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ABSTRAKT 

Bakalárska práca je zameraná na návrh a  konštrukciu štyroch senzorov 

s diaľkovým prenosom, ktoré môže slúžiť ako proti požiarná ochrana. Obsahuje 

pohybový PIR senzor, plynový senzor, senzor osvetlenia a senzor teploty. V práci sú 

spracované princípy činnosti jednotlivých senzorov, schémy zapojenia a návrhy plošných 

spojov jednotlivých častí. K diaľkovému prenosu slúžia, monolitické moduly od firmy 

AUREL, ktoré pracujú vo frekvenčnom pásme 433 MHz.  

 

 

ABSTRACT 

Bachelor work is focused on designing and constructing four sensors and remote 

data transfer, which may serve as a protection against fire. It contains a PIR motion 

sensor, gas sensor, lighting sensor and temperature sensor. The work is processed 

principles of individual sensors, wiring diagrams and designs printed circuit boards of its 

parts.. The communication function, serve by monolithic modules from AUREL 

company, which operate in the frequency band  433 MHz.   
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1. ÚVOD 
 

V dnešnej dobe, elektronika zasahuje skoro do všetkých oblastí ľudského života 

a v nej majú nezastupiteľné miesto senzory. Využívajú sa hlavne v aplikovanej 

elektronike. Ich vývoj vo svete, za posledné roky zaznamenal prudký rozvoj, čo malo za 

následok ich miniaturizáciu a zlepšenie ich technických parametrov ako je, citlivosť 

a presnosť. Používajú sa v rôznych odvetviach elektrotechniky, tu by som spomenul 

hlavne telemetriu, priemyslovú kybernetiku, automatizáciu, vojenstvo, atd. Vyrábajú sa 

rôznymi technológiami,  podľa druhu a podľa toho k meraniu akej fyzikálnej veličiny sú 

určené. 

 

a.) Meranie teploty 

Meranie teploty je jednou z najbežnejších aplikácií senzorov. Využíva sa pri 

rôznych technologických operáciách, v meteorológii, v lekárstve a v mnohých ďalších 

oblastiach každodenného života. Teplotné senzory sa vyrábajú rôznymi technológiami 

ako napr. polovodičová technológia, hrubo vrstvová technológia, atď. Pri konštrukcii 

teplotných senzorov sa  používajú najrôznejšie materiály počnúc kovmi, cez polovodiče, 

polymérne materiály, kvapaliny atď. V tejto téme sú popísané princípy a technológie 

výroby teplotných senzorov, pričom hlavný dôraz je kladený na hrubo vrstvové (HV) 

technológie. 

 

b.) Meranie tlaku 

Piezorezistory sú elektronické súčiastky, ktorých základnou vlastnosťou je zmena 

elektrického odporu v závislosti na mechanickom napätí aplikovanom na piezorezistor. V 

praxi je výsledný odpor piezorezistora nielen funkciou mechanického napätia, ale aj 

iných parametrov, napr. teploty. Tieto elektronické prvky sa využívajú najmä na meranie 

tlaku a iných mechanických veličín. Výhodou takýchto senzorov je nízka výrobná cena, 

hromadná výroba, miniatúrne rozmery a jednoduché pripojenie do meracieho systému. 

Napájanie senzora je možné prostredníctvom nízkeho jednosmerného napätia na úrovni 

niekoľkých voltov. V súčasnosti sa piezorezistory vyrábajú klasickou tenko vrstvovou 

technológiou. Na čipe sa obvykle okrem samotného piezorezistora nachádzajú aj 

zosilňovač a kompenzačné obvody. Ďalším trendom je zmenšovanie rozmerov čipov 

1   



kvôli miniaturizácii a zmenšeniu pravdepodobnosti poruchy na čipe, čím sa zároveň 

znižuje cena pretože na jeden plátok (wafer) sa vojde viac čipov. 

 

c.) Meranie vlhkosti: 

Tu sa používajú hlavne odporové a kapacitne senzory, ktoré patričným spôsobom 

reagujú na hmotnosť vodných pár obsiahnutých v jednotke vzduchu. 

 

d.) Senzory žiarenia: 

Do tejto skupiny patria senzory schopné identifikovať neionizujúce a ionizujúce 

žiarenie. V podstate sa jedná o senzory, ktoré merajú, ultrafialové žiarenie, viditeľné 

svetlo, infračervené žiarenie a jadrové žiarenie. 

 

e.) Snímače polohy: 

Metódy optoelektronických meraní polohy umožňujú výrobu veľmi citlivých a 

rozmerovo malých senzorov. Vyhodnocovanie mechanickej veličiny sa prevádza na 

vyhodnocovanie intenzity alebo polohy optického lúča, ktorý sa od upravenej časti 

meraného objektu odráža, je touto časťou zosilňovaný, alebo je z meraného objektu 

priamo vyžarovaný. Ako zdroje žiarenia sa väčšinou používajú luminiscenčné diódy a 

polovodičové laserové diódy v oblasti viditeľného a infračerveného spektra. 
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2. CIEĽ RIEŠENIA 
 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť a  skonštruovať, univerzálny 

senzorový modul s bezdrôtovým diaľkovým prenosom. Rozhodol som sa pre konštrukciu 

elektronického zariadenia, ktoré by mohlo slúžiť, ako proti požiarny zabezpečovací 

systém. Preto som sa rozhodol, navrhnúť a skonštruovať senzor osvetlenia, teploty, 

pohybu a detektor plynu (LP plyn, bután). Tieto senzory spolupracujú s vysielacou 

jednotkou, ktorá je 4-kanálova a pri poplachu (vznik požiaru alebo únik plynu) indikuje a  

vysiela signál na vzdialenosť niekoľko 100 metrov. Vysielací modul pracuje v RF pásme 

