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Abstrakt 

Podstatou práce je vytvoření programu, pro práci s bezdrátovou technologií a rychlým přenosem dat, 

který bude obsahovat SQL databázi určenou k ukládání dat. Pro získání potřebných informací je nutné 

vytvořit rešerše různých bezdrátových technologií a výběr jedné, kterou použijeme pro implementaci 

komunikace pro náš program. Poté vytvořený program otestujeme podle zadaných podmínek. 

 

Abstrakt 

The essence of this work is to create a program for working with wireless technology and fast data 

transfer which will include SQL database for data storage. To obtain the necessary information its 

necessary to create different wireless technologies research and select one that will be used to 

implement communication for our program. Then, we test created program according to assigned 

conditions. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
DSRC – Dedicated Short Range Communication - Vyhrazené komunikace krátkého dosahu 

EFC – Electronic Fee Collection – Elektronický výběr poplatků 

EU – European Union – Evropská Unie 

GPS – Global Positioning Systém – Globální polohovací systém 

GNSS /CN – Global Navigation Satellite System/Celular Network - Globální družicový navigační 

systém / Mobilní síť 

ID – Identification - Identifikace 

LRP – License Plate Recognition - Rozpoznávání SPZ 

LSVA – (Die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe) Švýcarský mýtný systém 
OBU – On Board Unit – Palubní jednotka 

RFID – Radio Frequency Identification – Radiofrekvenční identifikace 

RSE – Roadside Equipment - Silniční zařízení 

RZ – Registrační Značka – Registration mark 
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1. Úvod 

V dnešní době neustále probíhá rozvoj bezdrátových technologií. Vylepšuje se přenosová rychlost, 

stabilita přenosu a další. V této práci se budu zaobírat přenosem dat mezi dvěma bezdrátovými 

zařízeními. 

První část je věnována samotnému bezdrátovému přenosu dat a různým technologiím, které se pro 

tento přenos využívají. Pro tuto práci bylo nutné nejprve vybrat jednu z dostupných technologií, kterou 

jsem poté využil při tvorbě programu pro bezdrátový přenos dat. V této práci jsem se zaměřil na tři 

technologie a to RFID, DSRC a Bluetooth. 

Druhá část popisuje rozdíly mezi komunikací DSRC používanou u mýtných bran v České Republice a 

mnou navrženou komunikací pomocí technologie Bluetooth. V této části je také popsáno využití této 

komunikace. 

V třetí části byl vytvořen program pro zápis dat do databáze a zobrazení již zapsaných dat pomocí 

filtru nastaveného v samotné databázi. Dále tato část popisuje využitou komunikaci po sériové lince 

pomocí technologie Bluetooth, vytvoření databáze, a některé příkazy použité při tvorbě programu. 

Čtvrtá část popisuje samotný průběh testování. Je zde popsáno, kde a jak testování probíhalo, jaké 

problémy se v jeho průběhu vyskytly a jaké výsledky byly získány. Také je zde uveden popis zařízení 

GPS použitého při testování. 

Poté následuje závěr, ve kterém byl shrnut samotný průběh tvorby programu a výsledky získané 

při testování. 
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2. Rešerše technologií 

Tato část práce se zaobírá rešeršemi jednotlivých technologií, které připadaly v úvahu pro realizaci 

této práce. Byly vytvořeny rešerše pro tři technologie a to RFID, DSRC a Bluetooth. Tyto technologie 

byly podrobně popsány a byla z nich vybraná jedna, která byla poté využitá v návrhu řetězce. 

2.1 Technologie RFID 

Počátky vývoje RFID technologie sahají hluboko do druhé poloviny minulého století. S globalizací 

ekonomiky se zvýšil tlak na evidenci přepravovaného materiálu a jeho skladování. Rozvoj 

informačních technologií dal lidstvu do ruky nástroje, jak tyto problémy efektivně řešit. Ale jak 

získané informace nejlépe do nových informačních  systémů dopravit [3]?  

Kromě  dnes už všeobecně rozšířeného způsobu identifikace - čárového kódu - vznikla technologie 

RFID [3]. 

Obr. 1 RFID [3]. 

Jak vznikla RFID technologie?  

 první myšlenka, která dala vzniknout konkurentu čárového kódu, čipu, se objevila v roce 1969 

(Američan Mario Cardullo). Patent získal v roce 1973.  

 v 70. letech se na vývoji RFID podílela řada firem, mimo jiné IBM, ComServ a FairChild  

 v 90. letech s vytvořením prvním standardů nastaly podmínky pro mezinárodní využívání 

RFID.  

[3] 
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Nyní čím dál více firem zvažuje používání RFID čipů, nebo SmartTag. Nejde již o pouhou identifikaci 

a rychlou logistiku, ale také o to, aby si výrobky mezi sebou "rozuměly", do hry vstupuje i vize 

inteligentní domácnosti [3]. 

 

Systémy radiofrekvenční identifikace (RFID) jsou schopny: 

 zaznamenávat  

 uchovávat  

 poskytovat libovolné množství objektivních informací o zboží v reálném čase. 

[3] 

Tím skýtají velký potenciál pro celý zpracovatelský průmysl, velkoobchod, maloobchod a dopravu. 

Technologie RFID má za úkol sledovat především pohyb palet se zbožím v rámci celého distribučního 

řetězce, od nakládání palet na kamion až po dodání do maloobchodu a samozřejmě pohyb vozidel 

v rámci výběru elektronického mýtného [3].  

Zkratka RFID znamená Radio Frekvenční Identifikace (Radio Frequency Identification). Jedná se o 

identifikaci pracující ve vysokofrekvenčním pásmu [3].  

 

Obr. 2 Schéma systému [3]. 
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Vysílač/přijímač vysílá skrze anténu rádiové signály, aktivující čip a provádí zápis a čtení jeho dat. 

