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Anotace 
Tato práce je zaměřena do oblasti bezdrátových senzorových sítí. V úvodních kapitolách jsou 

vysvětleny základní pojmy kolem problematiky smart senzorŧ a bezdrátových počítačových 

sítí, dále je uvedeno srovnání základních bezdrátových technologií, které se vyuţívají 

v počítačových sítích, v mobilních komunikacích a v bezdrátových senzorových sítích – Wifi, 

Bluetooth a ZigBee. 

Následující kapitoly se jiţ podrobně věnují praktickým předprogramovaným úlohám vyuţití 

dostupných a pouţitých bezdrátových komunikačních vývojových modulŧ firmy Freescale a 

firmy Microchip. Jsou popsány jednotlivé úlohy jak pro vývojové moduly Freescale tak i pro 

moduly Microchip, jejich zapojení, inicializace a práce s nimi. Součástí je i stručný popis 

vývojových modulŧ s jejich vlastnostmi a umístěním jednotlivých prvkŧ. 

V práci byla navrţena rŧzná variantní řešení sestav, které jsou koncepčně velmi modulární a 

lze je rozdělit na několik částí, které lze kombinovat a jsou tvořeny ze senzoru, řídicí a 

vyhodnocovací jednotky a komunikační jednotky (ZigBee komunikační obvody). 

V práci byly také prakticky realizovány rŧzné moduly pro sběrnici 1-Wire a také její 

komunikační rozhraní pro mikrokontroléry PIC a HCS08. Mezi moduly patří digitální 

teploměr DS18B20, modul A/D převodníku (DS2450) pro senzory s analogovým výstupem 0 

aţ 5 V, LCD modul s dvouřádkovým displejem MC1602E-SYL s řadičem HD44780. 

Vytvořené moduly byly pouţity k vytvoření několika zařízení – domácí spotřebič (lednice), 

domácí meteostanice a měřič tepové frekvence optickou metodou. Tyto zařízení jsou pak 

sdruţeny do bezdrátové sítě typu hvězda s centrální vývojovou bezdrátovou deskou Axiom 

AXM-0308 s LCD panelem a s přídavnou bezdrátovou komunikační kartou s bezdrátovým 

obvodem MC13192, bezdrátovým vývojovým modulem 13192 DSK a vývojovým 

bezdrátovým komunikačním modulem 13192-EVB. Veškeré programové vybavení je 

implementováno přímo do vývojových bezdrátových komunikačních modulŧ.  

Annotation 
This dissertation thesis is concentrated on wireless sensor networks area. First chapter 

describes main concepts of smart sensors and wireless sensor networks. In the next chapter, 

wireless technologies mainly used in computer networks, mobile communication and sensor 

networks are described (Wifi, Bluetooth and ZigBee). 

Following chapters already describe practical preprogrammed exercises with available and 

used wireless communications evolutional modules by firms Freescale and Microchip. Further 

are particularly described used tasks for modules by Freescale and Microchip, their wiring, 

initialization and work with them. Part of is there a short description of evaluation modules 

with their features. 

In this work various variant assembly were proposed. They are conceptually very modular and 

can be separated into parts, which can be combined and are formed from sensors, control and 

analyzing units and communication units. 

In work were designed and realized modules for 1-Wire bus and programmed its interface for 

PIC and HCS08 microcontrollers. Modules are used for digital thermometer DS18B20, A/D 

converter DS2450 for analogue sensors (with 0-5 V voltage output), and LCD module with 

two row display MC1602E-SYL with HD44780 controller. 

Created modules were used for home appliance (refrigerator), weather station and heartbeat 

measuring. These equipments are configured into star type wireless network with central 

evaluation board Axiom AXM-0308, wireless evaluation board 13192 DSK and wireless 

evaluation board 13192-EVB. All software is implemented right in evaluation wireless boards. 
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součástku 

TSOC Thin small-outline C-lead – pouzdro pro elektronickou součástku  

TVM Teplovzdušný model 

TX Transmit – vysílač 

TXD Transmit Data – vysílání dat 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – Univerzální asynchronní 

přijímač/vysílač 

ULP Ultra Low Power – velmi nízká spotřeba elektrické energie 

USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice 

WAN Wide Area Network – rozsáhlá počítačová síť např. internet 

WEP Wired Equivalent Privacy – soukromí ekvivalentní drátovým sítím – 

zabezpečení bezdrátových počítačových sítí 

WLAN Wireless Local Area Network – bezdrátová místní (lokální) počítačová síť 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access – standard pro 

bezdrátovou distribuci dat zaměřený na venkovní sítě 

WPA WiFi Protected Access – Wi-Fi chráněný přístup – zabezpečení 

bezdrátových počítačových sítí 

WPAN Wireless Personal Area Network – bezdrátová osobní počítačová síť 

ZC ZigBee Coordinator – základní (centrální) zařízení sítí ZigBee 

ZED ZigBee End Device – zařízení na koncích sítí ZigBee 

ZR ZigBee Router – zařízení v síti ZigBee schopné směrovat komunikaci 
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Cíle doktorské disertační práce 
Náplní disertační práce je komplexně zhodnotit problematiku inteligentních senzorŧ 

v kontextu současných funkčních moţností a perspektiv dalšího rozvoje bezdrátových 

komunikačních technologií a cílem je navrhnout a ověřit vhodnou aplikační úlohu, 

vyuţívající inteligentních senzorŧ a bezdrátových prŧmyslových počítačových sítí IWLAN. 

K dílčím cílŧm patří především: 

 Zpracovat rozbor a zhodnotit problematiku inteligentních senzorŧ z hlediska jejich 

struktury, typových vlastností, realizačních moţností. 

 Analyzovat problematiku bezdrátových prŧmyslových počítačových sítí a jejich vyuţití 

pro inteligentní instrumentaci, s dŧrazem na sítě ZigBee. 

 Návrh a ověření funkční IWLAN sestavy sítě ZigBee, která bude vyuţita k ověření 

základní funkčnosti, dosahu, vlivu překáţek, rušení, apod. 

 Navrţení variantní sestav cílových aplikačních úloh a jejich posouzení z hlediska 

funkčnosti, moţnosti realizace, přínosŧ. 

 Vytvořit komunikační rozhraní pro některé typy sběrnic (např. Dallas 1-Wire), které se 

dají vyuţít v cílovém aplikačním projektu (připojení TVM modelu se senzory vhodnými 

pro prŧmyslovou a domovní automatizaci v inteligentních budovách). 
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1 Úvod 
Inovace sloţitých a plně automatizovaných výrobních linek je nerozlučně spjata 

s rozvojem a vyuţíváním nových strojírenských technologií, materiálŧ, ale i prvkŧ 

elektrotechniky, měřicích a diagnostických přístrojŧ a řídicí techniky. Strojní zařízení 

bez patřičné úrovně automatizace a programové - (např. internetové) podpory neodpovídají 

současným poţadavkŧm na provoz, obsluhu a údrţbu, a proto nemají také naději na úspěch 

jak na domácích, tak především na zahraničních trzích. Nezbytnou součástí rozvoje oboru 

je práce s experimentálními fyzikálními i virtuálními modely, kde se prakticky ověřují 

teoretické výsledky vědecké práce. 

Realizace jak sběru technologických informací, tak jejich zpětné distribuce do 

výrobního procesu, vyuţívá inteligentních senzorových systémŧ (tzv. SMART SENSORS, 

SMART INSTRUMENTS), které komunikují s vyhodnocovací (DATA LOGGER) nebo řídicí 

jednotkou (CONTROL UNIT) po síťové sběrnici a umoţňují dosahovat velmi dobrých 

funkčních parametrŧ při vyšší spolehlivosti, flexibilitě, údrţbě a testování. 

Hlavní poţadavky související s velmi rychlým vývojem v oblasti návrhu a 

implementace inteligentních subsystémŧ nasazovaných při řízení distribuovaných výrobně-

technologických procesŧ vyţadují některé dŧleţité vlastnosti: 

 Integrace – datová, signálová a protokolová unifikace senzorŧ a přístrojových 

modulŧ 

 Mobilita – bezdrátová komunikace přístrojových modulŧ v prostorově 

distribuovaném prostředí (např. ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi). 

 Distribuovanost – funkčně rŧznorodé víceúrovňově strukturované prostorově a 

funkčně distribuované systémy s otevřenou platformou technických (HW) a 

programových (SW) prostředkŧ. 

 Komunikace – protokoly umoţňující propojení přístrojových modulŧ na úrovni sítí 

ILAN (Industrial LAN), LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) 

propojené do prostředí internetu (např. TCP/IP). 
 

WPAN 

SNÍMAČ 

DS 1820 

+ 5 V 

Dallas 1- Wire 

T1 

T2 

+ 5 V 

Program 
smart 

senzoru 

Jednočipový 

mikropočítač 

 

WPAN 
komunikační 

modul 

+ 5 V 

 
Obr. 1.1 Modulární struktura „smart“ senzoru s moţností komunikace v sítích WPAN 

(Wireless Personal Area Network) nebo IWLAN (Industrial Wireless LAN) 
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2 Inteligentní (SMART) senzor 
Senzor je prvek, který přemění fyzický, biologický nebo chemický parametr na 

elektrický signál, např.: teplotní, tlakový atd. snímač. Citlivá část senzoru je označována 

jako vstupní převodník (snímač). 

 
Obr. 2.1 Základní uspořádání snímacího modulu 

Inteligentní senzor v sobě zahrnuje snímač měřené veličiny, obvody pro úpravu 

signálu (zesilovač, filtrace, atd.), A/D (analog/digital) převodník, mikroprocesor pro 

zpracování a analýzu signálu (linearizace, charakteristiky čidla, uchování signálu) a 

obvody pro obousměrnou komunikaci s okolím. 

Základní funkce inteligentního (SMART) senzoru lze charakterizovat takto: 

 Měření vstupní(ch) veličin(y) - jejich analogové a číslicové zpracování (filtrace, 

kompenzace rušení, zesílení, přepočet, korekce na teplotu, atd.). 

 Konfigurace svých parametrŧ - např. nastavení rozsahu, typ výstupního signálu, 

volba parametrŧ filtru, atd. 

 Kontrola činnosti senzoru  - autodiagnostika, tj. kontrola stavu svých funkčních 

blokŧ a zvláště vstupního převodníku, 

 Komunikace – zajištění obousměrné komunikace prostřednictvím číslicové 

sběrnice s nadřazeným systémem. 
 

 

Obr. 2.2 Základní blokové schéma inteligentního senzoru [Zezulka, 2004] 

stabilizace 
napětí 

zesilovač 

senzorový   
prvek 

2   Vcc 

1   SVcc 

3   TC 

4   Aout 

5   Vir 

6   AGND 

čidlo 
teploty 
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Strukturu senzorŧ lze rozdělit na tři základní části: 

 Vstupní část - zajišťuje vstup měřených veličin, jejich převod na elektrickou 

veličinu a tu převádí na vhodný, nejlépe normovaný elektrický signál a zajišťuje 

ochranu senzoru proti pŧsobení neţádoucích vstupních veličin či vlivŧ okolí. Je 

tvořena převodníky, membránami, zesilovači, stabilizátory aj. Jeden IS mŧţe 

obsahovat více čidel rŧzných veličin - hlavní veličina tak mŧţe být korigována 

vzhledem k rušivým veličinám, např. teplotě. Mŧţe také zajišťovat přepínání více 

vstupních veličin, adresování v řadě, smyčce či poli měřených bodŧ. 

 Vnitřní část - zpracovává vstupní signál, zajišťuje nastavení nulové hodnoty, 

kompenzaci vlivŧ okolí (např. teploty), linearizaci, autokalibraci měřicí funkce, 

autodiagnostické funkce. Je tvořena A/D a D/A převodníky, paměťmi, 

komparátory, generátory, mikroprocesory. U nejvyšších stupňŧ inteligentních 

senzorŧ se vyuţívá prostředkŧ umělé inteligence. 

 Výstupní část - zajišťuje komunikaci senzoru s následnými zařízeními, signalizaci 

vlastní funkce a stavu, případně převod číslicového signálu na normalizovaný 

analogový výstupní signál, signalizaci měřené veličiny. Podle měřené veličiny 

rovněţ mŧţe vydávat řídicí signál pro výkonová zařízení. Dŧleţitým úkolem je 

ochrana před pŧsobením neţádoucích jevŧ na výstupu (zkraty, odpojení, přepětí 

aj.). Je tvořena obvody elektrických signálŧ, aktuátory aj. 

Takovéto rozdělení senzoru je vhodné taky pro vytvoření tzv. modulárního senzoru, 

kde jednotlivé části lze sloţit do výsledného senzoru. 

Inteligentní senzor má oproti klasickým tyto zásadní výhody: 

 Omezení a kompenzace rušivých vlivŧ pomocí digitálního přenosu informace. 

 Dálková diagnostika senzorŧ pomocí obousměrné komunikace po sběrnicích. Tím 

se usnadňuje rozšíření IS na těţko přístupných místech. 

 Moţnost zapojení do sítě. Umoţněním adresace senzorŧ lze jednotlivé senzory 

centrálně nastavovat a testovat. 

 Moţnost decentralizovaného zpracování naměřených hodnot. V rozsáhlých 

měřicích systémech dochází k výraznému sníţení zátěţe centrálního subsystému, 

uvolněný výkon centra lze vyuţít na jiné účely. 

 Kontrola integrity údajŧ (např. vyloučením z fyzikálního hlediska rozporných 

výsledkŧ). K verifikaci dat se vyuţívá informací z vestavěných testovacích senzorŧ. 

Nevýhodou inteligentních senzorŧ je jejich cena, omezené pouţití v těţkých 

podmínkách (agresivní prostředí, vysoké teploty, magnetické pole…) a chybějící 

standardizace komunikačních protokolŧ senzorŧ rŧzných výrobcŧ. 

 

2.1 Senzory teploty 1-Wire Dallas 

Jako příklad inteligentního senzoru je uveden digitální teploměr DS18B20 pro sběrnici 

1-Wire. 1-Wire (spolu s iButton) je technologie, která se zaměřila na snadné uchování a 

přenos informace. iButton jsou paměťové prvky (jinak označované taky jako TM – Touch 

Memory) s kterými ostatní zařízení komunikují přes protokol 1-Wire. Protokol je zaloţen 

na sériové komunikaci, kde jednotlivé informace (bity) jsou předávány za sebou a k 

přenosu informací stačí pouze jeden datový elektrický vodič. 
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Kaţdá paměť prvku sítě 1-Wire začíná pamětí ROM (Read Only Memory – laserem 

vypálenou v továrně jiţ při výrobě čipu) o velikosti 8 byte, kde nejniţší byte je family 

(rodinný) kód – určující typ prvku, pak 6 byte sériového čísla v hexadecimálním tvaru 

(podle kterého je moţné komunikovat s prvkem v síti 1-Wire s více zapojenými prvky) a 

nejvyšší byte je CRC (Cyclic Redundancy Code). 

 
Obr. 2.3 Struktura paměti ROM 

 

Obvod DS18B20 je digitální teploměr komunikující po sběrnici 1-Wire. Zapojení 

teploměru v pouzdře TO-92 je na obr. 2.4. Rozsah měřených teplot je od -55°C do +125°C. 

Další teploměry se liší v rozlišení teploty a přídavnou pamětí a funkcemi. Princip měření a 

výměny dat o teplotě se však neliší. Tento senzor se dá pokládat za inteligentní, protoţe 

převede analogová data (teplotu) do digitální podoby, data lze posílat po digitální sériové 

sběrnici (senzor komunikuje), je schopen podat o sobě informace (sériové číslo s určením 

typu), je konfigurovatelný (přesnost převodu teploty) a je schopen i reagovat na překročení 

nakonfigurovaných mezí. 

 

 

 

 

 

Zapojení vývodŧ 

Pin 1: Zem 

Pin 2: Data 

Pin 3: Napájení 

  

  

Obr. 2.4 Zapojení vývodŧ DS18B20 

 

Obvod je řízen polem registrŧ, kde lze taky zjistit naměřenou teplotu. Mapa registrŧ je 

na obr. 2.5. 

 

Byte Scratchpad  EEPROM 

0 LSB teploty   

1 MSB teploty   

2 
TH (horní mez) 

/ uţivatelský 
 

TH (horní mez) 

/ uţivatelský 

3 
TL (dolní mez) 

/ uţivatelský 
 

TL (dolní mez) 

/ uţivatelský 

4 Konfigurace  Konfigurace 

5 Rezervovaný   

6 Rezervovaný   

7 Rezervovaný   

    

8 CRC   

Obr. 2.5 Mapa registrŧ DS18B20 
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Teplota je po provedení převodu uloţena do dvou byte (obr. 2.6) ve dvojkovém 

doplňkovém kódu (tab. 2.1), kde S jsou znaménkové bity. 

 

Adresa MSB  LSB teploty   LSB 

0 2
3 

2
2 

2
1 

2
0 

2
-1 

2
-2 

2
-3 

2
-4 

 MSB  MSB teploty   LSB 

1 S S S S S 2
6 

2
5 

2
4 

         

 MSB  Konfigurace   LSB 

4 TM R1 R0 1 1 1 1 1 

Obr. 2.6 Teplotní a konfigurační byte 

 

Tab. 2.1 Teploty a odpovídající dvojkové čísla 

3 Digitální výstup 

+125°C 0000 0111 1101 0000 

+10,125°C 0000 0000 1010 0010 

+0,5°C 0000 0000 0000 1000 

0°C 0000 0000 0000 0000 

-0,5°C 1111 1111 1111 1000 

-10,125°C 1111 1111 0101 1110 

-55°C 1111 1100 1001 0000 

 

V konfiguračním byte se nastavuje rozlišení teploměru DS18B20 podle tab. 2.2. Bit 

TM je nastaven od výrobce a neměl by být měněn. 

 

Tab. 2.2 Konfigurace rozlišení 

R1 R0 Rozlišení Doba převodu [ms] 

0 0 9 bitŧ 62,5 

0 1 10 bitŧ 125 

1 0 11 bitŧ 250 

1 1 12 bitŧ 300 

 

Pro komunikaci s teploměrem lze vyuţít následující základní operace: 

 Read ROM (čti ROM) - 33h – přečte se celé 64-bit číslo z paměti ROM (pouze 

v případě, je-li na sběrnici připojen pouze jeden obvod) 

 Match ROM (porovnej ROM) - 55h – vybere jeden z připojených obvodŧ, kterému 

předá další příkaz pro práci s pamětí (ostatní obvody nereagují) 
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 Skip ROM (přeskoč ROM) - CCh – přeskočí zadávání čísla obvodu a rovnou 

zadání dalšího příkazu (pouze v případě, je-li na sběrnici připojen pouze jeden 

obvod) 

 Read Scratchpad (čti SP) - BEh – přečte obsah scratchpadu 

 Write Scratchpad (zapiš SP) - 4Eh – zapíše horní mez, dolní mez a konfigurační 

byte 

Convert Temperature (převeď teplotu) - 44h – odstartuje převod teploty z převodníku 

do Scratchpadu. 
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3 Bezdrátové standardy 
Pro přenos dat v bezdrátových sítích je potřeba určit rádiové frekvence na kterých lze 

vysílat. Protoţe těchto frekvencí není pro jednotlivé sluţby nekonečné mnoţství, jsou 

chápány jako omezené zdroje. Jejich přidělování je převáţně zpoplatněno (jsou udělovány 

licence), a tak si majitelé licencí své frekvence střeţí. 

Jelikoţ rádiové frekvence ale pouţívá mnoho rŧzných zařízení (např. i mikrovlnná 

trouba), vzniklo tzv. ISM (Industrial, Scientific and Medical) pásmo. Celosvětově je jeho 

frekvence 2,4 GHz, v Americe pak ještě 915 MHz a v Evropě 868 MHz a 433,92 MHz. 

Další volnými frekvencemi jsou frekvence označované jako 5 GHz, u kterých je zatím 

nejednoznačnost v jejich rozdělení a uvolňování. Tyto frekvence jsou ale převáţně určeny 

pro velké přenosy dat. 

Kaţdý výrobce věnující se bezdrátovým technologiím se snaţil prosadit své vlastní 

řešení – tzv. proprietární, ale přesto bylo potřeba vytvořit standardy, které nakonec 

převáţně pochazejí od sdruţení IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

Pro bezdrátové sítě, které jsou označovány jako WLAN (Wireless Local Area Network) 

vznikl standard 802.11 a pro sítě WPAN (Wireless Personal Area Network) pak 802.15 – 

obr. 3.1. 

 
Obr. 3.1 Rozdělení síťových standardŧ 

 

3.1 Proprietární řešení 

Tato řešení mohou vyuţívat i licencované pásmo, ale to je vhodné pouze pro aplikační 

úlohy, za které je zákazník ochoten zaplatit i cenu licence, nebo které vyţadují výhradní 

pouţití frekvence (např. armáda). 

Pro komerční vyuţití je ovšem nutné, aby řešení bylo dostupné. Proto tyto produkty 

pracují v bezlicenčním pásmu, převáţně na niţších frekvencích – 433,92 MHz (<1GHz), 

protoţe jejich pouţití bylo jednodušší a vyšší frekvence se začaly pouţívat později. I přes 

pouţití ISM pásma, je u nás podmínkou pro jejich pouţití schválení ČTU. 

Sdruţení 

IEEE 802 

802.1 

LAN protokoly 

vyšší vrstvy 

802.11 

WLAN 

(Wi-Fi) 

802.15 

WPAN 

802.17 

Resilient 

Packet Ring 

Working 

 

802.15.1 

WPAN/Bluetooth 

802.15.4 

nízkorychlostní 

WPAN 

základ ZigBee 

… … 

… 

802.16 

HyperMAN 

WiMAX 
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Moduly pro přenos dat pouţívají amplitudovou a frekvenční modulaci. FM modulace 

dosahuje vyšší spolehlivosti, ale vyráběné moduly jsou draţší neţ pro AM modulaci. 

Přenosové rychlosti modulŧ dosahují rychlosti aţ desítek kB/s. Tato rychlost je závislá 

hlavně na pouţitém kódování a kontrole přenášených dat. Vyuţívá se kódování s co 

nejvíce vyváţeným poměrem 1 a 0. Mezi pouţívané patří bitové kódování (dvoufázové, 

1/3:2/3), bytové kódování (synchronní, asynchronní), kódování FEC (Forward Error 

Correction), zabezpečení přenosu dat paritním bitem nebo CRC kódem. 

Typické řešení jsou: domácí a komerční zabezpečení, ochrana hlídek a osamocených 

pracovníkŧ, výstraţné systémy a volání ošetřovatelek v lékařství, mobilní hlášení 

napadení, počítačové sítě, vzdálené monitorování prŧmyslových procesŧ, přenos dat přes 

nebezpečné prostředí, řízení osvětlení, otevírání garáţových dveří, přenos dat a hlášení 

ze senzorŧ, poţární alarmy, telemetrický přenos informací, ochrana staroţitností, vzdálené 

řízení, přístupové systémy, domovní bezpečnostní systémy, autoalarmy, dálkové ovládání 

bran. 

 

3.1.1 Moduly pro přenos dat 

Moduly pro bezdrátový přenos dat mohou být jednosměrné (buď vysílač nebo 

přijímač) nebo tzv. hybridní, které jsou schopny přijímat i vysílat. Těchto modulŧ je 

mnoho. Pouţívají i frekvenční i amplitudovou modulaci. Jejich napájecí napětí je většinou 

5 V a odběr proudu se pohybuje v řádu jednotek aţ desítek mA. 

Mezi FM přijímače/vysílače patří např. modul BiM-433 firmy Radiometrix jehoţ 

dosah je 30 m v budovách a 120 m v otevřeném prostoru (výkonnější verze 300 aţ 400 m 

v otevřeném prostoru). Oddělené moduly jsou např. TX2-433 (vysílač) a RX2-433 

(přijímač) od stejné firmy s dosahem 75/300 metrŧ. 

K AM přijímač/vysílač modulŧm patří RTF-DATA-SAW a RTL-DATA-SAW od 

firmy AUR°EL. Od stejné firmy jsou pak AM příjmače BC-NBK a NB-CE a AM vysílač 

TX-SAW 433/s-z. 

Jednodušší moduly je většinou potřeba doplnit ještě mikrokontrolérem pro 

předzpracování dat, který podporuje vybrané kódování a samoopravné protokoly pro 

zabezpečení přenosu. 

Jedním z výrobcŧ rf modulŧ je firma Nordic. Má několik druhŧ transceiverŧ a 

vysílačŧ, určených pro bezdrátový přenos dat v krátkém vysílacím dosahu, s nosnými 

kmitočty pouţívanými v pásmu ISM. 

Prvním zavedeným systémem byl typ nRF0433, který získal popularitu mezi, coţ 

vedlo výrobce k zavedení jeho zdokonalených ekvivalentŧ, přizpŧsobených pro práci s 

menším napětím a vybavených mechanizmy pro úsporu energie. Díky tomu je moţno 

jejich pouţití i v přenosných zařízeních napájených z baterií. Dalším plusem těchto 

vysílačŧ a transceiverŧ jsou velice malé rozměry (obr. 3.2). K přenosu dat, se ve většině 

dodávaných systémŧ pouţívá frekvenční modulace FSK (Frequency Shift Keying), která 

dovoluje rychlost přenosu dat 20 kB. 
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Obr 3.2 Obvod pro bezdrátovou komunikaci nRF902 

 

3.1.2 Moduly MOTE 

Jako konkrétní řešení lze představit současné produkty firmy Crossbow (producent 

systému MOTE), tedy MICA2, MIZAz (tato vyuţívá standard ZigBee), MICA2DOT a 

jejich derivátech, kde máme moţnost vyuţít frekvence: 2.4 GHz, IEEE 802.15.4 a ZigBee. 