433 MHz. Vysielaný signál bude prijímaný prijímačom, ktorý prevedie selekciu poplachu 

od patričného senzora a dokáže spustiť koncové zariadenie (uzavrie ventil plynu, alebo 

spustí hasenie). Celé zariadenie musí byť odolné voči falošným signálom a nežiaducemu 

spusteniu. Z týchto požiadaviek som vychádzal pri samotnom návrhu a konštrukcii. 
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3. SENZORY 
 

Senzor je základnou časťou meracieho zariadenia, ktorá prevádza vstupnú 

premennú vlastnosť na signál vhodný k meraniu a interpretácii, poprípade k riadeniu 

a kontrole. 

Snímač je funkčná jednotka (systém) realizujúca snímanie fyzikálnej veličiny alebo 

javu. Podľa určitého definovaného princípu mení fyzikálnu, chemickú alebo biologickú 

veličinu, charakterizujúcu meraný objekt a bezprostredne pôsobiacu na jeho citlivú časť - 

senzor- na veličinu, ktorá je najčastejšie elektrická a vhodná na ďalšie spracovanie. 

Snímač je teda tvorený samotným senzorom a obvodmi, ktoré spracovávajú signál zo 

senzora.  
  
 

3.1. ROZDELENIE SENZOROV ZO VŠEOBECNÉHO HĽADISKA 

 

Za prvotné a veľmi široké delenie možno považovať delenie na :  

• senzory pre živú prírodu (biologické, prírodné)  

• senzory pre neživú prírodu (technické, umelé)  

Biologické senzory sa zakladajú na fyziologických javoch živej prírody. Sú vhodné 

pre získavanie informácií o fyzikálnych a chemických javoch v živej i neživej prírode a v 

technike.  

Technické senzory sa zakladajú na fyzikálnych javoch neživej prírody. Sú vhodné 

pre získavanie informácií o fyzikálnych a chemických javoch v prírode a technike.  

Pre získanie prehľadu o vlastnostiach snímačov je vhodné uvažovať o dvoch 

základných skupinách senzorov :  

• aktívne (generátorové) - pri pôsobení snímanej veličiny sa senzor správa 

ako zdroj elektrickej energie ( napr. senzory piezoelektrické atď.) 

• pasívne (parametrické) - pôsobením snímanej veličiny na senzor sa mení 

niektorý z jeho parametrov (napr. senzory kapacitné, odporové, 

indukčnostné atď.). Na prevod neelektrickej veličiny na elektrický výstupný 

signál potrebujú pomocný zdroj elektrickej energie.  
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3.1.1. AKTÍVNE SENZORY   

Aktívne senzory sú charakteristické tým, že zmenou fyzikálnej veličiny na 

elektródach vzniká elektrický náboj. Napríklad piezoelektrický senzor, ktorý využíva 

piezoelektrický jav. Typickým takýmto senzorom sú ultrazvukové senzory (UR40 

a UT40) 

 

3.1.2. PASÍVNE SENZORY   

Pasívne senzory sú charakteristické tým, že v závislosti od zmeny fyzikálnej 

veličiny menia svoju vodivosť (napr. fotorezistor alebo senzor PIR). Potrebujú prevodník.  

Senzory majú veľký význam a široké použitie v rôznych oblastiach. Najčastejšie sa 

používajú na meranie základných fyzikálnych veličín – tlak, teplota, prúdenie vzduchu, 

rýchlosť, ... 

 

3.2. PIR SENZOR 

Zakladá sa na pyroelektrickom jave – ten je daný teplotnou závislosťou spontánnej 

polarizácie pyroelektrického materiálu. Zmena teploty pyroelektrika ∆T spôsobí zmenu 

jeho polarizácie  ∆PS .Platí vzťah  ∆PS = p*∆T, kde p je pyroelektrický koeficient. 

 

Obr.1. Teplotná závislosť spontánnej polarizácie pyroelektrika 
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Jadrom pyroelektrického senzoru je vrstva pyroelektrika (LiTaO3), medzi jeho 

koncami je namerané pyroelektrické napätie. Z jednej strany je na vrstvu pyroelektrika 

naparená tenká chemicky citlivá vrstvička umožňujúca interakciu s analyzovanou látkou. 

Druhá strana pyroelektrika je potiahnutá filmom kovu slúžiacim k vyhrievaniu senzoru. 

Ak nie je senzor v styku s analytom, tok tepla je konštantný a na bočných stranách 

pyroelektrika je namerané konštantný napätie. Ak interaguje chemicky citlivá vrstva 

s analytom, dôjde k zmene toku tepla pyroelektrikom a je zaznamenaná zmena 

pyroelektrického napätia. 

Pôsobením infra-červeného žiarenia na keramickú doštičku cez optický filter sa 

mení elektrický náboj, čo má za následok tok elektrického prúdu. Na vstupe filtra je 

MOSFET tranzistor , ktorý má veľký vnútorný odpor. Výstupný signál, sa odoberá  

z elektródy S. 