Čtečky (přijímače integrované s anténami) jsou dostupné v širokém spektru tvarů a velikostí; mohou 

být instalovány ve dveřním rámu stejně jako v příručním zařízení. Jejich dosah se pak pohybuje od 

jednotek centimetrů po desítky až stovky metrů v závislosti na energetickém výkonu a použité rádiové 

frekvenci. Čtečka dekóduje data z čipu a předává je řídícímu počítači ke zpracování [3]. 

2.1 Technologie DSRC  

Technologie DSRC (Dedicated Short Range Communication) je technické zařízení pro inteligentní 

komunikaci na krátkou vzdálenost vozidlo - infrastruktura na bázi rádiového (v menší míře 

infračerveného) přenosu. Zařízení pracuje pouze s malým výkonem, a proto i dosah těchto zařízení je 

v řádech jednotek nebo desítek metrů. Použitá vysoká frekvence v Evropě 5,8 GHz taktéž vyžaduje 

přímou viditelnost mezi komunikačními zařízeními. DSRC technologie je v současnosti využívána 

výhradně pro potřeby mýtného, ale je vyvíjena i pro další aplikace — např. pro komunikaci mezi 

dopravními značkami a vozidlem nebo pro platby za parkování [4]. 

V celosvětovém měřítku je DSRC technologie nasazeno v široké míře např. v severských zemích, 

Portugalsku, Rakousku (pro cca 2000 km) a v České republice. Zařízení DSRC může sloužit pro 

zpoplatnění drahých dopravních úseků (staveb mostů, tunelů) nebo pro zpoplatnění vybrané 

komunikační sítě [4]. 

Fyzická architektura EFC systému na bází DSRC je navržena jako třívrstvá, kde první vrstvu tvoří 

jednotky ve vozidle (OBU) a zařízení umístěné na dopravní infrastruktuře (RSE). RSE zahrnuje (a 

fyzicky může být sjednoceno do jediného zařízení) systém dohledu a systém výběru mýtného 

umístěný na vozovce. OBU pracuje jako jednoduchý transpondér udávající kódované identifikace 

projíždějícího vozidla. Některé systémy využívají složitější OBU vybavené platební kartou. Protože se 

jedná o levná zařízení, jsou jednotkou vybavena všechna vozidla vyžadující zpoplatnění (unitární 

systém) [4].  

Brány s RSE vybavením jsou vybaveny počítačovou a komunikační jednotkou pro spojení s centrem, 

které je obvykle provedeno ve formě pevného propojení veřejnou sítí. Do komunikační vrstvy (druhá 

vrstva) patří i komunikace řídícího centra s vydavatelem-finanční institucí nebo provozovateli EFC 

(majiteli čí provozovateli dopravní infrastruktury) [4].  

Třetí vrstvu systému tvoří řídící centrum EFC systému s vazbou na další EFC systémy umocňující tzv. 

platební roaming případně další kontrolní procesy, např: kontrola plateb dani, vazba na registr 

odcizených vozidel, vazby na Státní fond dopravní infrastruktury, pojišťovny a další instituce. 

Nutností je, aby na takto koncipovaný systém dohlížel nezávislý pozorovatel [4]. 
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Obr. 3 Funkce mýtné brány [4]. 

Technologie realizuje přenos identifikačních údajů z vozidlové jednotky umístěné ve vozidle do 

kontrolní brány. Kontrolní brána je zároveň vybavena Pohledovým systémem, který rozpozná RZ 

vozidla, a pokud je soulad mezi RZ a elektronickými údaji, jsou údaje zaslány centru zpracování [4]. 

 
Obr. 4 Fyzická architektura technologie DSRC [4]. 
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Zařízení ve vozidle (OBU) a na infrastruktuře (RSE) 

Systém DRSC využívá fyzické brány vybavené radiovým komunikačním kanálem a zprostředkovává 

komunikaci mezi vozidlem a fyzickou výběrovou bránou. Komunikační zařízení systému DRSC může 

být umístěno buď na fyzické bráně, nebo výjimečně u jedno-pruhové komunikace vedle vozovky. Obr. 

6 a ukazuje technické schéma systému EFC založeného na principu DSRC. Z obrázku je vidět, že 

komunikační protokol může obsahovat dvě informace. Přes DSRC vzájemně komunikují jednotky 

OBU a RSE, které si předávají data o elektronické identifikaci vozidla, klasifikační data vozidla atd. 

Pokud je vozidlo vybaveno platební kartou, potom se také předávají finanční data z elektronické 

platební kartou pro management finančních informací. Přenos dat je obousměrný, neboť každá 

finanční transakce musí být zpětně potvrzena. Uživatelé s OBU, na základě smlouvy s 

provozovatelem, mají možnost platit na základě fakturace zpětně (post-payment) nebo mají účet, ze 

kterého jsou prostředky odečítány plynule po provedení platby (pre-payment) [4]. 

 

Obr. 5 Schéma systému vybírání poplatků na bázi DSRC [4]. 

OBU je většinou v jednoduchém provedení snadno instalovatelná do vozidel na vnitřní stranu čelního 

skla v prostoru vnitřního zpětného zrcátka tak, aby nebylo bráněno nerušenému výhledu řidiče, Obr. 8. 

Jistým problémem jsou metalizovaná skla zvyšující útlum přenosu, avšak za předpokladu 

nainstalování externí antény se lze tomuto problému úspěšně vyhnout [4]. 
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Obr. 6 Jednotka Premid [4]. 

2.2 Technologie GNSS /CN  

Tento způsob elektronického výběru mýtného je založen na principu určování polohy vozidla pomocí 

družicového systému. V současné době se jedná o využití systému GPS a později se předpokládá 

přechod na evropský družicový systém, který je vyvíjen pod názvem Galileo. Systém na bázi 

GNSS/CN (Global Navigation Satelite System/Celular Network) je novou technologií mezi 

aplikacemi EFC [4]. 