MICA2 a MICA2DOT jsou dostupné v konfiguraci 315, 433, a 868/900MHz. 

  
Obr. 3.3 Ukázka bezdrátového systému MOTE 

 

Příklad MOTE kitu vhodného k laboratorním účelŧm: 

 
Obr. 3.4 Vývojový systém MOTE Basic Kit (MOTE-KIT4x0) [Crossbow, 2005] 

 

Bezdrátový vývojový systém MOTE-KIT400 je kit pro začátečníky. Obsahuje 2. 

generaci MICA2 MOTE a je kompatibilní s Tiny OS. Kit obsahuje všechny základní 

nástroje pro vývoj a testování prototypŧ bezdrátových sítí. 

 

3.2 Wi-Fi sítě 

Základem vzniku standardu 802.11 bylo vytvoření bezdrátové varianty drátového 

Ethernetu. V této době jiţ existuje několik verzí tohoto standardu, které se rozlišují 

písmenem na konci (802.11x). Za Wi-Fi je povaţován standard 802.11b, ale často se uţ 

takto označuje standard 802.11 obecně. 

Standard 802.11 pouţívá několik fyzických přenosových technologií. Jako pŧvodní 

byly FHSS (Frequency Hopping Spread Spektrum) – rozprostřené spektrum vytvořené 

pseudonáhodným střídáním vysílací frekvence (frekvenční proskoky), DSSS (Direct 
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Sequence Spread Spektrum) – spektrum rozprostřené přímou sekvencí a přenos pomocí 

infračerveného světla. K nim později přibyly metody OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) – ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením a HRDS (SS) 

(High-Rate Direct Sequence) – přímá sekvence o vysoké rychlosti. 

 

3.2.1 Fyzické přenosové techniky 

Frequency Hopping Spread Spektrum 

Zde se přenosové pásmo 2,4 aţ 2,4835 GHz dělí do 75 podkanálŧ, kaţdý o šířce 1 

MHz. K přeskakování pak dochází mezi těmito podkanály, podle rŧzných klíčŧ (sekvencí) 

pro jednotlivé přenosy, aby se tak minimalizovalo nebezpečí střetu na stejném podkanále. 

Nosný signál s namodulovanými daty signál je vysílán na určité frekvenci (resp. v úzkém 

frekvenčním pásmu, sub-kanálu) jen po velmi krátkou dobu (maximálně 400 milisekund), 

a poté přeskočí a pokračuje na jiné (dostatečně vzdálené) frekvenci, a takto se vše trvale 

opakuje - s tím ţe vysílající i přijímající strana dopředu zná přesnou sekvenci přeskokŧ 

(obr. 3.5). 

 
Obr. 3.5 Rozprostřené spektrum s frekvenčními proskoky [Peterka, 2002] 

 

Tohoto efektu se vyuţívá k tomu, aby se omezil vliv souběhŧ, kdy rŧzné přenosy 

vyuţívají stejné frekvence. Ani při vhodně volených sekvencích přeskokŧ sice nejsou 

vyloučeny souběhy a vzájemné rušení, ale jejich efekt je minimalizován omezenou délkou 

trvání souběhu dvou přenosŧ na stejném sub-kanále. 

 
Direct Sequence Spread Spektrum 

Zde je kaţdý uţitečný bit nahrazen celou bitovou sekvencí (tzv. chip-em) a teprve ta je 

pak skutečně vysílána (obr. 3.6). Standard IEEE 802.11 u této techniky předpokládá 

pouţití přenosového pásma od 2,4 do 2,4835 GHz, které rozděluje na 14 kanálŧ po 22 

MHz (tyto se částečně překrývají (pouze tři z nich se nepřekrývají vŧbec – obr.3.7). 
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Obr. 3.6 Rozprostřené spektrum s přímou sekvencí [Peterka, 2002] 

 
25 MHz 25 MHz

2,400
GHz

2,412
GHz

(kanál 1)

2,437
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(kanál 6)

2,462
GHz
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2,484
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(kanál 14) 
Obr. 3.7 Rozprostření kanálŧ pro Wi-Fi 

 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

Nosný signál zde nemění svou frekvenční polohu, ale tato technika rozprostírá přenos 

do větší části spektra, s cílem dosáhnout co nejvyšší celkové přenosové rychlosti. Princip 

je takový, ţe tu část frekvenčního spektra, kterou má tato technika k dispozici, rozděluje na 

menší části (sub-kanály), po kterých přenáší samostatné nosné signály (sub-nosné). Na 

kaţdý takovýto (sub) nosný signál pak mohou být samostatně namodulována konkrétní 

data, čímţ v zásadě vzniká nezávislý přenosový kanál. Lze si tedy představit, ţe celková 

data, určená k přenosu, jsou prŧběţně rozkládána do jednotlivých dílčích přenosových 

kanálŧ, přičemţ toto rozdělování mŧţe být adaptivní a sledovat to, jaké jsou v daném 

okamţiku přenosové schopnosti daného dílčího kanálu (jak se v něm projevuje eventuální 

rušení atd.) – momentálně nejméně zarušené dílčí kanály mohou být vyuţívány 

intenzivněji (s vyšší přenosovou rychlostí) neţ ty dílčí kanály, které právě vykazují 

zhoršené přenosové vlastnosti. 

 

3.2.2 Problémy přenosu 

Při šíření signálu do prostoru a komunikaci mohou vzniknout některé problémy 

typické pro bezdrátový přenos dat. 
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Vícecestné interference 

Signál je vysílán anténou (často všesměrovou) do více směrŧ. Tak se pak od rŧzných 

předmětŧ, zdí stropŧ odráţí a vytvoří obrovské mnoţství rŧzných signálových cest od 

vysílače k přijímači (obr. 3.8). Signál putující po nejkratší přímé cestě dorazí k přijímači 

nejsilnější a nejdříve, odraţené signály jsou slabší a posunuté v čase. Tento časový rozdíl 

se nazývá rozprostřené zpoţdění. Zařízení 802.11 by se měly umět vypořádat se 

zpoţděním do 500 ns. 

 

TX RX
 

Obr. 3.8 Vícecestné interference 

 

Problém skrytého uzlu 

Standard 802.11 také definoval fungování bezdrátového Ethernetu na podvrstvě MAC 

(Media Access Layer), řídící přístup ke sdílenému přenosovému médiu. Oproti klasickému 

drátovému Ethernetu však zde nebylo moţné pouţít jeho přístupovou metodu CSMA/CD 

(Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detection), kvŧli nemoţnosti detekovat 

kolize. Dŧvodem je skutečnost, ţe uzel, který sám vysílá, nedokáţe spolehlivě detekovat 

současné vysílání všech jiných uzlŧ (uzel A neví kdy a jak komunikuje uzel C 

s přístupovým bodem). 

A

B

C

AP

 

Obr. 3.9 Skrytý bod 

 

Proto zde byla zvolena jiná varianta přístupové metody, která kolizím zcela předchází 

a vŧbec nepřipouští jejich výskyt (jde o metodu CSMA/CA, Carrier Sense, Multiple 

Access with Collision Avoidance). Vše funguje tak, ţe uzel, který chce odeslat nějaká data, 

nejprve vyšle krátký paket RTS (Request to Send – ţádost o vysílání), s údajem o velikosti 

hlavního datového paketu. Pokud příjemce ţádost RTS zaslechne, odpoví na ni paketem 

CTS (Clear to Send) – ostatní stanice o něm ví a po dobu udanou v paketu nevysílají. Poté 

ţadatel o vysílání skutečně odešle svá hlavní data, načeţ si počká na potvrzení příjemce 

(ACK). Ten kontroluje správnost přijatých dat hlavně podle kontrolního součtu (přesněji 

CRC) – obr. 3.10. 
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RTS

CTS

Data

ACK

 

Obr. 3.10 Metoda naslouchání nosné s vícenásobným přístupem a s vyhýbáním kolizím 

 

3.2.3 Bezpečnost Wi-Fi 

Bezpečnost bezdrátových sítí vychází z problému radiových sítí, ţe jejich pokrytí lze 

problematicky teritoriálně vymezit a tedy zamezit do místa pokrytí přístup. 

Bezpečnost bezdrátových sítí lze rozdělit do dvou hlavních skupin: 

- šifrování – zabezpečení přenášených dat před odposlechnutím 

- autorizace – řízení přístupu oprávněných uţivatelŧ 

 

O šifrování dat ve WiFi sítích se stará WEP (Wired Equivalent Privacy) – standard pro 

zabezpečení radiové části sítě. Tento standard pouţívá k šifrování dat symetrickou 

streamovou šifru RC4. Data se šifrují pomocí tajného klíče a generátoru pseudonáhodných 

čísel, kdy příjemce musí znát pravidla pro generátor i tajný klíč. WEP ale neřeší distribuci 

tohoto klíče a je tedy moţné pochybovat o jeho tajnosti. Délka klíče je 40 bitŧ + 24 bitŧ na 

tzv. inicializační vektor (pravidla pro generátor pseudonáhodných čísel). Další délky klíčŧ, 

udávaných výrobci (128, 256 bitŧ) jsou taky o 24 kratší. 

O přístup do sítě se pŧvodně staraly dvě metody: 

- open-system autentizace – klientské zařízení je přijato na základě zaslaných údajŧ bez 

jejich ověření - síť vysílá SSID (Service Set Identifier), klient toto SSID přijme a 

pouţije jej pro přístup do sítě. Vysílání SSID lze vypnout, ale je moţné jej z provozu 

na síti zjistit. 

- shared-key autentizace – zařízení přistupující do sítě musí znát klíč. Zařízení poţádá o 

autentizaci, AP vygeneruje výzvu, klient tuto výzvu pomocí klíče zašifruje, AP 

zašifrovanou výzvu dešifruje a zkontroluje její správnost a teprve pak autentizuje. 

Dalšími přístupovou metodou je filtrování adres, kde AP má seznam povolených adres 

a všem ostatním zařízením je odepřen přístup. 

Pokročilejším bezpečnostním standardem je WPA (WiFi Protected Access). Pro 

šifrování zpráv pouţívá TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Ten je podobný jako u 

WEP, ale standardně pouţívá 128 bitový klíč, který je automaticky měněn. Také 

k zabezpečení integrity zprávy místo jednoduchého kontrolního součtu CRC pouţívá MIC 

(Message Integrity Check). 

Nejnovějším standardem je IEEE 802.11i, který by měl být platný pro všechny 

bezdrátové sítě. K šifrování pouţívá šifru AES (Advanced Encryption Standard), jejíţ 

délka klíče mŧţe být 128, 192 nebo 256 bitŧ. Implementace AES si taky vyţádala zvýšení 

výkonu hardwaru pro šifrování a dešifrování. 
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3.2.4 Standardy IEEE 802.11 

 
802.11 

Standard bezdrátového řešení, které mělo být bezdrátovou alternativou drátového 

Ethernetu a pracuje v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Sítě, fungující na bázi tohoto 

standardu, však přenášejí data rychlostí pouze 1 Mbps nebo 2 Mbps, coţ ve srovnání s 

drátovým Ethernetem, začínajícím na 10 Mbps, je málo. 

 
802.11a 

Standard pracuje v licenčním pásmu 5 GHz (bývá označován jako Wi-Fi5) a s výrazně 

vyšší teoretickou rychlostí: 54 Mb/s. Pro její dosaţení se poprvé v paketových 

komunikacích pouţívá ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením (OFDM). Rozdílně 

vyuţívané kmitočty (2,4 a 5 GHz) znemoţňují jejich vzájemnou spolupráci. 802.11a nabízí 

aţ osm nezávislých, nepřekrývajících se kanálŧ. 

 
802.11b 

Standard 802.11b přináší zrychlení přenosŧ aţ na 11 Mbps, přičemţ stále pracuje ve 

stejném bezlicenčním pásmu 2,4 GHz jako pŧvodní 802.11. Celého zrychlení bylo 

dosaţeno pouţitím jiné modulace (CCK, Complementary Code Keying). Na úrovni fyzické 

vrstvy jiţ nejsou na výběr tři varianty jako u pŧvodního 802.11, ale pouze varianta s přímo 

rozprostřeným spektrem (DSSS). Přenosovou rychlost 11 Mbps je maximum, v případě 

horších podmínek pro přenos rychlost klesá na 5,5 Mbps, 2 Mbps nebo dokonce na 1 

Mbps. Stále však jde jen o nominální přenosovou rychlost (neboli rychlost odvozenou od 

toho, jak dlouho trvá přenos 1 bitu). Efektivní rychlost (neboli rychlost přenosu uţitečných 

dat) je aţ o 30 aţ 40 procent niţší, kvŧli reţii spojené s přenosem. Na druhou stranu je 

zajištěna zpětná kompatibilita s pŧvodním standardem 802.11. 

 
802.11c 

Tento standard řeší práci komunikačních mostŧ v rámci podvrstvy MAC (Media 

Access Control) 802.11. Tento standard vyuţívají přístupové body (access points). 

 
802.11d 

Norma IEEE 802.11d upravuje 802.11b pro jiné kmitočty s cílem umoţnit nasazení 

WLAN v místech, kde pásmo 2,4 GHz není dostupné (většina zemí tento kmitočet na 

základě doporučení ITU-T, International Telecommunications Union - 

Telecommunications Standardizartion Sector, uvolnila). Norma, která je někdy nazývána 

jako internacionalizace 802.11. 

 
802.11e 

Standard IEEE 802.11e doplňuje podporu pro kvalitu sluţeb QoS (s vyuţitím TDMA 

– Time Division Multiple Access) a opravu chyb do podvrstvy MAC na podporu všech 

fyzických vrstev pouţívaných v IEEE 802.11 sítích, kromě ad hoc typŧ sítí. 

 
802.11f 

Projekt IEEE 802.11f vylepšuje mechanismus předávání stanic (roaming) při přechodu 

mezi dvěma rádiovými kanály nebo z jedné sítě do sousední s připojením k jinému 

přístupovému bodu. Protokol IAPP (Inter-Access Point Protocol) má umoţnit spolupráci 

přístupových bodŧ od rŧzných výrobcŧ ve WLAN s distribučním systémem na základě 
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specifikace informací, které si musí při předávání stanic vyměňovat. Tento standard byl 

staţen. 

 
802.11g 

Norma IEEE 802.11g rozšiřuje 802.11b na 54 Mb/s. Systémy podle ní mají být 

slučitelné s 11 Mb/s WLAN, včetně všech připravovaných doplňkŧ: 802.11d - 

internacionalizace, 802.11e - kvalita sluţeb a 802.11i - bezpečnost. 802.11g bude znamenat 

vlastně další alternativu k 802.11a a 802.11b. Řešení fyzické vrstvy je zde zaloţeno na 

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), podobně jako 802.11a. Pro 

zpětnou slučitelnost s 802.11b podporuje také CCK (Complementary Code Keying); 

volitelně rovněţ modulaci PBCC (Packet Binary Convolutional Coding). Tři modulační 

mechanizmy budou moci pracovat simultánně, takţe přístupové body podle 802.11g budou 

schopny podporovat jak stávající uţivatele, tak nové klienty s vyššími rychlostmi. Práce 

802.11b CCK, 802.11b PBCC a 802.11g OFDM vedle sebe, na stejném kmitočtu a v 

totoţném místě ale mŧţe vést ke vzájemnému rušení. 

 
802.11h 

Doplněk IEEE 802.11h vylepšuje řízení vyuţití kmitočtového spektra (výběr kanálu a 

řízení vysílacího výkonu) a doplňuje 802.11a. Evropští regulátoři poţadují pro schválení 

produktŧ 802.11a pouţití dynamického výběru kanálu (Dynamic Channel Selection, pro 

venkovní i vnitřní komunikaci) a řízení vysílacího výkonu (Transmit Power Control) u 

zařízení pracujících na kmitočtu 5 GHz. IEEE 802.11h má právě tyto moţnosti doplnit do 

normy 802.11a. Tyto doplňky se budou tedy týkat pouze pásma 5 GHz, nikoli 2,4 GHz. 

 
802.11i 

Standard IEEE 802.11i doplňuje bezpečnost do podvrstvy MAC na podporu všech 

fyzických vrstev pouţívaných v IEEE 802.11 sítích; místo WEP (Wireless Encryption 

Privacy) pouţije nový zpŧsob šifrování: Advanced Encryption Standard (AES). 

 
802.11j 

Standard IEEE 802.11j představuje nejnovější záměr IEEE pro řešení koexistence 

802.11a a HIPERLAN/2 na stejných vlnách. HIPERLAN/2 je evropská norma vyuţívající 

pásmo 5 GHz a podporující rychlosti (na fyzické vrstvě) do 54 Mb/s. Mezi výhody 

HIPERLAN/2 patří, ţe pouţívá OFDM a má zabudovanou podporu pro QoS (řešení 

fyzické vrstvy totiţ vychází z bezdrátového Asynchronous Transfer Mode, ATM). 

 
802.11k 

Standard má definovat měření a správu radiových zdrojŧ tak, aby vyhovovaly novým 

vysokofrekvenčním radiovým sítím. Vlastně pokračování práce 802.11j. 

 
802.11m 

Správa standardu: přenosové metody a drobné úpravy. 

 
802.11n 

Přináší další techniku modulace, která studuje rŧzné moţnosti nastavení parametrŧ 

fyzické vrstvy a MAC podvrstvy pro zvýšení datové propustnosti. Mezi tyto moţnosti patří 

pouţití více antén, změny kódovacích schémat a změny MAC protokolŧ. Aktuální cíl 

skupiny je přenosová rychlost minimálně 100 Mbit/s nad MAC vrstvou. Navíc má IEEE 

802.11n zajistit vyšší dosah se zachováním co největší rychlosti a zvětšit odolnost proti 

rušení. Zvýšení rychlosti se dosahuje pouţitím MIMO (multiple input multiple output) 

technologie, která vyuţívá vícero vysílacích a přijímacích antén. [isp-blog.cz, 2009] 
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Další dodatky ke standardu 802.11x [Pravda, 2006] 

IEEE 802.11p - Bezdrátový přístup pro pohyblivé prostředí (auta, vlaky, sanitky) 

IEEE 802.11q - (rezervováno a nebude pouţito, aby se nepletlo s 802.1Q) 

IEEE 802.11r - Rychlé přesuny mezi přístupovými body (roaming) (2008) 

IEEE 802.11s - Samoorganizující se bezdrátové sítě. (ESS Mesh Networking) 

IEEE 802.11T - Předpověď bezdrátového výkonu - testovací metody 

IEEE 802.11u - Spolupráce se sítěmi mimo 802 standardy (například s mobilními sítěmi) 

IEEE 802.11v - Správa bezdátových sítí (konfigurace klientských zařízení během 

připojení) 

IEEE 802.11w - Chráněné servisní rámce 

IEEE 802.11x - (rezervováno a nebude pouţito) 

IEEE 802.11y - Pro běh ve frekvenčním pásmu 3650 - 3700 MHz (veřejné pásmo v USA) 

 

Tab. 3.1 Přehled přenosových sítí standardu 802.11 [Zandl, 2003] + 802.11n 

WLAN 
Rychlost na 

fyzické vrstvě 
Pásmo Dosah Modulace 

802.11a 54 Mb/s 5 GHz 80 m OFDM 

802.11b 11 Mb/s 2,4 GHz 100 m DSSS 

802.11g 54 Mb/s 2,4 GHz 150 m OFDM / DSSS 

802.11n 600 Mb/s 2,4 a 5 GHz 50 - 500  m MIMO 

 

3.2.5 Budoucnost IEEE 802.11 

V současnosti vzniká mnoho skupin, zabývajících se vývojem hifi zařízení. Např. mají za 

cíl vytvořit společnou normu bezdrátové sítě WiFi, pracující na 60 GHz s přenosovou 

rychlostí aţ 6 Gbit/s.V současné době na normě pracují a následně bude potřeba zajistit 

testování a schválení provozu. Specifikace přitom pouţívá vlastní protokol adaptace vrstev 

na cílovou řadu aplikací, sahajících od kompletního domácího video systému s dosahem 

10m po bezdrátové rozhraní HDMI (High-Definition Multi-media Interface) a 

nízkopříkonové Gbit/s sítě s dosahem do 5 metrŧ určených například pro mobilní telefony 

nové generace. [Pendatron.cz, 2009] 

 

3.3 Bluetooth 

Standard Bluetooth (dostal se i mezi IEEE jako 802.15.1) byl navrţen jako bezdrátový 

komunikační standard, který taky vyuţívá komunikační frekvenční pásmo ISM na 

frekvenci 2,4 GHz, jeţ je volně k pouţití za předpokladu dodrţení závazných podmínek 

pro vyzářený výkon a technické řešení vysílače a přijímače. 

 

3.3.1 Popis přenosu 

Komunikace vyuţívá techniku rozprostřeného spektra přeskakující rádiové frekvence 

FHSS. Pro tuto techniku je dostupných 79 kanálŧ od frekvence 2,402 GHz. Kaţdý kanál je 

rozdělen do stejně dlouhých časových rámcŧ (doba trvání časového rámce činí 625 µs). 

Existují dva druhy časování kanálŧ – TDD (Time Division Duplex – technika časového 

duplexu) a multi-slot. Časování TDD odpovídá situaci, v níţ se řídicí a řízená jednotka 
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postupně střídají ve vysílání, a časování multi-slot odpovídá vyuţití přeskokové sekvence 

pro přenos tak, ţe paket mŧţe obsadit více neţ jeden rámec. Při komunikaci dojde 

k přeskoku aţ 1600x za sekundu. 

Standard Bluetooth umoţňuje vyuţívat dva typy komunikačních kanálŧ, které se 

diametrálně liší přenosovými schopnostmi: asynchronní – ACL (Asynchronous 

Connectionless Link) a synchronní – SCO (Synchronous Connection Oriented). Oba je 

moţné vyuţít k zajištění přenosŧ dat podle poţadavkŧ jednotlivých jednotek. Pro zajištění 

komplikovanějších přenosŧ, kombinujících oba typy kanálŧ, je moţné v prŧběhu spojení 

měnit typ kanálu [Bradáč, 2003b].  

Kanál typu ACL vyuţívá časování multi-slot, přičemţ je moţné dosáhnout přenosové 

rychlosti 721 kb/s v jenom směru a 57,6 kb/s v opačném směru (asymetrický kanál), popř. 

433 kb/s v obou směrech (symetrický kanál). Uvedené přenosové rychlosti platí za 

předpokladu, ţe se nevyuţívá moţnost opravy chyb při přenosu. Kanál typu SCO dovoluje 

realizovat přenos dat rychlostí 64 kb/s v synchronním reţimu. Tento typ kanálu se vyuţívá 

pro přenos dat, u kterých jsou zvýšené nároky na časový determinismus datového toku. 

Kanál typu ACL je vhodný k přenosu běţných dat a jeho výhodou je větší přenosová 

rychlost. Vyuţívá se také pro přenos dat zajišťujících a řídících komunikaci v rámci buňky. 

Kanál typu SCO je vhodný pro přenos zvuku a obrazu. 

Dosah standardního komunikačního uzlu je od 10 do 100 m (tab. 3.2) podle třídy. 

Standard dále definuje, ţe výkonová třída 1 nesmí být pouţita k přenosu paketŧ mezi 

stanicemi v případě, ţe přijímací stanice nepodporuje mechanismus zpětného řízení 

výkonu vysílací strany. V tom případě smí vysílací strana odpovídat pouze výkonové třídě 

2 a 3. 

 

Tab. 3.2 Přehled tříd Bluetooth 

Výkonová třída Max výstupní výkon Dosah 

Class 1 100 mW 100 m 

Class 2 2,5 mW 10 m 

Class 3 1 mW 1 m 

 

 

3.3.2 Topologie sítě 

Bluetooth je koncipován tak, aby podporoval typy přenosŧ point-to-point (ad-hoc síť) i 

point-to-multipoint. Sítě mají vţdy jednu řídicí jednotku (většinou ta první zapojená) a 

několik řízených jednotek – celkově však max. 8 zařízení. Tato síť se označuje jako 

piconet. Řídicí jednotka jedné buňky mŧţe být i řízenou jednotkou jiné – vznikají sítě 

označované jako scatternet. 
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Obr. 3.11 Sítě piconet (a, b) a scatternet (c) [Bradáč, 2003b] 

 

3.3.3 Bezpečnost 

V kaţdé jednotce Bluetooth je zabezpečení přenosu zajišťováno na několika úrovních. 

Kaţdá jednotka Bluetooth má unikátní 48bitovou adresu zařízení (BD_ADDR). Dále 

jednotka vyuţívá 128bitový autentifikační privátní klíč, 8bitový aţ 128bitový šifrovací klíč 

a 128bitové pseudonáhodné číslo. Pro generování klíčŧ se ještě vyuţívá PIN v délce do 

128 bitŧ. Na základě vyuţití těchto čísel je moţné provozovat zařízení v rŧzných úrovních 

zabezpečení. 

