové schéma obou výukových panelů je použito z diplomové práce. 
[13] 

 