 
 

 
 
 

Optický filter 

 

Výstupná  
mriežka FET-u 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.2. Elektronická schéma PIR senzora 

 

 
 

Obr.3. Detektor LHI 878 
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PIR senzory snímajú zmenu infračerveného žiarenia a využívajú skutočnosť, že 

každé živé telo je zdrojom infračerveného žiarenia. K zlepšeniu selektivity, zóny 

snímania, sú vybavené Fresnelovou šošovkou, je zobrazená na obrázku č.4, ktorá 

umožňuje nastaviť sledovanú oblasť priestoru. PIR senzory nevyžarujú žiadnu energiu => 

neovplyvňujú sa navzájom a môžu teda byť nainštalované tak, že sa ich jednotlivé 

detekčné zóny prekrývajú. 

 

 

 
 

Obr.4. Fresnelová šošovka 

 

 

 

3.2.1. NÁVRH MODULU POHYBOVÉHO DETEKTORA 

 

 

 

Obr.5. Bloková schéma konštrukčného modu
 

 PIR  OZ  KS 

IR žiarenie 

Výstup.sig. 

Zdroj 

 

PIR - Senzor
OZ - Operač. zosilňovač
KS – Koncový stupeň
ZDROJ - Zdroj 5V
lu 
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PIR senzor detekuje zmenu teploty dopadajúceho IR žiarenia na vstupné 

pyroelektrické doštičky zapojené proti sebe na vstup zosilňovača. Pri zmene teploty 

jednej z nich sa vytvorí rozdielové napätie, ktoré je zosilnené operačným zosilňovačom. 

Toto napätie spôsobí zopnutie komutatívneho obvodu - relé a pripojená zvuková 

signalizácia vyhlási akustický poplach. Napájanie všetkých blokov zabezpečuje zdroj 

jednosmerného napätia. 

 

3.2.2. PRINCIPIÁLNA SCHÉMA ZAPOJENIA  

 

 
 

Obr.6. Schéma zapojenia PIR senzora 
 
 

3.2.3. PRINCÍP ČINNOSTI 

Ako PIR senzor je použitý detektor LHI 878 od amerického výrobcu  Perkin-Elmer, 

ktorý je zobrazený na obrázku 3. Ako vyhodnocovacie zariadenie som sa rozhodol použiť 

IO LM342, čo je štvoritý operačný zosilňovač. Na výstupe OZ som zapojil koncový 

stupeň z tranzistorom BC239 Princíp činnosti je nasledovný. 

Ak v zóne snímaného priestoru, ktorá je daná charakteristikou Fresnelovej šošovky. 

Ak v snímanom priestore je zaznamenaný pohyb, obvod LHI878 na svojom výstupe 

(PIN2), vyhodnotí prúdovú zmenu. Tento signál postupuje na prvý stupeň OZ IO LM342 

(PIN3) neinvertujúci vstup. PIN2 (invertujúji vstup) je pripojený k spätnoväzobnému 

filtru (C4, R3). Zmenou hodnoty C4, R3 nastavujeme senzitivitu – citlivosť. Z výstupu 

8   



prvého stupňa (PIN1), postupuje zosilnený signál na trimer R5. Týmto trimrom sa 

nastavuje zosilnenie pre druhý stupeň. Druhý stupeň operačného zosilňovača tvaruje 

amplitúdovo signál pre koncový tranzistor. Na vstupe druhého stupňa (PIN10) 

neivertujúci vstup, je nastavená pracovná úroveň deličom R7, R8. Na neivertujúci vstup 

(PIN9) je privedený cez filter R6, C4 zosilnený signál. Z výstupu druhého stupňa (PIN8) 

je budený koncový tranzistor BC239. Z výstupu, z kolektora tranzistora je snímaný 

záporný impulz, ktorý sa odvádza na komutačný stupeň vo vysielacom module. Celé 

zariadenie je napájané napätím 5V a napájací zdroj je umiestnený na vysielacom module.  

 

3.2.4. NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJA 

 
 

 
 

Obr.7. Doska plošného spoja zo strany súčiastok 
 
 
 

 
 

Obr.8. Návrh dosky plošného spoja  
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Obr.9. PIR senzor 

 

3.3. TGS SENZOR 

Je polovodičový senzor na vyhodnocovanie koncentrácie plynu, ktorý v sebe spája 

vysokú citlivosť na LP plyn s nízkou spotrebou energie a má dlhú životnosť. Vzhľadom 

na miniaturizáciu jeho snímacieho čipu, TGS2610 vyžaduje ohrievací prúd len 5,6 mA a 

prístroj je umiestnený v štandardnom púzdre typu K-5. TGS2610 je k dispozícii v dvoch 

rôznych modeloch, ktoré majú rôzne externé krytie, ale zhodné citlivosti na LP plyn. 

Jedinou nevýhodou tohto senzora je jeho cena, ktorá sa na našom trhu pohybuje okolo 

33€.  

Srdcom zapojenia modulu je senzor plynu od firmy Figaro typu TGS2610, ktorý je 

určený pre detekciu LP plynu a Butánu. Táto firma má v tejto oblasti dlhodobú tradíciu. 

