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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci detekčního zařízení pro zjištění přítomnosti 

živočichů ve volné přírodě, kde přenos je uskutečněn pomocí Bluetooth Low Energy a informace je 

předána do zařízení se systémem Android, ve kterém je detekce signalizována pomocí grafiky, vibrací 

nebo zvukové signalizace. Bezdrátový přenos byl realizován pomocí modulu BLE112 od firmy 

Bluegiga. K detekci pohybu byl použit duální pasivní infračervený detektor typu LH – 901A. Získaná 

data byla zasílána a zobrazována na tabletu Google Nexus 7 od firmy ASUS. Elektrické zapojení modulu 

BLE112 je umístěno na desce plošného spoje, kterou je možno zasunout do pohybového čidla. Pohybové 

čidlo i DPS jsou napájeny jednou 9 V baterií. Získané hodnoty jsou automaticky uloženy v paměti 

přijímacího zařízení s možností exportu v datovém formátu zpracovatelném v jiných softwarech. 

 

Klíčová slova: PIR, Bluetooth, BLE, Android, DPS. 

 

Abstract 

 

This Bachelor Thesis introduces a design for realization of a detection device to ascertain a possible 

presence of animals in the wild nature. The detection device uses Bluetooth Low Energy to transfer 

information to another device operating with Android software where any detection is signalized via 

audio, graphical or vibrational notices. Wireless transfer was realized by the module BLE112 by 

Bluegiga. To detect movements, a dual passive infra-red detection device, the type LH – 901A was used. 

The obtained data were sent to and displayed on a Google Nexus 7 tablet by Asus.  

Electrical connection of BLE112 is placed on a PCB, which is connectable to a motion sensor.  

The motion sensor and the PCB are charged by a 9 V battery. The acquired values are automatically 

saved in the receiving device memory with the possibility to export the data in an accessible format for 

other software applications. 
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1 Úvod 

V současné době se pro zaznamenání pohybu zvěře používají stále častěji fotopasti. Toto zařízení dokáže 

při detekci pohybu pořídit i snímek, a jestliže je vybaveno GSM modulem, tak snímek může být během 

krátké chvíle doručen uživateli. Služba je ale placená, a proto vznikla tato bakalářská práce, jejímž cílem 

bylo zhotovit přístroj, který uživatele upozorní na přítomnost živočicha jiným a především bezplatným 

způsobem. 

V teoretické části jsou uvedeny nejčastěji používané možnosti pro snímání pohybu. Podrobněji je pak 

popsané PIR čidlo, které je využito i v této bakalářské práci. Podobné je to i s popisem dostupných 

bezdrátových technologii, kde je více vysvětlen princip technologie Bluetooth a její verze Bluetooth 

Low Energy. 

Praktická část je rozdělena na dvě části. V první části je popsán vývoj programu pro BLE112 a poté 

výroba desky plošného spoje, která se vsune do pohybového čidla. Ve druhé části je popsán vývoj 

aplikace pro Android. Úkolem aplikace je přijímat informace o detekci a následně pomocí grafické 

změny upozornit uživatele. 

Zhotovené zařízení by mělo sloužit ke sledování divoké zvěře. Své využití si však může najít, např. při 

sledování pohybu osob v otevřených či uzavřených prostorách.  
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2 Detekce živých tvorů v přírodě a bezdrátové technologie pro přenos dat. 

 

V této části budou popsány vhodné detektory pohybu a také různé problémy, které jsou spojeny 

s detekcí. Více pak bude rozebrána funkce PIR čidla, které je použito v této práci. 

 

2.1 Druhy pohybových čidel 

 

Detektory pohybu (často označované jako PIR – Passive Infrared Detector) nám slouží k oznámení, že 

ve sledovaném prostoru se začalo vyskytovat neznámé těleso. Ve většině případů pracují detektory 

pohybu na principu snímání pohybujícího se objektu o lidské teplotě. Samotný princip detekce funguje 

tak, že sledovaná oblast je rozdělena na několik úseků a v každém úseku je zvlášť měřena teplota. Pokud 

tedy dojde ke změně teploty mezi jednotlivými úseky, což nastane při přechodu z jednoho úseku do 

druhého, tak je zaregistrován pohyb. Z toho také lze dovodit, že nedojde k detekci tělesa, které se 

nepohybuje. Přesnější detekce je dosaženo, přechází-li osoba z jedné strany detektoru na druhou, než 

když se pohybuje přímo proti detektoru. Při tomto pohybu nedochází k tak početnému přechodu mezi 

jednotlivými úseky. Není tedy vhodné umístit senzor na chodbě tak, aby šel člověk nebo jiný nežádoucí 

objekt přímo proti čidlu, ale aby se pohyboval paralelně s čidlem. Vhodné umístění čidla je znázorněno 

na následujícím obrázku. [1] 

 

 

 

 

 

Obrázek 1- Vhodné umístění čidla [2] 

 

2.1.1  Základní rozdělení prostorových čidel 

 Aktivní čidla - aktivně zabezpečují sledovanou oblast. Nejčastěji pomocí záření nebo vlnění. 

Tento druh čidel využívá přímé transformace energie z měřeného objektu, a tak nepotřebují další zdroj 

elektrické energie. Dochází zde k převodu mechanické, tepelné nebo světelné energie na energii 

elektrickou. Tyto snímače jsou tedy samostatným zdrojem napětí, který funguje na principu určitého 

transformačního jevu. Mezi nejznámější jevy, které jsou v čidlech používány, patří, např. 

termoelektrický, fotoelektrický nebo piezoelektrický. [1] 

  Pasivní čidla - vlivem neelektrické veličiny dochází ke změně elektrických vlastností. Může 

zde dojít ke změně odporu, kapacity nebo indukčnosti. Pasivní čidla ke své funkci potřebují vnější zdroj 
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elektrické energie. V praxi  se nejčastěji setkáváme s těmito druhy detekce. U odporu se vlivem tepla 

začne měnit i jeho hodnota. Mechanickým posouváním jezdce u odporu se také mění jeho elektrický 

odpor. Jako snímač polohy může sloužit i cívka s posuvným jádrem, kde se posunem jádra v cívce mění 

její indukčnost. U kondenzátoru se kapacita bude měnit v závislosti na překrytí desek elektrod, nebo na 

jejich vzdálenosti. [1] 

 

2.1.2 Rozdělení druhů pohybových čidel dle jejich principu  

 Ultrazvukové čidlo (US): jedná se o aktivní druh čidla, které do prostoru vyzařuje energii, a 

odražené složky se poté zpracovávají a vyhodnocují. Čidla využívají část spektra mechanického vlnění, 

které lidské ucho není schopno zaznamenat. Princip spočívá ve změně kmitočtu odraženého signálu od 

detekovaného objektu. Vysílač vysílá konstantní signál a přijímač zachycuje signály, které se odráží 

zpět od překážek v prostoru. Po určité době ve sledovaném prostoru vznikne klidový stav a vyslaný 

signál má stejný tvar jako přijatý. Začne-li se v prostoru pohybovat cizí objekt, tak se změní část 

kmitočtu přijaté vlny a je vyvolán poplach. [1] [2] 

Zásady umístění:  

1) čidlo se umístí tak, aby se objekt pohyboval od něj nebo k němu.  

2) prostor musí být uzavřený. Detekovaný prostor nesmí přesahovat maximální dosah čidla, což bývá 

do 10m. 

3) ve sledovaném prostoru by nemělo docházet k častým změnám interiéru. To se týká nejčastěji skladů.  

4) čidlo musí být umístěné ve vhodné výšce, aby byl využitý co největší možný dosah čidla.  

 

 Mikrovlnné čidlo (MW): jedná se o aktivní čidlo, které je založeno na stejném principu jako 

ultrazvukové čidlo. Nevyužívá však ultrazvuku, ale elektromagnetické energie v pásmu 2,5 GHz. Oproti 

ultrazvukovému senzoru zabírá větší oblast, ale je více náchylné na elektrické rušení a je dražší. [1] [2] 

Zásady umístění:  

1) směr sledovaného objektu by měl vést k čidlu. 

2) nesmí se umístit v blízkosti velkých kovových předmětů, jelikož jejich povrch odráží vyslané vlny a 

ty pak mění svoje detekční vlastnosti. 

 

 

Obrázek 2: Princip mikrovlnného čidla [2] 
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 Duální čidlo: tento typ čidel využívá dva různé druhy detekce. Duální čidla vznikla z toho 

důvodu, že každá technologie pracuje na jiných fyzikálních principech a tím pádem je i jinak náchylná 

na různé druhy rušení. Použitím dvou vhodných senzorů dojde ke snížení počtu falešných poplachů. 

Čidlo oznámí poplach jen v případě, jsou-li aktivovány oba senzory. [1] 

Časté kombinace:  

1) PIR1 + MW 

2) PIR + US 

3) PIR + PIR kde každé čidlo hlídá určitou horizontální oblast  

   

 

 

       Obrázek 3: Princip duálního čidla [2] 

 Tlaková podložka: tento druh detekce se hodí na sledování velkých i malých zvířat. Detekční 

podložka je položena do místa, kde je největší předpoklad pohybu zvířete, tak aby byla zatížena vlastní 

vahou zvířete. Jako detekční prvek se používá tenzometr. [3] 

Typy tenzometrů:  

1) Odporový: vlivem pružných deformací což bývá tlak nebo tah se mění elektrický odpor. Odborněji 

se dá říci, že dojde ke změně geometrických rozměrů a krystalografické orientace, která se projeví 

změnou odporu.  

2) Kapacitní: detekční část se skládá ze dvou elektrod kondenzátoru. Při zatížení se změní velikost 

vzduchové mezery mezi elektrodami a tím dojde i ke změně kapacity.  

3) Piezoelektrický: detekce probíhá na základě piezoelektrického jevu, kde při deformaci materiálu 

dochází ke vzniku náboje, např. na povrchu křemenného krystalu.  

 

 Infračervená závora: tento snímač detekuje pohyb v případě, že dojde k přerušení paprsku, 

který je vysílán mezi vysílačem a přijímačem. U tohoto čidla může dojít k sepnutí i v případě, že se 

pohne rostlina nebo spadne do dráhy paprsku list. Kvůli velkému množství nepříznivých vlivů je 

vhodnější umístit závoru do uzavřených prostor. Naopak výhodou může být detekce různě velkých 

objektů. Toho se dosáhne umístěním dvou detektorů pod sebou v různých výškách. Pak už záleží na 

                                                      

1 Popis PIR v kapitole 2.1.3 
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individuálním nastavení, ve kterém bude definováno, co nastane, když sepne jedno z čidel nebo obě dvě.  

Nejčastěji se tento typ čidel používá v průmyslu, kde na výrobní lince udává např. počet vyrobených 

kusů. [3] 

 

 

Obrázek 4: Princip infračervené závory 

2.1.3 PIR čidlo 

Zkratka PIR je z anglického názvu „Passive Infrared Detector“. To v překladu znamená pasivní 

infračervený detektor. Tato čidla patří k těm nejpoužívanějším v oblasti prostorové ochrany, a to díky 

své jednoduchosti a nízké ceně. Nejsou zdrojem energie, nehrozí jejich vzájemné ovlivňování a mohou 

být umístěna tak, že se překrývají jejich aktivní i neaktivní detekční zóny. Jejich úkolem je sledovat 

změny elektromagnetického záření v infračerveném pásmu. Všechna tělesa, která mají teplotu větší jak 

absolutní nula (-273˚C), jsou zdrojem elektromagnetického záření. Jakmile si senzor získá stejnou 

teplotu jako jeho okolí, je schopný detekovat pohyb ve sledovaném prostoru. Čidlo má svoje zorné pole 

rozděleno na několik zón. Překročí-li sledovaný objekt více zón a současně se rapidně navýší hodnota 

infračerveného záření, čidlo sepne. [3] [4] 

 

Zásady umístění:  

1) směr snímaného objektu by měl být kolmý k vysílaným zónám. 

