
JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky 

Journal of Industrial Electrical Engineering  

ISSN 2454-0900 

www.jiee.eu 
 

 vol.3 (2019), issue: 3 17 

Návrh užívateľského rozhrania pre ovládanie 

a kontrolu rôznych inteligentných systémov 

v inteligentnom dome 

1Mário BARDOŇ, 2Anna HODULÍKOVÁ 

1, 2 Katedra teoretickej a priemyselnej  elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika 

1mario.bardon@student.tuke.sk, 2anna.hodulikova@tuke.sk 

Abstrakt — V súčasnosti o inteligentných domoch počujeme čoraz častejšie. Je to hlavne kvôli tomu, že 

technologický pokrok napreduje rýchlo, a preto sú inteligentné domy cenovo oveľa dostupnejšie aj pre 

bežných ľudí. Súčasný  trh ponúka veľké množstvo firiem, ktoré sa touto tematikou zaoberajú. Okrem 

firiem fungujúcich  dlhodobo, vzniká taktiež veľa nových, ktoré  ponúkajú dve riešenia, ako premeniť náš 

dom na dom inteligentný. Prvé riešenie je vhodné hlavne pre novostavby, keďže  je potrebné natiahnuť 

kabeláž. Pri druhom riešení sa používa bezdrôtová komunikácia, preto je vhodnejšia pre hotové stavby. 

V našom riešení sme využili káblovú komunikáciu. Navrhnutý systém funguje na princípe jedno master 

zariadenie a veľa slave zariadení. Master posiela slave zariadeniam Modbus správy po zbernici. Master, je 

teda riadiaca jednotka poháňaná mikrokontrolérom ATmega328. V súčasnosti sú všetky ID (inteligentný 

dom) pripojené k internetu. Preto sme sa  rozhodli využiť ethernet modul. Tento modul ponúka RS485 

konektor a slot na SD kartu. Pomocou RS485 sme mikrokontroler prepojili k internetu. Na SD kartu sme 

uložili naše navrhnuté používateľské rozhranie. Toto rozhranie zahŕňa všetky bežne systémy ktoré ponúka 

aj konkurencia : osvetlenie, žalúzie, teplota, kamery, trávnik, garáž, bezpečnosť, ovzdušie a spotreba.  
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User interface desing for  controlling and  monitoring 

various intelligent systems in a smart home 
 

 

Abstract — Nowadays we are increasingly hearing about smart homes.  This is mainly due to the fact that 

technological progress is progressing fast and therefore smart homes are much more affordable for 

ordinary people. The current market offers a large number of companies dealing with this subject. In 

addition to long-term companies, there are also many new ones that offer two solutions to turn our house 

into a smart home. The first solution is suitable especially for new buildings, as it is necessary to stretch the 

cabling. The second solution uses wireless communication, so it is more suitable for finished buildings. In 

our solution we used cable communication. The proposed system works on the principle of one master 

device and a lot of slave devices. The Master sends slave devices to Modbus messages after the bus. Master, 

as the control unit is powered by a microcontroller ATmega328. Currently, all IDs are connected to the 

Internet. So we decided to use the Ethernet module. This module offers an RS485 connector and an SD card 

slot. Using RS485 we connected the microcontroller to the Internet. We have saved our suggested user 

interface to the SD card. This interface includes all the conventional systems offered by competitors: 

lighting, blinds, temperature, cameras, lawn, garage, safety, air and consumption. 
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I. ÚVOD 

Slovné spojenie „inteligentný dom“ pozná asi každý z nás, avšak jeho presná definícia nie je vôbec 

jednoznačná. Znenie tejto definície sa menilo v čase a rovnako aj v priestore. Rôzne krajiny vnímajú 

pojem „inteligentný dom“ inak, z dôvodu rozdielnych ekonomických a sociálnych podmienok a kultúry. 

V najširšom možnom zmysle slova, môžeme inteligentný dom definovať, ako budovu schopnú vhodne 

predvídať a reagovať na potreby užívateľa, so snahou zvýšenia komfortu bývania, šetrenia nákladov, 

poskytnutia bezpečia, pohodlia a zábavy. Inteligencia domu je daná viacerými prvkami, medzi ktoré 

patria samotné technologické zariadenia, ale aj prvky stavebnej časti budovy [1]. 