Snímací materiál je Sn02 nanesený na elektródach na substráte z oxidu hliníka. Snímací 

prvok je vyhrievaný z druhej strany vyhrievacím telieskom z Ru02. Vo voľnom vzduchu 

má senzor definovaný odpor, ktorý sa meria nepriamo ako napätie na zaťažovacom 

rezistore R3, viď obr. 8. V prítomnosti oxidačného plynu sa odpor senzoru zmenšuje a 

táto zmena je detekovaná následnou elektronikou.  
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Obr. 10. Bloková schéma zapojenia detektoru plynu 
 

  

 
 

Obr. 11. Pohľad na čidlo Figaro 

 

V mojom návrhu som vychádzal zo schémy, ktorá bola uverejnená v časopise AR 

5/2004. Tento návrh my však do mojej práce úplne nevyhovoval, pretože vyhodnocuje tri 

druhy úrovne poplachu, čo by v mojom zapojení mohlo spôsobovať neustálu aktiváciu 

senzora. Previedol som menšie úpravy v zapojení a nastavil jednu prahovú úroveň, pre 

aktiváciu senzora. Túto úpravu popíšem v ďalšej časti. Program pre PIC, je voľne 

k stiahnutiu na internetovej adrese [www.elektronika.cz.borec.cz/download.htp]  
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3.3.1. PRINCIPIÁLNA SCHÉMA 

 

Obr.12. Schéma zapojenia detektoru plynu  

 

3.3.2. PRINCÍP ČINNOSTI 

V zapojení som použil mikroprocesor MC68HC908QT4. Odpory R2 a R3 tvoria 

záťaž senzoru. Referenčné napätie pre komparátor je odvodené z R4, R5, R6 a R11 

(termistor) podľa doporučeného zapojenia výrobcu. R11 delič teplotne kompenzuje a 

nastavuje referenčné napätie podľa vonkajšej tepltoty. Túto metódu s rezistormi R2 až R6 

som použil z dôvodu prípadnej jednoduchej modifikácie pre iné druhy plynov či 

senzorov. V tomto prípade potom nebude potrebné preprogramovanie mikroprocesoru. Po 

pripojení napájacieho napätia, sa mikroprocesor nastaví do východzieho stavu, na PIN2 

postupuje referenčné napätie z deliča R4, R5, R6 a R11. Cez odpor R1 preteká ohrievací 

prúd, cez PIN4 a PIN1 na zem. Tento prúd spôsobuje ohrievanie telieska, čím sa 

ohrievajú molekuly vzduchu v medzi elektródovom priestore. Tímto je nastavený 

kludový prúd senzora. Ak na senzor začnú pôsobiť molekuly plynu o určitej koncentrácii, 

nastane prúdová zmena medzi PINMI 3, 2, čo sa prejaví na zaťažovacom odpore R2 

a zmení sa snímané napätie. Toto napätie sa privádza do mikroprocesora na PIN3 

a mikroprocesor ho porovnáva s referenčním napätím. V mieste zhody, procesor vyrobí 
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spúšťací impulz, ktorý sa odoberá z PIN4 a privádza na bázu tranzistora T1. Na PINe6 

vznikne pravouhlý impulz, ktorý slúži na indikáciu a privádza sa na diódu LED1, ktorá sa 

rozsvieti. Po privedení spúšťacieho impulzu na  bázu T1 sa tranzistor otvorí, pretekajúci 

kolektorový prúd zopne relé 1, ktoré cez spínacie kontakty 8, 14 pripojí na sirénu 5V. 

Siréna začne vydávať zvukový signál poplachu. 

Pokiaľ by sme sa rozhodli detektor realizovať klasickým analogovým zapojením, 

potrebovali by sme najmenej 5 operačných zosilovačov, či komparátorov. Práve 

komparácia je však v software  realizovaná  pomocou  jednoduchého   príkazu  IF.  To  je   

hlavná  výhoda   malého a lacného mikroprocesoru s prevodníkom AD. Rôzne úrovne 

alarmu sú indikované diódou LED1. Paralelne je alarm indikovaný i piezo sirénkou. 

Dióda LED2 indikuje prítomnosť napájacieho napätia. To je stabilizované známym 

obvodom  7805. K jeho napájaniu použijeme zdroj jednosmerného napätia 9V (batéria). 

Výstupný signál odoberáme z kolektora tranzistora T1.  

Procesor MC68HC908QT4, som programoval externým programátorom typu 

SUPERPRO3000 a programovanie nečinilo žiaden problém. 
 

 

3.3.3. NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJA 

 
 

 
 

Obr.13. Doska GAS senzora zo strany súčiastok 
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Obr.14. Návrh dosky plošného spoja  

 

 

Obr.15. Detektor plynu 

 

3.4. SENZOR OSVETLENIA 

Na polovodičovú základňu (najčastejšie Sulfid kademnatý - CdS, kremík, 

germánium) sú z protiľahlých strán nanesené vrstvičky kovu v tvare hrabličiek, vodivo 

spojené s vývodmi fotorezistoru, tvoriace prechod kov - polovodič. Vplyvom osvetlenia 

sa mení elektrická vodivosť polovodiča medzi kovovými vrstvičkami. 

 

 

Obr.16. Fotoodpor 
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3.4.1. NÁVRH SNÍMAČA OSVETLENIA 

Pri návrhu snímača ožiarenia som vychádzal z klasického a často využívaného 

zapojenia, ktoré je znázornené na obrázku 17. Snímač ožiarenia reaguje na svetlo, požiar 

alebo výbuch, takže sa dá použiť ako doplnok teplotného snímača. Môže byť tiež použitý 

ako ostraha pri vniknutí do stráženého zariadenia alebo objektu. 