Existují tři úrovně zabezpečení: 

zabezpečovací mód 1: ţádné zabezpečení 

zabezpečovací mód 2: zabezpečení na úrovni sluţeb (ne všechny sluţby jsou dostupné pro 

všechna zařízení) 

zabezpečovací mód 3: zabezpečení na úrovni linkové vrstvy (přenos probíhá po 

zašifrovaném kanálu) 

Zařízení jsou z hlediska poskytovatele sluţeb rozdělena na dŧvěryhodná (trusted 

devices) a nedŧvěryhodná (untrusted devices). Z hlediska sluţeb se poskytované sluţby 

dělí na sluţby, u kterých se vyţaduje jak autentifikace (ověření identity zařízení), tak 

autorizace (oprávnění k vyuţití sluţby), sluţby, u kterých se vyţaduje pouze autentifikace, 

a sluţby, které jsou dostupné všem zařízením. 

 

3.3.4 Budoucí specifikace Bluetooth 

Po v minulosti pouţívaných verzí 1.1 a 1.2 (od základu přepracovaná specifikaci) je v 

současné době stále platná specifikace Bluetooth verze 2.0 +EDR (Enhanced Data Rate), 

jeţ umoţňuje dosáhnout přenosové rychlosti aţ 2,2 Mbit/s. Novější je verze standardu s 

označením 2.1+EDR, která mimo jiné umoţňuje i rychlejší párování zařízení. 

V současnosti je platná uţ i specifikace Bluetooth ve verzi 3.0 (nese název Seattle), která 

vyuţívá protokolu 802.11 PAL (Protocol Adaption Layer). Znamená to, ţe přenos dat 

mŧţe probíhat i přes wi-fi, pokud jsou oba spárované přístroje touto technologií vybaveny. 

Díky ní by například měla přenosová rychlost dosáhnout aţ 24 Mbit/s. Zařízení s verzí 3.0 

se zatím ale ještě moc nerozšířily. Další vývoj technologie Bluetooth se bude ubírat 

směrem k vyšším přenosovým rychlostem, bezztrátovým přenosŧm a niţší spotřebě 

elektrické energie. Nízkou spotřebu oproti verzi 3.0 řeší nová specifikace Bluetooth 4.0. 
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V rámci WiBree, popřípadě Ultra Low Power (ULP) Bluetooth se má vyvinout 

energeticky úsporná varianta bezdrátového připojení, která najde vyuţití v senzorech u 

automatizovaných zařízení určených pro spotřebitele a domácnosti. Výrazná přednost 

nasazení v této oblasti je podle strategie Bluetooth dána tím, ţe zařízení jako jsou mobilní 

telefony nebo PDA (Personal Digital Assistant), které beztoho poskytují implementaci 

Bluetooth, mohou pouţít další části pro napojení jednodušších senzorŧ. V budoucnu mají 

být pro vysokorychlostní přenos dat pomocí technologie Bluetooth pouţity i protokoly 

WiFi podle IEEE 802.11, a to jako alternativa k implementacím MAC/PHY. [Čepička, 

2009] 

 

3.3.5 Bluetooth čipy 

Čipy pro přenos dat přes Bluetooth vyrábí několik firem např. Motorola, Nokia, 

Toshiba nebo Atmel. Mezi ty pokročilé patří např. jednočipový Bluetooth řadič AT76C551 

firmy ATMEL, který má integrovaný RISC (Reduced Instruction Set Computer) procesor 

ARM7TDMI, rozhraní pro komunikaci s PCMCIA (Peripheral Component MicroChannel 

Interconnect Architecture), RS-232 nebo USB (Universal Serial Bus) nebo podporu 

přenosu hlasu. 

Existující prŧmyslová zařízení jsou buď konvertory RS-232 na Bluetooth, které v 

dnešní době vyrábí mnoţství firem, nebo zařízení, u kterých bylo sériové rozhraní 

nahrazeno rozhraním Bluetooth s profilem K5 (serial port profile). Například firma ABB 

vyvíjí modifikované varianty svých řídicích členŧ, ve kterých nahradí rozhraní RS-232 

rozhraním Bluetooth. Také švédská firma connectBlue AB, která vyrábí a dodává 

převodníky standardu Bluetooth na komunikační kanál RS-232/RS-485/RS-422 pro 

aplikace typu cable-replacement s moţností komunikace point-to-multipoint. Zajímavým 

řešením mŧţe být vyuţití převodníkŧ standardu Bluetooth na jiné standardní sériové 

prŧmyslové sběrnice. Existujícím příkladem je CANblue firmy connectBlue AB, 

umoţňující připojit zařízení se standardní komunikační sběrnicí CAN (Controller Area 

Network) k nadřízenému systému (obvykle PC nebo notebooku), kde se v operačním 

systému jeví jako virtuální sériový port. Toto řešení je vhodné pro monitorování těţko 

dostupných zařízení komunikujících po sběrnici CAN. 

 

3.4 ZigBee 

ZigBee taky vyuţívá komunikační frekvenční pásmo ISM na frekvenci 2,4 GHz 

globálně a na 868/915 MHz pro Evropu/Ameriku. Jako základ vyuţívá přenosové metody 

podle standardu IEEE 802.15.4. 

 

3.4.1 Popis přenosu 

Komunikace vyuţívá techniku spektrum rozprostřené přímou sekvencí DSSS. Pro tuto 

techniku je dostupných 27 kanálŧ jeden na frekvenci 868 MHz, 10 kanálŧ s odstupem 2 

MHz u 915 MHz a 16 kanálŧ s odstupem 5 MHz od frekvence 2,4 GHz (obr. 3.12). ZigBee 

uplatňuje pro 868/915 MHz kódování BPSK (binary phase shift keying) a pro 2,4 GHz O-

QPSK (offset-quadrature phase shift keying) kódování. Dosahované rychlosti jsou na 

frekvenci 868 MHz 20 kbit/s, na 915 MHz 40 kbit/s a na 2,4 GHz 240 kbit/s. Dosah 

zařízení se pohybuje od 30 do 100 metrŧ. 
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Obr. 3.12 Přenosové kanály ZigBee 

 

Referenční model standardu ZigBee vychází ze standardního referenčního modelu 

(obr. 3.13). Standard ZigBee pouţívá metodu přístupu CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Avoidance), tedy mnohonásobný přístup s nasloucháním nosné a s 

vyloučením kolizí. 

 
Obr. 3.13 Referenční model ISO/OSI 

 

Velikost přenášené uţitečné informace (payload) na vrstvě MAC je podle standardu v 

rozsahu 0 aţ 104 bytŧ (oktetŧ) – obr. 3.14 – Data Payload. Vysílané informace jsou 

přenášeny v datových rámcích, které jsou konstruovány podle následujícího postupu: Na 

podvrstvě MAC referenčního modelu je uţitečná přenášená informace doplněna o 

zdrojovou a cílovou adresu – Address Information – (aţ 20 oktetŧ) a číslo rámce – Data 

Sequence Number – (1 oktet), které umoţňuje přijímači rozpoznat, zda všechny vyslané 

rámce byly zároveň přijaty a nedošlo ke ztrátě jednoho nebo i více rámcŧ. Dále jsou 
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připojeny dva oktety s řídícími informacemi – Frame Control – a vše je zabezpečeno a 

doplněno šestnáctibitovým CRC kódem – Frame Check Sequence (FCS). Tyto části rámce 

jsou sdruţeny do tří částí – hlavička – MAC Header (MHR), datová jednotka MAC sluţby 

– MAC Service Data Unit (MSDU), a záhlaví – MAC Footer (MFR). Takto sestavený 

rámec MAC protokolu – MAC Protocol Data Unit (MPDU) – je předán na fyzickou vrstvu 

PHY – je z něj datová jednotka fyzické sluţby – PHY Service Data Unit (PSDU), kde je 

doplněn o záhlaví skládající se z šesti oktetŧ. Prvních pět oktetŧ záhlaví (40 bitŧ) obsahuje 

úvodní informace o paketu a synchronizační údaje – Synchronization Header (SHR). 

Poslední oktet záhlaví nese informaci o délce dat (délka rámce z podvrstvy MAC) 

v oktetech – hlavička fyzické vrstvy – PHY Header (PHR). Takto sestavený paket na 

fyzické vrstvě – PHY Protocol Data Unit (PPDU) – je vysílačem vyslán směrem k 

přijímači, kde se informace dále zpracovává. Přijímač po přijetí datového paketu vyhodnotí 

přijatý paket, ověří 16bitový CRC kód a zjistí bezchybnost přijatého paketu. Je-li CRC v 

pořádku, přijímač vyšle bezprostředně potvrzující paket a vysílač tak dostane informaci, ţe 

data byla v pořádku přijata. V případě, ţe přijatý CRC kód nesouhlasí s vypočteným v 

přijímači, není vyslána zpět ţádná informace. 

 

 
Obr. 3.14 Struktura rámce ZigBee [ZigBee Al., 2004] 

 

3.4.2 Topologie sítě 

Pro síťě ZigBee jsou vytvořeny dva typy zařízení: 

 zařízení s redukovanou (omezenou) funkcionalitou – RFD (reduced function 

device – mohou fungovat pouze jako koncová zařízení). 

  zařízení s úplnou funkcionalitou – FFD (full function device – směrovač, 

koordinátor i jako koncové zařízení). 

Pro řízení provozu na síti ZigBee je potřeba zařízení s úplnou funkcionalitou. Podle 

úkolu, který zařízení v síti vykonává, se dají rozdělit na následující: 

 

Koncové zařízení v topologii sítě ZigBee 

Tato zařízení mají nízkou spotřebu a jsou velmi malá. Obsahují příjmač-vysílač a další 

součásti inteligentního senzoru (mikrokontrolér, A/D převodníky a digitální 

vstupy/výstupy) – obr. 3.15. Zařízení patří mezi zařízení s omezenou funkcionalitou – 

RFD. 
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Obr. 3.15 ZigBee koncové zařízení 

 
Směrovač (Router) 

Tyto zařízení zprostředkovávají komunikaci mezi koncovými body a směřují ji 

k hlavnímu zařízení – obr. 3.16. Zařízení patří mezi zařízení s úplnou funkcionalitou – 

FFD. 

 

 

MCU 
přijímač 
vysílač 

 

anténa zdroj 
zem 

VDD (+3V) 

 
Obr. 3.16 ZigBee směrovač 

 
Koordinátor (Coordinator, Gateway) 

Koordinátor přidává k funkcím směrovače ještě komunikaci s hostitelským systémem a 

řídí provoz vytvořené sítě – obr. 3.17. Zařízení taky patří mezi zařízení s úplnou 

funkcionalitou – FFD. 
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Obr. 3.17 ZigBee koordinátor 

 

 

Zařízení mají definovanou 64-bitovou adresu podle IEEE (2^64 zařízení) a 16-bitovou 

zkrácenou adresu, coţ umoţňuje v lokální síti adresovat a konfigurovat více neţ 65000 

zařízení. Pod jednou řídicí jednotkou mŧţe pracovat aţ 254 koncových zařízení. 
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ZigBee definuje několik typŧ sítí (obr. 3.18), které jsou závislé na pouţitém počtu a 

typu jednotek: 

 peer-to-peer, 

 do hvězdy (star), 

 síťová (mesh), 

 kombinace hvězda-strom (cluster tree). 

 
Obr. 3.18 Typy ZigBee sítí 

 

 
Obr. 3.19 Příklad sítě z RFD a FFD zařízení 

 

ZigBee koncové zařízení (RFD 

nebo FFD) 

ZigBee router (FFD) 

ZigBee koordinátor (FFD) 

Spojení v síti 

Spojení ve hvězdě 
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3.4.3 Bezpečnost 

Bezpečnost v sítích ZigBee zajišťuje hlavně šifrování dat šifrou AES (standardně 128 

bitŧ), který je do zařízení implementován jako součást ZigBee. Další moţností je seznam 

povolených zařízení nebo i přidání jiné metody. 

 

3.4.4 ZigBee čipy 

Výrobě ZigBee zařízení se věnuje mnoho firem. Mezi významnější firmy patří např. 

Motorola, Atmel nebo ZMD. Tyto zařízení však zatím nejsou jednočipová. Jsou řešena 

podle obr. 3.13 (OSI), kdy jeden čip je určen pro přenos a základní funkce MAC vrstvy, a 

druhý je určen pro vyšší síťové funkce (koordinace zařízení, šifrování…). Komunikace 

mezi těmito částmi probíhá přes sériové rozhraní periférií SPI (Serial Peripheral Interface). 

Dvoučipová řešení nabízí např. Motorola s přenosovým čipem MC13192 a 

mikrokontrolérem HCS08 (obr. 3.20) nebo ATMEL s čipy AT86RF210 pro přenos na 

frekvencích 868/915 MHz a mikrokontrolérem AT86ZL3201 s 32 vstupy/výstupy, 

čtyřkanálovými desetibitovými A/D převodníky SPI rozhraním i AES nástrojem, který je 

zaloţen na populárních AVR 8-bit mikrokontrolérech. Atmel označuje technologii pro 

ZigBee jako Z-Link. Samostatné přenosové čipy nabízí i firma Chipcon se svou řadou 

SmartRF. 

Obr. 3.20 Blokové schéma jednoduchého bezdrátového senzoru [Freescale, 2004] 

 

3.5 Další bezdrátové sítě 

Další moţností je pouţití mobilních sítí. Rozvoj mobilních datových technologií je 

velmi intenzivní a např. GPRS (General Packet Radio Service) nachází hojné uplatnění v 

mnoha prŧmyslových řešeních. Je to zejména oblast telemetrie a telematiky, kde má tato 

technologie obrovskou výhodu díky pokrytí velkých území rádiovým signálem a díky 

efektivnímu zpŧsobu zpoplatnění datových přenosŧ. 

Naproti tomu pouţití infračerveného přenosu je jiţ v dnešní době poměrně málo 

vyuţitelné, kvŧli nevýhodě nutnosti přímé viditelnosti a tedy malé mobilitě propojených 

Motorola RF Packet Radio Motorola 8-Bit MCU 
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zařízení. Ovšem jeho nasazení např. při ovládání domácnosti nebo v nemobilních 

případech lze stále vyuţít. 

 

3.5.1 Mobilní sítě GSM 

GSM (Global System for Mobile Communications) je komunikační systém na 

buňkové – celulární bázi v kmitočtovém pásmu 900 MHz (890-915 Mhz) - konkrétně 124 

kanálŧ šířky 200 kHz. Síť je rozdělena do buněk, kde sousední buňky vyuţívají jiné 

přenosové kanály. Ale nesousedící buňky mohou vyuţívat stejné kanály, a tak lze 

dosáhnout správným uspořádáním buněk libovolného rozsáhlého pokrytí. Mobilní sítě 

GSM dnes většinou k přenosu dat pouţívají metodu GPRS (General Packet Radio Service) 

– funguje na principu přepojování paketŧ. U této metody tedy nedochází k vyuţití kanálŧ 

po celou dobu, ale pouze při přenosu. Proto není zpoplatňována doba přenosu, ale 

mnoţství přenesených dat. V ČR tuto sluţbu nabízí všichni mobilní operátoři a k dispozici 

jsou rŧzné moduly pro přenos dat přes GPRS – např. modul TC-35 firmy Siemens pro 

propojení PC do sítě GSM (přes RS-232) nebo GSM automaty např. GB 060 firmy Level 

s rŧznými komunikačními rozhraními (obr. 3.21). 

 

Obr. 3.21 Blokové schéma GSM automatu GB 060 

 

3.5.2 IR (infračervený) přenos 

K přenosu informace infračerveným přenosovým kanálem je zapotřebí vysílač a 

přijímač infračerveného záření převádějící elektrický signál na optické záření a naopak. 

Pro infračervený přenos se pouţívá oblast blízkého infračerveného záření s vlnovou délkou 

v rozmezí 840 - 960nm. Dále se vyuţívá standard pokrývající pásmo 700 - 1600nm. 

Záření je vysíláno v určitém úhlu a vyzářený výkon na jednotku plochy se vzdáleností 

poměrně rychle klesá. Pro zajištění přenosu na větší vzdálenost by vysílací dioda měla mít 

co největší výkon, tj. intenzita záření by měla být co největší. To omezeno maximálním 
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proudem protékajícím infra-diodou a taky skutečností, ţe velká část IR vysílačŧ jsou 

mobilní jednotky napájené z baterií, či akumulátorŧ s poměrně malou kapacitou. Na 

přijímací straně je zapotřebí, aby přijímací dioda měla co největší citlivost na záření v 

přijímaném pásmu. Toho je moţné dosáhnout zvětšením aktivní plochy přijímací infra-

diody nebo selekce přijímaného pásma před vstupem na přijímací diodu – řeší se zalitím 

přijímací diody do vhodně tvarovaného pouzdra ze speciální pryskyřice, které slouţí jako 

optický filtr. 

Standardem v oblasti IR je IrDA (Infrared Data Association), který definuje jak 

bezdrátově přenášet digitální data pomocí infračerveného záření. IrDA ve svých 

specifikacích definuje standardy jak fyzických koncových zařízení, tak protokolŧ, jimiţ 

komunikuji IrDA zařízení.  

IrDA zařízení komunikují pomocí infračervených LED (Light Emitting Diode) diod s 

vlnovými dálkami vyzařovaného světla 875 nm ± tolerance výroby (asi 30nm). Přijímačem 

jsou PIN fotodiody, které pracují v generačním reţimu. IrDA zařízení dle normy IrDA 1.0 

pracuji do vzdálenosti 1.0 m při bitové chybovosti BER (bit error ratio, poměr chybně 

přenesených bitŧ ke správně přeneseným) 10-9 a maximální úrovni okolního osvětlení 

10klux (denní svit slunce). Rychlosti jsou od 2400 do 115200 kbit/s. Formát dat je stejný 

jako na sériovém portu RS232, tedy asynchronně vysílané slovo uvozené startbitem. 

Významným a známým výrobcem součástek je firma Hewlett Packard, která vyrábí 

jak samotné IrDA vysílače (infra LED), přijímače i transceivery (integrovaný přijímač s 

vysílačem v jednom pouzdře). Pro rychlosti do 115kbps se prodává transceiver HSDL-

1001, který je moţno provozovat v halfduplexním reţimu Další ze součástek HP jsou 

vysílací LED infradiody HSDL-42x0. Jsou to LED diody, které snesou rychlost modulace 

aţ 10Mbitu, proud 0.5 A při střídě 0.2, resp. proud 100mA při neustálém svitu. Hewlett 

Packard vyrábí i samotné PIN přijímače a kodéry/dekodéry IrDA modulace. Integrovaný 

kodér/dekodér IrDA modulace 115kbps má typové označení HSDL-7001. 

 

3.5.3 Širokopásmová bezdrátová síť WiMAX 

V poslední době se také do popředí dostávají sítě WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access). Základem pro WiMAX je standard 802.16 pro 

metropolitní sítě (MAN). Této sítě lze vyuţít například ke spojení lokálních Wi-Fi 

přípojných bodŧ a jejich propojení se sítí internet a nabídnout tak bezdrátovou alternativu 

tzv. poslední míle ke kabelovému a DSL širokopásmovému připojení. 

První verze standardu byla publikována přímo pod číslem 802.16 a definovala 

přístupovou technologii s nutností přímé viditelnosti – LOS (Line of Sight) a pro 

frekvenční pásma 10-66 GHz. Další verze standardu má označení 802.16a. Ta definuje 

frekvence v rozsahu 2-11 GHz, tedy jak licencované, tak bezlicenční frekvence. Dosah dle 

této specifikace je 40-70 km a zatímco u pŧvodního standardu 802.16 byla přenosová 

rychlost aţ 134 Mb/s, v případě 802.16a klesá zhruba na polovinu, tedy 70 Mb/s. Přesunem 

do niţšího frekvenčního pásma a vyuţitím OFDM pracuje 802.16a v reţimu NLOS (Non-

Line of Sight), tedy nevyţaduje přímou viditelnost mezi základnovou stanicí a klientským 

adaptérem. Novinkou je také podpora samoorganizující se topologie, tedy „mesh“ 

architektury. 
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Tab. 3.3 Specifikace 802.16 a další [Nevrlý, 2006] 

Specifikace Obsah 

HiperMAN Specifikace ETSI pro kmitočty 2 - 11 GHz 

802.16 Pŧvodní specifikace IEEE pro kmitočty 10 - 66 GHz, LOS 

802.16a Dodatek k pŧvodní specifikaci, rozšíření o pásmo 2 - 11 GHz, 

NLOS 

802.16c Další dodatek 

802.16-2004 (802.16d) Přepracování pŧvodní specifikace a dodatkŧ a,c, pouze pevné 

stanice 

802.16-2005 (802.16e) Specifikace s mobilní účastnickou stanicí, SOFDMA, nekompatibilní 

s 802.16-2004 

WiBro Korejská specifikace vycházející z 802.16-2005 pro mobilní sítě 

 

3.6 Srovnání 

Vyuţití bezdrátových technologií je závislé na kladených poţadavcích, jako jsou 

bezpečnost, přenosová rychlost, dosah, počet propojitelných zařízení nebo spotřeba 

elektrické energie (výdrţ zařízení při napájení z baterií). 

Na obr. 3.22. je přehled porytí účelŧ z hlediska přenosové rychlosti. 

 
Obr. 3.22 Pokrytí aplikací bezdrátovými technologiemi 

 

Wi-Fi je vhodné k propojení počítačŧ v síti (byl vyvíjen jako náhrada drátového 

Ethernetu). Standard 802.11b má vyuţití pro nepříliš náročné webové aplikace (www, 

email). 802.11g je jiţ určen pro větší přenos dat jako je přenos obrazu. Velkou nevýhodou 

je velká spotřeba el. energie. 

Určení Bluetooth je spíše v náhradě kabelŧ pro periferní zařízení jako jsou klávesnice, 

myš, tiskárna apod. Tímto se standard také tlačí do prŧmyslové oblasti i jako náhrada 

ZigBee 

802.11b 

Bluetooth 1 

Bluetooth 2 

 

802.11a, 802.11g 

802.15.3/WIMEDIA 

Text a data 

pro měření a 

řízení 

Internet (web, 

e-mail, data pro 

měření a řízení) 

Komprimované 

video 

Multikanálové 

digitální video 

min. (20-250 kbit/s)    <    Přenosová rychlost    >    max. (>54 Mbit/s) 
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kabelŧ pro RS-232. Spotřeba je niţší neţ u Wi-Fi, ale o pouţití dlouhodobého napájení 

nelze uvaţovat. 

Standard ZigBee sice ztrácí na přenosové rychlosti, ale jeho hlavní výhodou je velmi 

nízká spotřeba el. energie přenosové části zařízení nebo i mnoţství propojených zařízení. 

Další výhodou je také rychlé připojení nového zařízení v řádech milisekund a tedy i 

obnova komunikace z klidového stavu. 

 

Tab. 3.4 Přehled vlastností bezdrátových sítí 

 
ZigBee 
802.15.4 

Bluetooth 
802.15.1 

Wi-Fi 
802.11b 

GPRS/GSM 
1XRTT/CDMA 

Systémové zdroje 4KB-32KB 250KB+ 1MB+ 16MB+ 

Ţivotnost baterií (dny) 100-1000+ 1-7 0,1-5 1-7 

Jednotek v síti 255/65K+ 7 30 1,000 

Přenosové rychlosti (kbits/s) 20-250 720 11,000+ 64-128 

Dosah (m) 1-75+ 1-10+ 1-100+ 1,000+ 

 

Jednotlivé typy bezdrátových sítí lze díky svým vlastnostem pouţít v moţných 

vrstvách hierarchie podle obr. 3.23, kde na nejniţší úrovni je moţné přenášet malé 

mnoţství dat mezi jednotlivými prvky sítě (bezdrátové senzory, přepínače atd.). Aby 

nebylo nutné ubírat přenosovou kapacitu na přenos dat na větší vzdálenost přes větší 

mnoţství dalších prvkŧ, mohou na střední úrovni některé prvky sítě předávat zpracované 

výsledky nebo výpočty a pak prvky na nejvyšší úrovni mŧţou posílat rozsáhlé soubory 

naměřených dat apod. (fungují jako páteřní sítě). Některé prvky tak mohou být součástí 

rŧzných typŧ bezdrátových sítí. 

 

 

Obr. 3.23 Přiřazení bezdrátových sítí do vrstev podle moţného účelu 
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4 Bezdrátové vývojové moduly ZigBee 
Demonstrační úlohy jsou tvořeny bezdrátovými ZigBee vývojovými komunikačními 

moduly Freescale 13192-EVB, Freescale 13192-DSK nebo Microchip moduly PICDEM Z. 

 

4.1 Demonstrační úlohy Freescale 

Modulŧ Freescale 13192-EVB a Freescale 13192-DSK lze pouţít na následujicí 

přednastavené úlohy: 

- bezdrátový přepínač 

- bezdrátový UART přenos dat 

- měření dosahu 

- bezdrátové spínání světel 

- bezdrátový senzor zrychlení 

Standardní nastavení komunikace je 19200 baud, 1 startbit, 8 databitŧ, 1 stopbit, bez 

parity, coţ odpovídá nastavení hodnot na adresách NV-RAM: 

Clock Out Setting = 0xXXX5 => CLKO = 62.5 KHz, 

ICG1=0x18, ICG2=0x20 => 16 MHz frekvence sběrnice, 

SCI1BDH = 0x00, 

SCI1BDL = 0x34 => 19,200 baud. 

 

Změna přenosové rychlosti lze provést pomocí v modulech vestavěného zavaděče přes 

program TestTool nebo pomocí BDM programátoru programem P&E Multilink BDM 

debugger. 