II. RIADIACI SYSTÉM INTELIGENTNÉHO DOMU 

V tomto projekte sme sa rozhodli využiť mikrokontrolér ATmega328, predovšetkým kvôli jeho nízkej 

cene a parametrom, sú pre našu ID dostačujúce.  ATmega328 je 8 bitový mikrokontrolér s harvardskou 

a RISC architektúrou navrhnutý firmou Atmel. Rozloženie jednotlivých pinov je  znázornené na Obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 ATmega328 

 

Arduino Uno je open-source platforma, založená na mikrokontroleri ATMega32 . Okrem vlastného 

mikrokontrolera sa na doske nachádzajú regulátory, prevodníky a veľa rôznych súčiastok, čo nám uľahčí 

prácu. Vývojova doska používa 16MHz kryštál a napájacie napätie je 7-12V.  

V našom projekte budeme využívať viacero Arduín, ktoré si budú musieť medzi sebou nejakým 

spôsobom vymieňať dáta. K tomu využijeme práve sériový UART (Univerzálny asynchrónny prijímač). 

UART, univerzálny asynchrónny prijímač a vysielač, je časť hardwaru, ktorý pomocou dvoch pinou RX 

a TX dáta odosiela a prijíma. Keďže sa jedná o asynchrónnu komunikáciu, tak prijímač aj vysielač 

obsahuje vlastný generátor hodinového signálu. Keďže UART je univerzálny, tak rýchlosť hodín 

môžeme meniť podľa potreby. Pri práci zo sériovou linkou budeme využívať knižnicu SoftwareSerial.h. 

  Moderné ID je zvykom pripojiť k internetu, čo sme uplatnili aj my, použitím ethernet modulu, ktorý  

sa jednoducho zasunie do arduina. Ethernet modul je založený na čipe Wiznet W5100. Tento čip 

podporuje sieťové protokoly TCP (Protokol riadenia prenosu) aj UDP (Používateľský datagramový 

protokol). Pre prácu s ethernet modulom sa využíva knižnica Ethernet.h. Pre komunikáciou s arduinom 

sa využíva protokol SPI (Sériové periférne rozhranie). Tento protokol využíva piny 10, 11, 12, 13, Obr. 

1. Ethernet modul náš systém doplní o konektor RJ45 a slotom na micro-SD kartu. Konektor RJ45 

využijeme k pripojeniu riadiaceho systému k smerovač v ID. Takto získame prístup k riadiacemu 

systému odkiaľkoľvek v ID a po správnom nastavení smerovača aj zo sveta. Slot na SD kartu využijeme 

na uloženie web stránky, pomocou ktorej budeme schopní ovládať všetky inteligentné systémy v ID. 

Pre prácu s micro-SD kartou využijeme knižnicu SD.h.  
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III. PREPOJENIE ZARIADENIA S RIADIACIM SYSTÉMOM 

Prepojenie viacerých komunikačných zariadení sme sa rozhodli realizovať pomocou kábla. A to 

konkrétne krútenou dvojlinkou a modulom RS485 (Obr. 2). Pri výbere bezdrôtovej komunikácie by sme 

mohli naraziť na problémy s pokrytím signálu, rôznym rušením alebo bezpečnostným zabezpečením. 

Spojením kábla a tohto modulu môžeme komunikovať bez nejakých problémov na dostatočne veľkú 

vzdialenosť.  Modul disponuje čipom MAX485 a pre svoju činnosť potrebuje  napájanie 5V. Pin Rx 

nám slúži na prijímanie dát po linke a  Pin Tx na posielanie dát po linke. Na prepínanie, podľa toho či 

chceme dáta odosielať alebo prijímať, nám slúži Pin Tx/Rx. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 RS485 

 

 

Obr. 3 máme znázornený spôsob prepojenia viacerých arduín,  jedná sa o  jeden master a tri slave 

zariadenia. Takýto systém nám ponúka možnosť pripojiť až 256 zariadení na vzdialenosť až 1200m. 