 

 

Obr.17. Typické zapojenie snímača osvetlenia 

 

Obvod svetelného snímača je riadený fotorezistorom LDR. V tme  je jeho odpor 

relatívne vysoký a preto je napätie z deliča LDR/P nedostačujúce pre otvorenie 

tranzistora T.  Keď dôjde k prenikaniu svetla na fotorezistor, odpor fotorezistora sa 

výrazne zníži, až sa tranzistor T otvorí a začne ním pretekať elektrický prúd, čo má za 

následok rozsvietenie LED diódy LD a zároveň získame výstupné napätie potrebné na 

zopnutie relé. Potenciometer P slúži na nastavenie úrovne, kedy sa tranzistor T otvorí, to 

znamená na nastavenie citlivosti obvodu. Toto zapojenie pre moju konštrukciu 

nevyhovovalo z hľadiska prúdového odberu, rozhodoval som sa ešte zrealizovať 

zapojenie pomocou časovača 555, ale tento obvod má tiež značný prúdový odber 

a vyžaduje väčšie napájacie napätie ako 5V. Preto som sa rozhodol, miesto tranzistora na 

spínanie využiť číslicové obvody s malým prúdovým odberom. Senzor som prerobil 

a postavil na číslicovom integrovanom obvode 4093, čo je štvornásobný NAND 

Schmittov klopný obvod. 
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3.4.2. PRINCIPIÁLNA SCHÉMA 

 

 

Obr.18. Principiálna schéma senzoru osvetlenia 

 

Tento senzor ožiarenia som navrhol a zapojil priamo na spoločnú dosku 

vysielacieho modulu. Na tejto doske sú osadené štyri integrované obvody typu 4093, 

ktoré slúžia pre komutáciu a indikáciu. S týmito obvodmi má celý senzorový modul 

vysielača malý prúdový odber a 9V batéria má dlhšiu životnosť. 

 

3.4.3. PRINCÍP ČINNOSTI 

Trimrom R1 nastavujeme spúšťaciu úroveň celého snímača. Základom obvodu je 

štvornásobný Schmittov klopný obvod 4093, ktorý je v zapojení, ako bistabilný klopný 

obvod. Na jeho vstupe PIN1 a PIN2 sú nastavené počiatočné úrovne napätia tak, že 

bistabilný klopný obvod je  trvalo v jednom stabilnom stave. Pri nízkej úrovni osvetlenia, 

má fotorezistor Rx veľký odpor a kondenzátor C1 sa nabíja napätím z deliča R1, Rx. Ak 

sa zväčší intenzita osvetlenia, ktorá dopadá na fotorezistor, ten zmenší svoju hodnotu 

odporu a kondenzátor C1 sa začne cez fotrezistor vybíjať na zem. To spôsobí pokles 

napätie na PIN2,  klopný obvod sa preklopí a nastane druhý stabilný stav. Na výstupe 
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integrované obvodu PIN10 vznikne logická 0, čo ma za následok prietok prúdu cez 

komutačné relé, ktoré zopne a zároveň sa rozsvieti indikačná LED dióda, ktorá 

signalizuje poplach. 

 

3.5. SENZOR TEPLOTY 

Termistor je pasívna elektronická súčiastka (špecializovaný typ rezistoru), ktorej 

elektrický odpor je závislý od teploty. Termistor je nelineárny prvok, k jeho polarizácii sa 

pripájajú paralérne, sériovo alebo sériovo paralérne odpory. Vyrábajú sa z oxidov kovov.  

 

 

Obr.19. Termistor z negatívnou teplotnou závislosťou 
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3.5.1. PRINCIPIÁLNA SCHÉMA SENZORU TEPLOTY 

 
 

Obr.20. Principiálna schéma senzoru teploty 

 

3.5.2. PRINCÍP ČINNOSTI 

Návrh a konštrukcia vychádza z predchádzajúceho zapojenia, len s tým rozdielom, 

že miesto fotorezistora je na vstupe zapojený termistor NTC. Princíp činnosti celého 

zariadenia je rovnaký ako u senzoru osvetlenia. V obvode som zapojil termistor NTC 

s negatívnou teplotnou závislosťou o hodnote 15KΩ. Prahové napätie nastavené trimrom 

R1 je zvolené tak, že klopný obvod zopne pri hodnote teploty okolo 90˚C. Týmto 

nastavením je zariadenie chránené pred nežiaducim zopnutím, pri zvýšení teploty 

vonkajšieho okolia. Aj tento senzor som zapojil priamo na dosku vysielacieho modulu. 
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4. KODÉRY A DEKODÉRY 
 

 Kodér HT 12-E a dekodér HT 12-D som použil z dôvodu ich miniatúrnych 

rozmerov, dostupnosti na našom trhu, ceny a jednoduchého a rýchleho oživenia. Ich 

úlohou je pomocou voliča kódu, čo predstavujú switche vytvoriť jedinečný signál, ktorý 

sa pomocou modulov TX a RX prenesie ako signál potrebný na signalizáciu alebo 

riadenie výkonovej časti. Kodér aj dekodér disponujú 4096 kombináciami nastavenia 

kódu ktorý sa nastavuje pomocou 8 polohového páčkového prepinača – switchu. 

 
 

4.1. KODÉR HT-12E 

Oscilátor kodéra HT 12-E pracuje na frekvencii, ktorej hodnota sa dá meniť 

pomocou odporu R1 pri danom napájacom napätí. Voľba frekvencie, respektíve voľba 

oscilačného odporu sa určuje podľa grafu na obrázku č.22. Vnútorná bloková schéma 

zapojenia kodéra je stiahnutá priamo od výrobcu firmy Holtek a je na obrazku č.21. 