 

4.1.1 Změna nastavení programem TestTool 

Předprogramované úlohy pro 13192-EVB moduly lze naprogramovat přes aplikaci 

Test Tool spolu se základními konfiguračními daty (obr. 4.4). Před samotným nahráváním 

je třeba aktivovat vestavěný zavaděč stiskem všech 4 tlačítek na modulu najednou, tedy 

tlačítek S1, S2, S3 a S4 a RESET u modulu 13192-SARD. U modulu 13192-EVB stačilo 

stisknout pouze tlačítka S2, S4 a zároveň také tlačítko RESET. Bylo nutné všechny 

uţivatelská tlačítka stisknout a drţet současně několik sekund. Při správném provedení se 

rozsvítí LED diody LED1, LED2, LED3 a také LED4. 

Po spuštění programu se objeví jeho základní okno (obr 4.1). V menu vybereme 

poloţku View a pak Firmware Loader (dříve Embedded Bootloader). Pokud systém 

nenajde připojený modul, objeví se okno na obr. 4.2. V něm vybereme připojený typ 

modulu podle obr. 4.3. 
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Obr. 4.1 Okno programu TestTool 

 

  
Obr. 4.2 Nenalezený modul Obr. 4.3 Výběr modulu 

 

Po výběru modulu se objeví okno pro nahrávání firmwaru do modulŧ (obr. 4.4), kde si 

vybereme poţadovanou aplikaci, kterou chceme nahrát do modulu. 

 

 

Obr. 4.4 Aplikace Test Tool se základními konfiguračními daty 
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Při dvojkliku na aplikaci se nám objeví okno pro nastavení paměti NV-RAM (obr. 4.5) 

v modulu kde se změní hodnoty podle vzorce: 

ICG2=0x20 => 16 MHz bus clock, 

SCI1BDL => 0x68 = 9,600 baud, 

Baud Rate = Bus clock/(16 x SCI1BDL) = 16000 / (16 x 104) =9,615 baud. 

Nastavení se pak uloţí “Save to File“. 

 

Obr. 4.5 Nastavení paměti NV-RAM 

 
Změna firmware BDM programátorem [Freescale, 2006]: 

Pokud dojde k poškození vestavěného zavaděče je potřeba firmware (nebo jen 

zavaděč) nahrát do modulu pomocí HW programátoru USB HCS08/HCS12 MULTILINK 

a nainstalovaného vývojového prostředí CodeWarrior Development Studio for HC(S)08. 

P&E multilink je připojen k PC přes USB rozhraní a k modulŧm přes 6 pinovou patici. 

Samotné přehrání firmware se provede programem hiwave.exe. Je to P&E HCS08 ladicí 

program s grafickým uţivatelským rozhraním. Po spuštění programu hiwave.exe je potřeba 

v menu v záloţce „Component“ vybrat poloţku „Set Target.“  Po výběru se zobrazí 

uţivatelské okno, kde se vybere typ procesoru HCS08 a také rozhraní P&E Target 

Interface pro P&E multilink (obr. 4.6). 
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Obr. 4.6 Výběr procesoru HCS08 a rozhraní P&E Target Interface pro P&E multilink 

 

Při stisku tlačítka OK se zobrazí další uţivatelské okno, ve kterém se vybere typ 

rozhraní a také port USB, ke kterému byl P&E Multilink připojen (obr. 4.7). 

 

Obr. 4.7 Výběr rozhraní a port USB k připojení P&E Multilink 

 

V menu programu hiwave v záloţce „File“ vybere poloţka „Load Application“. 

V dialogovém okně je vybrán typ souborŧ Motorola S-Record (*.s19), najde se a otevře 

soubor s firmwarem zavaděče Embedded Bootloader.s19 (obr. 4.8). 
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Obr. 4.8 Otevření souboru s firmwarem zavaděče Embedded Bootloader 

 

 

Obr. 4.9 Souhlas s vymazáním a přehráním nového firmware 

Po správném naprogramování paměti modulu se zobrazí dialogové okno, ve kterém 

bylo zobrazeno hlášení, ţe byl modul úspěšně vymazán (obr. 4.10). 

 
Obr. 4.10 Hlášení, ţe byl modul úspěšně vymazán 
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Pokud by dialogové okno nevypadalo podle obr. 4.9, bylo by nutné (obr. 4.6) vybrat 

volbu „Full Chip Simulation“ místo volby „P&E Target Interface“ a provést vymazání 

podle uvedeného postupu znovu. Po úspěšném přepsání paměti je nutné moduly vypnout a 

odpojit od rozhraní BDM. 

V nastavení modulu je v Test Tools Embedded Bootloader nastavena výrobcem 

dvoupólová anténa, která byla změněna na jednopólovou anténu, protoţe modul 

nedisponoval ţádnou externí anténou pouze interní F anténou. Byly také změněny hodnoty 

výstupního výkonu PA. Moduly 13192-EVB byly standardně nastaveny na hodnotu 

nominálního výkonu v PA registru BC (hex). Pro maximální výstupní výkon je nutné 

modul nastavit na hodnotu FF (hex) (viz. tab.4.1). 

Tab. 4.1 Výstupní výkon PA 

PA Nastavení 
výkonu (Hex) 

0x00-0xFF 

Hodnoty 
výstupního 

výkonu v (dBm) 

PA Nastavení 
výkonu (Hex) 

0x00-0xFF 

Hodnoty 
výstupního 

výkonu v (dBm) 

00 -28,7 8C -1,7 

04 -22 9C -1,6 

08 -18,5 AC -0,77 

0C -16,2 BC(standardně) -0,66 

1C -15,9 CC -0,62 

2C -15,3 DC 1,19 

3C -14,8 EC 1,23 

4C -8,5 FC 1,42 

5C -7,6 FD 2,2 

6C -7,2 FE 2,9 

7C -7 FF 3,4 

 

 

Všechny změny, které se prováděly v nastavení v programu Test Tool Embedded 

Bootloaderu bylo nutné provést v Hexadecimální formě. Byly provedeny celkově tyto 

změny: 

změna rychlosti z 19200 Baudrate na SCI1BDL = 0x68 tj. 9600 Baudrate, 

volba kanálŧ od 11 aţ 26 (0x0B-0x1A), kde byl zvolen kanál 11 tedy 0x0B, 

změna antény z dvoupólové na jednopólovou, 

změna nominálního výkonu v PA registru s BC (hex) -0,66 dBm na maximální 

výstupní výkon FF (hex) 3,4 dBm 

 

Změna přenosové rychlosti byla vypočtena dle vzorce a parametry nastaveny v NV-

RAM uţivatelském okně v programu Test Tool: 

ICG2=0x20 => 16 MHz bus clock 

SCI1BDL => 0x68 = 9600 baud 

Baud Rate = Bus clock/(16 x SCI1BDL) = 16000 / (16 x 104) =9615 baud 
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4.1.2 Úloha bezdrátového přepínače 

Aplikaci je potřeba nejdříve nahrát do modulŧ. Po přehrání firmware se oba moduly 

zapnou. Oba jsou spuštěny jako koordinátory sítě a mají zhasnuty všechny LED. 

Zmáčknutím tlačítka S1 na jednom z modulŧ a současném stisku reset tlačítka, dojde ke 

startu modulu jako koncové jednotky (zapne se LED1) a začne vyhledávání sítě. Po jejím 

najití se jednotka přičlení ke koordinátorovi na odpovídajícím kanále. Kanál se mŧţe 

změnit při nahrávání firmware změnou NVM parametrŧ od 11 do 26. Po ukončení 

přidruţení se na obou modulech zapnou LED2. Stiskem tlačítka S4 na koordinátoru dojde 

k odeslání datového paketu na jednotku, která po jeho přijetí změní stav diody LED4. Pro 

zrušení parametrŧ z předešlého přidruţení lze stisknout tlačítko S3 a modul vypnout a opět 

zapnout. 

Funkce tlačítek a LED: 

LED1 - zapnutá při vyhledávání sítě, vypnutá pokud síť nenalezena 

LED2 - zapnutá při přidruţení sítě (připraveno k odesílání dat) 

LED3 - nepouţitá 

LED4 - přepnutí stavu po přijetí datového paketu 

S1 - zahájení vyhledávání sítě – příkazy MAC_Reset a MAC_Scan 

S2 - startovní sekvence pro koordinátor – Mac_Reset, Mac_SetRequest (rxonidle, 

associatepermit, shortaddress) a Mac_Start 

S3 - smazání údajŧ o předešlém přidruţení sítě 

S4 - přenos dat přepínače 

 

4.1.3 Úloha bezdrátový UART přenos dat (náhrada kabelu) 

V této úloze je opět jeden modul koordinátor a druhý koncové zařízení. Po zapnutí 

jsou oba moduly jako koordinátor a mají vypnuty všechny LED. Zmáčknutím tlačítka S1 

na jednom z modulŧ a současném stisku reset tlačítka, dojde ke startu modulu jako 

koncové jednotky (zapne se LED1) a začne vyhledávání sítě. Po jejím najití se jednotka 

přičlení ke koordinátorovi na odpovídajícím kanále. Kanál se mŧţe změnit při nahrávání 

firmware změnou NVM parametrŧ od 11 do 26. Po ukončení přidruţení se na obou 

modulech zapnou LED4, které také zobrazují stav tlačítka S4 na opačné jednotce. Pro 

zrušení parametrŧ z předešlého přidruţení lze stisknout tlačítko S3 a modul vypnout a opět 

zapnout. 
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Obr. 4.11 Blokové schéma úlohy náhrady kabelu 

 

Funkce tlačítek a LED: 

LED1 - zapnutá při vyhledávání sítě, vypnutá pokud síť nenalezena 

LED2 - nepouţitá 

LED3 - nepouţitá 

LED4 - zapnutá při přidruţení sítě (zobrazuje stav S4 na opačné jednotce) 
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S1 - zahájení vyhledávání sítě – příkazy MAC_Reset a MAC_Scan 

S2 - nepouţito 

S3 - smazání údajŧ o předešlém přidruţení sítě 

S4 - přenos dat stavu tlačítka S4 

 

Nastavení terminálové aplikace: 

K otestování přenosu dat mezi dvěmi PC postačí jednoduchá terminálová aplikace 

TeraTerm, která pracuje se sériovým portem a je spuštěna na obou PC. V poloţce menu 

„Setup“ je potřeba nastavit „Terminal…“ a „Serial port…“ podle obrázkŧ 4.12 a 4.13. 

 

 

Obr. 4.12 Nastavení terminálové aplikace 

 

 

Obr. 4.13 Nastavení sériového portu term. aplikace 

 

Terminálovou aplikaci lze pouţít k jednoduchému posílání zpráv nebo souborŧ. 

 

4.1.4 Úloha bezdrátového ovládání světel 

V této úloze existují dva typy jednotek: řídicí a koncové zařízení. 

 
Výběr a provoz řídicího zařízení ovládání osvětlení: 

Demonstrační aplikace předvádí, jak je vývojová deska s nahraným firmwarem pro 

Lighting_demo_controller pouţita jako řízení osvětlení. Při zapnutí nebo resetování lze 

stlačením a přidrţením libovolného tlačítka ručně vybrat provozní kanál, taky blikají 

všechny LED jednu sekundu a indikují tak, ţe deska je v provozu řízení osvětlení. Po 
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nalezení nejčistšího kanálu zabliká na jednu sekundu odpovídající LED. Pak je inicializace 

řízení osvětlení kompletní. 

Pro pouţití jako řízení osvětlení se provedou následující kroky: 

1. Stisknout SW1 k obnovení kontroléru z úsporného reţimu. 

2. LED se změní podle výběru ţádaného vzdáleného zařízení. Pokud jsou tlačítka 

neaktivní přibliţne 4 sekundy tak se kontroler vrátí do úsporného reţimu. 

3. Stisknout tlačítko SW2 pro výběr světla (LED) na vzdáleném zařízení. 

4. Stisknout SW3 na přepnutí (zapnutí/vypnutí) vzdáleného cíle. Vzdálené zařízení se 

vybírá tlačítkem SW1 a LED se vybírá tlačítkem SW2. 

5. Vzdálené zařízení potvrzuje příkaz k přepnutí, a pokud je úspěšně přijat, tak je to 

indikováno bliknutím všech LED. 

6. Místo zmáčknutí tlačítka SW3 mŧţe uţivatel stisknout tlačítko SW4, aby zjistil stav 

LED vybraného zařízení. Jestliţe je stav přijat úspěšně, první dvě LED se zapnou a 

poslední stav zobrazí. Pokud nedojde k úspěšnému přijetí stavu, všechny LED 

několikrát bliknou. Po kaţdé ukončené operaci přejde řídicí zařízení do úsporného 

reţimu. Program předpokládá umístění všech LED na stejném portu. Typ a verze 

zvoleného zařízení se nastavuje souboru  pub_def.h. Další specifické detaily aplikace 

jsou umístěny v souboru remote_controller.h  . 

 
Výběr a fungování koncového zařízení ovládání osvětlení: 

Dále demonstrační aplikace ukazuje, jak je vývojová deska s nahraným firmwarem pro 

Lighting_demo_device pouţita jako koncové zařízení osvětlení. Po zapnutí nebo 

resetování postupně blikají všechny LED po dobu jedné sekundy a indikují tak, ţe deska je 

v provozu koncového zařízení osvětlení. Po nalezení nejčistšího kanálu zabliká na jednu 

sekundu odpovídající LED. Pak je inicializace řízení osvětlení kompletní. 

Při místním ovládání mŧţe být stisknuto libovolné tlačítko, které přepne odpovídající 

LED. Kdyţ má zařízení adresu, mŧţe být kterákoliv LED přepnuta řídicím zařízením nebo 

být zjištěn její stav. Koncové zařízení funguje ve své skupině jako opakovač (přeposílá 

data, která obdrţelo, a jsou určena jinému zařízení). Program předpokládá umístění všech 

LED na stejném portu mikrokontroléru. Typ a verze zvoleného zařízení se nastavuje 

souboru  pub_def.h. Další specifické detaily aplikace jsou umístěny v souboru 
lighting_demo_device.h . 
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Obr. 4.14 Blokové schéma úlohy ovládání osvětlení 

 

4.1.5 Úloha měření zrychlení 

Sestava Freescale ZigBee DSK obsahuje dva moduly označované jako SARD (Sensor 

Application Reference Design) – referenční design pro senzorové aplikace. Tyto moduly 

mají senzory zrychlení. V úloze je pouţit minimálně jeden SARD modul. 
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Obr. 4.15 Blokové schéma úlohy měření zrychlení 

 

Jeden modul se připojí pomocí sériového DB9 kabelu k PC, odpojí se všechny 

propojky na konektoru J105. Připojí se napájení 5,5-9 V (baterie nebo adaptér) a modul se 

zapne přepínačem S105. Po zapnutí se zmáčkne tlačítko reset S106 a modul se stane 

přijímačem. Na druhém (SARD) modulu se propojí propojky 1 a 2 (PTB0), 3 a 4 (PTB1), a 

11 a 12 (PTB7). Modul se připojí k napájení 5,5-9 V a zapne se přepínačem S105. Pro 

nastavení do vysílacího reţimu se zmáčkne reset tlačítko S106 při stisknutém tlačítku S101 

– začne blikat dioda D104. Pokud moduly komunikují, tak na přijímači bliká dioda D103 a 

pokud ne, zmáčkne se na přijímači znova reset tlačítko S106. 

Na obrázku 4.16 je naznačen vývojový diagram aplikace měření zrychlení. 
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Obr. 4.16 Vývojový diagram aplikace měření zrychlení 

 

Na zobrazení přijatých dat na PC je program Triax (obr. 4.17). Po jeho spuštění se 

vybere pouţitý sériový port a je moţno si zvolit rŧzné varianty zobrazení dat. 
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Obr. 4.17 Úvodní okno aplikace Triax 

 

Část aplikace Sensor Data (obr. 4.18) – zobrazení čistých dat přicházejících z vysílače 

– výstup senzoru zrychlení ve voltech 

– 8 bitový A/D převod (0-255) 

– hodnota přepočtená na tíhové zrychlení g. 

 

 

Obr. 4.18 Okno aplikace Sensor Data 

 

Část aplikace G Mouse (obr. 4.19) – zobrazení polohy modulu zaloţené na pohybu 

desky vysílače. Při pohybu desky se v aplikaci, která zobrazuje osy X,Y a Z pohybují 

čtverce. 
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Obr. 4.19 Okno aplikace Sensor Data 

 

Část aplikace Tilt Module (obr. 4.20) – aplikace převádí získanou hodnotu g v kaţdé 

ose na úhel rotace desky vysílače. 

 

 

 

Obr. 4.20 Okno aplikace Tilt Module – zobrazení náklonu desky 

 

Část aplikace Shipping (obr. 4.21) – aplikace zaznamenává čas, kdy došlo 

k překročení mezní hodnoty nebo pokud je deska přetočena vzhŧru nohama. 
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Obr. 4.21 Okno aplikace Shipping 

 

4.2 Vývojová deska Axiom AXM-0308 s přídavnou kartou s MC13192 

Modul Axiom AXM-0308 (obr. 4.22 a obr. 4.23) je vývojová deska osazená 

mikrokontrolérem Freescale MC9S08GB60 (HCS08). Je moţné ji pomocí přepínačŧ a 

propojek nastavit tak, ţe je kompatibilní s programovým balíkem Freescale 802.15.4. 

 
Obr. 4.22 Vývojová deska Axiom AXM-0308 s kartou s MC13192 [Freescale, 2004] 
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Obr. 4.23 Vývojová deska Axiom AXM-0308 s kartou s MC13192 [Freescale, 2006] 

 

Přídavná karta 13192-RFC RF daughter card (obr. 4.24) pouţívá transceiver MC13192 

a je pouţita jako vysílač-přijímač pro vývojovou desku AXM-0308. 

 

 
Obr. 4.24 Přídavná bezdrátová komunikační karta 13192-RFC RF daughter card 
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4.3 Vývojový bezdrátový komunikační modul ZigBee DSK 

ZigBee úloha je tvořena dvěmi ZigBee moduly (obr. 4.25), které obsahují RS232 

rozhraní pro připojení k PC, ZigBee obvod pro bezdrátovou komunikaci MC13192, 8-bit 

mikrokontrolér MC9S08GT60 s A/D převodníky, tlačítka a LED a dva senzory zrychlení, 

jeden v jedné ose (MMA1260D), druhý ve dvou osách (MMA6261Q). 

 

 

Obr. 4.25 Bezdrátový vývojový modul 13192 Development Software Kit [Freescale, 2004] 

 

4.4 Sestava s vývojovými bezdrátovými moduly ZigBee DSK 

Mikrokontrolér MC9S08GT60 snímá velikost napětí na A/D převodníku ze senzorŧ 

zrychlení. Získaná data pak odesílá přes SPI do ZigBee obvodu MC13192. Také zajišťuje 

navázání komunikace s druhým modulem. Blokové schéma je na obr. 4.26. 
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Obr. 4.26 Blokové schéma ZigBee sestavy [Freescale, 2004] 

Druhý modul pak komunikuje přes rozhraní RS232 s PC, kam odesílá získaná data a ta 

jsou dále zpracována a vyhodnocena programem. Spojení s PC je moţno realizovat i 

pomocí RS232-USB převodníku. Fotografie sestavy dvou přenosových modulŧ, USB 

Osa X 

Osa Y 

Osa Z 
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převodníku a PC je na obr. 4.27. Na následujícím obrázku je pak příklad programu 

znázorňující naklonění desky modulu se senzory. 

 

Obr. 4.27 Sestava Freescale ZigBee pro měření náklonu desky (uzel 2) 

 

Výsledek zobrazení náklonu cílové desky je zobrazen v části Tilt Module aplikace 

Triax na obr. 4.28. 

 

 

Obr. 4.28 Zobrazení náklonu desky 

 

Pouţití tohoto modulu se senzorem zrychlení je vhodné především pro nenáročné 

aplikace, jako jsou domácí spotřebiče (detekce pádu nebo převrţení), elektronika (pád) 

nebo třeba dálkové herní ovladače. 
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4.5 Vývojový bezdrátový komunikační modul ZigBee EVB 

ZigBee úloha je tvořena dvěmi ZigBee moduly (obr. 4.29), které obsahují RS232 

rozhraní pro připojení k PC, ZigBee obvod pro bezdrátovou komunikaci MC13192, 8-bit 

mikrokontrolér MC9S08GT60 s A/D převodníky, tlačítka a LED a dva senzory zrychlení, 

jeden v jedné ose (MMA1260D), druhý ve dvou osách (MMA6261Q). 

 

 
Obr. 4.29 Vývojový bezdrátový komunikační modul 13192-EVB 

 

4.6 Sestava s vývojovými bezdrátovými moduly ZigBee EVB 

Protoţe moduly 13192-EVB nemají integrovaný akcelerometr, nejde je pouţít na 

Freescale úlohu měření zrychlení. Mají ale integrovaný RS232-USB převodník a dají se 

tedy k PC připojit pomocí sériového RS232 portu nebo do USB portu. Převodník je 

vytvořen z chipu FTDI ke kterému jsou dodány ovladače, které vytvoří v systému pro 

uţivatele ke komunikaci další sériové porty. 
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Obr. 4.30 Blokové schéma ZigBee sestavy [Freescale, 2004] 
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4.7 Vytváření programů pro Freescale ZigBee 

HCS08 mikrokontroléry se mohou programovat ve vývojovém prostředí CodeWarrior 

(obr. 4.31), které má i debugger (simulátor instrukčního souboru procesoru) – ladící nástroj 

(obr. 4.33) a program lze nahrát do MCU přes BDM programátor. 

 

 

Obr 4.31. Vývojové prostředí CodeWarrior 

 

Díky integrované sestavě funkcí lze také aplikaci ladit a krokovat bez nutnosti 

připojení ladicího rozhraní či jiných hardwarových modulŧ. [hw.cz, 2007]. 

 

 

Obr. 4.32 Tlačítková lišta ladicího nástroje s krokováním 
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Obr 4.33. Debugger (ladicí nástroj) HiWave 

 

4.8 Vývojový komunikační modul ZigBee PICDEM-Z 

Moduly firmy Microchip obsahují RS232 rozhraní pro připojení k PC, přídavnou kartu 

se ZigBee obvodem pro bezdrátovou komunikaci CC2420, 8-bit mikrokontrolér 

PIC18LF4620 s A/D převodníky a teploměr TC77. 

 

 
Obr. 4.34 Modul PICDEM Z 
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Další moţnosti a vybavení demonstrační desky PICDEM Z jsou: 

1. Patice pro mikrokontrolér (U4): 40- a 28-pinová DIP patice pro výběr uţivatele z 

Microchip PIC18 mikrokontrolérŧ. Deska je vybavena PIC18LF4620 

mikrokontrolérem, časovaným na 4 MHz a předprogramovanou demo aplikací 

vyuţívající Microchip Stack. Čip na kaţdé desce je označen jako koordinátor nebo 

koncové zařízení. 

2. Teplotní senzor (U3: TC77): 5-pinový teplotní senzor s komunikačním rozhraním SPI. 

3. Světelné diody LED (D1, D2), které jsou řízeny uţivatelem definovanými digitálními 

výstupy piny mikrokontroléru. LED jsou zprovozněny propojkami JP2 a JP3. Z 

výroby jsou LED zapnuty zkratováním na desce plošného spoje. V případě potřeby lze 

spoje přerušit a pouţít vlastní propojky. 

4. Tlačítka (S2, S3), jsou připojeny na uţivatelem definované digitální vstupy 

mikrokontroléru, a mohou být vyuţity k simulování digitálního vstupu pro pouţitou 

aplikaci. Na desce nejsou pull-up odpory, a tak musí být zapnuta volba interního pull-

up odporu v registru mikrokontroléru. 

5. Reset tlačítko (S1). Toto tlačítko je připojeno k resetovacímu MCLR pinu čipu, a je 

pouţito k resetování desky. 

6. RJ-11 konektor (J5). Tento konektor dovoluje demonstrační desku připojit 

k programovacímu a ladicímu systému Microchip MPLAB ICD 2. 

7. RS-232 (DB9F) konektor (P1). Konektor dovoluje demonstrační desku připojit 

k libovolné další desce nebo sériovému portu počítače. Přeprogramovaná aplikace 

pouţívá konektor ke komunikaci s PC a konfiguraci desky. RS-232 rozhraní lze 

odpojit přerušením spojŧ propojek J3 na desce plošných spojŧ. 

8. Konektor pro RF kartu (J2). Společný konektor pro připojení podporovaných RF 

karet. Tento konektor poskytuje stejnosměrné napájení +3.3V DC, SPI sběrnici a 

několik digitálních kontrolních I/O signálŧ. 

9. Vývojová oblast, která je určena k připojení přídavných obvodŧ slouţících k vývoji. 

Jsou do ní přivedeny všechny I/O porty mikrokontroléru, stejnosměrné napájení +3.3V 

a zem. 

10. Stabilizátor napětí na desce poskytuje stejnosměrné napětí z 9V na 3.3V při odběru 

100 mA. Deska mŧţe být napájena externím zdrojem napětí 9V (J1) nebo 9V baterií 

(B1). Deska má diodu proti přepólování napájení. Při pouţití 9V baterie musí být 

přepínač S7 v poloze ON. 

11. Moţnost měření proudu (JP4). Tato propojka mŧţe být pouţita pro měření proudu 

odebíraného všemi obvody na desce. Standardně je tato propojka na desce zkratována. 

K měření proudu je potřeba přerušit spoj JP4 a zapojit ampérmetr mezi konce JP4. 

Mŧţe zde být připojen také vybraný odpor R9 a na něm měřit napětí, které určuje 

procházející proud. 