2) čidlo by mělo být umístěno na pevném podkladu. 

3) čidlo nesmí být namířeno na zdroje tepla nebo světelného záření. 

4) jejich služeb se nevyužívá v místnostech s podlahovým vytápěním. 

5) je možné použít více čidel, která se vzájemně překrývají. 
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Pyroelektrický jev: tak jako náboj může vzniknout deformací krystalické mřížky, tak může vznikat i 

působením tepla na PIR senzor. Je to vlastně schopnost materiálu vytvářet dočasně elektrický náboj při 

změně tepelného toku. Snímač je tvořen dvěma elektrodami, které vstřebávají tepelně indukované 

náboje. Můžeme si to představit jako kondenzátor, který je nabíjen teplem. Posledním krokem je zesílení 

signálu, jelikož změna napětí je minimální a obvod by ji nebyl schopen zaznamenat. [3] [4] 

 

Čočka: úkolem Fresnelovy čočky je nasměřovat infračervené paprsky, které jsou vyzařovány z objektu 

uvnitř detekované zóny, do PIR senzoru. Sledovaný prostor je rozdělen do detekčních zón. Počet 

detekčních zón je dán tvarem předsazené čočky. 

 

PIR senzor: tento senzor je základní součástkou pro PIR čidla. Je to polovodičová součástka, která je 

tvořena sloučeninou lithia a tantalu. PIR senzor je velmi citlivý na infračervené záření. Při dopadu záření 

na senzor je generován povrchový náboj. Jestliže se změní intenzita dopadajícího záření na povrch 

senzoru, tak se bude měnit i hodnota elektrického náboje. Uvnitř senzoru je zabudován citlivý FET 

tranzistor, který tyto změny náboje detekuje. PIR je schopen detekovat záření ve velkém vlnovém 

rozsahu. Lidské tělo ale vyzařuje elektromagnetické vlnění o délce zhruba 9 µm. Proto je před senzor 

umístěn filtr, který propouští záření v rozsahu od 8 do 15 µm. [3] [4] 

Obrázek 5: Blokové schéma PIR 
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Obrázek 6: PIR sensor [5] 

 

Zpracování signálu: na senzor dopadá v průběhu detekce infračervené záření, které je prezentováno 

spojitým signálem. Aby PIR čidlo plnilo správně svoji funkci, je důležité, aby byl analogový signál 

kvalitně zpracován. Zpracování signálu může probíhat dvěma způsoby: 

 

 Analogově: poplach je vyhlášen v případě, jestliže signál překročí určitou prahovou úroveň. 

Tento typ zpracování bývá ještě doplněn o čítač impulsů, který sleduje kolikrát a v jakém 

časovém rozmezí byla úroveň překročena. U této metody však dochází k falešným poplachům 

v důsledku prudké změny teploty.  

 

 Digitálně: u této metody je použito analogového signálu, který se nejdříve navzorkuje a poté je 

použito kvantování. Vyhodnocuje se zde nejen velikost signálu, ale také jeho polarita. Aby se 

zamezilo vzniku falešných poplachů, jsou použity různé filtry. [3] [4] 
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Obrázek 7: Generování impulsu při detekci pohybu 

Na obrázku 7 je možné vidět infračervené duální senzory, které jsou umístěny na ose, po které se 

pohybují dva pozorované objekty. Pod nimi je graf s dvěma průběhy, které znázorňují pohyb zleva 

doprava a obráceně. U červené osy děj probíhá tak, že objekt nejprve projde přes zónu, která je vytvořena 

levým (kladným) elementem, a poté so dostane do zorného pole druhého elementu, kde se začne 

indukovat náboj opačné polarity. Po chvíli dojde k ustálení teploty uvnitř pyroelektrického materiálu a 

tím nastane opět klidový stav. 

 

Relé: poslední součástkou, která uživatele informuje o detekci, je spínač. V našem případě je to relé, 

které je v klidovém stavu sepnuté a při detekci se rozepne.  

 

V této bakalářské práci je použit duální pasivní infračervený detektor typu LH – 901A od firmy HORN. 

 

2.2 Problematika detekce pohybu 

 

Při detekci pohybu mohou nastat situace, které jsou uživatelem vnímány jako chybové. Těmto případům 

lze předejít vhodným nastavením a umístěním detektoru. Jelikož detektory pohybu snímají objekty, 

které se přibližují teplotě lidského těla, bude se snižující se okolní teplotou klesat i citlivost detekce. 

Bude-li se teplota blížit k bodu mrazu, je možné, že detektor nebude schopen pohyb zaregistrovat. To 

ovšem neplatí pro detektory, které mají své hlavní využití ve venkovních prostorech. Další nevýhodou 

bývá nemožnost detekovat pohyb přes průhledné předměty. Není tedy možné detekovat pohyb za okny, 
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ale v tomto případě se jedná spíše o výhodu, protože čidlo bude hlídat pouze vnitřní prostory a nebude 

tak upozorňovat na pohyb mimo místnost či budovu. U levnějších detektorů je možné, avšak nestává se 

to velmi často, že bude detekovat pohyb záclon a proudícího vzduchu nad radiátorem, který je právě 

zahřátý na teplotu okolo 37 stupňů. Je tedy třeba dbát na správné umístění detektoru a takovým případům 

předejít. Detektory pohybu také nejsou schopny rozpoznat člověka od zvířete, a tak tedy vznikají 

problémy při sledování prostor s volným pohybem domácích zvířat. V takových případech je zapotřebí 

použít detektory, které jsou odolné vůči zvířatům.  

Při detekci zvířat ve volné přírodě, v našem případě tedy prasete divokého, bude umístění čidla a jeho 

zabezpečení taktéž důležité, jelikož divoká zvířata jsou velmi ostražitá. Zvláště u divokých prasat může 

nastat, že ze zvídavosti dojde k mechanickému poškození krytu čidla. Při detekci zvířat ve volné přírodě 

může nastat komplikace v podobě členitého terénu, a proto nemusí být možné zvíře detekovat. Jako 

další věc, kterou bychom mohli nazvat za klíčovou, je vzdálenost. Divoká zvěř se k námi pozorovanému 

místu může přibližovat v takové vzdálenosti, v jaké ji čidlo již není schopno zaregistrovat. Tomu lze 

předejít tak, že je čidlo umístěno na místa, kudy zvěř nejčastěji prochází. Mezi méně problematické 

parametry se dá zařadit pozorovací úhel. U této vlastnosti je možné, že čidlo nebude schopné detekovat 

živočichy menších rozměrů, avšak tento nedostatek lze v našem případě zanedbat.  

Jak už bylo zmíněno výše, senzor spíná na základě tepelné změny, která nastane v jeho zorném poli. Ne 

vždy tato změna musí být způsobena živým objektem. Často se v praxi totiž stává, že čidlo sepne na 

základě slunečního nebo jiného osvitu, popřípadě dalším nežádoucím vlivem je vítr. Svítí – li například 

slunce na čidlo, před kterým se nachází část stromu nebo keře, tak vlivem větru dojde k pohybu rostliny 

a teplo ze slunečního záření začne dopadat na různé úseky. A jak víme z předchozí definice, čidlo spíná 

právě tehdy, když dojde k tepelné změně mezi jednotlivými úseky.  

V oblasti, ve které probíhalo testování zhotoveného zařízení, se také v letním období pohybovalo velké 

množství turistů. Bylo tedy zapotřebí nasměrovat čidla tak, aby se dosáhlo co nejmenšího počtu 

falešných sepnutí vlivem procházejících turistů.  

Posledním nežádoucím faktorem, který negativně ovlivňuje senzor při detekci, je v zimních obdobích 

sníh. Pomineme-li možnost, že snímač bude zasypán sněhem, tak zde ještě může nastat sepnutí čidla 

v důsledku odrazu slunečního záření od sněhové pokrývky.  

Všechny uvedené nežádoucí vlivy se nepodaří nikdy úplně odstranit. Lze je však účinně eliminovat 

výběrem vhodného prostředí. [20] 
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2.3 Bezdrátové technologie 

 

Pro realizaci komunikace se senzorem sloužícímu k detekci živých tvorů v přírodě je v této práci využito 

bezdrátové technologie. Propojení pomocí kabelů se následně projevilo jako nevhodné, jelikož bylo 

zapotřebí překonat velkou vzdálenost, a tím vzrůstalo riziko mechanického poškození jak od samotné 

zvěře, tak od klimatických podmínek. Na základě výše uvedených poznatků se jeví jako nejvýhodnější 

použití bezdrátové technologie. V dnešní době se nabízí mnoho možností, jak realizovat bezdrátovou 

komunikaci. Mezi nejznámější typy bezdrátové technologie, která by se dala využít v oblasti detekce 

pohybu ve volné přírodě, patří technologie Bluetooth, Wi-fi nebo GPRS.  

  

2.4 Technologie Bluetooth 

 

Bluetooth je globální komunikační standard, který spojuje dohromady zařízení na určité vzdálenosti. 

Produkty, které používají Bluetooth, jako například hodinky nebo sluchátka, mají v sobě zabudovaný 

malý čip, Bluetooth rádio a software, který usnadňuje celkové propojení. Tato technologie byla vyvinuta 

k nahrazení sériové linky RS-232. Po velmi krátké době od svého vývoje našla technologie Bluetooth 

své uplatnění napříč informační a komunikační technologií. V současné době se s tímto komunikačním 

rozhraním můžeme nejčastěji setkat u mobilních telefonů, tabletů, osobních počítačů nebo u 

příslušenství, která s uvedenými věcmi dokáží spolupracovat. [7] 

 

2.4.1 Historie  

Technologie Bluetooth o sobě dala poprvé vědět v roce 1994, když zaměstnanci švédské firmy Ericsson 

představili návrh bezdrátové technologie umožňující komunikaci mezi dvěma zařízeními, která měla 

nahradit sériovou linku RS-232. Další významnou událostí bylo založení firmy BSIG  (Bluetooth 

Special Interest Group) jejímž cílem bylo vytvoření univerzálního standardu pro sítě typu WPAN. První 

oficiální specifikace byla vydána v červenci roku 1999 a verze měla označení 1.0. Všechny dosavadní 

verze jsou navrženy tak, že jsou schopny komunikovat i s verzemi, které byly vydány dříve. Pokud se 

však tyto dvě odlišné verze spárují, dojde k používání funkcí nižší verze.  

  

2.4.2 Technické specifikace 

Frekvenční pásmo  

Technologie Bluetooth využívá rádiových přenosů k výměně dat na krátké vzdálenosti. Jedním 

z nejdůležitějších parametrů pří návrhu této technologie bylo zajištění globální kompatibility, 

pracovního kmitočtového pásma. Proto tedy bylo rozhodnuto o použití ISM (Industrial Scientific 

Medical Band), což je volné pásmo, na které není nutné požadovat licenci, a hlavně proto se také využívá 
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v oblastech jako je průmysl, věda a lékařství. Pásmo ISM je využíváno v rozsahu od 2,465 do 2,4835 

GHz. Využívá se zde také metody FHSS, tedy metody kmitočtových skoků, která slouží k potlačení 

interference. Tato metoda funguje na takovém principu, že po odeslání nebo přijetí souboru se změní 

jeden přenosový kanál z celkových 79. Tento krok se provede 1600x na sekundu. Přesné pořadí 

frekvencí je dáno zařízením Master. Kvalita přenosu je zabezpečena tím, že rámce, které byly odeslány, 

ale nebyly potvrzeny, se odesílají znovu, ovšem na jiné nosné vlně. [8][9] 

 

Výkonnostní třídy 

Technologie Bluetooth se rozděluje do tří hlavních tříd. Kvalita těchto tříd se určuje podle maximálního 

výstupního výkonu a vysílací vzdálenosti. V mobilních telefonech se v současnosti využívá Class 2.  