 
 

 

Obr.21. Bloková schéma vnútorného zapojenia kodéra HT-12E 
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Obr.22. Graf nastavenia frekvencie oscilátora kodéra 

 

 

4.2. DEKODÉR HT-12D 

Oscilátor dekodéra HT 12-D pracuje na frekvencií, ktorej hodnota sa dá meniť 

zmenou hodnoty odporu pri danom napájacom napätí. Voľba frekvencie respektíve voľba 

oscilačného odporu sa určuje podľa grafu zobrazeného na obrázku č.24. Vnútorná 

bloková schéma zapojenia je na obrázku č.23. 
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Obr.23. Bloková schéma vnútorného zapojenia dekodéra HT-12D 

 

 
Obr.24. Graf nastavenia frekvencie oscilátora dekodér 
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4.3. ZAPOJENIE VÝVODOV 

 

 
Obr.25. Označenie vývodov kodéra a dekodéra 

 

PIN kodéra A0 až A7 slúžia na navolenie požadovaného kódu, pomocou osem 

polohového switcha. PIN AD8 až AD11 sú vstupy pre štyri kanály. PIN14, označený ako 

TE je komunikačný PIN, ktorý sa spája so zemou. Vývodom PIN17 DOUT vystupuje 

kódovaný signál na vysielač. PIN VDD a VSS sú určené na napájanie a na PIN OSC1 

a OSC2 je pripojený odpor, ktorým vykonáme ladenie frekvencie oscilátora. 

PIN dekodéra A0 až A7  slúžia na navolenie požadovaného kódu, ktorý musí 

súhlasiť z navoleným kódom na kodéry, tým je zabezpečená koherencia. PIN D8 až D11 

tvoria výstup pre štyri kanály. PIN 14 označený ako DIN, je vstup pre kódovaný signál 

z prijímača. PIN17 označený ako VT, predstavuje komunikačný výstup. PIN VDD a VSS 

sú určené na napájanie a na PIN OSC1 a OSC2 je pripojený odpor na voľbu frekvencie 

oscilátora. 
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5. BEZDRÔTOVÝ PRENOS V RF PÁSME 
 

Diaľkový bezdrôtový prenos je rozšírený o možnosť ovládať viacero elektrických 

zariadení na diaľku. Na tento účel sú využité moduly od firmy AUREL hlavne z dôvodu 

ich malých rozmerov, dostupnosti na našom trhu a s vzhľadom na ich cenu. Vysielací 

modul TX – SAW 433/s-z spolu s prijímacím modulom RX BC-NBK tvoria dvojicu, 

ktorá zabezpečuje vysielanie a príjem signálu obsahujúcu informácie o zopnutí 

jednotlivých snímačov. 

 

5.1. VYSIELAČ TX-SAW 433 

 

 
Obr.26. Vysielač TX-SAW 433 

 
Technické údaje vysielača: 
Napájacie napätie: 3-12 V 
Pracovná frekvencia: 433,92 MHz 
Pracovná teplota: - 25 až + 70 ˚C 
Modulácia: OOK (On-Off Keying)  
 

 

  

ZAPOJENIE VÝVODOV: 
 
PIN1)  ZEM 
PIN2)  VSTUP 
PIN3)  VSTUP 
PIN4)  ZEM 
PIN11)  ANTÉNA 
PIN13) ZEM 
PIN15) +5V 

 

Obr.27. Bloková schéma vysielača TX-SAW 433 a zapojenie vývodov 
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5.2. PRIJÍMAČ RX-BC NBK  

 

 
  Obr.28. Prijímač RX-BC NBK    

 
 
 
Technické údaje prijímača: 
Napájacie napätie: 5 V 
Pracovná frekvencia: 433,92 MHz 
Pracovná teplota: -25 až + 70 ˚C 
 
 

 

   

ZAPOJENIE VÝVODOV: 
 
PIN1)  +5V 
PIN2)  ZEM 
PIN3)  ANTÉNA 
PIN7)  ZEM 
PIN11)  ZEM 
PIN13) MER. BOD 
PIN14) VÝSTUP 
PIN15) +5V 

 

Obr.29. Bloková schéma RX-BC NBK a zapojenie vývodov 

  

Všetky technické informácie, ako aj priložené blokové schémy sú stiahnuté od 
výrobcu modulov priamo z datasheetu modulov. 
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6. FUNKČNÁ SCHÉMA CELÉHO ZAPOJEN IA 
 

Cieľom mojej práce bolo navrhnúť a skonštruovať univerzálny senzorový modul. 

Pri návrhu bolo treba navrhnúť a vytvoriť snímaciu časť, ktorá bude slúžiť na meranie 

základných fyzikálnych a neelektrických veličín. Zvolil som štyri základné snímače: 

snímač teploty, svetla, vlhkosti a pohybu. Z dôvodu zabezpečenia miniaturizácie 

a prehľadnosti obvodu som na jednu spoločnú dosku zakomponoval snímače a zároveň 

vysielaciu časť. Poslednou časťou je prijímacia časť realizovaná na osobitnej doske 

plošných spojov.  

 

6.1. VYSIELACIA ČASŤ 

Vysielaciu časť tvoria štyri senzory (PIR, GAS, SO-senzor osvetlenia, TS- teplotný 

senzor), ktoré majú na výstupe zapojený komutačný obvod (KO). Úlohou snímačov je 

snímať určenú fyzikálnu veličinu a vyslať výstupné riadiace napätie do komutačného 

obvodu, ten zopne, spustí signalizáciu patričného kanálu a zároveň aktivuje patričný 

vstup kodéra. Kodér vyrobí jednoznačný kódovaný signál pre daný kanál (signál je 

impulzovo modulovaný) a tento signál postúpi na vysielač.  Úlohou vysielača je vysielať 

signál o frekvencii 433,92 MHz do priestoru smerom k prijímaču. 
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Signalizácia   LED 

 

Obr.30. Bloková schéma vysielacej časti 

 

Obr.31. Principiálna schéma vysielacej časti 
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Snímacia a vysielacia časť sú navrhnuté na jednej doske s plošnými spojmi. 