12. Unikátní identifikační sériové číslo, které je v předprogramované úloze pouţito 

k vytvoření 64-bitové rozšířené Medium Access Control (MAC) adresy. Adresa desky 

mŧţe být změněna sériovou konfigurací nebo úpravou firmwaru. 
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Obr. 4.35 PICDEM Z 2,4 GHz RF karta Obr. 4.36  Deska PICDEM Z 2,4 GHz RF 

 

Dŧleţité vybavení a moţnosti demonstrační RF karty: 

 

1. RF vysílač (U1): CC2420 RF vysílač v provedení 48-pin QLP. Tento obvod 

implementuje kompletní fyzickou a MAC síťovou vrstvu. 

2. Konektor RF desky (J2), který je pouţit k připojení základní desky PICDEM Z. 

Konektor obsahuje stejnosměrné napájení +3.3V DC, SPI sběrnici a několik 

digitálních kontrolních I/O signálŧ. 

3. Volitelný SMA konektor (P5) je určen pro pouţití s externí anténou. K připojení P5 

k vysílači je nutné odpojit C63 a připojit C62. Osazení je pro mini-SMA konektor. 

4. Převrácená PCB anténa typu F, která je převzata z návrhu desky plošných spojŧ 

výrobce obvodu RF vysílače pro CC2420 DBK desku. 

 

 

4.9 Sestava Microchip ZigBee PICDEM-Z 

ZigBee úloha je tvořena dvěmi moduly (obr. 4.34). Jeden modul je jako koordinátor a 

druhý jako koncové zařízení s digitálním teploměrem TC77 a moţností přepínání výstupŧ 

mikrokontroléru (přepínání LED). 

 

Spuštění předprogramované demo aplikace PICDEM Z: 

1. Sestavte všechny uzly připojením RF karet do základní desky. 

2. V případě připojeného napájení jej vypněte. 

3. Najděte uzel koordinátora: označení “COORD…” na mikrokontroléru. 

4. Volitelné: připojte uzel koordinátora k sériovému portu PC a spusťte terminálový 

program. Vyberte odpovídající COM port a nastavte jej na hodnoty: 19200 bps, 8-N-1, 

ţádné řízení toku (no flow control). 

5. Zapněte napájení uzlu koordinátora. Obě LED D1 a D2 bliknou zároveň a pak blikne 

D2. V případě připojení k PC se v terminálovém programu zobrazí zpráva “New 

network successfully started”. 

6. Najděte uzel RFD: označení “RFD…” na mikrokontroléru. 
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7. Volitelné: připojte uzel RFD k sériovému portu PC a spusťte terminálový program. 

Vyberte odpovídající COM port a nastavte jej na hodnoty: 19200 bps, 8-N-1, ţádné 

řízení toku (no flow control). 

8. Při zapnutém uzlu koordinátora, zapojte uzel RFD. Diody LED D1 a D2 bliknou 

současně, a potom několikrát blikne LED D2. V případě připojení k PC se objeví za 

jednu aţ dvě sekundy v terminálovém programu zpráva “Rejoin successful”. Kdyţ se 

neobjeví ţádná zpráva nebo “Rejoin failed”, zkontrolujte připojení koordinátoru a 

resetujte uzel RFD. 

9. Uzel RFD se úspěšně připojil ke koordinátorovi. 

10. Zmáčknutím tlačítka S2 na uzlu RFD dojde k přepnutí diody LED D1 na koordinátoru. 

11. Zmáčknutím tlačítka S2 na koordinátoru dojde k přepnutí diody LED D1 na RFD uzlu. 

 

 

Tab. 4.2 Výpisy terminálových oken 

Koordinátor RFD uzel 

Testing TC77... 

TC77 test successful. 

Starting a new network... 

New network successfully started. 

A familiar node has just rejoined. 

S2: Sending switch update... 

S2: Sending switch update... 

Testing TC77... 

TC77 test successful. 

Rejoin successful. 

S2: Sending switch update... 

S2: Confirmed switch update. 

S2: Sending switch update... 

S2: Confirmed switch update. 

 

 

 

Experimentování s demo aplikacemi PICDEM Z: 

 

Úprava konfigurace demo aplikace: 

Předprogramovaná aplikace má tovární nastavení jako jsou: identifikátor uzlu, 

připojovací a přiřazovací informace. V případě potřeby lze tyto konfigurace snadno změnit 

pomocí PC se standardním RS-232 terminálovým programem nebo vestavěným 

spojovacím procesem. Některé moţnosti vyţadují pouţití terminálového programu, jiné 

pouze sled ztlačení tlačítek. 

 

 

Úprava ID hodnot uzlu: 

Podle IEEE 802.15.4 specifikace, kaţdý ZigBee uzel musí mít 64-bit hodnotu MAC 

adresy. Jedna část 64-bit adresy obsahuje 24-bit identifikátor přiřazený od IEEE - 

Organization Unique Identifier (OUI) a další část je 40-bit vlastní číslo. PICDEM Z demo 

aplikace vytváří kompletní MAC adresu kombinací Microchip OUI: 00-04-a3 a nulami 

doplněné 16-bit ID uzlu. ID uzlu je uloţena ve flash paměti mikrokontroléru.  

 

Kroky ke změně hodnoty ID uzlu: 

1. Připojit uzel PICDEM Z k volnému sériovému portu počítače pomocí přímého male-

to-female DB9 RS-232 kabelu. 

2. Spustit terminálový program (HyperTerminal: Start> Programs> Accessories> 

Communications). Nastavit název spojení a vybrat pouţitý sériový port. 

3. Nastavit sériový port na hodnoty: 19200 bps, 8-N-1, ţádné řízení toku (no flow 

control). 

4. Zvolit nastavení “Vlastnosti“ (“Properties”) - Soubor>Vlastnosti (File>Properties). 
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5. Vybrat záloţku “Nastavení“ (“Settings”) a zvolit “Nastavení ASCII…“ (“ASCII 

Setup…“). 

6. Zatrhnout poloţku “Psané znaky lokálně opisovat“ (“Echo typed characters locally”). 

7. Drţet zmáčknuté tlačítko S3 a zapnout nebo resetovat uzel. Vypíše se nabídka: 

 

Tab. 4.3 Výpis terminálového okna 
*************************************************************************** 

ZigBee Demo RFD Application v1.0 (Microchip Stack for ZigBee v1.0.0) 

Built on Nov 11 2004 

*************************************************************************** 

1. Set node ID... 

2. Join a network. 

3. Perform quick demo binding (Must perform #2 first) 

4. Leave a previously joined network (Must perform #2 first) 

5. Change to next channel. 

6. Transmit unmodulated signal. 

7. Transmit random modulated signal. 

0. Save changes and exit. 

Enter a menu choice: 

 

8. Ke změně ID hodnoty uzlu zvolit 1, zapsat nové ID a zmáčknout reset nebo zvolit 0. 

 

 

Kroky ke změně připojovací a přiřazovací konfigurace: 

1. Odpojit všechny uzly. 

2. Připojit nebo resetovat koordinátora. Diody LED D1 a D2 bliknou současně, a potom 

blikne LED D2. Při připojení k terminálovému programu na PC se objeví zpráva 

“New network successfully started”. V případě chyby nemŧţe koordinátor najít volný 

RF kanál. 

3. Drţet tlačítko S3 na RFD uzlu a zapojit nebo resetovat ho. Zapnou se LED diody D1 a 

D2. Při připojení k terminálovému programu na PC se objeví konfigurační nabídka. 

4. Pro další RFD uzly lze opkovat předešlý krok. 

5. Připojovací sekvence ke koordinátoru se spustí zmáčknutím tlačítka S2 na RFD uzlu. 

V terminálovém programu se zobrazí zpráva “Successfully associated”. Pro 

koordinátor se zobrazí zpráva“A new node has just joined”. 

6. Pro další RFD uzly lze opkovat předešlý krok. 

7. Lze vytvořit rŧzné kombinace přiřazení podle tabulky 4.4. 

 

Tab. 4.4 Kroky k rŧzným kombinacím přiřazení 

Přiřazení tlačítka S2 Přiřazení LED D1 Výsledek 

RFD: drţet tl. S3 a 

zmáčknout tl. S2 

Koord.: drţet S3 pak drţet 

S2, uvolnit S3 a pak S2 

S3 na RFD je přiřazeno D1 

na koord. 

Koord.: drţet tl. S3 a 

zmáčknout tl. S2 

RFD: drţet S3 pak drţet S2, 

uvolnit S3 a pak S2 

S3 na koord. je přiřazeno 

D1 na RFD 

RFD: drţet tl. S3 a 

zmáčknout tl. S2 

RFD: drţet S3 pak drţet S2, 

uvolnit S3 a pak S2 

S3 na RFD je přiřazeno D1 

na stejném RFD 

RFD1: drţet tl. S3 a 

zmáčknout tl. S2 

RFD2: drţet S3 pak drţet 

S2, uvolnit S3 a pak S2 

S3 na RFD1 je přiřazeno D1 

na RFD2 

Koord.: nepovoleno Koord.: nepovoleno nepovoleno 

 

Pozn.: terminálový program připojeného RFD uzlu zobrazuje zprávu “Attempting to 

bind…“ a terminálový program připojeného koordinátoru zobrazuje zprávu “Received 

valid…“. Přiřazovací proces musí provést i přiřazení tlačítka S2 i přiřazení LED D1. 
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8. Resetovat všechny pouţité uzly RFD.  Press the Reset switch on each RFD node to 

begin normal execution. V terminálovém programu se zobrazí zpráva “Rejoin 

successful”. 

9. Stlačení tlačítka S2 pak přepne diodu D1 podle zvolené konfigurace přiřazení. 

 

 

Podle specifikace ZigBee protokolu, koordinátor ukládá veškeré připojovací a 

přiřazovací informace v oddělených tabulkách v lokální paměti. Microchip koordinátor 

k tomu pouţívá flash paměť na chipu. Vymazat tedy lze celé tabulky nebo jednotlivé 

informace. 

 

Kroky k vymazání asociačních tabulek a přiřazení: 

1. Odpojit všechny uzly. 

2. Připojit koordinátor k PC přes standardní RS-232 kabel. 

3. Spustit terminálový program na PC a otevřít odpovídající COM port s nastavením: 

19200 bps, 8-N-1, ţádné řízení toku (no flow control). 

4. Drţet zmáčknuté tlačítko S3 a zapnout nebo resetovat uzel (zapnou se diody LED D1 

a D2). Vypíše se nabídka: 
 

Tab. 4.5 Výpis terminálového okna 
*************************************************************************** 

ZigBee Demo Coordinator Application v1.0 (Microchip Stack for ZigBee v1.0.0) 

Built on Nov 11 2004 

*************************************************************************** 

1. Set node ID... 

2. Clear Neighbor Table. 

3. Clear Binding Table. 

4. Change to next channel. 

5. Transmit unmodulated signal. 

6. Transmit random modulated signal. 

0. Save changes and exit. 

Enter a menu choice: 

 

5. Pro vymazání asociační tabulky zvolit 2. Po úspěšném provedení se znovu zobrazí 

konfigurační nabídka. Vymazání zpŧsobí i vymazání přiřazovací tabulky. 

6. Pro vymazání asociační tabulky zvolit 3. Po úspěšném provedení se znovu zobrazí 

konfigurační nabídka. 

 

 

Kroky k vymazání jednotlivých poloţek v asociačních tabulkách a přiřazení: 

K vymazání jednotlivých poloţek v tabulkách se spustí konfigurace na RFD uzlu.  

1. Odpojit všechny uzly. 

2. Zapojit koordinátor. Diody LED D1 a D2 bliknou současně, a potom blikne LED D2. 

3. Vybrat zvolený RFD uzel a připojit jej k PC přes standardní RS-232 kabel. 

4. Spustit terminálový program na PC a otevřít odpovídající COM port s nastavením: 

19200 bps, 8-N-1, ţádné řízení toku (no flow control). 

5. Drţet zmáčknuté tlačítko S3 a zapnout nebo resetovat uzel (zapnou se diody LED D1 

a D2). Vypíše se nabídka: 
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Tab. 4.6 Výpis terminálového okna 
*************************************************************************** 

ZigBee Demo RFD Application v1.0 (Microchip Stack for ZigBee v1.0.0) 

Built on Nov 11 2004 

*************************************************************************** 

1. Set node ID... 

2. Join a network. 

3. Perform quick demo binding (Must perform #2 first) 

4. Leave a previously joined network (Must perform #2 first) 

5. Change to next channel. 

6. Transmit unmodulated signal. 

7. Transmit random modulated signal. 

0. Save changes and exit. 

Enter a menu choice: 

 

6. Pro připojení k zapojenému koordinátoru zvolit 2. 

7. Pro odpojení od zapojeného koordinátoru zvolit 4. Po úspěšné rekonfiguraci se znovu 

zobrazí konfigurační nabídka. Vymaţou se tabulky pro tento uzel. 

 

4.10 Vytváření programů pro Microchip ZigBee PICDEM-Z 

PIC mikrokontroléry se mohou programovat ve vývojovém prostředí MPLAB (obr. 

4.37) a program lze nahrát do MCU přes program ASIX UP a programátor PRESTO. 

 

 
Obr. 4.37 Vývojové prostředí MPLAB 
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Obr. 4.38 Program ASIX UP 

 

Nastavení parametrŧ při programování PICxx: 

1. HS-PLL (nebo HS) Oscillator Mode závisející na poţadavcích aplikace 

2. Watchdog Timer Disabled (Demo aplikace pouţívají programový Watchdog) 

3. Low-Voltage Programming Disabled 

4. Všechna ostatní nastavení mohou být změněna podle poţadavkŧ 

 

4.11 Konfigurace parametrů sítí ZigBee pro projekty 

K nastavení parametrŧ bezdrátových sítí a jiných komunikačních rozhraní lze vyuţít 

konfigurační nástroje, které vytvoří potřebné soubory s poţadovanými parametry. Pro 

moduly Freescale je to např. program BeeKit (obr. 4.39) a pro Microchip je to ZENA 

Software (obr. 4.40). 
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Obr. 4.39 Konfigurační program BeeKit pro Freescale ZigBee moduly 

 

 
Obr. 4.40 Konfigurační program ZENA pro Microchip ZigBee moduly 

 

 



Disertační práce  67 

Inteligentní instrumentace v distribuovaných bezdrátových počítačových sítích  

4.12 Další moduly Freescale ZigBee 

Produkty česem procházejí určitými změnami a vylepšeními. Týka se to i produktŧ 

Freescale pro bezdrátové sítě ZigBee. V tabulce 4.8 a 4.9 je přehled vhodných součástek 

v roce 2009. 

 

Tab. 4.8 Přehled samostatných vysílačŧ/přijímačŧ 

Součástka Popis 
Napájecí 

napětí  (V) 
Komunikační protokol 

MC13191 
2.4 GHz, nízkoenergetický 

transciever 
2 aţ 3.4 proprietární 

MC13192 
2.4 GHz, , nízkoenergetický 

transciever pro 802.15.4 
2 aţ 3.4 

proprietární, IEEE 802.15.4, 

ZigBee 

MC13201 
2.4GHz RF transceiver pro 

proprietární aplikace 
2 aţ 3.4 proprietární 

MC13202 
2.4GHz RF transceiver pro 

802.15.4 aplikace 
2 aţ 3.4 

proprietární, IEEE 802.15.4, 

ZigBee 

 

Tab. 4.9 Přehled vysílačŧ/přijímačŧ integrovaných s mikrokontrolérem 

Součástka Popis 
Napájecí 

napětí  (V) 

Rychlost 

(kbps) 

Komunikační 

protokol 

MC13211 

2.4 GHz RF transceiver a 8-bit 

HCS08 MCU s 16K flash 

paměti pro proprietární aplikace 

2 aţ 3.4 250 proprietární 

MC13212 

2.4 GHz RF transceiver a 8-bit 

HCS08 MCU s 32K flash 

paměti pro 802.15.4 aplikace 

2 aţ 3.4 250 
proprietární, IEEE 

802.15.4 

MC13213 

2.4 GHz RF transceiver a 8-bit 

HCS08 MCU s 60K flash 

paměti pro ZigBee aplikace 

2 aţ 3.4 250 
proprietární, IEEE 

802.15.4, ZigBee 

MC13224V 
MC1322x Platform in a 

Package (PiP) s 32-bit ARM7 
- - - 

 

Vytvoření nových součástek vedlo i k vývoji novějších vývojových sestav 

(development a starter kit). Přehled současných vývojových balíkŧ firmy Freescale: 

• 1320x-QE128-DSK Developer Starter Kit 

• 1322xDSK Developer Starter Kit 

• 1322xNSK Network Starter Kit 

• 1322xEVK ZigBee Evaluation Kit 

• 1321xDSK Developer Starter Kit 

• 1321xNSK Network Starter Kit 

• 1321xEVK ZigBee Evaluation Kit 

• 1321xCSK Consumer Starter Kit 

• 13192DSK Developer Starter Kit 

• 13192EVB Evaluation Board 

• 13192EVK ZigBee Evaluation Kit 

• 1320xRFC RF Daughter Card 

• 13192RFC RF Daughter Card 
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Tyto vývojové balíky pouţívají následující vývojové desky (pouţité v dizertační práci 

i novější): 

• Axiom-0308 s MC13192 RF Daughter Card 

• 13192-SARD 

• 13192-EVB 

• 13213-NCB 

• 13213-SRB 

• Axiom-0308 s MC1320x RF Daughter Card 

• 1320X-QE128-EVB 

 

4.12.1 Transceiver (vysílač-přijímač) MC13201 a MC13202 

Nové typy transceiverŧ mají označení MC13201 a MC13202 a jejich vývody jsou na 

obr. 4.41. Jak je vidět, tak oba obvody mají stejné vývody a mají podporu pro fyzickou 

vrstvu standardu IEEE 802.15.4, ale pro vyuţití pro ZigBee je potřeba pouţít obvod 

MC13202, protoţe obvod MC13201 má kompatibilitu jen s fyzickou vrstvou a jde pouţít 

na sítě typu point-to-point nebo hvězda. 

 

 

  
Obr. 4.41 Výstupy transceiverŧ 

 

 

4.12.2 Přídavné karty 1320x-RFC RF daughter card a AP13192USLK 

Přídavná karta AP13192USLK ZigBee-ready RF Transceiver Student Learning Kit 

(obr. 4.42) pouţívá transceiver MC13192 a je pouţita jako vysílač-přijímač pro vývojové 

desky bez transceiveru (např. PBMCUSLK: Microcontroller Project Board). 

Přídavná karta 1320x-RFC RF daughter card (obr. 4.43) pouţívá transceiver MC13202 

a je pouţita jako vysílač-přijímač pro vývojové desky bez transceiveru. 
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Obr. 4.42 Přídavná karta AP13192USLK ZigBee-ready RF Transceiver Student Learning 

Kit 

 

 

 
Obr. 4.43 Přídavná bezdrátová komunikační karta 1320x-RFC RF daughter card 

 

 

4.12.3 Komunikační bezdrátové čipy MC1321x 

Čipy MC1321x jsou tzv. systémem v jednom modulu, čipu (System in Package – SiP). 

Obsahují v jednom pouzdře jak transceiver (vysílač-přijímač), tak i mikrokontrolér (MCU). 

 

Základní vlastnosti těchto čipŧ jsou: 

- pouţití pro standard 802.15.4 na 2,4 GHz s 16 kanály a nastavitelným výkonem 

- několik úsporných reţimŧ, napájení 2 aţ 3,4 V s regulátorem v pouzdře 
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- malý počet externích součástek (včetně externího 16MHz oscilátoru) 

- podpora pro SMAC, IEEE 802.15.4, SynkroRF, BeeStack, BeeStack Consumer 

(ZigBee RF4CE - Radio Frequency for Consumer Electronics) – ZigBee pro spotřební 

elektroniku 

 

Základní vlastnosti procesorových jednotek: 

- nízkonapěťový mikrokontrolér s jádrem HCS08 

- flash a RAM paměť: MC13211 (16KB Flash, 1KB RAM), MC13212 (32KB Flash, 

2KB RAM), MC13213 (60KB Flash, 4KB RAM) 

- několik úsporných reţimŧ, napájení 2 aţ 3,4 V 

- komunikační rozhraní serial peripheral interface (SPI) pro transceiver, dvě serial 

communication interfaces (SCI) a rozhraní Inter-integrated circuit (IIC) 

- 16-bit čítače a generátory pulzŧ, 8-kanálový AD převodník, rozhraní pro 16-

tlačítkovou klávesnici 

- 32 vstupních/výstupních pinŧ 

 

Vlastnosti 802.15.4 modemu: 

- podpora 802.15.4 standardu s plným rozprostřeným spektrem, rychlostí 250 kbit/s a O-

QPSK kódováním na 16 kanálech s 5 MHz odstupem ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. 

- výstupy pro anténu, úsporné reţimy, hodinový výstup pro MCU (obr. 4.44) 

- sedm vstupních/výstupních pinŧ pro doplnění k MCU 

 

 

 

 
Obr. 4.44 Připojení oscilátoru [Freescale, 2008] 

 

 

4.12.4 Komunikační vývojová deska 1321x-NCB 

Deska 1321x-NCB (Network Coordinator Board – obr. 4.45) se dá pouţít jako 

koordinátor sítě i jako koncové zařízení. Její určení je ale spíše pro koordinátora sítě (nemá 

demonstrační senzory, má displej pro zobrazování přenesených dat nebo lepší moţnosti 

k připojení k nadřízenému počítači). 
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Obr. 4.45 Vývojová komunikační bezdrátová deska 13213-SRB [Freescale, 2008] 

 

Základní vlastnosti vývojové desky: 

- bezdrátový 2,4 GHz uzel kompatibilní se standardem IEEE 802.15.4 

- čip System in Package MC13213 2.4 GHz 

- programovatelný dvouřádkový displej 

- bzučák (sirénka) 

- F anténa na plošném spoji, konektor pro připojení vstupŧ/výstupŧ 

- integrovaný mikrokontrolér MC9S08GT60 s 60K flash a 4K RAM paměti 

- BDM konektor pro přeprogramování mikrokontroléru a ladění aplikací (obr. 4.47) 

- USB a sériový konektor na připojení k osobnímu počítači 

- tlačítka a LED diody k demonstraci ovládání a monitorování 

- externí napájení nebo z baterie 

 

 

4.12.5 Komunikační vývojová deska 1321x-SRB 

Vývojová deska 1321x-SRB (Sensor Reference Board) je na obr. 4.46. 

Vlastnosti vývojové desky: 

- bezdrátový 2,4 GHz uzel kompatibilní se standardem IEEE 802.15.4 

- čip System in Package MC13213 2.4 GHz 

- 3-osý senzor zrychlení MMA7260Q a senzor teploty pro demonstraci jednoduchého 

bezdrátového sběru dat 

- bzučák (sirénka) 

- F anténa na plošném spoji, konektor pro připojení vstupŧ/výstupŧ 

- integrovaný mikrokontrolér MC9S08GT60 s 60K flash a 4K RAM paměti 

- BDM konektor pro přeprogramování mikrokontroléru a ladění aplikací (obr. 4.47) 

- USB konektor na připojení k osobnímu počítači 

- tlačítka a LED diody k demonstraci ovládání a monitorování 

- externí napájení nebo z baterie 
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Obr. 4.46 Vývojová komunikační bezdrátová deska 13213-SRB [Freescale, 2008] 

 

Na obr. 4.47 je vývojový komunikační modul 1321x-SRB připojený k programovacímu 

a ladicímu BDM programátoru. 

 

 
Obr. 4.47 Připojení 1321x-SRB k BDM programátoru 
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4.12.6 Vývojová deska 1320x-QE128EVB 

Vývojová deska pouţívá mikrokontrolér rodiny QE. Ta je výjimečná tím, ţe se jedná o 

8-bit a 32-bit mikrokontroléry, které mají shodné vývody pouzder (pouţívají úplně stejné 

rozloţení vstupŧ/výstupŧ) a snadno tak umoţňují přesun aplikace z 8 bitových na 32 

bitové. Bohuţel je toto jediná deska, která se dá pouţít k vývoji plnohodnotných ZigBee 

aplikací, protoţe obsahuje dostatek systémových prostředkŧ (128 kB paměti). 