 

Zařízení u komunikace - RSE  

Zatímco systém DSRC pracuje s reálnou infrastrukturou vytvořenou fyzickými mýtnými místy podél 

komunikace, systém, na bázi GNSS/CN pracuje s místy virtuálními. Jejich pozice je uložena v 

digitální databázi, která je umístěna ve vozidle v OBU. Tato virtuální místa lze flexibilně aktualizovat 

bez nutnosti výraznějších zásahů do systému, jedná se pouze o aktualizování databáze uložené v OBU 

jednotce vozidla. Pokud vozidlo projíždí úsekem zpoplatněné komunikace, pomocí OBU jsou 

získávána potřebná data pro výpočet platby. Tyto hodnoty jsou předávány prostřednictvím sítě GSM 

[4].   
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Lze předpokládat, že současně vybudované sítě by mohly být dostačující pro využití v aplikaci EFC. 

Systém EFC založený na této technologií lze bezproblémově koncipovat jako uzavřený vzhledem k 

existenci pouze virtuálních mýtných míst[4]. 

2.3 Systém, celoplošného zpoplatnění LSVA  

Švýcarský systém je první aplikací svého druhu v Evropě, Začal fungovat v lednu 2001 a je určen pro 

platby za přepravní výkon [hmotnost x km] nákladních vozidel na celém území Švýcarska, tedy nejen 

na dálniční síti. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko není členem Evropské unie, nebyly brány v potaz 

všechny směrnice a doporučení platné pro státy EU [4]. 

Zpoplatněny jsou výkony vozidel, jejichž maximální povolená hmotnost přesahuje 12 tun. Výše 

poplatku se počítá vynásobením maximální povolené hmotnosti vozidla, celkové ujeté vzdálenosti na 

území Švýcarska a koeficientu zohledňujícím emise. Tím, že se bere v úvahu maximální povolená 

hmotnost vozidla a nikoli aktuální, odpadá relativně komplikovaný a hlavně drahý proces vábení 

vozidel a dále se působí na dopravce, aby v maximální míře využívali kapacity nákladních vozidel a 

omezili jízdy s prázdnými kamiony [4]. 

Z charakteru systému vyplývá, že musí být zajištěny všechny vstupy a výstupy z/do „placené zóny", 

jelikož se jedná o uzavřený systém EFC. Placenou zónou se zde rozumí celé území státu, to znamená, 

že vstupy a výstupy jsou hraniční přechody, které musí disponovat požadovaným vybavením [4]. 

Zařízení u komunikace RSE  

Na hraničních přechodech je infrastruktura portálů s DSRC komunikační jednotkou. Toto zařízení 

využívají vozidla vybavená palubní jednotkou. Po přejezdu kolem portálu se v OBU aktivuje 

záznam ujetých kilometrů nebo deaktivuje pří odjezdu ze země. Povinnost vybavení jednotkou 

OBU mají všechna tuzemská vozidla [4].  

Vzhledem k nutnosti zajistit nediskriminační prostředí pro vozidla nevybavená palubní jednotkou, jsou 

na hraničních přechodech umístěny uživatelské kiosky - terminály. Do terminálu vloží řidič kartu s 

údaji o vozidle a přívěsu, kterou obdrží při prvním vjezdu do země, zadá trasu z předem definovaných 

míst a terminál vykalkuluje cenu, kterou řidič na celnici zaplatí, což je první možnost platby bez OBU. 

Druhá možnost pro vozidla nevybavená palubní jednotkou je, že řidič po vložení karty zadá stav 

tachografu, terminál vydá lístek a při opuštění Švýcarska řidič vyplní aktuální stav tachografu a zaplatí 

požadovanou částku [4]. 
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Zařízení ve vozidle - OBU  

Palubní jednotka systému LSVA je oproti ostatním jednotkám, které jsou na světovém trhu 

komplikovanější a dražší. Jednotka je složitější proto, že k měření ujeté vzdálenosti se používají dva 

technicky nezávislé systémy: 

- Elektronický digitální tachograf  

- satelitní systém GNSS (provozovaný GPS nebo evropský připravovaný GALILEO) 

[4] 

Jednotka OBU umožňuje také komunikovat s fyzickou infrastrukturou RSE. Majáčky na bázi DSRC 

5,8 GHz. V tomto případě se jedná o snahu a interoperabilitu s okolními systémy EFC. Základem pro 

odečítání ujeté vzdálenosti je elektronický digitální tachograf, jehož činnost je verifikována satelitní 

navigací. Při vjezdu do země komunikační jednotka umístěni nad vozovkou, RSE, aktivuje spojením 

DSRC záznam počtu ujetých kilometrů v tachografu. Při opuštění Švýcarska se OBU deaktivuje a 

záznam ujeté vzdálenosti se zastaví [4]. 

 

2.4 LRP-Londýnský systém  

Zpoplatnění vjezdu do oblastí, neboli často používaný termín „Londýnský systém" je čtvrtou a zatím 

nejnovější a netradiční technologií elektronického zpoplatnění uživatelů za poskytované služby v 

oblasti silniční dopravy. Tento systém je v Londýně provozován od roku 2003 a je zaměřen na 

zpoplatnění vjezdu vozidel do centrální oblasti města. Obecné je systém založen na principu platby za 

vjezd do oblasti a to vždy po určitou dobu, např. od 6 do 22 hodin. Platí se tedy pouze jeden vjezd za 

den a neplatí se ujetá vzdálenost nejpozději však clo 24 h každého dne, Jeho vozidlo není, tedy 

nepoužívá OBU, Neexistují zde ani žádná zařízení nebo jednotky [4]. 

To, zda uživatel zaplatil za vjezd se kontroluje dohledovým kamerovým systémem, který provádí 

kontrolu vozidel vjíždějících nebo pohybujících se ve zpoplatněné oblasti bez nutnosti zpomalení či 

zastavení vozidla. Speciální software zalomený na automatickém rozpoznávání registrační značky 

(tzv. LPR „License Plate Recognition") v obrazu vozidla odečte registrační značku vozidla. (RZ). 