Rozdělení jednotlivých tříd je uvedeno v následující tabulce. [8][10] 

 

Tabulka 1: Výkonové třídy 

Třída Vysílací dosah [m] Výstupní výkon [dBm] 

Class 1 100 20 (100 mW) 

Class 2 50 4 (2,5 mW) 

Class 3 10 0 (1 mW) 

 

Párování 

Párování je proces, který vznikl k tomu, aby se dvě zařízení mohla bezpečně a opakovaně spojit a mohlo 

mezi nimi docházet například k přenosu osobních dat. Proces je tedy zaměřen na vytvoření tajného 

sdílení mezi dvěma zařízeními Bluetooth a k tomu napomáhá síťový klíč. Tento síťový klíč napomáhá 

k ověření párujících se zařízení a následně je potřebný k rozkódování přenášených dat. Ve skutečnosti 

nejsou data rozšifrována jen pomoci síťového klíče, dočasný klíč pro rozšifrování je totiž tvořen síťovým 

klíčem a dále také náhodnými čísly, která se generují krátce před zahájením šifrované komunikace. 

Tento klíč pro rozšifrování je dále používám k rozšifrování komunikace v obou směrech přenosu. Klíč 

může být změněn kdykoliv během aktivního spojení a naopak bude zlikvidován ihned po přerušení.  

V současnosti je párování prováděno pomoci PIN kódu. Je možné provést párování i jinými 

nestandartními metodami, ale u toho je zapotřebí, aby oba použité přístroje byly vyrobeny ve stejné 

společnosti. V konečném důsledku je však výsledek všech metod stejný, protože dojde k vytvoření 

síťového klíče.  

Jestliže dvě zařízení vlastní stejný síťový klíč, je možné jej v pozdější době použít k opětovnému 

spárování. Při následném propojování tak velmi rychle zařízení poznají, že vlastní stejný síťový klíč, a 

to díky výměně čísel, která jsou k tomu určena. [8][10] 
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Topologie sítě 

Topologii lze vnímat jako určitý tvar nebo strukturu dané sítě. Na obr.1 je možné vidět rozdělení 

základních Bluetooth topologií. Hlavní roli v těchto topologiích hraje zařízení Master, tedy řídící 

zařízení a druhým, tedy podřízeným zařízením je Slave. Zařízení Master řídí komunikaci a je možné  

 

jím spravovat i více zařízení typu Slave. Zařízení mezi sebou mohou tvořit spojení bod – bod nebo 

například bod – více bodů. Sítě, které sdílejí svůj fyzický kanál, se nazývají pico-net. Pokud je topologie 

tvořena několika piko sítěmi, pak se jedná o rozprostřenou síť neboli scatternet. Zařízením je dovoleno 

se kdykoliv připojit nebo odpojit. V jedné pikosíti se může nacházet celkem 8 zařízení. Nejčastěji je to 

tedy 1 master a 7 slave.  Zařízení slave komunikuje s okolím vždy jen přes master. [8] [9][10] 

 

Formát paketu 

V technologii Bluetooth jsou na fyzické vrstvě definovány dva základní pakety: 

 

 Paket pro přenos dat v základním módu BR (Basic Rate) 

 Paket pro přenos dat v rozšířeném módu EDR (Enhanced Data Rate) 

 

Oba z těchto formátů v sobě obsahují pole přístupového kódu, záhlaví a uživatelská data. Paket EDR je 

ale rozšířen o synchronizační pole, zápatí a ochranný interval.  

Paket pro přenos dat v základním módu je závislý na určitém typu paketu. U každé logické operace je 

možné definovat až 15 různých typů paketu. V paketu se tedy může vyskytovat: 

 

 zkrácený přístupový kód 

 záhlaví paketu a přístupový kód 

 záhlaví paketu, přístupový kód a uživatelská data 

 

Obrázek 8: Topologie sítí v technologii Bluetooth [9] 
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Délka přístupového kódu může být 68 nebo 72 bitů. Záhlaví paketu má délku 54 bitů a jsou v něm 

obsaženy řídící informace. Paket je pokaždé modulován pomocí GFSK (Gaussian Frequency Shift 

Keying). Při přenosu se vždy jako první vysílá nejméně významný bit a to je bit LSB ( Least Significant 

Bit). 

Druhým typem je poté paket rozšířeného módu. Tento mód umožňuje v závislosti na změně paketu 

navýšit přenosovou rychlost a zároveň s tím snížit spotřebu energie. Přístupový kód i záhlaví jsou 

modulovány stejně jako v předchozím případě, ale v poli TYPE je uložena informace o změně modulace. 

Je-li tedy mód EDR aktivní, tak pomocí ochranného intervalu, který je vložen v záhlaví, se změní 

schéma fyzické vrstvy na modulaci π/4-DQPSK (π/4 rotated Differential Quaternery Phase Shift 

Keying) pro rychlost 2 Mbit/s nebo 8DPSK (8 phase Differential Phase Shift Keying) pro rychlost 3 

Mbit/s. [8] [9][10] 

    

2.4.3 Vývoj  

Rozvoj Blueutooth technologie je úzce spjat se vznikem firmy BSIG v roce 1998. První verze Bluetooth 

nesla pojmenování 1.0. Ještě téhož roku však vyšly zdokonalené verze 1.0a a 1.0b. V těchto verzích byl 

již uveden celkový popis systému. Obě verze však obsahovaly celou řadu malých či velkých chyb, které 

znemožňovaly kompatibilitu s výrobky jiných firem nebo nedokázaly s určitostí přiřadit role Master a 

Slave.  

Až v roce 2001, tedy přišla verze 1.1, která opravila většinu chyb a bylo ji tak možné použít i ke 

komerčním účelům. V roce 2002 byla také tato verze přijata jako standard IEEE 802.15. V této verzi 

přibyla oproti předchozím například podpora nešifrovaných kanálů indikace signálu RSSI.  

V roce 2003 tedy konkrétně v listopadu byla představena verze 1.2. Tato verze byla zpětně kompatibilní 

s předchozí verzí a přinesla mimo jiné řadu změn. Mezi novinky se zařadila funkce FCS (Fast 

Connection Setup), která měla za úkol rychle navázat spojení. Dále se vytvořila funkce AFH (Adaptive 

Frequency Hopping), která sloužila jako ochrana proti rušení. U této verze měla přenosová rychlost 

dosahovat necelých 780 kbit/s. Posledním vylepšením, které stojí za to zmínit, bylo zvýšení kvality 

audio signálu. 

Rok 2004 byl významný z důvodu uvedení verze 2.0, která obsahovala funkci EDR. Tato verze byla 

opět zpětně kompatibilní s předchozím vydáním 1.2. Funkce EDR (Enhanced Data Rate) s sebou 

přinesla navýšení přenosové rychlosti. Z počátku se předpokládalo, že přenosová rychlost dosáhne až 3 

Mbit/s. Ovšem v praxi to bylo pouze 2,1 Mbit/s. EDR využívá GPSK a PSK modulaci. Kromě navýšení 

přenosové rychlosti se u této verze také výrazně snížila spotřeba. 

Organizace BSIG vyvinula další verzi 26. července roku 2007. Jednalo se o verzi 2.1. V tomto vydání 

byla použita nová funkce, která nesla název SSP (Secure Simple Pairing). Tato funkce zvyšuje 

bezpečnost komunikace mezi jednotlivými uživateli a zároveň usnadňuje párování pomoci funkce EIR 
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(Extended Inquiry Response). Ta zajišťuje větší množství informací při vyhledávání a je tak dosaženo 

lepšího rozřazení před samotným párováním, což také vede úspoře energie. 

Verze 3.0, která byla obohacena o funkci HS (high Speed), byla představena na jaře roku 2009. 

Technologie Bluetooth však v této verzi slouží pouze k navázání samotného spojení. Díky funkci HS je 

možné dosáhnout rychlosti přenosu dat až 27 Mbit/s. Tato rychlost je ovšem jen teoretická a je potřeba 

zdůraznit, že přenos neprobíhá pomocí technologie Bluetooth, ale v této verzi je realizován pomocí Wi-

fi. Wi-fi je zde používáno pro přenos souboru s větší velikostí. Technologie Bluetooth je pak použita u 

menších souborů, aby bylo dosaženo větší úspory energie.  

Převratná verze 4.0 byla představena v červenci roku 2010. Tato verze již nenavazovala na předchozí 

trend, který spočíval v navyšování přenosové rychlosti. V této verzi byla představena funkce BLE 

(Bluetooth Low Energy), která výrazně snižovala nároky na spotřebu energie. Kvůli tomu byla také 

poznamenána přenosová rychlost, která klesla na 1 Mbit/s. Bluetooth zde opět sloužilo jen k přenosu 

malých souborů. Pokud tedy bylo zapotřebí přenést soubor větších rozměrů, musela být použita Wi-fi, 

která disponovala větší rychlostí.  

V prosinci roku 2013 byla vydána verze 4.1. V tomto období byla na vzestupu jak technologie Bluetooth, 

tak 4G LTE a hrozilo, že se tyto dvě technologie budou vzájemně omezovat a snižovat tak i životnost 

baterie. Problém se vyřešil tím, že 4G si samo automaticky měnilo signál, a tak mohly obě technologie 

bez problémů pracovat na plný výkon. Další novinkou byla optimalizace spojení, která přispěla také 

k úspoře energie. Vývojáři si totiž mohli sami nastavit, v jaké frekvenci se zařízení pokusí znovu navázat 

spojení s příslušenstvím, které se ztratilo z dosahu. V poslední řadě došlo také na zrychlení přenosu. 

Zařízení, která využívají Bluetooth 4.1 se totiž mohou chovat jako hub a zároveň být spojený s jiným 

hub zařízením. V praxi to znamená, že chytré hodinky se nemusí ptát telefonu na data z hrudního pásu, 

ale hodinky mohou samy komunikovat s hrudním pásem a posléze zpracovaná data zašlou do telefonu 

což opět vede k úspoře energie. Neboli jedno zařízení může být jak master tak i slave.  

Verze, která je v této době nejnovější, nese označení 4.2 a byla vydána v prosinci roku 2014. Jednou 

z novinek bylo upravení LE (Low Energy) paketů. Velikost datového paketu, který se přenášel 

prostřednictvím Bluetooth, se zvětšil z původních 27 bitů na 251 bitů, a tak je možné přenést větší 

množství dat. Další novinkou bylo vylepšení funkce Internet of things neboli „Internet věci“. Tato 

funkce může být chápána jako síť zařízení, která jsou propojena s internetem. Propojení by mělo být 

realizováno bezdrátově a mělo by být schopné komunikovat s ostatními zařízeními bez aktivní účasti 

člověka. V praktickém životě si lze Internet věcí představit například v domácnosti. V kuchyni bude 

probíhat komunikace mezi lednicí a kuchyňským sporákem. Lednice bude poskytovat informace o 

produktech, které jsou v ní obsaženy, a sporák pak uživateli navrhne recept. Celý tento systém prochází 

velkým rozvojem, a tak je možné, že tato funkce bude zneužívána, protože data budou ukládána na 

veřejné servery, a i když budou chráněna heslem, mohou obsahovat citlivé informace o uživatelském 

nastavení a zabezpečení domácnosti, které mohou být zneužity. Bluetooth také přišlo s protokolem 
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6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) a společně s tím i s protokolem 

IPv6, který je schopen komunikovat s ostatními zařízeními přes profil IPSP (Internet Protocol Support 

Profile).[8] [9][10] 

 

2.4.4 Bluetooth Low Energy 

Technologie BLE (Bluetooth Low Energy), která je zahrnuta ve verzi Bluetooth 4.0 je považována jako 

jedna z nejmodernějších technologií tohoto druhu. Mezi její hlavní výhody patří velmi nízká spotřeba 

energie. Zařízení je schopné fungovat na malé mincové CR 2032 baterii až několik měsíců nebo roků. 