 

Vlastnosti vývojové desky: 

- pouţívá přídavnou desku s MC9S08QE128 mikrokontrolérem 

- podpora pro úplný uzel sítě ZigBee standardu IEEE 802.15.4 

- F-anténu přímo na desce plošných spojŧ 

- pouţívá mikrokontroléry s 8bitovým 9S08 jádrem na rychlosti s 50 MHz, s 128 KB 

flash paměti a aţ do  8 KB RAM paměti 

- jednovodičové programování a ladění na pozadí 

- USB rozhraní s napájením kompatibilní se specifikacemi USB 2.0 a 1.1 

- sériové RS232 rozhraní 

- čtyři uţivatelské tlačítka a 4 LED, 2x16 znakový LCD displej, audiorezonátor, externí 

1Mbit sériovou I2C EEPROM paměť, konektory pro připojení vstupŧ/výstupŧ 

 

 
Obr. 4.48 Vývojová deska 1320x-QE128EVB [Freescale, 2008] 

 

4.12.7 Komunikační vývojová bezdrátové moduly s platformou 1322x 

Velmi rozšířené jsou i procesory s jádrem ARM7. Na tomto jádru jsou zaloţeny 

mikrokontroléry MC1322x, které jsou pouţity v následujících vývojových bezdrátových 

komunikačních modulech. Základní přehled modulŧ je na obr. 4.49 aţ obr. 4.52. 
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Obr. 4.49 Vývojový komunikační modul 1322x Network Node [Freescale, 2008] 

 

 

 

 
Obr. 4.50 Vývojový komunikační modul 1322x Sensor Node [Freescale, 2008] 
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Obr. 4.51 Vývojový komunikační modul 1322x Low Power Node [Freescale, 2008] 

 

 
Obr. 4.52 Vývojový komunikační modul pro PC 1322x USB Dongle [Freescale, 2008] 

 

 

4.12.8 Programová podpora Freescale a Microchip 

Freescale nabízí programovou podporu v několika úrovních: 

- jednoduché SMAC (simple media access) 

- IEEE 802.15.4 standard 

- SynkroRF 

- BeeStack 

- ZigBee RF4CE (Radio Frequency for Consumer Electronics) - spotřební BeeStack 

 

Jednotlivé programové balíky pak umoţňují následující funkce: 

 

Simple Media Access Controller (SMAC) 

- malé paměťové nároky (typicky kolem 3KB) 

- proprietární sítě, sítě mezi dvěma body a do hvězdy 

 

802.15.4 Standard 

- topologie do hvězdy, síť a stromová 

- podpora síťových buněk 

- několik úsporných reţimŧ (idle doze, hibernace) 
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SynkroRF 

- zaloţeno na IEEE 802.15.4 standardu 

- dvojsměrná komunikace 

- vyhýbání se rušení 

- přizpŧsobení kanálu 

- snadné párování zařízení 

- standardní sada příkazu 

 

BeeStack 

- zaloţeno na IEEE 802.15.4 standardu 

- podpora ZigBee 2006 specifikace 

- topologie do hvězdy, síť a stromová 

- bezpečnost pomocí 128bitového Advanced Encryption Standard (AES) 

 

BeeStack Consumer (ZigBee RF4CE) 

- zaloţeno na IEEE 802.15.4 standardu 

- podpora profilŧ se standardními příkazy pro komunikaci výrobkŧ rŧzných výrobcŧ 

- podpora rozšíření od jednotlivých výrobcŧ 

- bezpečnost pomocí 128bitového Advanced Encryption Standard (AES) 

- mechanizmy vytváření bezpečnostního klíče 

- rŧzné úsporné reţimy 

- snadné párování zařízení 

- zvýšená nemoţnost připojení nesprávných zařízení 

 

 

 

Stejně tak i Microchip nabízí programovou podporu v několika úrovních: 

- MiWi™ P2P 

- MiWi™ 

- ZigBee® PRO 

- ZigBee® RF4CE 

- ZigBee® 2006 

 

MiWi™ P2P 

- proprietární Peer-to-Peer protokol 

- zaloţen na IEEE 802.15.4 standardu 

- malé paměťové nároky (typicky kolem 3KB) 

 

MiWi™ protokol  

- proprietární protokol pro topologii síť 

- zaloţen na IEEE 802.15.4 standardu 

- malé paměťové nároky, optimalizace pro topologie hvězda a síť 

 

ZigBee® 2006 

- schválený ZigBee 2006 protokol 

- pro mikrokontroléry PIC18, PIC24 or dsPIC 

- pro 2.4GHz vysílače/přijímače MRF24J40, MRF24J40MA, MRF24J40MB standardu 

IEEE 802.15.4 

- plně vybavený, spolupracující protokol pro topologie hvězda a síť 
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ZigBee® RF4CE 

- schválený ZigBee RF4CE protokol 

- pro mikrokontroléry PIC 

- pro 2.4GHz vysílače/přijímače MRF24J40, MRF24J40MA, MRF24J40MB standardu 

IEEE 802.15.4 

- zaloţen na standardním peer-to-peer protokolu pro ovládání spotřební elektroniky 

 

ZigBee® PRO 

- schválený ZigBee PRO protokol 

- pro mikrokontroléry PIC24 or dsPIC 

- pro 2.4GHz vysílače/přijímače MRF24J40, MRF24J40MA, MRF24J40MB standardu 

IEEE 802.15.4 

- plně vybavený, spolupracující protokol pro topologie hvězda a síť 
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5 Varianty úloh komunikace pomocí ZigBee modulů 
 

Technologii ZigBee a její moduly je moţné pouţít v následujících situacích: 

- bezdrátový přenos dat - náhrada kabelŧ 

- sběr dat ze senzorŧ 

- pohyblivé senzory a zařízení 

- bezdrátové periférie např. LCD displej, dálkové ovládání, klávesnice, joystick, myš 

apod. 

- automatizace domŧ a bytŧ, např. ovládání klimatizace, topení nebo osvětlení 

(inteligentní budovy) 

- zabezpečovací zařízení 

- vzdálené řízení 

- zdravotnictví, sport - bezdrátový monitoring ţivotních funkcí, měření tlaku, tepu … 

- bezdrátové hračky 

 

Pro tyto aplikace se dá vytvořit několik variant sestav. Moţnosti sestav jsou 

koncepčně velmi modulární, lze je rozdělit na několik částí, které lze kombinovat. 

 

 

5.1 Varianta modulu s vnitřním senzorem 

První moţností je varianta, kdy modul je vytvořen ze senzoru (tlaku, teploty…), řídicí 

a vyhodnocovací jednotky (mikrokontrolér) a komunikační jednotky (ZigBee komunikační 

obvody). Všechny tyto bloky jsou umístěny na jednom místě (jedné DPS – desce plošných 

spojŧ). Propojeny mezi sebou mohou být pomocí komunikačních sběrnic, A/D převodníkŧ 

nebo obecných vstupŧ/výstupŧ. 

Pomocí vývojových modulŧ je varianta tvořena ZigBee modulem s integrovanými 

senzory zrychlení (obr. 4.25). Modul obsahuje RS232 rozhraní pro připojení k PC, ZigBee 

obvod pro bezdrátovou komunikaci MC13192, 8-bit mikrokontrolér MC9S08GT60 s A/D 

převodníky, tlačítka a LED a dva senzory zrychlení, jeden v jedné ose (MMA1260D), 

druhý ve dvou osách (MMA6261Q). 

Mikrokontrolér MC9S08GT60 snímá velikost napětí na A/D převodníku ze senzorŧ 

zrychlení. Získaná data pak odesílá přes SPI do ZigBee obvodu MC13192. Také zajišťuje 

navázání komunikace s druhým modulem. Blokové schéma je na obr. 5.1. 

Druhý modul pak komunikuje přes rozhraní RS232 s PC, kam odesílá získaná data a ta 

jsou dále zpracována a vyhodnocena programem (obr. 5.1). Spojení s PC je moţno 

realizovat i pomocí RS232-USB převodníku. 
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PC
HCS08

MCU

MC13192

SPI

RS232

MC13192

HCS08

MCU

SPI

Osa X-Y akcelerometru

Osa Z akcelerometru

RF

Uzel 1

Uzel 2

 

Obr. 5.1 Blokové schéma ZigBee sestavy s vnitřním senzorem 

 

5.2 Varianta modulu s připojeným senzorem 

Druhá varianta je vytvořena ZigBee modulem s vypnutými interními senzory. Je 

podobná té předchozí, ale senzor není umístěn na jednom místě spolu s vyhodnocovací 

jednotkou, ale je připojen z jiného místa (např. přes delší komunikační sběrnice). 

Vypnutí interních senzorŧ zrychlení se provede vytaţením příslušných propojek z 

patice modulu J105. Na obecné vstupy/výstupy, které se nachází na modulu, bude připojen 

externí snímač. Snímač je volen podle veličiny, která se bude chtít měřit např. teplota, tlak 

nebo prŧtok. 

PC
HCS08

MCU

MC13192

SPI

RS232

MC13192

SPI

RF

Uzel 1

Uzel 2

GPIO
CPUI/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

GPIO

HCS08

MCU

Externí 

senzor

 

Obr. 5.2 Blokové schéma ZigBee sestavy s připojeným senzorem 
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5.3 Varianta modulu s komunikačním rozhraním 

Třetí variantou je moţnost vytvořit mikrokontrolérem komunikační rozhraní, pomocí 

kterého by komunikoval s jiným modulem smart senzoru. Toto rozhraní je moţné vytvořit 

na obecných vstupech/výstupech nebo vyuţít jiţ vytvořená rozhraní výrobcem 

mikrokontroléru. Toto řešení lze vyuţít i ke komunikaci mezi dvěmi nebo více rŧznými 

zařízeními. 

PC1
HCS08

MCU

MC13192

SPI

RS232

MC13192

HCS08

MCU

SPI

RS232

RF

Uzel 1

Uzel 2

PC2

 

Obr. 5.3 Blokové schéma ZigBee sestavy s komunikačním rozhraním 

 

5.4 Kombinace různých variant modulů 

Jednotlivé varianty připojení k bezdrátovému modulu lze kombinovat. Je moţné 

jednotlivá komunikační rozhraní implementovat přímo do modulŧ, je moţné vkládat 

do komunikačních cest moduly převodníkŧ komunikace nebo tyto metody kombinovat 

podle potřeby. 

PC1
HCS08

MCU

MC13192

SPI

RS232

MC13192

HCS08

MCU

SPI

1-Wire

RF

Uzel 1

Uzel 2

Dallas

DS18B20

RS232

<->

USB

USB

 
Obr. 5.4 Blokové schéma ZigBee sestavy z rŧzných variant připojení 



Disertační práce  81 

Inteligentní instrumentace v distribuovaných bezdrátových počítačových sítích  

 

5.5 Struktury sítě ZigBee 

Sítě ZigBee mají podle kapitoly 3.4.2 tři druhy zařízení: koncové zařízení (ZED – 

ZigBee End Device), směrovač (ZR – ZigBee Router) a koordinátor (ZC – ZigBee 

Coordinator), který je v síti jeden a určuje vlastnosti sítě. Komunikace mezi jednotlivými 

zařízeními je obousměrná a směrovaná (obr. 5.5). Nevýhodou sítě je, ţe pouze koncové 

zařízení se mohou přepnout do úsporného reţimu, protoţe ostatní se starají o přenos dat 

mezi jednotlivými zařízeními (obr. 5.7). 

 

 
Obr. 5.5 Směrování v síti ZigBee 

 

V sítích typu mesh jsou zařízení schopna přesměrovat data mimo nefunkční nebo 

nedostupné zařízení (obr. 5.6). 

 
Obr. 5.6 Změna trasy dat 

 

Na obr. 5.6 je znázorněno, ţe koncové zařízení není schopno směrovat data a trasa dat 

se musí změnit. 

 

ZED – konc.zař. 

ZR – směrovač 

 

ZC – koordinátor 

 

Trasa dat 

ZED – konc.zař. 

ZR – směrovač 

ZC – koordinátor 

Poţadavek 

Odpověď 
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ZC – ZigBee

Coordinator

koord.

ZED - ZigBee

End Device

konc.zař.

ZR – ZigBee

Router

směrovač

 
Obr. 5.7 Příklad uspořádání zařízení se směrováním 

 

 

Bohuţel omezení pouţitých součástek neumoţňuje plné vyuţití sítě ZigBee, protoţe 

pro FFD zařízení s plnou funkcionalitou (ZigBee koordinátor a ZigBee směrovač) je 

potřeba více systémových prostředkŧ, neţ jenom 60 kB paměti, kterou poskytují pouţité 

mikrokontroléry. 

S pouţitými moduly lze vytvořit jednodušší sítě typu hvězda (obr. 5.8). 

 

Koord.

Konc.z.

 

Obr. 5.8 Příklad uspořádání zařízení v síti typu hvězda 
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6 Teplovzdušný model TVM 
Bezdrátové připojení lze vyuţít k propojení senzorŧ v automatizaci tzv. inteligentních 

budov (klimatizace, senzory přítomnosti, narušení apod.). K této úloze lze vyuţít 

vytvořený teplovzdušný model (agregát), který je tvořen zdrojem tepla – ţárovkou 

napájenou z ovládaného zdroje napájecího napětí šířkově modulovaným napětím (vytváří 

tak definovaný tepelný a světelný zdroj), jeţ je umístěná v krytém tunelu, kterým je 

nasáván či vytlačován vzduch pomocí hlavního a případně poruchového (vedlejšího) 

ventilátoru (ten je rovněţ napájen pomocí řiditelného zdroje napětí). Popisovaný model 

umoţňuje realizovat jak jednorozměrové, tak mnohorozměrové regulační úlohy [Smutný, 

2005]. Blokové schéma modelu je na obr. 6.1 a prostorové 3D schéma na obr. 6.2. 

 

 

Fotorezistor 

 

Mikropočítačová 
jednotka  

(CTRL v3) 

4 analogové 
vstupy 0 – 10 V 

2 analogové výstupy 0 – 10 V 

RS 232 

Počítač 
PC 

Miniaturizovaný 
přístrojový modul k TVM 

Ochranný tunel 

Žárovka 

Senzory 
Vrtulkový 

průtokoměr 

EXTERNÍ 

Napájecí zdroj 

Hlavní 

ventilátor 

Vedlejší  
(poruchový)

ventilátor 

Ucc =220 V 

4 digitální I/O 

 
Obr. 6.1 Blokové schéma teplovzdušného modelu TVM2005 jednotkou CTRL v3 

 

 
Obr. 6.2 Prostorové 3D schéma teplovzdušného modelu TVA se dvěma ventilátory, 

senzory teploty, prŧtoku a fotorezistorem jasu ţárovky [Smutný, 2005]. 
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6.1 Laboratorní jednotka CTRL pro počítače PC 

 Jedná se o malý elektronický přístroj, který se pouţívá k propojení počítače 

s technologickým okolím. Tímto zařízením je moţno získávat nebo vysílat elektrické 

analogové signály. Komunikace mezi počítačem a jednotkou CTRL je realizována přes 

sériové rozhraní RS-232. Další výhodou je provoz nezávislý na činnosti PC. Jednotka 

obsahuje také síťový zdroj (220V, 50Hz), který poskytuje napětí +-15V a +5V. Dále je 

přístroj vybaven přístrojovým kabelem, který slouţí pro přímé propojení jednotky se 

sériovým výstupem počítače, signálovým konektorem CANON 25 a napájecím napětím. 

[Kopecký,2003] Pro komunikaci s přístrojem CTRL jsou vyuţity následující signály 

rozhraní RS232 (vývody konektoru CANON 25): 

 

Pin 2 TXD vysílaná data 

Pin 3 RXD přijímaná data 

Pin 7 GND zem 

Pin 20  DTR inicializace přístroje 

 

Technické parametry jednotky CTRL: 

- mikrokontrolér 8751, EPROM/RWM 

- 16+4 analogových vstupŧ/výstupŧ 

- vstupní rozsah / rozlišitelnost: 0-10V/12 bitŧ 

- výstupní rozsah / rozlišitelnost / vzájemné ovlivňování: 0-10V / 12bitŧ/ <3% 

- sériové komunikační rozhraní RS232 s rychlost komunikace 9600 Bd 

- maximální vzorkovací frekvence 250 Hz 

 

6.2 Zapojení konektorů a tvorba redukce 

 Před připojením modulŧ ZigBee na teplovzdušný model bylo nutné zjistit datové a 

řídící signály. Moduly ZigBee nemají DTR řídící signál, který je potřebný k inicializaci 

přístroje TVM. Sériové rozhraní RS232 pouţívá dvě napěťové úrovně, logickou nulu a 

logickou jedničku. Aby byl DTR signál v logické nule je potřeba záporné stejnosměrné 

napětí -5 V aţ  -15 V , aby byl signál v logické jedničce je potřeba kladné stejnosměrné 

napětí od +5 V aţ +15 V. K nastavení signálu DTR na logickou jedničku bylo pouţito 

napájení +9V pro modul ZigBee 13192-EVB. Napětí, kterým je modul ZigBee napájen 

bylo změřeno také digitálním multimetrem. Při měření signálŧ na modulu ZigBee 13192-

EVB se ukázalo, ţe datový signál RXD určený pro přijímání byl zapojen na konektoru 

Cannon 9 na pinu 3 a ne na pinu 2. To samé platilo také u zapojení datového signálu TXD, 

který byl zapojen na pinu 2 na konektoru Cannon 9 a ne na pinu 3 na modulu ZigBee. 

Proto bylo nutné vytvořit hardwarovou redukci [Krouţil, 2007]. 

 

Tab. 6.1 Zapojení vývodŧ na TVM 

Vývod Název Směr Popis 

2 TXD --> Transmit Data 

3 RXD <-- Receive Data 

7 GND --- System Ground 

20 DTR --> Data Terminal Ready 

 

http://www.hw-server.com/rs232_signals.html#t2
http://www.hw-server.com/rs232_signals.html#t3
http://www.hw-server.com/rs232_signals.html#t7
http://www.hw-server.com/rs232_signals.html#t20
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Tab. 6.2 Zapojení vývodŧ na 13192-EVB 

Vývod Název Směr Popis 

3  RXD  <--  Receive Data  

2  TXD  -->  Transmit Data  

4  DTR  -->  Data Terminal Ready  

5  GND  ---  System Ground  

 

 

 
Obr. 6.3 Schéma zapojení redukce 

 

 Byla vytvořena redukce mezi modulem ZigBee 13192-EVB a jednotku CTRL (viz. 

obr. 6.3). Z napájecího konektoru modulu ZigBee bylo vyvedeno stejnosměrné napětí +9V 

a přivedeno na pin 20 konektoru Cannon 25, tedy na  DTR, tím se řídící signál nastavil na 

logickou jedničku. 

 

 

Obr. 6.4 Vytvořená redukce mezi ZigBee 13192-EVB a jednotkou CTRL 

 

Jednotka 

CTRL 

konektor 

DB-25 

Modul ZigBee 

13192-EVB 

konektor DB-9 

TXD TXD 

RXD 

GND 

RXD 

GND 

DTR 
+9V 

http://www.hw-server.com/rs232_signals.html#t3
http://www.hw-server.com/rs232_signals.html#t2
http://www.hw-server.com/rs232_signals.html#t20
http://www.hw-server.com/rs232_signals.html#t7
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6.3 Programové ošetření v programu WinGap CTRL 

 Po vytvoření HW redukce mezi jednotkou CTRL a moduly ZigBee bylo nutné provést 

softwarové ošetření ve zdrojovém kódu programu WinGap CTRL. Hlavně v komponentě 

CTRLcom, která zajišťuje komunikaci mezi jednotkou CTRL a PC. Bylo nutné dodělat 

funkce, které po ukončení nebo zastavení měření nastaví hodnotu napětí na 0V, pošlou ji 

do jednotky CTRL a zajistí tak reset jednotky CTRL a model TVM nezŧstane po 

provedeném měření zaseknutý z dŧvodu přítomnosti signálu DTR na logické jedničce. 

Bylo také nutné ošetřit podmínky, u kterých bylo potřeba zvýšit časovou konstantu, 

protoţe při komunikaci přes most ZigBee pomocí modulŧ 13192-EVB docházelo k větším 

časovým prodlevám a tím také přerušení spojení. 

 Poţadované zadané parametry v programu WinGap CTRL byly z PC přes modul 

13192 EVB-TX, který byl připojen přes rozhraní RS232, zaslány na druhý modul 13192 

EVB-RX, který by byl připojen k jednotce CTRL. Modul 13192 EVB-RX naměřená data 

z jednotky CTRL zpětně odesílal na modul 13192 EVB-TX, který data přeposílal do PC, 

kde byly dále vyhodnoceny v programu WinGap CTRL [Krouţil, 2007]. 

 

 

Obr. 6.5 Vytvořený ZigBee most mezi jednotkou CTRL a PC 

6.4 Ověření funkčnosti modulu WinGap-CTRL 2.0 

 Po vytvoření HW redukce, programovém ošetření v programu WinGap-CTRL 2.0 

bylo moţné přistoupit k ověření nové komunikace teplovzdušného modelu přes most 

ZigBee pomocí dvou modulŧ 13192-EVB. Na teplovzdušném modelu na učebně F206 

VŠB-TU Ostrava bylo provedeno několik měření přes most ZigBee. Při měření bylo 

zjištěno, ţe při komunikaci přes most ZigBee program nestíhá provádět měření 

s poţadovanou rychlostí při nastavení vzorkovací periody T aktivních kanálŧ menší jak 0,3 

s. Při nastavení vzorkovací periody větší nebo rovno 0,3 s jiţ proběhly všechna měření bez 

jakýchkoliv potíţí [Krouţil, 2007]. 
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7 Praktické úlohy rozhraní 1-Wire 
Pro pouţití mikrokontroléru s více senzory najednou je moţné pouţít jednovodičovou 

sběrnici 1-Wire. Aby bylo moţné k této komunikační sběrnici připojit obvody pro ni 

vyrobené, bylo potřeba vytvořit programová rozhraní pro mikrokontroléry, které jsou 

hlavní součástí pouţitých vývojových ZigBee komunikačních modulŧ. 

 

 

7.1 Jednovodičová síť 1-Wire 

Jednovodičová sběrnice 1-Wire je technologie, která se zaměřila na snadné uchování a 

přenos informace. Protokol je zaloţen na sériové komunikaci, kde jednotlivé informace 

(bity) jsou předávány za sebou a k přenosu informací stačí pouze jeden datový elektrický 

vodič. Z toho také vyplývají její moţnosti a omezení, protoţe vedení musí být v místě 

připojení některého prvku přístupné, ale prvek je moţno připojit na jakékoliv místo (obr. 

7.1). Délka sběrnice je moţná bez aktivních řadičŧ do 25 metrŧ a v případě pouţití 

kroucené dvojlinky (vodič sběrnice a společná zem) mŧţe být aţ přes 100 metrŧ. Rychlost 

15.3kbps (nebo 100kbps) je vhodná spíše pro malé přenosy dat. 

 

25 metrů

1-Wire

Master
1-Wire

Slave

1-Wire

Slave

1-Wire

Slave

1-Wire

Slave

1-Wire Data

 

Obr. 7.1 Připojení prvkŧ na sběrnici 1-Wire 

 

Kaţdou komunikaci zahajuje master jednotka Reset pulsem, kdy nastaví napěťovou 

úroveň do logické 0. Po 480 µs sběrnici uvolní (pomocí pullup odporu se sběrnice nastaví 

do logické 1) a pokud je přítomno nějaké zařízení (které “naslouchalo“), tak do 60 µs 

nastaví sběrnici do úrovně logické 0 na více jak 60 µs. V té době master jednotka zjistí stav 

sběrnice a dozví se o přítomnosti 1-Wire prvkŧ (obr. 7.2). 
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Obr. 7.2 RESET a PRESENCE pulzy sběrnice 1-Wire 

 

Veškerý přenos informací je zahajován a tedy i synchronizován master jednotkou. Při 

čtení také master jednotka nastaví sběrnici do logické 0 a po minimálně 8 µs ji uvolní, a 

pokud má být přečtena 0, tak slave jednotka podrţí úroveň sběrnice na logické 0 ještě na 

55 µs, v případě čtení 1 je sběrnice uvolněna a master jednotka v té době zjistí stav 

sběrnice (obr. 7.3). 

 

Obr. 7.3 Časové prŧběhy napěťových úrovní při čtení na sběrnici 1-Wire 

 

Zápis nuly a jedničky provádí master jednotka nastavením sběrnice do logické nuly 

nejméně na 15 µs a po 60 µs (max 120 µs) slave jednotka zjistí její stav, jestli je nula nebo 

jedna (obr 7.4 a obr. 7.5). 

 
Obr. 7.4 Zápis nuly na sběrnici 1-Wire 
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Obr. 7.5 Zápis jedničky na sběrnici 1-Wire 

 

7.2 Rozhraní 1-Wire pro PIC - měření teploty 

Integrovaný obvod PIC 16F84A je univerzální 8-mi bitový jednočipový 

mikrokontrolér. Je vyroben technologií CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) a zaloţen na rozšířené architektuře RISC (Reduced Instruction Set). Má 

oddělenou programovou a datovou paměť (Harvardská architektura). Vnitřní systém 

redukuje nutnost připojení externích obvodŧ na minimum, čímţ zlevňuje konečné aplikace. 

Mezi základní vlastnosti pouţitého mikroprocesoru patří: sada 35 instrukcí, všechny 

instrukce pouţívají jeden cyklus programu, při odskoku a návratu dva cykly, provozní 

frekvence: hodiny 20Mhz - 200ns jeden instrukční cyklus, 14-bitové instrukce, 8-bitový 

data (RAM), 15 speciálních funkcí hardwarových registrŧ, 8-úrovňový hardwarový 

zásobník, přímý, nepřímý a poměrný adresový reţim, přerušení z externího vstupu RB0 / 

INT, přetečení od časovače TMR0, změna na PORTB <7:4>, konec zápisu dat do 

EEPROM, 1000 cyklŧ smazání / zápisŧ do programové paměti flash, 1.000.000 cyklŧ 

smazání a zápisu do datové paměti EEPROM, uloţení dat v EEPROM > 40 let, 13 

nastavitelných vývodŧ - vstup / výstup (obr. 7.6). 

 

Obr. 7.6 Popis vývodŧ mikrokontroléru PIC 16F84A 

Aritmetickologická jednotka procesoru ALU (Arithmetic Logic Unit) umoţňuje sčítat, 

odčítat, posouvat obsah registru a logické operace. Aritmetické operace mají dva operandy, 

z nichţ jeden je vţdy v pracovním registru (W-registr) a druhý operand je registr v paměti 

nebo konstanta. U jednoduchých instrukcí je operandem vlastní pracovní registr (W-

registr), nebo registr v paměti. Pracovní registr (W) je 8-bitový a je určen pro práci ALU. 