Jednotlivé senzory sú pripojené cez spínacie relé na príslušné adresné vstupy kodéra. 

V okamihu, keď niektorý zo snímačov zareaguje, zopne sa príslušné relé, ktoré premostí 

príslušný adresný vstup kodéra so zemou. Kodér tento stav vyhodnotí ako logickú 

jednotku a začne vysielať údaje kľúčovaním nosnej frekvencie 433.92MHz ( OOK - On 

Off Keying, On – znamená prítomnosť nosnej vlny, Off – znamená neprítomnosť nosnej 

vlny ), ktorá je generovaná vnútorným oscilátorom SAW. Kodér ma vopred navolený 

kód, ktorý je totožný s kódom navoleným na dekodéri. Po privedení napájacieho napätia 

na kodér a po zopnutí jednotlivých relé zo snímačov, sa kodér dostáva do činnosti a na 

vstup vysielacieho modulu je privedený signál, ktorý sa vysielačom vysiela o frekvencii 

433.92 MHz. Tento modulovaný signál, sa dostáva vzdušnou cestou na prijímací modul 

RX. Hodnotou rezistora R1, sa nastavuje frekvencia oscilátora kodéra.  

 

6.2. PRIJÍMACIA ČASŤ 

 

Obr.32. Bloková schéma prijímacej časti 
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Prijímaciu časť tvorí päť funkčných celkov.. Prvým blokom je prijímač, ktorého 

úlohou je prijať kódovaný signál z vysielača. Druhým blokom je dekodér, ktorý 

kódovaný signál dekóduje, vyhodnotí a priradí im príslušné výstupné adresy. Z dekodéra 

signál postupuje na patričný koncový stupeň (KS) pre daný kanál. Koncový stupeň sa 

aktivuje signálom poplachu, uvedie do činnosti patričnú signalizáciu pre daný kanál 

a zároveň sa aktivuje výkonový stupeň. Výkonová časť môže byť osadená optočlenom 

tak, jak je to zobrazené na obrázku č.34.  Zopnutý optočlen,   svojím výstupným napätím 

riadi  triák. Ak je triák zopnutý začne ním pretekať prúd zo sieťového napätia 230V. 

Takto môžeme potom ovládať v sieti výkonové zariadenia. Výkonová časť má mnoho 

variant riešení, ktoré môžu  ovládať rôzne  ventily čím sa zabráni požiaru. Napríklad 

odpoja prívod plynu ak bude identifikovaný poplach úniku plynu alebo uvedú do činnosti 

ventil prívodu vody a začne sa automatické hasenie. 

 

Obr.33. Principiálna schéma prijímacej časti 

 

Celá prijímacia časť je napájaná z transformátora. Z jeho sekundárneho vinutia je 

cez usmerňovač G vedené napätie do stabilizátora ST2, a na jeho výstupe získame 

napájacie napätie 5V. Pracovný stav nastáva v prípade keď sa modulovaný signál dostáva 
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vzdušnou cestou z vysielača TX na prijímací modul RX, z ktorého tento signál prichádza 

do dekodéra IO2, čo je obvod HT12D. Po detekcii a dekódovaní  sa na výstupe VT objaví 

napätie, ktoré je cez rezistor R7 privedené na bázu NPN tranzistora T1 a spôsobí jeho 

otvorenie. Tým začne tranzistorom T1 pretekať prúd a tento stav je signalizovaný led 

diódou LD5, ktorá je pripojená na jeho kolektor. Zároveň pri tomto stave sa na 

jednotlivých adresných výstupoch D8 až D11 objaví záporné napätie. Toto napätie je 

ďalej privedené na bázy PNP tranzistorov T2 až T5. Keďže sú to PNP tranzistory, pri 

privedení záporného napätia na ich bázy, sa tranzistory otvoria a začne nimi pretekať 

prúd. Na emitor každého tranzistoru je cez rezistor pripojený výstup alebo LED dióda, 

ktorá sa pri otvorenom tranzistore rozsvieti a signalizuje aktiváciu poplachu v patričnom 

kanály.  

 

6.3. VARIANT VÝKONOVEJ ČASTI 

Výkonová časť je určená na spustenie koncového zariadenia, v závislosti od 

výstupného signálu z prijímacej časti.  Výstupné napätie z prijímača je privádzané na 

optočlen OT, ktorého časťou je signalizačná LED dióda, ktorou začne pretekať  prúd. 

Fotodiák, ktorý je taktiež umiestnený v optočlene, je vo vodivom stave a preteká ním 

prúd. To zabezpečuje, že na spínacou mriežkou triáku TC pretečie prúd a triák zopne. Cez 

otvorený triák, začne pretekať prúd zo sieťového napätia 230V, ktorý otvorí ventil. 