Mezi další výhody patří malá velikost, nízké pořizovací náklady a dosah až 100m, což je pro většinu 

aplikací více než dostačující, a poměrně snadná obsluha. Díky těmto vlastnostem si zařízení nachází své 

využití v oblastech zdravotnictví, fitness nebo automobilové dopravy. [8][10] 

Stejně jako u předchozí verze Bluetooth pracuje i LE na frekvenci 2,4 GHz. Toto pásmo je globálně 

bezlicenční a je využíváno i jinými bezdrátovými technologiemi. Rozdíl mezi předchozí verzí a tou 

současnou je, že předtím bylo využíváno 79 kanálů a LE používá jen 40. Každý z kanálů má šířku pásma 

1 MHz. Aby se zabránilo vzniku nežádoucího šumu, dochází u Bluetooth k přeskoku na jiný kanál 

přibližně 1600x za 1s. Takže i když se na nějakém kanálu vyskytne šum, další přenos stejně probíhá na 

jiném kanálu, kde už šum být nemusí. Tato technologie se nazývá Frequency Hopping neboli frekvenční 

skok.  

LE bývá často nazývána jako „ převážně vypnutá“ technologie. To znamená, že zařízení s touto 

technologií zasílají data jen příležitostně a po zbytek času jsou přepnuta do klidového režimu. Například 

při měření srdečního tepu nám budou data zaslána v intervalu po jedné hodině nebo při měření teploty 

budeme upozorněni, až když teplota překročí určitou mez. To zajistí, že doba cyklu, kdy je zařízení 

zapnuto a poté opět vypnuto, se takřka blíží nule, a tedy zařízení se spíná pouze v případě, že nastane 

předem specifikovaná událost. [8][10] 

LE trvá mnohem méně času vytvořit spojení než starším verzím BR nebo EDR. To je způsobeno tím, 

že LE používá pouze 3 kanály, které jsou určeny k vytvoření spojení a v opačném případě u BR/EDR 

je používáno 32 kanálů. Jelikož mají BR/EDR více kanálů, trvá jim delší dobu proskenovat všechny 

dostupné kanály a vytvořit spojení. Normální spojení u BR/EDR trvá zhruba 20 milisekund zatím co u 

LE je doba spojení 3 milisekundy, protože zařízení má pouze 3 kanály. Díky rychlému spojení může 

zařízení poslat data v okamžiku, kdy to právě potřebuje a poté se opět odpojit. Celá tato operace může 

trvat přibližně 3 až 4 milisekundy. Zařízení se může samo vypnout a poté obnovit spojení až v případě, 

kdy potřebuje znovu přenést data. 

LE může omezit některé ze svých hlavních funkcí, a tak je možné nabídnout služby široké škále 

zájemců. Tím, že jsou nepotřebné funkce omezeny nebo úplně vypnuty, dosahuje zařízení nižší 

spotřeby. [8][10] 
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Uvedení několika funkcí, které je možno redukovat:  

 Vysílač / Přijímač: Je možné nastavit zařízení tak, aby signál jen vysílalo nebo přijímalo. 

 Vypnutí podpory hlasových přenosů: LE bylo vyvinuto především pro zařízení, která 

v nepravidelných intervalech zasílají krátká data. Což neplatí u headsetů, kde probíhá kontinuální 

přenášení hovoru.  

 Přepínaní mezi Master / Slave: Zařízení nepodporuje přepínání mezi těmito dvěma rolemi. Přístroj 

má tedy svoji roli pevně stanovenou už na začátku přenosu.  

 

Milióny zařízení v dnešní době pracují ještě na technologiích BR nebo EDR. Technologie LE je 

navržena takovým způsobem, že zařízení s duálním režimem, která fungují na Bluetooth 4.0, jsou zpětně 

kompatibilní s již existujícími zařízeními. To znamená, že další generace tabletů, počítačů nebo 

mobilních telefonů může podstoupit upgrade na Bluetooth 4.0, aniž by se nějakým způsobem porušila 

jejich současná kompatibilita. Jednou se tedy zařízení budou moci upgradovat na Bluetooth 4.0 a budou 

schopna komunikovat se zařízeními LE. 

Shrnutí všech klíčových vlastností LE je uvedeno v následující tabulce. [8][10] 

 

Tabulka 2: Seznam klíčových vlastností technologie LE 

Frekvenční rozsah 2,4 GHz 

Počet kanálů a jejich rozsah 40 kanálů s rozsahem 2 MHz pro každý kanál 

Předem určené kanály 
3 kanály určené pro vyhledávání a párování 

37 kanálů určených pro přenos dat 

Předpokládaný dosah Od 30 m až do 100 m 

Maximální velikost paketu 27 bytů 

Maximální rychlost přenosu 305 kb/s 

Topologie Architektura Master / Slave 

Doba připojení Do 2,5 ms 

Zvukový kanál Není podporován 

 

2.5 Bluetooth low energy + Android 

 

Od Androidu 5.0 se může telefon chovat jako BLE zařízení. Pro komunikaci mezi Androidem a BLE se 

využívá speciálního profilu GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Každé zařízení může 

používat více GATT profilů pro komunikaci s různými přístroji. Při komunikaci se zařízením BLE jsou 



17 

 

vysílány krátké zprávy neboli atributy. Tyto atributy jsou charakterizovány unikátním 128 bit 

identifikátorem, který má označení UUID (Universally Unique IDentifier). Atribut může být představen 

jako služba nebo charakteristika. 

 Profil – profil se používá k popisu zařízení a toho, jak se zařízení chová. Také popisuje data, která 

zařízení poskytuje. Data jsou popisována pomocí služeb. Může být použita jedna nebo více služeb 

v závislosti na použitém profilu. Například u měření srdeční frekvence je specifikováno, že se mají 

provést tyto služby: 

- Služba srdeční frekvence 

- Služba informace o zařízení 

Profilové specifikace mohou také definovat požadavky na zabezpečení nebo připojovací parametry. 

 Služba – služby popisují, jaký typ dat je poskytován, jak mohou být zpřístupněny a jaké bezpečnostní 

požadavky jsou na ně kladeny. Služba je sdružení jedné nebo více charakteristik. Služby jsou zde od 

toho, aby nám říkaly, co má charakteristika dělat. Služby nepopisují, jak se má zařízení např. připojit, 

ale popisují, jak se má charakteristika chovat při určité operaci.  

 Charakteristika –  slouží k zobrazení aktuálně získávaných dat. Je to typ atributu, který obsahuje 

jednu hodnotu a je značen pomoci UUID. Při spolupráci BLE s hodinkami může být hodnota např. 

čas. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Struktura BLE profilu 

 

 

 

2.5.1 Použití 

Nejčastějšími zařízeními, která používají technologii Bluetooth, jsou chytré mobilní telefony. Výkon 

současných chytrých telefonů je na úrovni počítačů, a tak nehrozí problémy se sběrem a zpracováním 

dat. Nejnovější zařízení jsou vybavena verzí 4.0 a umožňují tedy komunikaci, jak s novými, tak staršími 

typy příslušenství.  

Nejčastější využití Bluetooth je následující: 
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 V automobilové dopravě slouží k propojení hands-free sad, v budoucnu k monitorování 

zdravotního stavu řidiče. 

 Přenos souboru mezi počítačem nebo tablety. 

 Ve zdravotnictví slouží Bluetooth ke sběru dat ze senzorů, které pozorují tep, tlak, počet kroků. 

 Sledování vzdálenosti, kde sledovaným objektem může být člověk nebo zvíře. Pokud sledovaný 

objekt překoná určitou vzdálenost, může se například spustit alarm.  

 V současné době se rozrůstá počet domácností, které využívají chytré žárovky, ledničky, 

televize, nebo například zámky u dveří a všechny tyto věci jsou schopné komunikovat 

s mobilním telefonem a je možné je ovládat. 

 

2.6 Technologie Wi-fi 

 

V současné době je technologie Wi-fi nejrozšířenější bezdrátovou technologií a pro běžného uživatele i 

nejdostupnější. Pro většinu z nás Wi-fi představuje nedílnou součást života, avšak její historie je velmi 

mladá, jelikož první zmínky pochází z roku 1997. Ovšem kořeny technologie Wi-fi sahají až do roku 

1942. Kdy si hudební skladatel George Antheil a herečka Hedy Lamarr, nechali patentovat standard na 

principu rozprostřeného spektra. Tuto technologii využívali Němci pro navádění vojenských torpéd. 

[11][12] 

Technologie Wi-fi umožňuje vzájemnou výměnu dat mezi uživateli, nebo bezdrátové připojení 

k internetu. Každá bezdrátová síť musí mít od státu udělenou licenci, aby mohla vysílat na určitém 

pásmu. Takové pásmo se nazývá licencované a jsou za něj vybírány vysoké poplatky. A to z toho 

důvodu, že není nekonečné množství frekvenčních pásem. Kvůli tomu se vytvořilo bezlicenční pásmo 

ISM (Industrial, Scientific,Medical), které bylo provozováno na frekvenci 2,4GH. Dle zkratky lze 

usoudit, že toto pásmo bylo původně určeno pro průmyslové, vědecké a zdravotní obory. Později se 

však do této skupiny přidaly i jiné volné frekvence.  

Název Wi-fi původně neměl mít žádný význam, ale později se stal zkratkou slov Wireless fidelity, tedy 

bezdrátová věrnost.  Samotná zkratka byla vytvořena firmou WECA (Wireless Ethernet Compatibility 

Aliance), tato společnost sdružuje výrobce bezdrátové technologie tak, aby byla zaručena kompatibilita.  

Wi-fi síť je většinou realizována pomocí routeru, který v sobě obsahuje funkci AP (Access Point). 

Takový router je většinou vybaven portem WAN (Wide Area Network), několika ethernetovými porty 

a převážně jednou nebo dvěma anténami. WAN zástrčka je od ethernetové oddělena z toho důvodu, aby 

bylo možné spojení mezi dvěma různými sítěmi. AP tvoří základní prvek ve Wi-fi síti. Je přes ně totiž 

možné data přijímat nebo posílat k dalšímu zpracování. [11][12] 
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Obrázek 10: Ukázka struktury AP [13] 

Wi-fi síť může být realizována dvěma způsoby. Záleží na počtu a rozmístění přístrojů. Pokud chceme 

na krátkou dobu vytvořit síť, poslouží k tomuto účelu režim Ad-Hoc. Vytvoření této sítě je snadné a 

komunikace rychlá. Nevýhodu pak představuje malý dosah. Síť je vytvořena jedním zařízením, které se 

prezentuje zároveň jako AP. Ostatní zařízení se na tuto síť mohou připojit a vzájemně spolu 

komunikovat. Jedná se o komunikaci peer to peer, neboli zařízení, která spolu komunikují, jsou si rovna. 