Pokud uživatel zaplatil je SZ ihned vymazána, v případě že tato RZ není v databázi zaplativších, je 

uložena do „černé" databáze a uživatel vozidla má možnost zpětného doplacení poplatku do půlnoci 

aktuálního dne, V opačném 34 případě je proti němu zavedeno trestní stíhání Obecně lze vjezdy 

předplatit, zaplatit jednotlivou jízdu může řidič prostřednictvím pošty, internetu, telefonu, čerpacích 

stanic, atd. [4].  

 



10 

 

Zařízení u komunikace RSE - dohledový systém  

Technologie je primárně založena na fungujícím systému dohledu, který má zásadní význam na 

funkční schopnost celé aplikace. Kontrolního místo je tvořeno několika kamerami, jejichž kontinuální 

záznam je pomocí vyhrazené komunikační sítě přenesen do centra, kde jsou umístěna zařízení pro 

rozpoznávání RZ z videozáznamu. Pokud se zjistí neshoda se záznamem platících uživatelů je RZ a 

videosnímek s časovým razítkem přenesen do databáze neplatičů k dalšímu vyřizování [4].  

 

Řídící centrum  

Řídící centrum zajišťuje správu databází, které lze dělit na tři základní části: databázi uctívatelů 

(vozidla dle RZ, která již zaplatila) databázi přechodnou (vozidla dle RZ, u kterých zatím 

neproběhla platba) databázi sankční (vozidla dle RZ, která nezaplatila ve stanoveném termínu) 

[4].  

Centrum přijímá data od dohledového centra o neplatičích a dohlíží na doplatky ve stanoveném 

termínu. Provádí servis a údržbu dohledového zařízení. Důležitou částí je klientské centrum pro 

kontakt s uživatelem [4]. 

 

Zhodnocení LRP  

Systém je ekonomicky méně náročný v porovnání s ostatními technologiemi EFO, zejména z důvodu 

absence OBU a instalaci pouze dohledového systému na komunikaci (v Londýně byl jeho cena 

poměrně vysoká díky propojení cca 700 kamer dlouhými optickými trasami). Hodí se pro zpoplatnění 

oblastí [4].  

U tohoto systému není možné využít možnosti rozšíření na další služby využívající např.: platby i 

parkování, řízení dopravy s využitím charakteristik plovoucích vozidel vybavených jednotkami OBU 

atd. Tento systém, není zároveň kompatibilním se systémy EFO existujícími nebo připravovanými 

sousedními státy a potažmo i celou Evropou. Systém není vhodný pro užití k výběru mýtného na 

koridorech dálnic a rychlostních silnic [4]. 
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2.5 Používaný hardware v České republice 

Single-Lane Transceiver TRX-1320 je součástí silničního systému TS3200-06. Vysílač je určen k 

použití v aplikacích na bázi 5,8 GHz vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC), v souladu s 

Evropským výborem pro normalizaci (CEN) TC278 DSRC a výběr elektronického mýta normy (EFC) 

[5]. 

Vysílač je navržen tak, aby byl přimontován nad vozidlem v jednom jízdním pruhu. Moderní design s 

vestavěnou anténou zajišťuje dobře definovanou zónu, která eliminuje nežádoucí možnost čtení 

z jiného jízdního pruhu, než pro který je určena. V mezích daných CEN normou, fyzické spojení 

vlastnosti transceiveru, takové jako frekvenční kanál a vyzařované energie jsou konfigurovatelné 

hostitelským aplikačním softwarem [5]. 

Vysílač je předem naprogramován pro více harmonizovaných základních transakčních programů 

jakoA1, Cesare / Pista, CARDME a Autopass. Jednotka může být nakonfigurována tak, aby zvládla 

několik různých Hospodářských a finančních aplikací, založených na těchto systémech. I bezpečnost 

transakcí může být řešená prostřednictvím jednotky a tím sníží a zjednodušit integrační práce. Existuje 

také možnost použití bezpečnostního řešení Kapsch SAM-4000 založeného na SAM [5]. 

K propojení vysílacího rozhraní k hostitelskému počítači se používá Ethernet a TCP / IP protokol je 

používán k přenosu správ mezi jednotkami. Sériové rozhraní (RS232 nebo RS422 / RS485) je také k 

dispozici pro servisní účely, nebo jako volitelný druh připojení k regulátoru pruhu [5].  

Vestavěný webový server ve vysílači umožňuje, aby přístroj být nakonfigurován jednoduše, pomocí 

běžného webového prohlížeče [5]. 

Vlastnosti:  

 CEN DSRC kompatibilní.  

 GSS kompatibilní.  

 ISO / CEN EFC vyhovující.  

 A1, CESARE / PISTA, CARDME, autopass kompatibilní.  

 Dobře definované komunikační zóny.  

 Compact.  

 Software konfigurovatelné pomocí vestavěného WEB server. 

 Robustní konstrukce splňuje IP67. 

 EN 15509 SL0 / SL1 shody.  

 Ethernet, TCP / IP rozhraní Host Computer.  

 RS232 nebo RS422 / RS485 IF. 

 Simultánní komunikace s několika transpondéry.  

[5] 
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 Dohled a funkce protokolování.  

 Může samostatně provádět částí nebo kompletní transakce.  

 Vestavěné bezpečnostní funkce. 

 [5] 

Transpondér jednotka pro čtení a zápis TS3204 / 00A je součástí série PREMID® TS3200, která 

osahuje rozsah Transponderových jednotek, kde všechny jsou schopné existovat v rámci stejného 

systému, usnadňuje postupné zvýšení schopnosti systému [6]. 

Využívá 420 bajtů uživatelské paměti a flexibilní vnitřní strukturu, kterou lze nastavit pomocí prvků a 

atribut, což činí z TS3204 /00A vynikající volbou pro silniční nabíjení a více dalších aplikací[6].  