Vďaka tomu tento návrh spĺňa v dostatočnej miere potreby každej ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 3 Spôsob prepojenia pomocou RS485 

IV. ZREALIZOVANÉ INTELIGENTNÉ SYSTÉMY 

Ethernet modul nám poslúžil na vytvorenie webového servera, ktorý poskytuje webové rozhranie pre 

užívateľa (Obr. 4). Tento umožňuje vzdialené ovládanie domácnosti cez mobilnú aplikáciu alebo 

webový prehliadač. Web stránka obsahuje štyri základné funkcie: načítanie analógovej a digitálnej 

hodnoty na web stránku, zápis digitálnej a analógovej hodnoty pomocou web stránky. Celé užívateľské 

rozhranie je uložené na SD karte. K užívateľskému rozhraniu sa pripojíme zadaním IP adresy 

192.169.1.160/index.htm. Prepojenie mikrokontroléra a web stránky je realizované pomocou AJAX 

technológie.  

Následne si popíšeme jednotlivé užívateľské rozhrania pre rôzne systémy v ID, ktoré sú 

predpripravené. 
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Obr. 4 Hlavný panel rozhrania 

 

1. Inteligentné osvetlenie 

Web rozhranie pre osvetlenie máme zobrazené na  

Obr. 5. Užívateľ má v nich rozdelené jednotlivé miestnosti a svetlá. Pomocou web rozhrania vie 

aktivovať automatický mód zapínania osvetlenia. Zároveň dokáže jednotlivé svetlá zapnúť aj manuálne. 

Farbu svetla vie meniť pomocou RGB tabuľky. V prípade potreby má k dispozícii rôzne svetelné scény, 

ktoré prispôsobia a upravia osvetlenie v danej miestnosti. 

 

 
Obr. 5 Osvetlenie 

 

2. Inteligentné žalúzie 

Ovládanie inteligentných žalúzii môže užívateľ nechať buď na automatický mód, alebo  si užívateľ 

môže žalúzie v každej z miestností odtiahnuť/zatiahnuť manuálne. V  prípade využitia automatického 

módu, sa žalúzie automaticky každý večer zatiahnu a každé ráno zase odtiahnu. O aktuálnom stave 

žalúzii nás informuje web rozhranie (Obr. 6). 
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Obr. 6 Žalúzie 

 

3. Teplota 

Web rozhranie (Obr. 7) nám  v danej miestnosti jedným klikom umožní zapnúť alebo vypnúť 

vykurovacie teleso a zobrazí aktuálnu teplotu miestnosti. Taktiež si vieme jednoducho nastaviť 

požadovanú teplotu. Na základe tejto teploty sa riadi celý vykurovací systém.  

 

 
Obr. 7 Teplota 

 

4. Kamery 

Ďalšou informáciou získanou z web rozhrania, je  aktuálny stream zo všetkých kamier v dome (Obr. 8). 

Tieto kamery môžeme považovať za súčasť bezpečnostného systému alebo ako  prevenciu, ak chceme 

napr. skontrolovať, čo niektorý člen domácnosti práve robí. 
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Obr. 8 Kamery 

 

5. Trávnik 

Web rozhranie (Obr. 9)  nám ponúka automatickú závlahu. V prípade zvolenia automatického módu, 

celý systém funguje sám, bez potreby nášho zásahu. Pre lepšiu orientáciu máme načrtnutý pôdorys nášho 

pozemku. Pre prípad manuálneho ovládania si vieme v každej zóne zapnúť závlahu trávnika zvlášť. 

Rozhranie nás zároveň  informuje aj o vlhkosti pôdy v každej zóne.  

 

 
Obr. 9 Trávnik 

 

6. Garáž 

V prípade garáže sa bude svetlo  automaticky zapínať / vypínať na základe pohybového senzoru ( 

Obr. 10). Taktiež je možné aj  manuálne ovládanie svetla. Okrem svetla, vieme v garáži aktivovať 

alarm alebo spustiť vykurovanie. Otváranie a zatváranie garážových dverí je možné aj cez rozhranie. 