Chceme-li však vytvořit síť, která by měla pokrýt větší prostor a propojit více počítačů, je vhodné 

vytvořit tzv. infrastrukturní síť. V této struktuře je používán AP, díky kterému počítače komunikují přes 

přístupový bod a nemusí tak komunikovat přímo mezi sebou. Každému zařízení tedy stačí, aby ve svém 

dosahu mělo alespoň jeden přístupový bod, který informaci přenese dále. Tato síť je z hlediska správy 

a konfigurace jednodušší. [11][12][13] 

 

2.7 Technologie GPRS 

 

GPRS (General Packet Radio Systém) je v této době jednou z nejmodernějších technologií, která 

k přenosu dat využívá síťě GSM (Global Systém for Mobile communications). GSM je síť určená pro 

mobilní telefony a pracuje na frekvencích 900-1800 MHz. 

U této technologie probíhá přenos dat na základě přepojování paketů. Jednou z novinek, kterou tento 

přenos přinesl, je, že přenosová kapacita je dostupná pro všechny uživatele zároveň, a to s sebou přináší 

i řadu výhod. První výhoda spočívá v tom, že je možné maximálně využít přenosové kapacity u osob, 

které potřebují v určitý čas svá data přenášet. Což je zásadní změna oproti předchozí verzi, která 

pracovala na principu přepojování okruhů. V tomto případě totiž byla uživateli přidělena přenosová 

kapacita, o kterou si požádal, ale už se neřešilo, zda je efektivně využívána. Další výhoda, která přišla 

s technologií GPRS, byla cena. Cena se totiž začala odvíjet od množství přenesených dat a nikoliv od 

doby spojení.  
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Aby se tento typ připojení mohl používat, je zapotřebí koncové zařízení, které je schopné přijímat data 

přes GPRS ať už prostřednictvím mobilního zařízení, modemu nebo jiných přístrojů využívajících SIM 

kartu. [14][16] 

 

Zařízení využívající službu GPRS se dělí na následující třídy: 

 A – tato třída umožnuje využívat jak GPRS přenosu, tak hlasového přenosu. Obě služby jsou 

ovládány nezávisle na sobě. Touto třídou by měla být vybavena již většina současných 

smartphonů. 

 B – tato služba umožnuje buď datový, nebo hlasový přenos. Služby se mohou automaticky 

přepínat. Je tak například možné během hovoru přerušit datový přenos a po skončení s ním opět 

pokračovat.  

 C – poslední možnost je určena pouze pro GPRS přenos. Z takového zařízení nelze telefonovat. 

Je tedy nutno použít jen GPRS moduly. Jedním ze zařízení, které využívá tuto funkci je fotopast, 

která může sloužit k zasílání fotografií nebo videa. [20][14] 

 

Přenosová rychlost 

GPRS při své funkci nemění frekvenční rozsahy, které využívá síť GSM a snaží se současně využívat 

co nejvíce ze svých 8 slotů. Jestliže chceme určit maximální teoretickou přenosovou rychlost, 

vycházíme ze standardu GSM. Každému slotu je přidělena přenosová rychlost 33,8 kbit/s. Od této 

hodnoty se pak musí odečíst část signálu, která je potřebná pro správné fungování sítě, např. zjišťování 

kvality signálu, kódování dat nebo ochranu proti chybám. Po této úpravě se dostaneme na rychlost 22,8 

kbit/s. U standartních přenosů nakonec dochází ještě k poklesu o 13,2 kbit/s, a to z důvodu větší 

spolehlivosti přenosu. V sítích GPRS je možné pracovat i s rychlostí 22,8 kbit/s, ale musí se omezit 

počet bitů, které jsou potřebné k zajištění přenosu. Záleží zde však na podmínkách, které přenos mohou 

ovlivnit. Jsou-li podmínky ideální, tak se k zajištění přenosu využívá jen minimálního množství bitů a 

naopak při špatném šíření signálu se množství bitů zvyšuje. [15] 

Od této rychlosti se poté odvozuje způsob kódování. Specifikovány jsou čtyři systémy kódování, které 

nesou označení CS (Coding Schedule). Přehled kódových schémat je uveden v tabulce 4. 
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Tabulka 3: Přehled kódovacích schémat 

 

Všechny zmíněné technologie mají své klady i zápory, avšak v případě této práce hrála hlavní roly 

výdrž, cena a také vysílací vzdálenost. Z těchto tří možností tak nejlépe obstálo Bluetooth. Spotřeba při 

maximálním výkonu byla u Wi-fi modulu 400mA a na druhé straně u Bluetooth pouhých 36mA. Dalším 

důvodem proč zvolit Bluetooth modul byla cena.  Modul WF 121 je možné pořídit za 700 Kč kdežto 

BLE 112 stojí pouze 290 Kč. 

 

  

Třída Přenosová rychlost 

CS-1 9,05 kbit/s 

CS-2 13,4 kbit/s 

CS-3 15,6 kbit/s 

CS-4 21,4 kbit/s 
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3 Návrh a realizace funkční bezdrátové sítě zařízení pro detekci větších 

živočichů v přírodě. 

 

Jednotlivé etapy postupu jsou znázorněny na obrázku  

3.1 Výběr senzoru pro detekci přítomnosti zvěře 

 

Sledovaným objektem je divoká zvěř. Pro detekci byl vybrán PIR senzor. Komerčně dostupné PIR 

senzory jsou konstruovány pro detekci přítomnosti osob. Jejich povrchová tělesná teplota je do  37˚C. 

Povrchová tělesná teplota divoké zvěře, například prasete divokého se pohybuje v rozmezí od 37 do 

40˚C. Vzhledem k tomu, že je teplota vyšší než v případě lidského těla, je zřejmé, že PIR senzor je 

schopen zvěř detekovat. Čidlo bylo namířeno do místa, kde se předpokládal výskyt zvěře. Při testování 

této bakalářské práce bude čidlo umístěno ve výšce 40 cm nad zemí. V době kdy byl experiment 

prováděn, se v přírodě vyskytovala divoká prasata ve staří 1 roku. V tomto období je výška prasete 

přibližně 60cm. Při této výšce bude možné detekovat i zvíře menšího vzrůstu, které se bude nacházet 

v bezprostřední blízkosti čidla.  

K detekci bylo vybráno duální infrapasivní pohybové čidlo LH – 901A. 

 

 

Tabulka 4: Technické specifikace PIR [6] 

Napájecí napětí 9 – 16 V 

Pracovní proud ≤ 20 mA 

Provozní teplota -10˚C až + 50˚C 

Doporučená výška pro instalaci 2.2 m 

Maximální vzdálenost pro detekci 12 m 

Pozorovací úhel 110˚ 

Výstup N.C. relé 

Rozměry (v*š*h)mm 107*52*36,5 mm 

Sledovaný 
objekt

Zaznamenání 
pohybu

Přenos 
informace 

bezdrátovou 
komunikací.

Příjem dat v 
Android 
zařízení

Notifikace + 
uložení 

naměřených dat

Obrázek 11 : Postup při realizaci zařízení 
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Na obrázku 8 můžeme vidět zorný úhel použitého PIR čidla a rozdělení do jednotlivých zón. Maximální 

dosah PIR čidla je podle technických specifikací 12 m. Tento dosah je však možný jen v případě, že 

umístíme čidlo do výšky 2.2 m, jak udává výrobce. V této práci je hlavním cílem detekovat pohyb 

divokých prasat. Ta dosahují menší výšky než 2.2 m, a proto se musí upravit výška umístěného čidla a 

tím se změní i maximální dosah.  

 

 

Obrázek 12: Maximální dosah a zorné pole PIR čidla [6] 

 

3.2 Výběr bezdrátové technologie pro realizaci přenosu dat 

  

Na začátku bakalářské práce bylo zapotřebí vybrat vhodný bezdrátový modul, který poslouží této práci. 

Bylo možné vybrat z Bluetooth nebo Wi-fi modulu. Muselo tedy proběhnout vyhodnocení, které 

ukázalo, jaké zařízení bude pro realizaci cíle bakalářské práce nejlepší. Při výběru se kladly nároky na 

cenu, dosah a spotřebu zařízení. Zmíněné parametry byly až na jeden velmi podobné. Rozhodujícím se 

tak stala spotřeba, která u Wi-fi modulu byla 400 mA a u Bluetooth 36 mA. Zvolený modul byl od firmy 

Bluegiga a nese označení BLE112. 
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Tabulka 5: Porovnání modulů 

Zařízení  Cena Maximální Spotřeba Dosah 

BLE112 291 Kč 36 mA ± 100 m 

WF121 702 Kč 400 mA ± 100 m 

3.3 Návrh a realizace hardware 

 

Na vývojovém kitu DKBLE112 byla ověřena správná funkčnost programu. Bylo tedy na řadě upravit 

velikost desky tak, aby se mohla umístit do pouzdra PIR čidla. Úkolem bylo vytvořit jednovrstvou DPS, 

která se pouze zasune do svorkovnice PIR čidla.  

 

 

Obrázek 13 : Označení svorkovnice PIR čidla 

  

Jako první byla v domácích podmínkách vyrobena zmenšená verze, která obsahovala všechny piny i ty, 

které nebyly využity. Proto nebylo možné dosáhnout pouze na jednovrstvé DPS požadované velikosti. 

Nicméně tato DPS posloužila pouze jako testovací modul. 

Na desce byly napájeny pinheady, které byly připojeny ke všem použitelným vstupním a výstupním 

pinům BLE112 čipu. Dále bylo nutné použít DC/DC měniče LE33. Jako zdroj pro DPS byla použita 

baterie 12V, která sloužila jak k napájení BLE112, tak PIR čidla. Poslední důležitou součástkou byl 

programovací konektor, přes který se nahrála vytvořená aplikace do BLE112 čipu.  

Pro návrh desky byl použit software CadSoft Eagle. Tento software je volně dostupný editor plošných 

spojů, ve kterém lze jednoduše navrhnout obvodové schéma a poté samotný plošný spoj. Návrh desky 

proběhl v Eaglu 7.2.0, jehož volně šiřitelná verze má omezení například jen ve velikosti DPS.  
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Obrázek 14: Testovací model BLE112 

Poté co byla vyrobena funkční testovací verze, bylo třeba vyrobit již finální DPS, která se díky svým 

rozměrům vejde i do schránky PIR čidla. Základním předpokladem pro co nejmenší velikost DPS bylo 

odstranění všech nepotřebných cest. Po úpravě tak byly využity jen piny AVDD, DVDD, GND, které 

slouží k napájení desky. Dále bylo nutné zanechat porty P2_1, P2_2 a Reset, které jsou potřebné 

k nahrání softwaru a poslední využitý pin byl P0_0, který přivádí signál z pohybového čidla. 

  

 

Obrázek 15: Upravené zapojení BLE112 [19] 

 

Oproti testovacímu modulu zde bylo ušetřeno hodně místa odebráním nepotřebných cest. Na zmenšenou 

DPS však bylo navíc přidáno resetovací tlačítko a několik odporů s hodnotou 0 Ω, které posloužily jako 



26 

 

most pro vedení dalších cest. Nutné také bylo přidání PNP tranzistoru, jehož důležitost bude popsána 

později.  