Je zajištěna bezpečnost a integrita dat šifrovacími a jinými prostředky, které se podobají těm 

využívaným v technologiích Smart Card. Vysokorychlostní interní zpracování umožňuje použití 

TS3204 / 00A v jednom jízdním pruh nebo více proudové silnici. TS3204 / 00A obsahuje bzučák, 

který může být aktivován ze silničního systému, aby předal řidiči informace[6].  

Transpondér jednotka je připojena na držák, který lze snadno namontovat na vnitřní straně čelního 

skla vozidla. Funkce pro detekci manipulace ihned zjistí, jestli byl transpondér vyňat z držáku. Pro 

další informace, prosím, odkazují na TS3200 datového systému listy[6]. 

Vlastnosti:  

 Čtení / zápis. 

 CEN DSRC kompatibilní. 

 GSS kompatibilní. 

 A1 / CARDME / CESARE / PISTA kompatibilní. 

 Vzájemné ověřování. 

 Access Control. 

 Rychlé DES a 3-DES. 

 Několik klíčových generací. 

 Kompaktní a lehký. 

 Vysoká rychlost provozu. 

 Plně prokázána Multi Lane. 

 CEN / ISO EFC kompatibilní. 

 Podporuje více aplikací. 

 420 bajtů paměti dat. 

 Životnost baterie více než 7 roky. 

• Bzučák.  

• Detekce sabotáže 

[6] 
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2.6 Technologie Bluetooth 

Vznik této technologie sahá až do roku 1994, kdy ve firmě Ericson vznikla studie o náhradě kabelů 

mezi mobilními telefony a jejich periferiemi. V roce 1998 vzniká skupina BSIG (Bluetooth Special 

Interes Group) kterou původně tvořili firmy IBM, Intel, Nokia a Toshiba a později se přidali 3com, 

Lucent, Microsoft a Motorola a dnes mé BSIG přes 3000 členů a stále se rozrůstá [7]. 

Společnou myšlenkou zakladatelů bylo vytvořit levné a energeticky nenáročné bezdrátové spojení na 

krátkou vzdálenost, nahrazující množství datových kabelů s různými konektory od různých výrobců. 

Dalším vývojem byly moduly vybavené obecně dostupnými přístupovými body pro data a řeč a 

upraveny tak aby mohli vytvářet příležitostné (Ad-Hoc) sítě [7].  

První verze specifikací byla uvolněna v červenci 1999 a první výrobky přišli na trh během roku 2000. 

V červenci 2001 byla publikována verze 1.1, která se od verze 1.0 liší jen drobnými detaily. V 

listopadu 2003 vznikla verze 1.2, která se liší rychlejším připojením a adaptivním FH (Frekvenci 

hopping). Zatím poslední verze 2.0 z konce roku 2004 má přidánu EDR (Enhanced Data Rate) a 

umožňuje vyšší přenosové rychlosti (až 3Mb/s) [7]. 

Jak bylo zmíněno v úvodu Bluetooth komunikuje v bez licenčním pásmu 2,4 GHz (Industrial-

Scientific-Medical band - ISM), konkrétně v rozsahu 2,400 GHz - 2,4835 GHz. Komunikační kanály 

jsou od sebe vzdáleny 1 MHz, což znamená, že kanálů použitelných aplikacemi Bluetooth je celkem 

79. Za účelem potlačení interference s dalšími signály, používá metodu kmitočtových skoků (FHSS) s 

rychlostí 1600 skoků za sekundu (po 625 mikrosekundách). Frekvence se mění po každém přenosu a 

příjmu a tím je zajištěna větší kvalita spojení. Modulace signálu je prováděna pomoví Gaussovské 

modulace s frekvenčním klíčováním (GFSK). Verze 1.2 používá adaptivní přeskakování mezi 

kmitočty (AFH), které je speciálně určeno pro omezení rušení mezi bezdrátovými technologiemi v bez 

licenčním pásmu 2,4 GHz. Verze 2.0 EDR používá jako rozšíření pro zvýšení přenosové 

rychlosti modulace PSK (Phase Shift Keying) a to -DQPSK pro rychlosti do 2Mb/s a 8DPSK 

pro rychlosti až 3Mb/s [7].  
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Standard Bluetooth rozlišuje dva stavy. Stav Master získá to zařízení, které se v konkrétním prostoru 

aktivuje jako první. Ostatní, které se dostanou do jeho dosahu, získávají stav Slave a jejich 

komunikace je řízena zařízením Master. Ten pak rovněž řídí frekvenční skoky, sestavuje komunikaci 

mezi ostatními čipy a přiděluje komunikační kanály. Pokud Master zjistí nějakou aktivitu ve svém 

okolí, začne na 16 frekvencích vysílat a to tzv. Page (pokud zná konkrétní adresu druhého zařízení), 

nebo Inquiry (pokud o druhém zařízení nic neví). Když nedostane žádnou odpověď, začne vysílat na 

dalších 16 frekvencích. Nejpozději do 2,56s od začátku vysílání by se měla obě zařízení domluvit na 

komunikaci. Jeden Master dokáže řídit až sedm zařízení Slave. Takto vytvořeným sítím se říká piconet 

a je možné je propojit přes zařízení v módu Slave, která dokáží komunikovat se dvěma Mastery, a tak 

vytvořit rozsáhlejší síť nazývanou scatternet. Verze 1.2 také nabízí rozšířenou podporu pro kvalitu 

služby (QoS), což je velmi důležité pro provoz citlivý na zpoždění jako hlas nebo živé video [7]. 

Bluetooth používá pro definování oblasti použítí daného zařízení takzvané profily. Ty zajišťují 

vzájemnou slučitelnost zařízení na nejvyšší softwarové úrovni. Aby zařízení mohla komunikovat, 

musí podporovat obě komunikující strany stejný profil [7]. 

Maximální přenosová rychlost hlasu je realizována synchronním spojením o rychlosti 64 kbit/s v obou 

směrech. Data jsou přenášena v asynchronním módu a to buďto asymetricky - jeden směr rychlostí 

723 kbit/s a opačný směr 57,6 kbit/s, nebo symetricky s rychlostí 432,6 kbit/s pro oba směry [7]. 