 

Obr.34. Principiálna schéma výkonovej časti 
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7. NÁVRH A KONŠTRUKCIA PLOŠNÝCH SPOJOV (DPS) 
 
7.1. MECHANICKÁ KONŠTRUKCIA 

 

 

Obr.35. Doska plošných spojov vysielacieho modulu zo strany súčiastok 

 

 

Obr.36. Návrh dosky plošného spoja vysielacieho modulu 
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Obr.37. Pohľad na vysielaciu časť diaľkového ovládania 

 

 

 

7.2. DOSKA PLOŠNÝCH SPOJOV PRIJÍMACEJ ČASTI 

 

Obr.38. Doska plošných spojov prijímača zo strany súčiastok 
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Obr.39. Doska plošných spojov prijímača zo strany vodivých ciest 

 

 

Obr.40. Pohľad na prijímaciu časť diaľkového ovládania 
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8. ZÁVER 
 

Skonštruované zariadenie, môže spoľahlivo slúžiť, ako kompaktné proti požiarne 

zariadenie, zo strážením úniku plynu. Pri vzniku požiaru, zareagujú tri senzory, senzor 

osvetlenia zareaguje na plameň, pretože sa zvýši intenzita osvetlenia. Na zvýšenú teplotu, 

zareaguje teplotný senzor, ktorý je nastavený na približnú teplotu 85˚C. Pohybový senzor, 

zareaguje na plameň a tiež spustí poplach. Na stráženie úniku plynu je určený plynový 

senzor, ktorý reaguje, už pri malej koncentrácii LP plynu a butánu v ovzduší. Pri aktivácii 

vysielača, prijímacie zariadenie dokáže signál prijať, identifikovať a spustiť výkonovú 

časť, ktorú som v bakalárskej práci neriešil. V tomto by som chcel pokračovať vo svojej 

diplomovej práci. Výhodou môjho koncepčného riešenia, že komunikácia medzi 

vysielačom a prijímačom, je v RF pásme na frekvencii 430MHz. Dosah zariadenia 

z drôtovou anténou je niekoľko sto metrov, no s anténou typu YAGY výrobca modulov 

AUREL, udáva až 1km. 

Zariadenie som postavil zo súčiastok, ktoré sa dajú kúpiť na našom trhu, no 

najväčším problémom bolo kúpiť senzor TGS2610. Cena súčiastok, ktoré som použil pri 

stavbe zariadenia bola okolo 70€. 

K návrhu plošných spojov som použil program EAGLE 4.16 a navrhnuté plošné 

spoje som vytlačil na pauzovací papier. Predlohu plošných spojov, som netlačil na 

priesvitné fólie, pretože, predloha nebola taká kvalitná ako na pauzovacom papieri. 

Plošné spoje som vyrábal foto-cestou, pomocou pozitívneho spreja a samotné leptanie, 

v chloride železitom (FeCL3).  

Textovú časť bakalárskej práce, som spracoval programom Word a na  kreslenie  

schém, som používal program QCad. Súčasťou textovej časti bakalárskej práce, je 

prílohová časť, napálená na CD nosiči. Prílohová  časť obsahuje: 

• kompletnú textovú časť, spracovanú programom Word 

• kompletnú textovú časť, spracovanú v elektronickej forme vo formáte PDF 

• principiálne schémy celého zariadenia 

• plošné spoje v mierke 1:1 

• program pre procesor MC68HC908QT4 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SÚČIASTOK: 

 
SENZOR PLYNU SENZOR PIR 

Súčiastka Hodnota Súčiastka Hodnota 

R1 3,3Ω R1 100kΩ 

R2 3,3Ω R2 10kΩ 

R3 trimer 4,7kΩ R3 1MΩ 

R4 12kΩ R4 1MΩ 

R5 4,7kΩ R5 15kΩ 

R6 8,2kΩ R6 10kΩ 

R8 270Ω R7 1MΩ 

R9 1kΩ R8 100kΩ 

R10 270Ω R9 15kΩ 

R11 termistor NTC 4,7kΩ R10 15kΩ 

IC1    PIC MC68HC908QT4 R11 10kΩ 

IC2 TGS2610 R12 3k3Ω 

T1 BC237B IC1 LM324 

Relé DIP 05-1A IC2 LHI878 

Sirénka BMT1206/5V C1 10µF 

D1 1N4148 C2 10µF 

LED1 L-HLMP-C blue C3 10µF 

LED2 L-1700FA red T1 BC237B 

C1 100nF LED1 L-HLMP35 green 

C2 100nF   

ST 7805   

Tab.2. Zoznam súčiastok 
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SENZOR OSVETLENIA SENZOR TEPLOTY 

Súčiastka Hodnota Súčiastka Hodnota 

C1 1µF C1 1µF 

R1 100kΩ R1 100kΩ 

Rx VT43N1/300KΩ NTC 15kΩ 

IC1 4093 IC1 4093 

D1 1N4148 D1 1N4148 

Relé SY-5W-K Relé SY-5W-K 

LED L-HLMP34 yellow LED L-HLMP-E red 

Tab.3. Zoznam súčiastok 
 
 

VYSIELACÍ MODUL PRIJÍMACÍ MODUL 

Súčiastka Hodnota Súčiastka Hodnota 

R1 1MΩ R1, R2, R3, R4 220Ω 

C1 100µF R5 330Ω 

C2 100µF R6 1kΩ 

ST1 7805 P1 100kΩ 

IC1 HT-12E IC2 HT-12D 

Re1, 2, 3, 4 SY-5W-K C1, C2 100µF 

TX-SAW TX-SAW 430MHz RX-BNC RX-BNC 430MHz 

DIP1 DIP 8 polohový DIP2 DIP 8 polohový 

  G B25C/1000DIL 

  TR 230V/50Hz/12V 

  T1 BC238 

  T2, T3, T4, T5 BC308 

  LED1 L-HLMP-C blue 

  LED2 L-HLMP35 green 

  LED3 L-HLMP34 yellow 

  LED4 L-HLMP-E red 

  LED5 10MM red 

Tab.4. Zoznam súčiastok 
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