Deska byla dle zadaných požadavků navržena jako jednostranná. Většina součástek je umístěna z horní 

strany. To proto, že kvůli vetší úspoře místa bylo vhodnější použít SMD pouzdra. Na horní straně tedy 

můžeme vidět kondenzátory, odpory, tranzistor, LE33 měnič, programovací konektor, resetovací 

tlačítko a modul BLE112, který musí být namířen do prostoru směrem k přijímači, aby nedocházelo ke 

stínění signálu. Ze spodní strany jsou pak umístěny oboustranné pinheady, které se zasunou do 

svorkovnice PIR čidla a poslouží k jeho napájení. Po dokončení návrhu měla DPS rozměry 35x46 mm. 

Schéma elektrického zapojení DPS je k nalezení v příloze č. 1. 

 

 

Obrázek 16: Minimalizovaná DPS pro BLE112 

 

Jak již bylo zmíněno výše, bylo zapotřebí použít tranzistoru PNP. Jelikož použité PIR čidlo mělo 

výstupní relé ALARM v klidovém stavu sepnuté, nastala situace, že při zaznamenání pohybu se výstupní 

relé rozepnulo a do BLE112 tak nešel žádný signál. Muselo se tedy pár sekund počkat a poté, co relé 

bylo opět v klidovém stavu a sepnuté, se teprve vyslal zpožděný signál o detekci. Zpožděný signál to 

byl z toho důvodu, že PIR čidlo již bylo v klidu a pohyb nezaznamenávalo.  

PNP tranzistor má v tomto případě za úkol invertovat signál získaný na výstupu relé. V případě že není 

detekován předmět, relé je sepnuté a udržuje bázi tranzistoru na stejném potenciálu, jako má emitor. 
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Tranzistor je proto zavřený. Pokud je detekována překážka, je relé rozepnuté. Báze tranzistoru je spojená 

se zemí rezistorem R1 a protékající proud otevírá tranzistor. 

 

 

Obrázek 17: Invertování signálu pomoci PNP tranzistoru 

Výsledná DPS byla vyrobena firmou GM Electronic. Poté bylo zapotřebí DPS osadit součástkami a 

otestovat její funkčnost spolu s PIR čidlem v reálných přírodních podmínkách.  

 

 

Obrázek 18: Výroba a osazení DPS 
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Posledním krokem bylo zasunout osazenou DPS do svorkovnice PIR čidla. Zkompletovaný obvod se 

poté vložil do schránky PIR čidla, a tak bylo zařízení připraveno k testování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Propojení redukce s čidlem 

 

3.4 Bluetooth Low Energy modul BLE112 

  

BLE112 je modul pro bezdrátovou komunikaci se standardem Bluetooth Low Energy. Obsahuje USB 

Bluetooth rádio, softwarové balíky a základní GATT profily. BLE112 může mít v sobě nahrané již 

finální podoby uživatelských aplikací, a tak není zapotřebí dalších externích čipů. Také je vybaveno 

bohatým hardwarovým rozhraním, díky kterému je možné se připojit k různým periferiím a senzorům. 

Čip může být napájen např. z malé knoflíkové CR 2032 baterie nebo několika standartními AAA 

bateriemi. Při nejúspornějším režimu je spotřeba pouhých 500 nA a doba potřebná k probuzení je 

v řádech mikrosekund.  

 

Obrázek 20: BLE112 [18] 

Funkčnost BLE112 je založena na čipu CC2540 od firmy Texas Instruments. Čip lze naprogramovat 

pomocí IAR Embedded Workbench, což je jeden z nejvíce používaných programů pro čipy od TI. Další 



29 

 

variantou je použití jazyka C, kde samotný výrobce umožňuje stažení potřebných knihoven. Poslední 

variantou je programování pomocí jazyka BGScript. Tento jazyk je firmou nejvíce podporován a je 

možné k němu dohledat potřebnou dokumentaci. Jazyk BG Script byl vybrán pro realizaci této 

bakalářské práce. 

Nezbytnou součástí je poté CC debugger, který je potřebný pro programování BLE 112 modulů.  

 

3.4.1 BGScript 

BGScript je jazyk, který pracuje na principu odpovědi na událost. Neboli pokud nastane nějaká událost, 

zařízení ji zaznamená a zareaguje na ni již předem naprogramovanou částí kódu. Na první pohled se 

zdá, že BGScript je jednoduchý programovací jazyk. Převážná většina funkcí předdefinovaných 

v BGScriptu nemá jasně vysvětlen svůj význam, a tak je takřka nemožné vytvořit vlastní složitější 

program bez technické podpory. 

V této práci byl vytvořen kód, který reaguje na změnu určitého digitálního portu (P0_0) a stav tohoto 

portu je poté prostřednictvím GATT zobrazen uživateli. Aby bylo možné vytvořit plně funkční kód, 

bylo zapotřebí sestavit následující soubory: 

 Project: je to XML dokument, který definuje všechny ostatní soubory obsažené v projektu. 

 GATT: jedná se o XML dokument, který obsahuje informace o službách, charakteristikách, 

notifikacích, možnostech připojení nebo například v něm lze upravit název zařízení.  

 Script: je to BGS dokument obsahující hlavní kód zařízení. 

 Hardware: je to XML soubor, který definuje použití jednotlivých uživatelských rozhraní. Dá 

se v něm nastavit například síla vysílacího signálu nebo v našem v případě musel být přidán 

příkaz pro práci s portem P0_0. 

 

Dříve už bylo řečeno, že BGScript pracuje na principu odpovědi na předem stanovenou událost. 

BGScript obsahuje ve svém kódu dva základní eventy (události), které musí být v každém projektu. 

Ukázka: 

event system_boot(major,minor,patch,build,ll_version,protocol,hw) 

    call gap_set_mode(gap_general_discoverable,gap_undirected_connectable) 

    call hardware_io_port_config_irq (0,$3,0) 

end 

event connection_disconnected(handle,result) 

    call gap_set_mode(gap_general_discoverable,gap_undirected_connectable) 

end 

První uvedená funkce system_boot se provede pokaždé při zapnutí modulu. V závorkách jsou uvedeny 

parametry, které se následně inicializují. Tato událost je vstupním bodem pro každou aplikaci a slouží 
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k zachycení události při startu aplikace. Dalším krokem je příkaz call, který nám zavolá funkci 

gap_set_mode. Díky této funkci se BLE112 stane viditelným pro ostatní zařízení a také umožňuje, aby 

se k němu mohla připojit. Další část kódu hardware_io_port_config_irq (0,$3,0) dovoluje digitálnímu 

portu P0_0 nastavení na náběžnou hranu. Na konci každé sekvence kódu je umístěn příkaz end, který 

ho ukončí. Tak jako se provádí event system_boot na začátku každého programu, tak se provádí event 

connection_disconnected na jeho konci. Přesněji se tato akce provede, jestliže dojde ke ztrátě spojení 

nebo bylo spojení ukončeno vzdáleným ovládacím zařízením.  

   

3.5 Návrh a realizace firmware pro BLE112 

 

Návrh firmware pro BLE 112 je přehledně uveden na obrázku 14. Při navrhování firmwaru, byla do 

kódu zakomponována podmínka, která spočívala v přičítání hodnoty ke stávajícímu stavu. Počáteční 

stav je 00, ten se při stisku tlačítka P0_0 navyšuje o jednu hodnotu a po dosažení 10 se opět vynuluje. 

Při navrhování tak bylo možné pozorovat změnu stavu a tím pádem potvrdit správnou funkčnost 

firmware.  
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Obrázek 21: vývojový diagram firmware 

Aby bylo možné používat navržený firmware, muselo se přidat několik potřebných příkazů do 

příslušných souborů. Mezi hlavní soubory patří gatt.xml, script.bgs a hardware.xml. Každý soubor 

slouží k naprogramování určité části firmwaru. Všechny uvedené soubory a příkazy v nich obsaženy 

jsou nezbytné k vytvoření firmwaru. 

 

 

 

 



32 

 

Gatt.xml 

<characteristic uuid="2a00"> 

        <properties read="true" const="true" /> 

        <value> Cidlo u krmelce </value> 

</characteristic> 

<service uuid="00431c4a-a7a4-428b-a96d-d92d43c8c7cf"> 

<description>Bluegiga IO service</description> 

<characteristic uuid="f1b41cde-dbf5-4acf-8679-ecb8b4dca6fe" id="xgatt_io"> 

<properties read="true" notify="true"/> 

<value type="hex" length="1"></value> 

</characteristic> 

</service> 

 

Výše uvedený kód slouží k vyhledání a zobrazení určité služby a charakteristiky. Služba i charakteristika 

je označena pomocí unikátního kódu neboli UUID. Každá aplikace má svoje jedinečné UUID, které je 

generováno firmou Bluegiga. Další potřebné příkazy umožňují zobrazování a čtení získaných hodnot. 

Abychom mohli v BLE GUI kontrolovat příchozí data, je zapotřebí zapsat do příkazového řádku 0x01 

a potvrdit tento krok tlačítkem Write. Poté se označí potřebná charakteristika a po stisknutí tlačítka Read 

se začnou zobrazovat příchozí data. 

Jestliže by zhotovené zařízení bylo použito i v jiném případě než u sledování divoké zvěře, lze jednoduše 

přejmenovat jednotlivé Bluetooth zařízení v souboru gatt.xml. V této aplikaci bylo jedno z čidel 

pojmenováno takto: <value>Cidlo u krmelce</value>. 

 

 

Script.bgs 

 

event hardware_io_port_status(delta, port, irq, state) 

 

    call attributes_write(xgatt_io,0,1,irq) 

end 

 

Uvedený příkaz dovoluje sledovat změnu stavu na portu P0_0. Druhý příkaz pak zajistí zápis získané 

hodnoty do GATT serveru. 

 

Hardware.xml 

 

<port index="0" pull="down" /> 

 

Tento příkaz definuje, že se sledovaná hodnota mění společně se změnou logické úrovně na portu P0_0. 
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3.5.1 BLE GUI 

BLE GUI je originální program od firmy Bluegiga, který pomáhá uživateli s odladěním programu tak, 

že si uživatel může ověřit, jestli jeho kód pracuje správně. Jedná se o jednoduché uživatelské rozhraní, 

jehož cílem je skrýt komplikovaný komunikační protokol mezi Bluetooth Smart zařízeními. Program 

zprostředkovává komunikaci mezi USB Bluetooth rádiem, BLE112 modulem a vývojovým kitem 

DKBLE112. 

V BLE GUI zároveň proběhlo i první testování, kde byla ověřena správnost kódu. Prvním krokem bylo 

nahrání programu s názvem PIR. Bylo nutné připojit CC debugger k vývojovému kitu a pomocí 

programu BLE SW Update Tool nahrát program. Program je kvůli přehlednosti a snadnějšímu nahrávání 

uložen v kořenové složce od Bluegiga. Pokud kontrolní dioda na CC debuggeru svítí zeleně a nahrávání 

programu proběhlo úspěšně, zobrazí se dialogové okno, ve kterém je správnost aktualizace potvrzena. 

Dalším krokem je připojení USB bluetooth rádia. V BLE GUI se USB rádio zobrazí pod portem COM9 

a pomocí tlačítka Attach se provede připojení. Zaškrtnutím ikony Active scanning se potvrdí nastavení 

parametrů a stisknutím tlačítka Start Scan se provede vyhledávání dostupných zařízení. Posledním 

potřebným krokem před samotným ověřením funkčnosti bylo stisknutí tlačítka Connect. 

Poté co dojde k navázání spojení, je možné se přes tlačítka GATT, Service Discover a Descriptors 

Discover dostat k řádku s názvem f1b41cde-dbf5-4acf-8679-ecb8b4dca6fe. Tato kombinace písmen a 

číslic je označení pro vytvořenou aplikaci, které bylo vygenerováno firmou Bluegiga. Po kliknutí na 

Read se vedle vygenerovaného kódu zobrazí počáteční stav 00, který bude souběžně s nástupnou hranou 

portu P0_0 měnit svoji hodnotu.  