 

Typ kanálu Typ přenosu Rychlost v obou 

směrech 

Použití 

asynchronní symetrický 432.6 kb/s přenos dat 

- asymetrický 721 / 57,6 kb/s přenos dat 

synchronní - 64 / 64 kb/s přenos zvuku 

Tab. 1 Přenosové rychlosti [7]. 

Maximální dosah Bluetooth se liší podle třídy (Class), do které zařízení spadá. Tyto třídy jsou 

definovány podle maximálního výstupního výkonu a to Třída 1 s dosahem 100 m a maximálním 

výkonem 100 mW, Třída 2 s dosahem 50 m a max. výkonem 2,5 mW a Třída 3 s dosahem 10 m a 

max. výkonem 1 mW. Rozdělení tříd je v tabulce Tab. 2 [7]. 

Výkonová třída Maximální výkon Maximální dosah 

1 100mW (20dBm) 100m 

2 2,5mW (4dBm) 50m 

3 1mW (0dBm) 10m 

Tab. 2 Výkonové třídy[7]. 

  



15 

 

Bezpečnost  

K zabezpečení Bluetooth se používá několik mechanismů. Na spojové vrstvě jsou používány k 

dosažení bezpečnosti čtyři kódy. Veřejná adresa o délce 48 bitů (je jedinečné pro každého uživatele), 

dva tajné klíče o délce 128 bitů a náhodné číslo délky 128 bitů (různé pro každou novou operaci). Před 

prvním spojením se musí obě zařízení spárovat. Toto se provádí pomocí zadání identifikačního čísla 

(PIN) na obou zařízeních. 48 bitová adresa zařízení se také používá k zakódování přenášeného hlasu či 

dat. K bezpečnosti přispívají i velmi rychlé frekvenční skoky a také malý dosah signálu, které velmi 

ztěžují případný odposlech [7].  
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3. Návrh a realizace řetězce pro přenos dat 

Tato část práce se zaobírá návrhem řetězce pro přenos dat. Byly navrženy dva řetězce.  První řetězec 

byl navržen pro DSRC komunikaci, která je využívána v systémech mýtných bran pro komunikaci 

mezi vozidlem a samotnou bránou. Druhý řetězec byl navržen pro podobný způsob komunikace, ale 

tentokrát byl pro samotný přenos dat implementován přenos pomocí systému Bluetooth. 

3.1 DSRC řetězec pro přenos dat 

Základem řetězce pro přenos dat je palubní počítač, který obsahuje databází, záznam data a času, GPS 

jednotku a další nezbytné komponenty pro použitelný zápis do databáze.  

V tomto případě by databáze mněla obsahovat GPS zařízení, které je schopné určit polohu s přesností 

do deseti metrů. S použitím dalších metod je možné zvýšit přesnost až na několik centimetrů. Z tohoto 

zařízení se získávají GPS souřadnice pro zeměpisnou délku a zeměpisnou šířku. Dále je pomocí GPS 

možno získat například aktuální nadmořskou výšku, směr jízdy, datum a čas satelitu. 

Získaná data jsou ukládány do databáze. Hlavní informace v tomto případě jsou souřadnice GPS pro 

zeměpisnou délku a zeměpisnou šířku, tedy informace o aktuální pozici. Jelikož se tento systém 

používá na silnicích, kde povolená rychlost vozidla je 130 kilometrů za hodinu, je nutné do databáze 

také ukládat datum a čas kdy byl daný záznam pořízený. Dále jelikož databáze používají identifikační 

čísla pro identifikaci jednotlivých záznamů, která již byly do databáze vloženy.  

Odeslaná data se v řídícím centru zpracovávají a ukládají na server. Různá data jsou poté odesílaný ze 

serveru na jednotlivé brány, v závislosti na vzdálenosti od jednotlivých souřadnic dopravních situací 

uložených v databázi, ze kterých jsou dále odesílaný do jednotlivých vozidel projíždějících danými 

bránami. Přijaté informace se podle GPS souřadnic zobrazí na obrazovce palubního počítače 

s popisem, o jakou situaci na daných souřadnicích jde. 
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Obr. 7 DSRC řetězec. 

 

Pro přenos dat mezi palubním počítačem a mýtnou bránou je používaná komunikace pomocí DSRC 

přenosu. DSRC vysílač při kontaktu s mýtnou bránou a identifikaci vozidla spustí komunikaci, která 

odešle data z databáze na přijímač umístěný na bráně, ke které se vozidlo přibližuje. Tyto data se dále 

odešlou pomocí Celulární sítě GSM/GPRS a veřejných komunikačních sítí do řídícího centra, kde jsou 

data dále zpracována. Řídící centrum dále zajišťuje zákaznickou podporu, řízení celého systému a 

zajišťuje finanční operace. Celé řídící centrum je napojeno na jednu vnitřní komunikační síť. 

  

3.2 Bluetooth řetězec pro přenos dat 

Základem námi vytvořeného řetězce je program, který obsahuje propojení počítače s externím GPS 

zařízením přes sériovou linku. Bluetooth zařízení, které používáme pro komunikaci je integrováno jak 

v GPS vysílači tak v použitém počítači. Stejně jako u DSRC přenosového řetězce se tento řetězec 

skládá z databáze se již existujícím záznamem dat, GPS zařízení, zjištění data a času, atd.   
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Obr. 8 Bluetooth řetězec. 