Nejde o programem adresovatelný registr. 
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Paměť je rozdělena do několika částí: 

 Paměť programu – procesor PIC16F84A má 13-bitový programový čítač (PC), který 

adresuje programovou paměť o velikosti 1K x 14 bitŧ (0000h-03FFh). Pokus o přístup nad 

3FFh zpŧsobí návrat na první adresu prostoru (na adresu 0000h). Po resetu procesor začíná 

na adrese 0000h. Vektor přerušení je na adrese 0004h. Díky prodlouţení instrukčního slova 

obsáhnou instrukce GOTO a CALL stránky programové paměti o velikosti plných 2K. 

 Paměť dat – paměť dat je rozdělena do dvou bank (prostorŧ) o velikosti 128B statické 

RAM, které obsahují základní funkční registry (00h - 0Bh) (tab. 7.1 a tab. 7.2) a registry 

volné pro uţivatele (0Ch - 2Fh). Některé z těchto systémových registrŧ jsou v obou 

bankách některé pouze v bance 0 nebo 1. 

 Zásobník návratových adres – procesor má 8-mi úrovňový zásobník s šířkou 13 bitŧ. 

Zásobník není součástí programové ani datové paměti a není moţné provádět jeho čtení 

nebo zápis. Při instrukci volání podprogramu CALL je do zásobníku uloţena celá 13 

bitová hodnota programového čítače (PC). Obsah zásobníku je vybrán při vykonání 

instrukce RETURN, RETLW nebo RETFIE (obr. 7.7). 

Mikrokontrolér PIC16F84 má 2 porty, port A a port B. Celkem nabízí 13 vstupních 

nebo výstupních vývodŧ. Funkce vývodŧ u těchto portŧ mohou být měněny v závislosti na 

poţadavku programu.Port A je 5-bitový. Všechny I/O výstupy mají řídící bit pro směr toku 

dat (v TRISA registru), kterým mŧţe být kaţdý z vývodŧ nastaven jako vstup nebo výstup 

nezávisle na ostatních. Nastavením příslušného bitu na "1" v registru TRISA se nastaví 

příslušný vývod jako vstupní, nastavením příslušného bitu na "0" se nastaví příslušný 

vývod jako výstupní. Vývod portu RA<4> je moţné přepnout jako vstup pro hodinový 

signál TMR0. Čteni portu A probíhá tak, ţe je čten stav vývodŧ portu A. Zápis na port A 

zapisuje do výstupního bufferu. Port B je 8-bitový. Odpovídající směry toku dat 

jednotlivých vývodŧ se nastavují v registru TRISB. Při čtení portu B je čten stav vývodŧ v 

registru TRISB, při zápisu je hodnota zapsána do řídicího bufferu portu B. Čtyři vývody 

portu B (RB4 - RB7) mají při příslušném nastavení schopnost vyvolat přerušení při změně 

stavu. Avšak tato schopnost je dána pouze vývodŧm nastaveným jako vstupní. 

 

 

Obr. 7.7 Mapa paměti mikrokontroléru PIC 16F84A 
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Tab. 7.1 Funkční registry PIC 16F84A 

BANKA 0 

Adresa registr bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

00h INDF (není fyzický registr) 

01h TMR0 8-bitový časovač 

02h PCL   

03h STATUS IRP RP1 RP0 /TO /PD Z DC C 

04h FSR   

05h PORTA -- -- -- RA4/T0CKI RA3 RA2 RA1 RA0 

06h PORTB RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 

07h -- neimplementováno, čte jako 0 

08h EEDATA uloţená data paměti EEPROM 

09h EEADR uloţená adresa paměti EEPROM 

0Ah PCLATH -- -- --   

0Bh INTCON GIE EEIE T0IE INTE RBIE T0IF INTF RBIF 

 

Tab. 7.2 Funkční registry PIC 16F84A 

BANKA 1 

Adresa registr bit 7 Bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

80h INDF (není fyzický registr) 

81h OPTION /RBPU INTEDG T0CS TS0E PSA PS2 PS1 PS0 

82h PCL   

83h STATUS IRP RP1 RP0 /TO /PD Z DC C 

84h FSR   

85h TRISA -- -- -- nastavení PORTu A 

86h TRISB nastavení PORTu B 

87h -- neimplementováno, čte jako 0 

88h EECON1 -- -- -- EEIF WRERR WREN WR RD 

89h EECON2 (není fyzický registr) 

8Ah PCLATH -- -- --   

8Bh INTCON GIE EEIE T0IE INTE RBIE T0IF INTF RBIF 

 

Kaţdý displej má v sobě speciální integrovaný obvod - řadič, který ovládá celý displej 

a komunikuje s okolím. Standardem se stal řadič HD44780 od firmy HITACHI. Všichni 

výrobci pouţívají HD44780 nebo jeho ekvivalent. Proto je jedno, od jakého výrobce 

displej je. Pro dosaţení plné kompatibility displeje, je zapojení přívodního konektoru 

stejné. To zjednodušuje pouţití displejŧ v praxi.  

Pro pouţití byl zvolen dvouřádkový displej MC1602E-SYL (obr. 7.8). 
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Obr. 7.8 Dvouřádkový displej MC1602E-SYL 

Pro komunikaci s displejem je potřeba minimálně 6 vodičŧ aţ maximálně 11 vodičŧ a 

napájení +5V. Před zapojením s procesorem si musíme zvolit datovou komunikaci. 

Komunikace s modulem muţe být po 8-bitové sběrnici (DB0-DB7) nebo 4-bitové sběrnici 

(DB4-DB7). Po zapnutí procesoru a displeje je nutné provést základní inicializaci displeje. 

Nastaví se počet bitŧ datové komunikace (8 nebo 4 bity), směr psaní znakŧ, posun řádku, 

pozice kurzoru a blikání kurzoru. Po této inicializaci je displej připraven na komunikaci. 

Zapojení vývodŧ je v tab. 7.3. 

 

Tab. 7.3 Zapojení vývodŧ MC1602E-SYL 

vývod název popis 

1 Vss napájení GND 

2 Vdd napájení +5V 

3 Vo kontrast 0V .. 5V (typ. 0,8V) 

4 RS Register Select (0=instrukce, 1=data) 

5 R/W Read / Write (0=zápis, 1=čtení) 

6 E Enable (1, hrana z 1 -> do 0) 

7 DB0 Data Bus 0 

8 DB1 Data Bus 1 

9 DB2 Data Bus 2 

10 DB3 Data Bus 3 

11 DB4 Data Bus 4 

12 DB5 Data Bus 5 

13 DB6 Data Bus 6 

14 DB7 Data Bus 7 

15 A podsvícení - anoda LED 

16 K podsvícení - katoda LED 

 

Kaţdý znak je zobrazován jako matice 5x8 bodŧ. Definice jednotlivých znakŧ je 

uloţena napevno ve vnitřní paměti ROM code: A00 (CGRAM – Character Generator 

Random Acces Memory). Dále je moţno zobrazit kurzor, nastavit blikání kurzoru, 

definovat posouvání zobrazených znakŧ, smazat displej, zobrazovat na konkrétní pozici 

apod. Data, která se mají zobrazit jsou uloţena v paměti DDRAM (Display Data Random 

Acces Memory). Kaţdý zobrazovaný znak má svojí adresu (tab. 7.4 pro displej 2x16 
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znakŧ). Ve skutečnosti je adresa posazena o 80h. Hodnota pro 1. řádek 1. znak je 80h pro 

2. řádek 1. znak je C0h. 

Tab. 7.4 Adresy pozic znakŧ na displeji 

pozice LCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

adresa DDRAM 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

adresa DDRAM 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 

 

Display je řízen několika instrukcemi (tab. 7.5) 

Tab. 7.5 Instrukce displeje 

Instrukce Popis 

Smazat displej Smaţe displej a nastaví adresu DDRAM na 0. 

Návrat na pozici 0 

Nastaví adresu DDRAM na 0. Vrátí kurzor na pozici 0 a posune 

displej zpět do pŧvodní pozice. Obsah DDRAM zŧstane 

zachován. 

Nastavení módu 
Nastaví směr pohybu kurzoru, a specifikuje posun displeje. 

Operace jsou prováděny během zápisu a čtení dat. 

Kontrola displeje 

zap/vyp 

Zapne/vypne displej (D), zapne/vypne kurzor (C) a blikání 

kurzoru (B). 

Posun kurzoru, displeje Pohyb kurzoru a posun displeje bez změny obsahu DDRAM. 

Nastavení funkce 
Délka rozhraní (DL), počet řádek displeje (N) a velikost fontu 

(F). 

Nastavení adresy 

CGRAM 

Nastaví adresu CGRAM. Data jsou přenesena po tomto 

nastavení. 

Nastavení adresy 

DDRAM 

Nastaví adresu DDRAM. Data jsou přenesena po tomto 

nastavení. 

Čtení příznaku Busy 

Flag a adresy 

Čte příznak (BF), který indikuje provádění vnitřních operací a 

čte adresu CGRAM nebo DDRAM (v závislosti na předchozí 

instrukci). 

Zápis dat do CGRAM 

nebo DDRAM 
Zapíše data do CGRAM nebo DDRAM. 

Čtení dat z CGRAM 

nebo DDRAM 
Přečte data z CGRAM nebo DDRAM. 

 

Vytvořená aplikace vyuţívá digitálního teploměru firmy Dallas Semiconductor 

DS18B20, který komunikuje po jednovodičové sběrnici 1-Wire. Tyto teploměry je moţno 

umístit na sběrnici ve více kusech. Konkrétně byly pouţity 2 kusy a byl proto zvolen 

dvouřádkový LCD display MC1602E-SYL pro zobrazení obou teplot najednou. Aby se 

ušetřily vývody mikrokontroléru pro další rozšíření, byla zvolena komunikace s displejem 

po 4-bitové sběrnici (DB4-DB7). Výsledné schéma zapojení je na obr. 7.9. Prvky sítě 1-

Wire na něm nejsou uvedeny, protoţe jejich zapojení je stejné na jednom vodiči. 
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Obr. 7.9 Zapojení mikrokontroléru, LCD displeje a teploměrŧ DS18B20 

 

Na vytvoření programu pro mikrokontrolér bylo pouţito vývojové prostředí MPLAB 

verze 7.10.00 samotné firmy Microchip (výrobce mikrokontroléru), které obsahuje 

assembler pro napsání programu, sledování registrŧ, paměti atd. i kompilátor na vytvoření 

hex souboru do mikrokontroléru. 

Na začátku programu je provedena inicializace výstupních a vstupních portŧ, 

potřebných k ovládání LCD displeje a nastavení vstupu pro 1-Wire sběrnici. Dále je pak 

pouţit podprogram k inicializaci komunikace s řadičem LCD displeje. 

V hlavním programu je pak vytvořeno cyklické zjišťování, převod a zobrazení 

naměřené teploty. Postup komunikace při zjišťování teploty z DS18B20 je v tab. 7.6, kde 

jako MASTER je mikrokontrolér. Při komunikaci byly pouţity podprogramy na reset 

sběrnice a na čtení/zápis byte na sběrnici 1-Wire. 

 

Tab. 7.6 Postup komunikace při zjištění teploty z DS18B20 

mód MASTERu DATA Popis 

TX Reset Master nastaví Reset puls 

RX Presence DS18B20 odpoví Presence pulsem 

TX 55h Master vyšle Match ROM příkaz 

TX 64-bit ROM kód Master pošle číslo DS18B20 

TX 44h Master vyšle příkaz pro zahájení převodu teploty 

TX Reset Master nastaví Reset puls 

RX Presence DS18B20 odpoví Presence pulsem 

TX 55h Master vyšle Match ROM příkaz 

TX 64-bit ROM kód Master pošle číslo DS18B20 
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TX BEh Master vyšle příkaz pro čtení z paměti 

RX Data byty DS18B20 odesílá obsah paměti SP 

 

Po převodu teploty v teploměru a příjmu dat jsou 2 byte z DS18B20 uloţeny 

v pomocné proměnné v mikrokontroléru. Tyto byte jsou pak v podprogramu převedeny na 

číslo vyjadřující teplotu a to je zobrazeno na LCD displeji (obr. 7.10). Celý proces se pak 

opakuje i pro druhý teploměr. 

 
Obr. 7.10 Zobrazení teploty na LCD displeji 

 

Podprogram převodu 2 byte na číslo vyjadřující teplotu nejprve zjistí znaménkový bit. 

Pak se separují bity pro desetinná místa a jsou uloţeny do pomocné proměnné. S oběma 

byte (horní i dolní) je pak provedena rotace, aby jejich bity byly na správném místě a jsou 

spojeny do jednoho byte, který uţ vyjadřuje naměřenou teplotu. Pokud je ovšem teplota 

záporná je ještě proveden bitový doplněk tohoto byte. Podprogram nakonec rozdělí 

výsledné číslo na jednotlivé číslice. 

V převodu desetinných míst pro záporné teploty se vyskytlo úskalí s přepočtem 

hodnoty. Bity představují záporné mocniny čísla 2, ale při záporné teplotě nepředstavuje 

binární číslo 1111 číslo 0,9375 (1/2+1/4+1/8+1/16), ale číslo do 1 (tedy 1-0,9375) a to se 

rovná 0,0625°C pod celočíselnou hodnotu. Toto pravidlo platí i pro naměřenou 

celočíselnou hodnotu teploty, kdy teplota -25°C je bitovým doplňkem čísla 24 a přičtením 

bitového desetinného čísla 0000 (= 0 a tedy 1-0 = 1), coţ dekadicky znamená přičtení 

jedničky k celému zápornému číslu (obr. 7.11). 

 

záporná čísla kladná čísla 

-11°C

-10,25°C

-10,5°C

-10,75°C 0,25 => 0100

0,5 => 1000

0,75 => 1100

0,0 => 0000

-10 =>1...11 0101

 

+10°C

+10,75°C

+10,5°C

+10,25°C 0,25 => 0100

0,5 => 1000

0,75 => 1100

0,0 => 0000

+10 =>0...00 1010  
Obr. 7.11 Převod desetin stupňŧ 

 

Podprogram lze změněním počtu rotací získaných byte upravit i pro jiné typy 

digitálních teploměrŧ DS. 
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7.3 Rozhraní 1-Wire pro HCS08 

Freescale M9S08QG8 je univerzální 8-mi bitový jednočipový mikrokontrolér. Vnitřní 

systém také redukuje nutnost připojení externích obvodŧ na minimum, čímţ zlevňuje 

konečné aplikace. 

 
Obr. 7.12 Doporučené zapojení externích součástek pro µC M9S08QG8 

 

Mezi základní vlastnosti pouţitého mikroprocesoru patří: sada HCS08 instrukcí + 

ladění na pozadí, provozní frekvence sběrnice: hodiny aţ 20Mhz, přerušení z Watchdogu, 

při poklesu npětí, při špatném kódu nebo adrese, FLASH paměť, 100000 cyklŧ smazání / 

zápisŧ do programové paměti flash, 1 nastavitelných vývodŧ - vstup / výstup (obr. 7.13). 

 

 

Obr. 7.13 Popis vývodŧ mikrokontroléru (µC) M9S08QG8 
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Paměť mikrokontroléru je tvořena pamětí RAM, FLASH a programovou pamětí pro 

na napájení nezávislé uloţení dat, I/O a řídicích/stavových registrŧ. Registry jsou 

rozděleny do tří částí: Direct-page registry (0x0000-0x005F), High-page registry (0x1800-

0x184F), Nonvolatile registry (0xFFB0-0xFFBF). Mapa paměti je na obr. 7.14. 

 

Obr. 7.14 Mapa paměti mikrokontroléru MC9S08QGx 

 

Mikrokontrolér MC9S08QG8 má 2 porty, port A a port B. Celkem nabízí 14 vstupních 

nebo výstupních vývodŧ. Funkce vývodŧ u těchto portŧ mohou být měněny v závislosti na 

poţadavku programu.Port A je 6-bitový. Všechny I/O výstupy mají řídící bit pro směr toku 

dat, kterým mŧţe být kaţdý z vývodŧ nastaven jako vstup nebo výstup nezávisle na 

ostatních. Port B je 8-bitový. Nastavením lze funkci pinŧ změnit na A/D převodník, SPI, 

SCI nebo I2C komunikační rozhraní, čítač/PWM modulátor nebo modul přerušení 

z klávesnice. Blokové schéma je na obr. 7.15. 
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Obr. 7.15 Blokové schéma mikrokontroléru (µC) MC9S08QG8 

 

Pouţitý displej je stejný (se stejným standardním řadičem) jako v předchozí kapitole. 

Vytvořená aplikace vyuţívá taky digitálního teploměru firmy Dallas Semiconductor 

DS18B20, který komunikuje po jednovodičové sběrnici 1-Wire. Aby se ušetřily vývody 

mikrokontroléru pro další rozšíření, bylo zvoleno rozhraní komunikace s displejem po 4-

bitové sběrnici (DB4-DB7). Výsledné schéma zapojení je na obr. 7.19. Prvky sítě 1-Wire 

na něm nejsou uvedeny, protoţe jejich zapojení je stejné na jednom vodiči. 

 

Obr. 7.16 Schéma master jednotky 1-Wire 



Disertační práce  99 

Inteligentní instrumentace v distribuovaných bezdrátových počítačových sítích  

 

 

Obr. 7.17 Deska plošných spojŧ master jednotky 1-Wire 

 

 

Obvod DS2408 (obr. 7.18) je prvek s osmi digitálními vstupy/výstupy. Těchto výstupŧ 

je pouţito k ovládání dvouřádkového displeje MC1602E-SYL s řadičem HD44780. 

 

 

 

 

Obr. 7.18 Obvod DS2408 pro síť 1-Wire s osmi digitálními vstupy/výstupy 
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Obr. 7.19 Schéma zapojení vývojového LCD 1-Wire modulu (LCD disp. a tepl. DS18B20) 

 

 

Obr. 7.20 DPS vývojového LCD 1-Wire modulu (LCD displeje a tepl. DS18B20) 
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Obr. 7.21 Sestava pro 1-Wire: zdroj, master s HCS08, LCD modul a teploměr DS18B20 

 

 

Na vytvoření programu pro mikrokontrolér byl pouţit vývojové prostředí Freescale 

CodeWarrior for Microcontrollers verze 3.1 samotné firmy Freescale (výrobce 

mikrokontroléru), které obsahuje programovací prostředí pro napsání programu, sledování 

registrŧ, paměti atd. i kompilátor na vytvoření hex souboru do mikrokontroléru (viz. 

kapitola 4.7). 

Na začátku programu je provedena inicializace výstupních a vstupních portŧ, 

potřebných k ovládání LCD displeje a nastavení vstupu pro 1-Wire sběrnici. Dále je pak 

pouţit podprogram k inicializaci komunikace s řadičem LCD displeje. 

V hlavním programu je pak vytvořeno cyklické zjišťování, převod a zobrazení 

naměřené teploty. Postup komunikace při zjišťování teploty z DS18B20 je v tab. 7.6, kde 

jako MASTER je mikrokontrolér. Při komunikaci byly pouţity podprogramy na reset 

sběrnice a na čtení/zápis byte na sběrnici 1-Wire. 

LCD modul pro sběrnici 1-Wire byl později upraven z vývojové na konečnou 

variantu. Schéma zapojení je na obr. 7.22 a jeho deska plošných spojŧ na obr. 7.23. 
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Obr. 7.22 Schéma zapojení LCD modulu pro 1-Wire 

 

 

 
Obr. 7.23 Deska plošných spojŧ  LCD modulu pro 1-Wire 
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Na následujících obrazcích (obr. 7.24 a obr. 7.25) je pak zobrazen hotový LCD 1-Wire 

modul i s rozmístěním součástek (obr. 7.25). 

 

 

 
Obr. 7.24 Sestavení LCD modulu pro 1-Wire sběrnici 

 

 
Obr. 7.25 Rozmístění součástek na LCD modulu pro 1-Wire sběrnici 

 

7.4 Analogově digitální převodníky pro rozhraní 1-Wire 

Senzor tlaku a vlhkosti lze vyuţít v domácí meteorologické stanici. Pro převod 

analogového signálu je moţné pouţít A/D převodník DS2450 (obr. 7.26) se čtyřmi 

programovatelnými analogovými vstupy s rozsahem 2,56 V nebo 5,12 V a s rozlišením 1 

aţ 16 bitŧ. 
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VCC – napájení (4,5 to 5,5V) 

NC – nezapojeno 

DATA – sběrnice 1-Wire 

GND – zem 

AIN-A – analogový vstup A 

AIN-B – analogový vstup B 

AIN-C – analogový vstup C 

AIN-D – analogový vstup D 

Obr. 7.26 A/D převodník DS2450 pro sběrnici 1-Wire 

 

Nebo je moţné vyuţít i monitor baterií DS2438 (obr. 7.27), který je schopen měřit 

napětí VAD s rozsahem 0 aţ 10 V s rozlišením 10 bitŧ. Tento obvod má v sobě taky senzor 

teploty s rozsahem od -55°C do +125°C. 

 

 

DQ – sběrnice 1-Wire 

VAD – obecný A/D vstup 

VSENS+ – monitor proudu baterie (+) 

VSENS- – monitor proudu baterie (-) 

VDD – napájení (2,4V aţ 10,0V) 

GND – zem 

NC – nezapojeno 

Obr. 7.27 Monitor baterií DS2438 s A/D převodníkem 

 

K účelu zkoušení převodníku a programování pro sběrnici 1-Wire byla vytvořena 

testovací deska se čtyřmi potenciometry (obr. 7.28 a obr. 7.29). 

 
Obr. 7.28 Schéma zapojení testovací desky pro DS2450 
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Obr. 7.29 Deska plošných spojŧ testovací desky pro A/D převodník DS2450 

 

7.5 Digitální přepínače pro rozhraní 1-Wire 

Moţnost prvkŧ sběrnice 1-Wire je rozšířena taky o digitální přepínače, které jsou 

schopny spínat pomocí tranzistorŧ silové obvody. Kromě osmikanálového DS2408 jsou 

k dispozici i dvoukanálové (DS2406 a DS2413). 

 

 

 

 

TSOC 

 

 

 

 

Zapojení vývodŧ 

Pin 1: Zem Pin 1: Zem 

Pin 2: Data Pin 2: Data 

Pin 3: Kanál A Pin 3: Kanál A 

Pin 4:  Pin 4: Napájení 

Pin 5:  Pin 5: Nezapojeno 

Pin 6:  Pin 6: Kanál B 

Obr. 7.30 Vývody digitálního spínače DS2406 

 

Zapojení vývodŧ digitálního spínače DS2413 je na obr. 7.31. 

 

  

Vývod 

TSOC 

Vývod 

TDFN 

 

2 2 Data 

6 4 Kanál A 

4 6 Kanál B 

1 3 Zem 1 

5 5 Zem 2 

3 1 Nezapojeno 

Obr. 7.31 Vývody digitálního spínače DS2413 
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Zapojení digitálního spínače DS2413 jako detektoru sepnutí spínače a vypínače LED 

diody je na obr. 7.32. 

 

 
Obr. 7.32 Zapojení digitálního spínače DS2413 [Dallas Sem., 2008] 

 

Nejjednodušší vyuţití základního zapojení je nahrazení LED diody optočlenem (obr. 

7.33) a triakem (obr. 7.34), kdy dojde zároveň i ke galvanickému oddělení spínaných 

obvodŧ (obr. 7.35). 

 
 

  

Pin A1: Svorka A1 Pin 1: Anoda Pin 4: Hlavní vývod 

Pin A2: Svorka A2 Pin 2: Katoda Pin 5: Nepřipojovat 

Pin G: Řídicí elektroda Pin 3: Nepřipojen Pin 6: Hlavní vývod 

Obr. 7.33 Zapojení vývodŧ triaku BTA08-

600V [STMicroelectronics, 2003] 

Obr. 7.34 Zapojení vývodŧ optotriaku 

MOC3041 [Fairchild Semiconductor, 2003] 
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Obr. 7.35 Zapojení optotriaku a triaku k připojení silových obvodŧ 

 

Tab. 7.7 Postup komunikace při nastavení výstupŧ DS2413 

mód MASTERu DATA Popis 

TX Reset Master nastaví Reset puls 

RX Presence DS2413 odpoví Presence pulsem 

TX 55h Master vyšle Match ROM příkaz 

TX 64-bit ROM kód Master pošle číslo DS2413 

TX 5Ah Master vyšle příkaz pro zápis do nastavení 

TX FCh Nastavení obou kanálŧ na 0 (11111100) 

TX 03h Invertované nastavení 

RX AAh DS2413 odpoví odsouhlasením 

RX F0h DS2413 odpoví stavem výstupŧ 

TX Reset Master nastaví Reset puls 

RX Presence DS2413 odpoví Presence pulsem 

 

Digitálního osmikanálového spínače DS2408 je moţné pouţít i pro detekci stisknutí 

tlačítek maticové klávesnice (obr. 7.36), kdy do poloviny vývodŧ signál vstupuje a 

z poloviny vystupuje. Signál se pokaţdé nastaví do jednoho sloupce (nebo řádku) a zjišťuje 

se, na kterém řádku (sloupci) se objeví (pokud je v odpovídajícím sloupci (řádku) stisknuto 

tlačítko). Toto zapojení s obvodem DS2408 je na obr. 7.37. 
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Obr. 7.36 Maticová klávesnice 4x4 tlačítka 

 

 
Obr. 7.37 Zapojení maticové klávesnice k osmikanálovému přepínači DS2408 

 

Připojit lze i klávesnici s maximálně osmi oddělenými tlačítky (nebo spínači) – obr. 