Ve vytvořené aplikaci se hodnota změní tím, že je přiveden signál z pohybového čidla na digitální port 

P0_0.  

 

Obrázek 22: Sledování změny stavu v programu BLE GUI 
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4 Návrh a realizace softwaru pro indikaci a detekci živočicha 

 

Pro realizaci vizualizace měřených dat bylo vybrána platforma Android. Pro vývoj aplikace byla využita 

platforma Android Studio. Programovacím jazykem je Java. Programovací prostředí Android Studio je 

postaveno na IntelliJ IDEA, které umožňuje velkou řadu možností při práci s kódem, jako například 

našeptávání nebo analýza kódu.  

Základem pro tuto práci byla aplikace, kterou poskytuje samotná platforma Google. Aplikace v sobě 

obsahuje základní operace s BLE a je volně dostupná. Bylo zde však zapotřebí udělat řadu změn a dopsat 

části kódu tak, aby bylo možno aplikaci použít pro naše účely. 

 

4.1 Popis aplikace 

  

Aplikace je určena pro zařízení, která jsou postavena na platformě Android s minimální verzí systému 

5.0. Dalším požadavkem pro úspěšnou instalaci a funkci je přítomnost Bluetooth Low Energy. Úkolem 

aplikace je vyhledat BLE zařízení a sledovat, jestli jsou z nich vysílány informace o detekci. Pří detekci 

objektu se z PIR čidla vyšle signál do BLE112 a poté je informace zaslána do smart zařízení, kde je 

uživatel upozorněn na změnu graficky. Aplikace je doplněna i o několik dalších funkcí, které uživatel 

může využít v závislosti na tom, pro jaké účely je aplikace použita.  

 

Mezi doplňkové funkce patří: 

 nastavení délky grafické signalizace 

 zapnutí vibrací a nastavení délky vibrace 

 zapnutí signalizace pomoci LED diody 

 zapnutí akustické signalizace 

 zaznamenání detekce do txt. souboru ve formátu (rok:den:měsíc:čas:název zařízení) 

 možnost sdílení dat 
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Obrázek 23 : UML diagram aplikace 
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4.1.1 Spuštění aplikace 

Při spuštění aplikace nejprve proběhne aktivita DeviceScanActivity, která ověří dostupnost a aktuální 

stav Bluetooth. V případě že je Bluetooth zabudováno v použitém zařízení a zapnuté, přejde se rovnou 

k vyhledávání. Pokud je Bluetooth dostupné, ale není aktivní, zařízení nás vyzve k jeho aktivaci. Při 

práci s Bluetooth je nutné v kódu použít funkci BluetoothManager, která definuje veškerou práci 

s Bluetooth.  

 

Obrázek 24: Výzva k zapnutí Bluetooth 

Další důležitou částí, která se musí provést, je vyžádání potřebných práv v AndroidManifestu.  

 

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" 

/> 

 

První pravidlo umožňuje aplikaci komunikovat prostřednictvím BLE, párovat se s ostatními zařízeními 

a přijímat data. Druhé pravidlo umožňuje zapnutí samotného Bluetooth. Třetí pravidlo povoluje aplikaci 

používat vibrace. Čtvrté pravidlo umožňuje čtení i zápis do paměti zařízení, kde se v našem případě 

ukládá textový soubor s informacemi o detekci.  

 

4.1.2 Vyhledání a připojení 

Jestliže máme zapnuté Bluetooth, je možné začít vyhledávat zařízení. Vyhledávání je spuštěno tlačítkem 

Scan. Skenovací interval je nastaven na 10 s a poté se vyhledávání ukončí. Opětovné vyhledávání se 

provede při dalším stisku tlačítka Scan. K vyhledávání zařízení se používá metoda startLeScan (). Pokud 

bychom chtěli vyhledat pouze určitý typ zařízení, je vhodné použít metodu startLeScan ( UUID []). 
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Obrázek 25: Vyhledání dostupných zařízení 

Jakmile jsou vyhledána dostupná zařízení, zaškrtne si uživatel pomocí checkboxu, ke kterým z nich se 

chce připojit. Na pozadí pracuje třída BluetoothLeService, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými 

Bluetooth moduly a udržuje aktivní spojení. V naší aplikaci je také nastaveno, že zařízení musí 

disponovat službou a charakteristikou s pevně daným UUID. Níže je uvedena část kódu s UUID 

používané služby a charakteristiky.  

 

public final static UUID BLE112_SERVICE_UUID = UUID.fromString( 

        "00431c4a-a7a4-428b-a96d-d92d43c8c7cf" 

); 

 

public final static UUID BLE112_CHARACTERISTIC_UUID = UUID.fromString( 

        "f1b41cde-dbf5-4acf-8679-ecb8b4dca6fe" 

); 

 

 

4.1.3 Příjem dat a notifikace 

Připojení funguje tak, že služba BluetoothLeService umožnuje fyzicky připojit zařízení a udržuje 

instanci aktivního spojení nezávisle pro každé zařízení. Aplikace umožňuje správu tohoto spojení 

pomocí tlačítka Connect/Disconnect, které přímo komunikuje se službou. Po připojení se ověří, zda 

zařízení disponuje službou a charakteristikou s daným UUID. Pokud ne, zařízení nebude s aplikací 

komunikovat. 

Pokud je zařízení připojené, v aplikaci běží vlákno (nové vlákno pro každé připojené zařízení), které se 

periodicky (každou sekundu) ptá zařízení na stav dat charakteristiky. Aplikace si pamatuje poslední stav 

dat zařízení a reaguje pouze na změnu dat, která je vyvolána PIR čidlem. Při změně dat se spustí 

notifikace podle nastavení. 
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Obrázek 26: Grafická notifikace 

 

4.1.4 Ukládání dat 

Po spuštění aplikace se ověří, jestli existuje soubor ble112_log. Pokud neexistuje, vytvoří se nový. Poté 

se soubor otevře pro čtení, obsah souboru se zkopíruje a načte do paměti a následně se soubor zavře. Při 

notifikaci se nový záznam uloží do paměti a zároveň se zapíše do souboru. Soubor je otevřen v režimu 

pro zápis, write pointer je nastaven na konec souboru. Poté proběhne zápis nových dat a soubor se 

uzavře. Pokud chce uživatel zobrazit zaznamenaná data, použije se log uložený v paměti a do souboru 

není zasahováno. Pokud však uživatel vyžádá smazání, tak se odstraní data jak z paměti, tak ze souboru. 

Díky malé velikosti zaznamenaných dat je efektivnější uchovávat informace o detekci v paměti zařízení 

a není nutné tak pokaždé přistupovat k souboru.  
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Tabulka 6: Ukázka zaznamenaných dat 

Čas sepnutí Umístění čidla 

[2016-06-01 14:21:08] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 14:27:49] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 14:28:53] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 21:26:43] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 21:35:21] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 21:44:17] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 21:55:08] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 22:04:28] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 22:22:04] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 22:43:43] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 22:53:26] Cidlo  Ochoz Les 
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Obrázek 27: Rozmístění čidel při testování 

5 Testování 

 

V rámci práce byly provedeny testy, které měly prokázat správnou funkčnost mobilní aplikace, aplikace 

pro Bluetooth modul a vyrobené DPS. K testování byla použita PIR čidlo LH – 901A spojené 

s realizovanými, Bluetooth moduly BLE112. Přijímacím zařízením byl tablet Google Nexus 7. 

 

5.1.1 Test dosahu 

Jako první byly provedeny testy, které měly odhalit maximální dosah BLE112. Bylo rozmístěno celkem 

5 zařízení na místa, přes která divoká zvěř nejčastěji procházela. Největší vzdálenost, kterou bylo možno 

naměřit, byla 85 m. Vysílací výkon byl u BLE112 nastaven na maximální hodnotu. Testování 

maximálního dosahu proběhlo v přírodě na volném prostranství. Vzdálenost senzoru od přijímacího 

zařízení byla určena pomoci laserového měřiče vzdálenosti Odeon 6x25. Měřící vzdálenost je od 15m 

do 600m. Přesnost měření +/- 1m. 

Následně byly provedeny další testy, které odhalily maximální dosah zařízení při různé členitosti terénu.  

 

 

 

 Poloha přijímače  

 Rozmístěná čidla 
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Tabulka 7: Umístění čidel 

Označení čidla Vzdálenost od přijímače 

U krmelce 35m 

Za posedem 50m 

Ochoz les 66m 

Ochoz biopás 60m 

Louka 74m 

 

Naměřené výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. Měření opět probíhalo pomoci laserového 

měřiče vzdálenosti. Při měření vzdálenosti v nízkém lese bylo použito měřícího pásma.  

 

Tabulka 8: Testování vzdálenosti 

Typ terénu Dosah Vizuální kontakt mezi vysílačem a přijímačem 

Vysoký les 83m ANO 

Vysoký les 79 NE 

Nízký les 74 NE 

 

Při testování byla zařízení rozmístěna v okruhu 70 m, který je v mapě zaznačen bílým kruhem. PIR čidla 

byla umístěna ve výšce 40 cm od země, aby nenastala situace, že se zvěř bude nacházet v prostoru, do 

kterého nezasahuje rozsah čidla. Tím se snížil dosah na 5 metrů z původních 12m. 

 

Po rozmístění všech čidel přišlo na řadu snímání pohybu. Aby bylo možné zjistit, jak přesně zařízení 

pracovalo, byla společně s PIR čidlem nainstalována i fotopast, díky které bylo možné porovnat 

naměřená data. Na následujícím obrázku je možné vidět, že zařízení zaznamenalo pohyb v přibližně 

stejný okamžik jako fotopast. Citlivost fotopasti se na rozdíl od námi používaného čidla nastavuje na 

menší citlivost, aby nedocházelo k většímu množství falešných poplachů, které mohou být způsobeny 

pohybem rostlin. 
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Obrázek 28: Testování vyrobeného zařízení 

 

 

Tabulka 9: Ukázka naměřených hodnot 

Čas sepnutí Umístění čidla 

[2016-06-01 14:21:08] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 14:27:49] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 14:28:53] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 21:26:43] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 21:35:21] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 21:44:17] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 21:55:08] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 22:04:28] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 22:22:04] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 22:43:43] Cidlo  Ochoz Les 

[2016-06-01 22:53:26] Cidlo  Ochoz Les 
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Při testování ve volné přírodě bylo zaznamenáno 47 sepnutí čidla během 24 hodin. Během této doby se 

podařilo zaznamenat pohyb několika druhů zvěře. Mezi nimi se vyskytlo i prase divoké. K ověření 

funkčnosti vyrobeného zařízení byla použita fotopast UOVision UM 565. Během experimentu byl 

zaznamenán srnec obecný a prase divoké. Vyrobené zařízení bylo umístěno přímo pod použitou 

fotopastí.  

 

Obrázek 29: Umístění čidla a fotopasti 

Po dobu testování bylo zařízení napájeno 9V baterií o kapacitě 800 mA. V klidovém režimu byl 

proudový odběr 15,93 mA. V okamžiku sepnutí čidla vzrostla hodnota na 19 mA. Doba sepnutí byla 

nastavena na 5s a z toho vyplývá, že pokud čidlo sepnulo 47x za den, tak proudový odběr 19 mA trval 

celkem 235 s. Z výše uvedených proudu byla vypočítána střední hodnota, která stanovila teoretickou 

výdrž baterie. 