 

Tento program byl navržen pro přidání nového záznamu. Souřadnice získané z GPS zařízení jsou 

ukládány do databáze spolu s datem, časem a popisem události, která se na daných souřadných 

nachází. Poté jsou data pomocí Bluetooth vysílače odeslaná na přijímač připojený k serveru, kde jsou 

uložena. Jelikož tento program není jen pro jedno vozidlo, je nutné, aby bylo možno informace ze 

serveru také posílat do jednotlivých vozidel. Pro tento přenos opět použijeme Bluetooth vysílač 

připojeny k serveru a Bluetooth přijímač v počítači.  
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4. Implementace řídícího programu pro obě jednotky 

Vytvořený program je možno rozdělit na čtyři části. Tyto části jsou: nastavení sériové linky, SQL 

databáze, zápis dat do databáze a výpis dat z databáze. V jednotlivých částech byla popsána tvorba 

hlavních součásti programu, který byl využit pro bezdrátové spojení, přenos a ukládání dat do 

databáze a následné vypsání dat podle předem nastaveného filtru.  

4.1 Sériová linka 

Pro získání požadovaných dat z GPS zařízení bylo nutné implementovat komunikaci pomocí sériové 

linky přímo do programu. Programy byl zpracován přímo pro komunikaci se sériovým portem 

„COM7“, který byl nastaven pro práci s modulační rychlostí 9600 bitů za sekundu. Další možností 

komunikace s GPS zařízením je pomocí USB portu. V tomto případě je nutné mít přímo v programové 

části nastavený správný, zařízením využívaný sériový port. Modulační rychlost byla zjištěna přímo 

z nastavení samotného zařízení a je stejná jako v případě Bluetooth přenosu. 

K samotné inicializaci sériová linky byl použit příkaz „_serialPort.Open ();“. Pomocí 

„_serialPort_DataReceived()“ byly získány data ze sériové komunikace a uloženy do bufferu. 

Přijatá data jsou zpracovávaná pomocí části kódu „DisplayText()“. Jelikož data byla prozatím 

ukládána do bufferu, bylo pro další práci s nimi nutné uložit je do datového typu „string ()“, který je 

používán k uchovávání řetězce znaků a práci s nimi. Tímto krokem byl získán celý obsah bufferu. 

Z těchto dat bal získán potřebný řádek „$GPRMC“ ve kterém jsou uloženy GPS souřadnice a dále 

rozložen pomocí funkce „_Split ()“. Jelikož tento řádek osahuje i další data, která ale nejsou pro nás 

důležitá, program vrací pouze výsledek, který je složen ze zeměpisné šířky a zeměpisné délky. Poté je 

tento výsledek uložen do proměnné „pomocná“, která pomoci funkce „textbox“ zobrazuje v aplikaci 

GPS souřadnice aktuální polohy. 

4.2 SQL Databáze 

Databáze, do které jsou data ukládána je vytvořená v jazyce SQL (standardizovaný strukturovaný 

dotazovací jazyk), který je využíván pro páci s daty. Tento jazyk používá jednoduchých příkazů pro 

úpravu, vkládání, mazání, vybírání a dalších pro práci s daty v databázi. Použitá databáze byla 

vytvořena v programu Microsoft Visual Studio. Tento program umožňuje jednoduché sestavení SQL 

databáze, která se skládá z tabulek.  
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Obr. 9. Navržená tabulka 

 

Program pro zápis dat využívá pouze jednu tabulku, rozdělenou na pět sloupců a to ID zapsaného 

řádku, GPS, Datum, Čas a Typ omezení. Každá databáze je řazená podle klíče, jako základní klíč se 

používá ID zapsaného řádku. V tomto případě je také využit filtr vytvořený za pomocí příkazu 

„WHERE“ specifikovaného pomocí „BETWEEN“, který udává rozmezí mezi dvěma hodnotami a 

zajišťuje tak vypsaní pouze těch dat, která aktuálně potřebujeme.  Samotná databáze se nachází ve 

složce se spouštěcím souborem programu. Zde jsou také data ukládána. 

4.3 Zápis dat do databáze 

Samotný zápis dat do databáze byl prováděn pomocí tlačítek v programu. Každé z tlačítek zapisuje do 

databáze získané aktuální souřadnice pro zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku, aktuální datum a čas 

získané ze systému a typ dopravního omezení, na které můžeme narazit.  

Pro odzkoušení programu jsou k dispozici tři tlačítka. Na každé z nich byl programově nastaven zápis 

jiného typu omezení a to pro havárii, omezení rychlosti a práci na silnici. Po stisknutí kteréhokoliv 

z tlačítek se do databáze přidá nový řádek, pomocí příkazu „NewDBRow()“, kde DB je název naší 

databáze. Nový řádek obsahuje jedinečné identifikační číslo a potřebná data získána ze systému. 

4.4 Výpis dat z databáze 

Výpis dat je prováděn automaticky pomocí funkce „DataGridView()“, která je součástí pro 

programování použitého Microsoft Visual Studia. Uložena data v databázi jsou propojena s 

„DataGridView()“ pomocí „databaseDataset()“ a zobrazována automaticky přímo v programu podle 

filtrů nastavených v „TableAdapteru()“ pro „DataGridView()“.  
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4.5 UML diagram aktivit 

Na obrázku uvedeném níže je znázorněný UML diagram aktivit programu, který popisuje, jak celý 

program postupně funguje. Nejdříve jsou načteny data z databáze, z kterých se poté podle filtru 

zobrazí jen data v požadovaném rozsahu. Poté můžeme provést zápis jakékoliv nové situace. Dále 

existuje možnost program vypnout pomocí tlačítka „Konec“. 

 

 
Obr. 10. UML diagram programu. 
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5. Test přenosu dat 

Test programu byl proveden v areálu VŠB - Technická univerzita Ostrava a Kolejí VŠB. Při testu 

byly pomocí programu do databáze zapsány čtyři události na různých místech areálu se všemi 

potřebnými daty. 

Pro otestování programu bylo využito přístroje Evolve Bluetooth GPS routeTraxx - DataLogger což je 

GPS přijímač, který má vysokou citlivost. Toto zařízení využívá standartní NMEA protokol a má 

dosah patnáct metrů. Toto zařízení je možno připojit k počítači pomocí USB kabelu nebo pomocí 

Bluetooth komunikace, Obě tyto možnosti byly během testování ověřeny, včetně dosahu zařízení. 