O aktuálnom stave brány nás informuje systém. 
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Obr. 10 Garáž 

7. Bezpečnosť 

Veľmi dôležitým prvkom v každom dome je bezpečnosť. V prípade našej ID, web rozhranie ponúka 

len jeden režim, a to buď je bezpečnostný systém aktivovaný alebo deaktivovaný. Pre zaistenie 

bezpečnosti sme využili viacero senzorov (tlakový, pohybový a senzor otvorenia okna), ktoré 

nebezpečenstvo vyhodnocujú. Stavy týchto senzorov si vieme skontrolovať pomocou web rozhrania 

(Obr. 11). 

 

 
Obr. 11 Bezpečnosť 

 

8. Ovzdušie 

Z dôvodu optimálnej klímy v miestnostiach je vhodné neustále monitorovať zloženie ovzdušia. 

O hodnotách kvality ovzdušia nás informuje systém pomocou web rozhrania (Obr. 12). Rekuperáciu 

vzduchu môžeme v každej z miestnosti ovládať zvlášť. Tento systém je dobre mať vždy zapnutý 

a vypnúť ho len vtedy, ak ideme na dovolenku. Ušetrí tým peniaze na energiách. 

 

 
Obr. 12 Ovzdušie 

 

9. Spotreba 

Aktuálna spotreba celej ID alebo len vybraných zásuviek, máme zobrazené v grafickej podobe na web 

stránke (Obr. 13). Jednotlivé zásuvky vieme podľa potreby vypnúť alebo zapnúť aj na diaľku. 

Z uvedeného grafu získame informáciu, kedy je odber energie najväčší a taktiež, ktorý spotrebič to 

zapríčiňuje.  
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Obr. 13 Spotreba 

V. TESTOVACÍ SYSTÉM 

Testovací systém nás sprevádzal počas tvorby celého projektu (Obr. 14). Vďaka nemu sme si vedeli 

otestovať všetky navrhnuté a aj naprogramované funkcie. Obsahuje, master zariadenie, dve slave 

zariadenia, testovaciu dosku na ktorej máme napájkované tri RS485 moduly, tlačidlo a potenciometer. 

Pri testovaní sme využili všetky vstavané LED diódy v Arduinach. Pomocou LED 2, ktorá s tlačidlom 

je pripojená ku slave zariadeniu 1, sme testovali PWM signál. Potenciometer je pripojený k slave 

zariadeniu 2. RS485 USB prevodník nám skvelo poslúžil na odchytávanie komunikácie po zbernici 

a následnej detekcií chýb. Testovací systém funguje nasledovne. Po zatlačení tlačidla sa rozsvieti LED 

4 a taktiež sa zmení stav na web rozhraní. Jedná sa o digitálne čítanie. Potenciometer nám slúži na 

zobrazovanie analógovej hodnoty na web stránke. LED 1 a LED 3 je možné ovládať pomocou web 

rozhrania. LED 2 funguje na princípe stmievača, reaguje na  postupné zvyšovanie/znižovanie intenzity 

osvetlenia. Ovláda sa pomocou web rozhrania a ide o PWM. Pri všetkých troch zariadeniach sme využili 

hardvérovú sériovú komunikáciu. V prípade zariadenia slave 1 a 2 sú to piny Rx(0) a Tx(1). Pin 2 sme 

zvolili ako prepínač vysielania. Rx/Tx. V prípade mastra sme použili piny Rx(19) a Tx(18). Pin 17 sme 

zvolili ako prepínač vysielania Rx/Tx. Celý systém komunikuje rýchlosťou 115200 bps.  
 

 
Obr. 14 Testovací systém 



JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky / Journal of Industrial Electrical Engineering  

ISSN 2454-0900 

 vol.3 (2019), issue: 3 25 

VI. ZÁVER 

Tento článok má poukázať na to, že pokiaľ chceme do nášho domu vniesť prvky inteligencie, nemusí 

sa vždy jednať len o cenovo nákladne riešenie. Stačí si naštudovať problematiku a následne si podľa 

svojich potrieb a požiadaviek zostaviť systém pre ID. Určite to bude mnoho krát lacnejšie a  budete mať 

dobrý pocit, pokiaľ sa vám to podarí zrealizovať a implementovať do vášho domu. 
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