 

𝐼𝑠𝑡ř =
(23,935 ∗ 15,93 + 0,065 ∗ 19)

24
= 15,94 𝑚𝐴 

𝑇 =
𝑚𝐴ℎ

𝐼𝑠𝑡ř

800

15,94
= 50 ,18 ℎ 

Z výše provedených výpočtu lze usoudit, že Bluetooth modul je velmi úsporný a jeho spotřeba je 

v porovnání s PIR čidlem zanedbatelná, jelikož se při výpočtu střední hodnoty proudu navýšila hodnota 

jen o 0,01 mA. Teoretická výdrž na baterii je tedy 50,18 h. 
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6 Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce byla realizace zařízení, které bude detekovat přítomnost živočicha 

v přírodě. Snímání pohybu je provedeno pomocí pohybového čidla, které vysílá informaci do 

bezdrátového Bluetooth modulu na standardu Low Energy. Po zpracování informace je Bluetooth 

modulem vyslána informace do Android zařízení, kde je uživatel informován o detekci.  

 

V úvodní teoretické části jsou představeny různé typy čidel, pomocí nichž lze v přírodě detekovat 

živočicha. Podrobněji je poté popsána funkce PIR čidla, jež je použito v této práci. Součástí této kapitoly 

je také popis problémových situací, které nastávají při detekci. 

V závěru teoretické části jsou popsány dostupné bezdrátové technologie, jichž bylo možno využít. Po 

srovnání všech dostupných zařízení se jako nejlepší volba ukázalo Bluetooth.  

 

Cílem praktické části této práce bylo vytvoření firmwaru pro modul BLE112. Navržený firmware má 

za úkol registrovat změnu logické úrovně signálu generovaného PIR čidlem a tuto informaci sdílet 

pomocí bezdrátové komunikace zapsáním do GATT serveru. 

 

Když byl zhotoven firmware pro BLE112, bylo zapotřebí navrhnout testovací DPS pro modul BLE112. 

Tato DPS byla vyrobena v domácích podmínkách a měla za úkol ověřit funkčnost firmwaru. K této 

testovací verzi již bylo možné připojit i pohybové čidlo. 

Po ověření funkčnosti byla navržena a realizována zmenšená verze DPS, kterou bylo možno zasunout 

do svorkovnice pohybového čidla.  

 

Jedním z praktických výstupů bakalářské práce bylo také vytvoření aplikace pro zařízení Android. Tato 

aplikace má za úkol vyhledat BLE zařízení a sledovat, jestli jsou z nich vysílány informace o detekci. 

Ve smart zařízení jsou poté individuálně nastaveny notifikace, které uživatele upozorní na detekci. Aby 

bylo možné aplikaci používat, je zapotřebí vlastnit zařízení, které podporuje Bluetooth Low Energy. 

Aplikace je určena pro zařízení, jež jsou postavena na platformě Android s minimální verzí systému 5.0. 

 

Práce je zakončena testováním, které prokazuje správnou funkčnost vyrobeného zařízení. Provedené 

testy prokázaly, že maximální dosah vyrobeného senzoru je 83m. A to v případě, že vysílač i přijímač 

se navzájem viděly. Byly také provedeny testy, při kterých na sebe vysílač a přijímač neviděly. Ve 

vysokém lese se maximální dosah snížil na 79m a v nízkém lese na 74m. 

V rámci testování byl také proveden pokus s fotopastí, díky níž bylo možné zjistit, zda pohybové čidlo 

zaznamenávalo pohyb zvěře.  
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Posledním krokem byl výpočet teoretické výdrže baterie. Zařízení bylo napájeno 9V baterií s kapacitou 

800 mAh. Doba provozu tak mohla dosáhnout přibližně 50 h.  

Konečným výstupem bakalářské práce je tedy funkční bezdrátová síť, která informuje uživatele o 

detekci pohybu. Zařízení bylo vyrobeno pro detekci živočichů ve volné přírodě, avšak je možné ho 

použít i pro jiné účely.   

Zhotovené zařízení je možné v budoucnu zlepšovat. V případě bezdrátového přenosu by bylo možné 

zvětšit maximální dosah. Toho by se dalo docílit s použitím externí antény.  

Další změnou by pak mohlo projít použité PIR čidlo. Při testování zařízení byla použita 9V baterie, která 

nebyla schopna udržet zařízení v chodu déle jak dva dny. Jako lepší řešení se tedy jeví použití 

úspornějšího čidla nebo výroba vlastního.  

Na 3D tiskárně by bylo možné vyrobit vhodnější kryt, do něhož by se dal umístit jak vyrobený hardware, 

tak i baterie. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

7 Literatura 

[1] Types of Motion Sensors [online]. [cit. 2015-11-18]. Dostupné z: 

http://www.safewise.com/resources/motion-sensor-guide 

 

[2] Prostorová ochrana [online]. [cit. 2015-11-18]. Dostupné z: 

https://www.alarmsecurity.cz/www-alarmsecurity-cz/5-TECHNICKA-PODPORA/38-

Typy-pohybovych-senzoru 

 

[3] MICHALEC, Libor. PIR detektor: skvělý sluha, ale zlý pán [online]. [cit. 2016-01-

12]. Dostupné z: http://vyvoj.hw.cz/automatizace/pir-cidlo-skvely-sluha-ale-zly-

pan.html 

 

[4] FRADEN, Jacob. Handbook of modern sensors: physics, designs, and applications. 3rd ed. New 

York: Springer, c2004. ISBN 0387007504. 

 

[5] PIR Sensor [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 

http://2012071701.en.ec21.com/High_Sensitivity_Squand_Elements_PIR--

6897497_6999179.html 

 

[6] Dual Passive Infrared Detector [online]. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 

http://www.vo.gme.cz/dokumentace/754/754-183/orn.754-183.1.pdf 

 

[7] Bluetooth technology basics [online]. [cit. 2016-01-20]. Dostupné z: 

https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/bluetooth-technology-basics 

 

[8] GUPTA, Naresh C. Inside Bluetooth Low Energy. Artech House mobile communications 

series. ISBN 1608075796. 

 

[9] JERGA, Tomáš. Vývoj technologie Bluetooth v moderních mobilních komunikačních 

zařízeních. Ostrava, 2015. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita. 

 

[10] POOLE, Ian. What is Bluetooth. Radio-Electronics.com [online]. [cit. 2016-01-20].     

Dostupné z: 

http://www.radioelectronics.com/info/wireless/bluetooth/bluetooth_overview.php 

 

[11] PETERKA, Jan. Počítačové sítě II. Slide share [online]. [cit. 2016-01-20]. Dostupné 

z: http://www.slideshare.net/jiri.peterka/l2-5 

 

 

http://www.safewise.com/resources/motion-sensor-guide
https://www.alarmsecurity.cz/www-alarmsecurity-cz/5-TECHNICKA-PODPORA/38-Typy-pohybovych-senzoru
https://www.alarmsecurity.cz/www-alarmsecurity-cz/5-TECHNICKA-PODPORA/38-Typy-pohybovych-senzoru
http://vyvoj.hw.cz/automatizace/pir-cidlo-skvely-sluha-ale-zly-pan.html
http://vyvoj.hw.cz/automatizace/pir-cidlo-skvely-sluha-ale-zly-pan.html
http://2012071701.en.ec21.com/High_Sensitivity_Squand_Elements_PIR--6897497_6999179.html
http://2012071701.en.ec21.com/High_Sensitivity_Squand_Elements_PIR--6897497_6999179.html
http://www.vo.gme.cz/dokumentace/754/754-183/orn.754-183.1.pdf
https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/bluetooth-technology-basics
http://www.radioelectronics.com/info/wireless/bluetooth/bluetooth_overview.php
http://www.slideshare.net/jiri.peterka/l2-5


47 

 

[12] KYSELA, Jiří. Bezdrátový Internet a technologie Wi-Fi v České republice. Internet 

pro všechny[online]. [cit. 2016-01-17]. Dostupné z: 

http://www.internetprovsechny.cz/bezdratovy-internet-a-technologie-wi-fi-v-ceske-

republice/ 

 

[13] Wireless Access Point. Dd-wrt [online]. [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://www.dd-

wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point 

 

[14] RICHTR, Tomáš. Přenos dat v systému GSM. Technologie pro mobilní 

komunikaci [online]. [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://tomas.richtr.cz/mobil/gsm-

gprs.htm 

 

[15] Přenosové rychlosti. Technictest [online]. [cit. 2016-01-17Dostupné z: 

http://www.technictest.com/gprs_rychlosti.php 

 

[16] Mobilní internet dneška a budoucnosti [online]. [cit. 2016-01-17]. Dostupné z: 

http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2004/xkokesov.htm 

 

[17] Na rychlý internet 4G LTE od O2 se nyní připojí i lidé v okolí Prahy a 

Brna. FeedIT [online]. [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: 

http://www.feedit.cz/wordpress/2015/05/06/na-rychly-internet-4g-lte-od-o2-se-nyni-

pripoji-i-lide-v-okoli-prahy-a-brna/ 

 

[18] Bluegiga BLE112 Bluetooth Smart Module. Silicon Labs [online]. [cit. 2016-04-07]. 

Dostupné z: https://www.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-smart-

modules/Pages/ble112-bluetooth-smart-module.aspx 

 

[19] Programming the BLE112. Open Source Watch [online]. [cit. 2016-04-07]. Dostupné 

z: http://oswatch.org/mkII_build_page_7.php 

 

[20] HONZÍK, Petr. Jak funguje pohybový detektor. Zabezpečovací zařízení [online]. [cit. 

2016-01-14]. Dostupné z: https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/pohybove-

detektory/vnitrni-pohybove-detektory/jak-funguje-pohybovy-detektor-%5Bb058%5D 

 

 
 

 

  

http://www.internetprovsechny.cz/bezdratovy-internet-a-technologie-wi-fi-v-ceske-republice/
http://www.internetprovsechny.cz/bezdratovy-internet-a-technologie-wi-fi-v-ceske-republice/
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point
http://tomas.richtr.cz/mobil/gsm-gprs.htm
http://tomas.richtr.cz/mobil/gsm-gprs.htm
http://www.technictest.com/gprs_rychlosti.php
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2004/xkokesov.htm
http://www.feedit.cz/wordpress/2015/05/06/na-rychly-internet-4g-lte-od-o2-se-nyni-pripoji-i-lide-v-okoli-prahy-a-brna/
http://www.feedit.cz/wordpress/2015/05/06/na-rychly-internet-4g-lte-od-o2-se-nyni-pripoji-i-lide-v-okoli-prahy-a-brna/
https://www.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-smart-modules/Pages/ble112-bluetooth-smart-module.aspx
https://www.silabs.com/products/wireless/bluetooth/bluetooth-smart-modules/Pages/ble112-bluetooth-smart-module.aspx
http://oswatch.org/mkII_build_page_7.php
https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/pohybove-detektory/vnitrni-pohybove-detektory/jak-funguje-pohybovy-detektor-%5Bb058%5D
https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/pohybove-detektory/vnitrni-pohybove-detektory/jak-funguje-pohybovy-detektor-%5Bb058%5D


48 

 

8 Přílohy: 

Příloha 1: Schéma zapojení pro BLE112 redukci 

Příloha 2: Podklady pro výrobu DPS (CD) 

Příloha 3: Zdrojový kód aplikace pro Android (CD) 

Příloha 4: Vytvořená aplikace ve formátu: .apk (CD) 

Příloha 5: Firmware pro BLE112 (CD) 

  



49 

 

Příloha 1:  