 
Obr. 11. Mapa testování. 

Je jisté, že program fungoval správně, jelikož data zůstala v databázi uložena i po vypnutí programu a 

mezi jednotlivými zápisy dat do databáze bylo, provedeno buď to celkové vypnutí systému Windows, 

nebo alespoň uvedení systému do režimu spánku.  

 
Obr. 12. Mapa testování. 

http://www.vsb.cz/cs
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Výpis dat byl také funkční. Do databáze již byla vložená data při její tvorbě, jak je možné vidět na 

obrázku číslo devět. Tyto data se ale díky námi nastavenému filtru nezobrazil a program vypsal pouze 

ta data, která byla zapsána do databáze v průběhu testu. Data vložená v průběhu testu samotným 

programem zobrazuje obrázek číslo dvanáct. 

 

Obr. 12. Spuštěný program se zapsanými daty. 

Na výše uvedeném obrázku je zobrazený „Form“ programu. Zde se zobrazují data o aktuálních GPS 

souřadnicích, aktuální čas a aktuální datum. Tlačítka byla barevně rozlišena podle závažnosti 

dopravního omezení na silnici a je zde také tlačítko pro vypnutí celého programu. Potřebná data 

z databáze jsou vypisovaná pomocí funkce „DataGridview()“  

Technologie Bluetooth byla při testu využita k poslání dat z externího GPS zařízení do notebooku 

s Bluetooth přijímačem. Pro tuto komunikaci byla využitá sériová linka nastavena na komunikační 

port „COM7“, který byl nastaven pro práci s modulační rychlostí 9600 bitů za sekundu. 

Pro další testování byl použit přesnější filtr pomocí funkce „LINK“ propojené na „Textbox2“, díky 

čemuž lze vypisovat pouze zápisy, které mají shodné GPS souřadnice s aktuální polohou a rozsah GPS 

souřadnic byl specifikován pomocí funkce „WHERE“. „Textbox2“ byl použit, protože se využívá 

k zobrazování dat o aktuální poloze. Díky těmto funkcím bylo možné vytvořit přesnější filtr a nastavit 

ho na určité rozmezí GPS souřadnic a proto jsou z databáze zobrazovány pouze data, která jsou 

v daném rozmezí a tyto data se pote, vypíšou do „DataGridview()“. 
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Obr. 13. Testování programu. 

Díky takto nastaveným filtrům, se do programu vypsaly pouze dva zápisy, u kterých byly souřadnice 

v nastaveném rozmezí. Zápisy byly vypsány dva, protože mezi nimi existuje jen minimální odchylka, 

kterou nastavený filtr nedokáže rozpoznat.  

Stejný případ se vyskytl i u zbylých dvou zápisů zapsaných v průběhu testování a to ze stejného 

důvodu. Problémem bylo, že nastavený způsob filtrování je omezen pouze na prvních šest znaků. 

Protože šestým znakem u zápisů osm a devět je „dva“ pro souřadnici N a „čtyři“ pro souřadnici E, 

vypisují se tyto zápisy zároveň. Totéž platí pro zbylé dva zápisy. 
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6. Zhodnocení 

Ve své práci jsem se zabýval bezdrátovými technologiemi s možností rychlého přenosu dat a 

vytvořením programu pro zápis dat za použití těchto technologií.  

Po vytvoření rešerší pro jednotlivé technologie bylo nutné vybrat jednu z nich, kterou budeme 

používat pro náš program. Jako první jsem se zabýval technologií RFID. Tato technologie využívá 

čtečky, které jsou umístěny na branách a čtou jednotlivé čipy přímo při průjezdu, což pro tento případ 

nebylo vhodné. Poté jsem zvolil technologii DSRC, kterou ale bohužel nebylo možné realizovat. 

Důvodem byla nemožnost získat potřebný DSRC vysílač pro realizaci přenosu.  Z tohoto důvodu jsem 

pro realizaci využil technologii Bluetooth, kterou lze jednoduše implementovat pomocí sériové linky a 

získání potřebného zařízení není drahé. 

Dále bylo nutné vytvořit řetězce pro realizaci. Jako základ pro svou realizaci jsem použil řetězec 

DSRC přenosu. Tento řetězec byl dále upraven pro použití s technologií Bluetooth.  

Nejproblematičtější části bylo vytvoření a implementace samotného programu pro získání, přenos, 

zápis a výpis dat. Tento program jsem se rozhodl vytvořit za pomocí programu Microsoft Visual 

Studio a použití programovacího jazyka C#. V tomto jazyce je napsán celý program až na databázi, 

která využívá jazyk SQL.  Tato část byla nejproblematičtější z důvodu mých slabých znalostí daného 

programovacího jazyka.  

Problém se také vyskytl při komunikaci s GPS zařízením přes Bluetooth, kde se vyskytl problém 

získat z celé komunikace mezi oběma přístroji pouze vybraná potřebná data. Nakonec jsem byl 

schopen tento problém vyřešit.  

Dalším problémem bylo nastavení filtru pro vypsání dat z databáze, jelikož jsem se nikdy předtím 

s příkazy v jazyce SQL nesetkal. Tento jazyk je naštěstí jednoduchý, a proto jsem po prostudování 

jednotlivých příkazů byl schopen s databází pracovat. 

Samotné testování programu proběhlo dle očekávání. Program zapsal všechny potřebné informace a 

vypsal pouze požadované informace z databáze podle zadaného filtru. 

Celá práce pro mě byla něčím úplně novým a poměrně složitým, protože moje zkušenosti co se 

programování týče, byly minimální. Nejjednodušší části byly samozřejmě rešerše technologií, protože 

v dnešní době je o daných technologiích plno informací v knihovnách a na internetu.  

V průběhu práce na této Bakalářské práci jsem se naučil mnoho nových a zajímavých věcí a to hlavně 

práci s databázemi, programovacím jazykem SQL a programovacím jazykem C#.  
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