7.38. 
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Obr. 7.38 Zapojení tlačítek (spínačŧ) k osmikanálovému přepínači DS2408 
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8 Využití rozhraní 1-Wire a ZigBee 
Technologii ZigBee a její moduly je moţné pouţít v popsaných situacích v kapitole 5. 

Tyto aplikace je pochopitelně moţné kombinovat, např. pro toto vyuţtí: 

- bezdrátový přenos dat - náhrada kabelŧ 

- sběr dat ze senzorŧ 

- bezdrátové periférie např. LCD displej 

- automatizace domŧ a bytŧ, např. ovládání klimatizace, topení nebo osvětlení 

(inteligentní budovy) 

- zdravotnictví 

 

Na obr. 8.1 je znázorněn princip bezdrátového připojení s vyuţitím existujících 

vývojových komunikačních modulŧ. V případě vývoje vlastního zařízení je moţné 

implementovat rozhraní 1-Wire přimo do bezdrátového zařízení. 

PC1
HCS08

(PIC18F)

MCU

MC13192

(CC2420)

SPI

RS232

MC13192

(CC2420)

HCS08

(PIC18F)

MCU

SPI

RS232

RF

Uzel 1

Uzel 2

Dallas

DS18B20

RS232

<->

USB

USB

MCU

1-Wire 

LCD modul

1-Wire

 
Obr. 8.1 Blokové schéma 1-Wire a ZigBee sestavy s moduly Freescale nebo Microchip 

 

8.1 Automatizace domácnosti 

Velice se rozvíjí projekty domácí automatizace, která se stává běţnou součástí výbavy 

domu nebo bytu. S její pomocí je moţné ovládat veškeré zařízení domu, bytu nebo 

kanceláře: osvětlení, vypínače, domácí spotřebiče, ţaluzie, alarm, bazén, zavlaţování, 

topení atd. (obr. 8.2). 

Jednotlivá zařízení mohou být jako směrovače nebo koncová zařízení. Z omezení, ţe 

směrovače nemohou přecházet do úsporných reţimŧ (starají se o směrování dat), vyplývá 

určení zařízení nejčastěji podle toho, jestli jsou dostupná nebo ne k elektrické rozvodné 

síti. Jako směrovače je vhodné určit ty, které mají elektrické napájení ze sítě zajištěno. 
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HW

ZC koordinátor ZED konc.zař.ZR směrovač

 
Obr. 8.2 Příklad rozmístění bezdrátových zařízení v bytě 

 

Jedním z případŧ, kdy je potřeba určit funkci v ZigBee síti je úloha bezdrátového 

přepínače (zejména vypínač/světlo). Světlo je prozatím napájeno přímo z elektrické sítě, 

proto je vhodné jej vytvořit jako směrovač a k němu pak připojovat jednotlivé vypínače 

jako koncová zařízení. Mŧţeme je tak umístit i v místech kde nám nevedou elektrické 

kabely a zařízení je moţné napájet z baterie (probouzí se z úsporného reţimu pouze 

v případě přepnutí), pokud umístíme i vypínač k elektrickým kabelŧm, tak mŧţeme i jej 

zvolit jako směrovač – obr. 8.3. 

 

ZED konc.zař.

ZR směrovač

 

ZED konc.zař.ZR směrovač

 
Obr. 8.3 Zpŧsob určení úloh v síti ZigBee pro vypínač/světlo 

 

Díky paměťovému omezení je potřebné zvolit síť typu hvězda bez vícenásobného 

směrování (obr. 8.4). Komunikace mezi jednotlivými prvky pak probíhá přes centrální 

prvek. Samozřejmě pokud je cílový prvek v dosahu odesilatele, tak poţadavek nepřijme, 

ale přijme jej pouze od koordinátora (přímo to jde pak v sítích typu mesh). 
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konc.zař.

koordinátor

 

konc.zař.koordinátor

 
Obr. 8.4 Zpŧsob určení úlohy v síti typu hvězda 

 

Do takovéto domácnosti lze pak umístit i inteligentní lednici, domácí meteostanici 

nebo měřič tepové frekvence. 

 

8.2 Bezdrátový domácí spotřebič 

Předchozí poznatky jsou vyuţity k vytvoření domácího spotřebiče – lednice. Zařízení 

sítě ZigBee je výhodné zvolit jako směrovač, protoţe spotřebič je připojen stále 

k elektrické síti. 

1-Wire LCD 

modul

MC13192

(CC2420)

HCS08

(PIC18F)

MCU

SPI

RF

Teplota

DS18B20

1-Wire

Teplota

DS18B20

Teplota

DS18B20

Teplota

DS18B20

DS2408

I/O

I/O

I/O

I/O

DS2413

I/O

I/O

Teplota

DS18B20

DS2406

I/O

M

 
Obr. 8.5 Blokové schéma bezdrátové lednice 

 

 

Do tohoto spotřebiče jsou pouţity digitální teploměry DS18B20 pro sběrnici 1-Wire, 

která byla zvolena jako komunikační sběrnice uvnitř spotřebiče a zařízení je bezdrátově 

připojeno do sítě. K zobrazení teplot ve spotřebiči je vyuţit LCD modul pro 1-Wire 

s digitálním přepínačem DS2408. Tento obvod je pouţit i k snímání ovládacích tlačítek. 

O ovládání kontrolek a kompresoru(ŧ) se pak starají digitální přepínače DS2413 a DS406 

(akční členy). 
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Teplota

DS18B20

Teplota

DS18B20

Teplota

DS18B20

Teplota

DS18B20

Teplota

DS18B20

-10°C

1-Wire LCD 

modulDS2408

I/O

I/O

I/O

I/O

DS2406

I/O

M

MC13192

(CC2420)

HCS08

(PIC18F)

MCU

SPI

RF

DS2413

I/O

I/O

 
Obr. 8.6 Projekt bezdrátové lednice 
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8.3 Bezdrátová meteostanice 

Jednoduchou domácí meteostanici lze vytvořit z čidel teploty, tlaku nebo vlhkosti, 

směru a rychlosti větru. K tomu byly pouţity A/D převodníky DS2450 a digitální 

přepínače DS2408 pro sběrnici 1-Wire, teplotní čidlo pro tuto sběrnici a čidlo tlaku 

MPX5100AP a vlhkosti HIH-3610. Jednotlivé moduly byly pouţity vytvořené na 

základech v kapitole 7. 

 

MC13192

(CC2420)

HCS08

(PIC18F)

MCU

SPI

RF

Teplota

DS18B20

1-Wire

DS2450

A
/D

A
/D

A
/D

A
/D
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A
/D

A
/D

A
/D

A
/D
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MPX5100AP
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HIH-3610

DS2450
A

/D

A
/D

A
/D

A
/D

Tlak

MPX5100AP
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Obr. 8.7 Blokové schéma domácí meteostanice 

 

Podle umístění jednotlivých čidel od sebe v určité vzdálenosti je moţné zvolit mezi 

moduly s jednotlivými čidly samostatně nebo dohromady (obr. 8.7). Stanice pak posílá 

naměřené údaje bezdrátově do vyhodnocovacího systému. Toto zařízení je vhodné zvolit 

jako koncové zařízení v síti ZigBee, protoţe mŧţe provádět měření v určitých časových 

intervalech a mezi nimi přecházet do úsporných reţimŧ. 

 

8.3.1 Senzor tlaku 

K A/D převodníkŧm lze připojit tlaková čidla s analogovým výstupem jiţ 0 aţ 5 V, 

jako např. MPX5100AP, které má rozsah od 0 do 100 kPa (tlak dohodou stanovený jako 

normální atmosférický tlak na hladině moře má hodnotu 1013,25 hPa = 101,325 kPa 

[FYZMATIK.píše, 2009]) 

 

   
MPX5100A/D MPX5100AP/GP MPX5100DP 

Obr. 8.8 Pouzdra senzoru tlaku MPX5100 

 

Doporučené zapojení s přídavnými součástkami je na obr. 8.9. 
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Obr. 8.9 Doporučené zapojení čidla tlaku MPX5100A 

 

Při pouţití čidla tlaku bez výstupu 0 aţ 5 V (např. MPX2102AS s rozsahem 0 aţ 100 

kPa) je nutné přidat jako přídavné součástky i zesilovač signálu výstupu (zapojení na obr. 

8.10). 

 

 
Obr. 8.10 Zapojení zesílovače signálu pro tlak. čidlo MPX2102AS 

 

Základ vývojové testovací desky pak byla pouţit k osazení čidlem tlaku (obr. 8.11 a 

obr. 8.12). 
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Obr. 8.11 Schéma zapojení pro A/D převodník DS2450 a tlak. čidlo MPX5100A 

 

 

 
Obr. 8.12 Deska plošných spojŧ pro A/D převodník DS2450 a tlak. čidlo MPX5100A 

 

8.3.2 Senzor vlhkosti 

K měření vlhkosti lze připojit k 1-Wire převodníku DS2450 čidlo relativní vlhkosti 

HIH-3610 (obr. 8.13) s lineárním napěťovým výstupem v rozsahu 0,8V pro 0% RH aţ 

4,07V pro 100% RH. Čidlo je napájeno 5V, výstupem je spojitá analogová hodnota v 

uvedeném napěťovém rozsahu. Přesnost měření je cca +-2% RH při 25°C. 
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Obr. 8.13 Čidla vlhkosti HIH-3610 

 

Schéma zapojení a deska plošných spojŧ je stejná jako pro tlakové čidlo (obr. 8.11 a 

obr. 8.12). 

 

8.3.3 Anemometr a směrovka 

Anemometry jsou obecně měřidla či senzory hmotnostního prŧtoku, senzory rychlosti 

prŧtoku, senzory mnoţství proudících plynŧ nebo kapalin. Existuje mnoho fyzikálních 

principŧ pouţívaných pro tyto účely. 

Termoanemometry (teplotní anemometry), někdy taky označované podle jejich 

principu jako anemometry se ţhavený drátkem, provádějí měření ochlazování ţhaveného 

drátku proudícím plynem či kapalinou. Hlavní výhoda těchto snímačŧ je v provedení, které 

neobsahuje ţádné pohyblivé součástky a celkově je jejich konstrukce velmi jednoduchá. 

Tím jsou více mechanicky odolné a tím i spolehlivější. Nevýhodou je pak moţnost pouţití 

pouze jen pro některé plyny a kapaliny a měření v uzavřených trubicích, rourách a 

kanálech. 

Pro měření rychlosti větru jsou proto ale více vyuţívané miskové rotační anemometry, 

kde nezáleţí na směru větru. Směr větru je pak moţné měřit směrovkou (obr. 8.14). 

  
Obr. 8.14 Miskový rotační anemometr a směrovka 
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K měření rychlosti rotace je moţné pouţít princip měření frekvence rotujícího 

ţebrovaného kolečka, které přerušuje optickou závoru. Frekvenci tohoto přerušování je 

moţné převést na napětí převodníkem f/U LM2917N, jehoţ vývody jsou na obr. 8.15. 

Tento převodník je pak moţné připojit k A/D převodníku pro sběrnici 1-Wire DS2450. 

  
Obr. 8.15 Zapojení vývodŧ převodníku f/U LM2917 [National Semiconductor, 1995] 

 

Na základě doporučeného zapojení LM2917 (obr. 8.16) pak byl vytvořen modul 

snímače frekvence otáčení (obr. 8.17 a obr 8.18). 

 
Obr. 8.16 Doporučené zapojení f/U převodníku LM2917 [National Semiconductor, 1995] 
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Obr. 8.17 Schéma zapojení s f/U převodníkem LM2917 

 

 

 
Obr. 8.18 Deska plošných spojŧ s f/U převodníkem LM2917 

 

 

Pro měření směru větru je moţné zvolit měření pro osm poloh, kdy mŧţeme pouţít 

přímo osm světelných bran s obvodem dig. vstupŧ DS2408, nebo pouţít jenom tři pro 

3bitový kódovač (obr. 8.19) a pro obvod dig. vstupŧ DS2408. Tento kódovač je moţné 

sestrojit z prŧsvitné trubice a po jejím obvodu začernit příslušné čtverce. Je taky moţné 

zvýšením počtu světelných bran zvýšit počet zjištěných směrŧ a zvýšit tak přesnost z 45°. 
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Obr. 8.19 3bitový kódovač směru pro dig. vstupy DS2408 

 

 

 
Obr. 8.20 Schéma zapojení pro dig. vstupy DS2408 s 3bitovým kódovačem 
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Obr. 8.21 Deska plošných spojŧ pro dig. vstupy DS2408 s 3bitovým kódovačem 

 

8.4 Bezdrátové monitorování životních funkcí 

K domácí bezdrátové síti je moţné připojit jiná zařízení, jejiţ pouţití je v jiné oblasti. 

Mezi ně patří i monitorování tepu. Monitorování tepové frekvence lze elektronicky 

provádět několika zpŧsoby. 

Jako nejpřesnější je měření EKG, kdy kaţdý stah srdečního svalu je doprovázen 

vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří aţ na povrch těla, kde je moţné jej 

monitorovat pomocí elektrod. Obvykle se ke snímání srdeční aktivity uţívá dvanácti 

svodŧ, které registrují elektrickou aktivitu z rŧzných míst na těle (hrudník, končetiny). 

Výstupem je grafický záznam - elektrokardiogram zachycující prŧběh srdečního cyklu. 

[Zdravotnické noviny, 2009]. Výhodou tohoto zpŧsobu je, ţe má člověk volné ruce a mŧţe 

přímo provádět aktivitu, při které chce měřit tepovou frekvenci. 
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RF

Monitor 
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Obr. 8.22 Blokové schéma monitoru tepu 
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Pro jednoduché měření tepu doma lze pouţít optické metody, kdy při kaţdém tepu 

srdce pumpuje do těla krev, a to zpŧsobí sníţení prŧsvitnosti například prstu na ruce. Jako 

zdroje je pouţito LED diody a jako snímače fotoodporu nebo fototranzistoru. Vzniklý 

signál je pak zesílen zesilovačem a dá se pak zpracovat. Vyhodnocovací jednotka mŧţe 

změřit počet pulsŧ za kratší časový úsek a potom předat uţ přepočtenou tepovou frekvenci. 

Zapojení a deska plošných spojŧ takového pulsmetru je na obr. 8.23 a obr. 8.24. 

 
Obr. 8.23 Schéma zapojení monitoru tepu 

 

 

 
Obr. 8.24 Deska plošných spojŧ monitoru tepu 

 

Vhodné je takový přístroj vytvořit jako koncové zařízení v síti ZigBee, protoţe nemusí 

být stále v provozu. 
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8.5 Testovací sestava bezdrátové domácnosti 

Pro testování bezdrátového propojení byla vytvořena sestava ve struktuře sítě hvězda. 

Tato sestava má vývojovou desku Axiom AXM-0308 s LCD panelem a s přídavnou 

bezdrátovou komunikační kartou s bezdrátovým obvodem MC13192, bezdrátový vývojový 

modul 13192 DSK a vývojový bezdrátový komunikační modul 13192-EVB. Veškeré 

programové vybavení je implementováno přímo do vývojového bezdrátového 

komunikačního modulu. 
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Obr. 8.25 Blokové schéma testovací sestavy bezdrátové domácnosti 

 

 
Obr. 8.26 Testovací sestava bezdrátové domácnosti 
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Při zapnutí nebo resetování vývojových desek lze stlačením a přidrţením libovolného 

tlačítka ručně vybrat provozní kanál. Při automatickém hledání a nalezení nejčistšího 

kanálu zabliká na jednu sekundu odpovídající LED na centrálním modulu. Na koncových 

modulech pak vybereme nalezený kanál a zvolíme pořadí zařízení (jejich číslo v síti). Pak 

je inicializace hotová. 

Stisknutí tlačítka SW4 na uzlu 1 zpŧsobí změnu stavu LED4 na uzlu 3, kdy uzel 1 

nejprve pošle poţadavek na centrální prvek a ten pak uzlu 3. 

Stisknutí tlačítka SW3 na uzlu 1 zpŧsobí změnu stavu LED3 přímo na uzlu 3 (je to pro 

ukázku, ţe opravdu mŧţe komunikovat kterýkoliv uzel s kaţdým v dosahu, coţ je 

pouţitelné pro mesh sítě). 

V případě, ţe jsou uzel 1 a uzel 3 od sebe příliš vzdáleny, tak pak funguje komunikace 

pouze přes centrální prvek (vzdálenost, kdy nelze mít uzly 1 a 3 v dosahu je v domovním 

bytě téměř nedosaţitelná, a tedy na vhodně umístěný centrální prvek by měla komunikace 

dosaţitelná odkudkoliv). 

 

8.6 Koncové finální bezdrátové moduly 

Práce se zabývá vývojem aplikací pro pouţité elektronické součástky, kde byly 

k dispozici vývojové bezdrátové moduly. Protoţe existuje několik výrobcŧ ZigBee 

součástek (nekteří vyrábějí vlastní čipy, které jsou ale odvozené od jiných výrobcŧ – 

nejčastěji jsou asi odvozeniny z vysílače CC24xx firmy Chipcon), situace s moduly je 

komplikovanější. Jsou k dispozici rŧzná řešení od rŧzných výrobcŧ. Někteří výrobci 

modulŧ mají i rŧzné verze řešení (od jiných výrobcŧ součásek). Stručný přehled součástek 

s porovnáním cen z 07/2010 je v tabulce 8.1. U bezdrátových modulŧ pak je někdy obtíţné 

zjistit, jaké řešení pouţívá jeho výrobce (tab. 8.2) a jaké jiné vývojové a programovací 

nástroje by bylo moţné pouţít místo jiţ vytvořených od výrobce pouze částečně 

konfigurovatelného bezdrátového modulu. 

 

Tab. 8.1 Přehled elektronických součástek vhodných pro ZigBee 

Firma Vysílač Mikrokontrolér Cena (07/2010) 

Atmel AT86RF230 8bit ATmega 1281v 3,70 + 13,10 = 16,80 $ 

Atmel 

ATMEGA128RZBV 

AT86RF230 8bit ATmega 1281v 17 $ 

California Eastern 

Laboratories (CEL) 

ZIC2410 8051 6 $ 

Ember EM250 16 bit RISC XAP2 6,20 $ 

Freescale MC1320x HCS08 4,40 + 7,90 = 12,30 $ 

Microchip MRF24J40 PIC18 4,30 + 8,20 = 12,50 $ 

Texas Instriments 

(Chipcon) 

CC2420 8051 8,80 + 8,50 = 17,30 $ 

Texas Instriments 

(Chipcon) 

CC2430 8051 12,60 $ 

 

Tab. 8.2 Přehled bezdrátových modulŧ vhodných pro ZigBee 

Firma Modul Vysílač Mikrokontrolér Cena 

Atmel ZigBit 2.4GHz 

(ATZB-A24-U0) 

AT86RF230 8bit ATmega 1281v 32 € 

CEL ZFSM-101-1 MC13192 MC9S08GT60 28 $ 

CEL ZFSM-201-1 MC13224 ARM7 27 $ 
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CEL ZAXM-201-1 EM250 16 bit RISC XAP2b 27 $ 

CEL ZICM2410P0-1/1C ZIC2410 8051 20,50 $ 

Digi International XBee 1 MC13213 MC9S08GT60 19 $ 

Digi International XBee 2 EM250 16 bit RISC XAP2b 20,20 $ 

DLP Design DLP-RF2-Z-G MC13193 MC9S08GT60 28,90 € 

Microchip MRF24J40MB MRF24J40 ------- 26,60 $ 

Panasonic PAN4555(ETU) MC1321x MC9S08GT60 18,40 $ 

Panasonic PAN4570 EM250 16 bit RISC XAP2b 34,50 $ 

 

Na obr. 8.27 je pak modul PAN4555(ETU) Easy-To-Use, který je moţno vyuţít místo 

pouţitých vývojových bezdrátových komunikačních modulŧ. 

 

 
 

Obr. 8.27 Bezdrátový komunikační modul PAN4555 a PAN4555ETU 
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9 Závěr 
Hlavními cíly předloţené disertační práce byla analýza struktury a vlastností 

inteligentních (SMART), z hlediska jejich aplikačních moţností, vyuţívaných 

bezdrátových technologií a jejich hardwarových a softwarových moţností, dále návrh, 

vytvoření a experimentální ověření vhodných sestav, zaloţených zejména na bezdrátové 

technologii 802.15.4 pro sběr a odesílání naměřených dat, s cílem šetření elektrické energie 

bezdrátových uzlŧ a v neposlední řadě vytvoření vhodné aplikace s nadřazeným systémem, 

který umoţní sběr dat.  

První dvě kapitoly jsou věnovány vysvětlení základních pojmŧ z této oblasti. Jsou v ní 

postupně uvedeny vlastnosti inteligentních senzorŧ, jednotlivé části a jejich 

výhody/nevýhody. Jako příklad inteligentního senzoru je uveden digitální teploměr 

DS18B20 pro sběrnici 1-Wire. 1-Wire (spolu s iButton) je technologie, která se zaměřila 

na snadné uchování a přenos informace. Protokol je zaloţen na sériové komunikaci, kde 

jednotlivé informace (bity) jsou předávány za sebou a k přenosu informací stačí pouze 

jeden datový elektrický vodič (plus napájení a zem). Kaţdý prvek sítě 1-Wire má paměť 

ROM (Read Only Memory – laserem vypálenou v továrně jiţ při výrobě čipu) o velikosti 8 

byte, podle kterého je moţné komunikovat s prvkem v síti 1-Wire s více zapojenými 

prvky. Dále je popsáno jeho zapojení, struktura pamětí a prezentace dat. 

Další část se zabývá popisem bezdrátových technologií, které lze vyuţít 

pro inteligentní instrumentaci. Vyuţití spočívá jednak v náhradě kabelŧ a tedy v mobilitě 

zařízení, a také ve vytvoření infrastruktury, která umoţňuje připojit senzory do jiných sítí, 

její snadnější vytváření a úsporu materiálu vyuţitím všudypřítomného přenosového média. 

Technologie ZigBee je pomalejší neţ Bluetooth, jehoţ určení je spíše v náhradě 

kabelŧ pro periferní zařízení spojená s PC, jako jsou klávesnice, myš, tiskárna, telefon 

apod. Bluetooth se ale také tlačí do prŧmyslové oblasti i jako náhrada kabelŧ pro RS-232, 

který je v prŧmyslu hojně pouţíván. 

Hlavní výhodou ZigBee je ovšem oproti Bluetooth a zejména pak Wi-Fi, velmi nízká 

spotřeba el. energie přenosové části zařízení nebo i mnoţství propojených zařízení. Úspora 

je dosaţena přepínáním do klidového stavu a výhodou je tedy i obnova komunikace 

z klidového stavu a její zahájení a také rychlé připojení nového zařízení do sítě v řádech 

milisekund. Další významnou úsporu přináší taky vyuţívání komunikačního kanálu, kdy 

komunikace probíhá pouze, kdyţ je potřeba. Předpokladem ZigBee sítí je pouţití v oblasti 

snímání a řízení na základní úrovni s přeposíláním malého mnoţství dat a komunikace 

většího mnoţství senzorŧ. 

Čtvrtá kapitola je věnována praktickým předprogramovaným úlohám vyuţití 

dostupných a pouţitých bezdrátových komunikačních vývojových modulŧ firmy Freescale 

a firmy Microchip. Je zde popsáno základní uţivatelské nastavení a nahrávání hotových 

úloh (jako firmwaru) do modulŧ pomocí programu Test Tool pro moduly Freescale. Pro 

tento případ je ovšem potřeba, aby byl modul (mikrokontrolér s jádrem HCS08) vybaven 

zavaděčem, pokud není, je popsán zpŧsob zvedení pomocí standardního vývojového 

softwarového prostředí CodeWarrior. Dále jsou popsány jednotlivé předprogramované 

úlohy jak pro vývojové moduly Freescale tak i pro moduly Microchip, jejich zapojení, 

inicializace a práce s nimi. Mezi úlohy patří bezdrátový přepínač, bezdrátový UART 

přenos dat, bezdrátové spínání světel, bezdrátový senzor zrychlení pro vývojové moduly 

Freescale a bezdrátové spínání světel a měření teploty pro moduly Microchip. Součástí této 

kapitoly je i stručný popis vývojových modulŧ s jejich vlastnostmi a umístěním 

jednotlivých prvkŧ (nejen pouţitých modulŧ, ale i dalších, které se výrobce snaţí postupně 

inovovat). 
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Další kapitola se věnuje vytvoření rŧzných variantních řešení sestav, které jsou 

koncepčně velmi modulární a lze je rozdělit na několik částí, které lze kombinovat. První 

moţností je varianta, kdy modul je vytvořen ze senzoru (tlaku, teploty…), řídicí a 

vyhodnocovací jednotky (mikrokontrolér) a komunikační jednotky (ZigBee komunikační 

obvody). Všechny tyto bloky jsou umístěny na jednom místě (jedné DPS – desce plošných 

spojŧ). Propojeny mezi sebou mohou být pomocí komunikačních sběrnic, A/D převodníkŧ 

nebo obecných vstupŧ/výstupŧ. Druhá varianta je vytvořena ZigBee modulem s vypnutými 

interními senzory. Je podobná té předchozí, ale senzor není umístěn na jednom místě spolu 

s vyhodnocovací jednotkou, ale je připojen z jiného místa (např. přes delší komunikační 

sběrnice). Třetí variantou je moţnost vytvořit mikrokontrolérem komunikační rozhraní, 

pomocí kterého by komunikoval s jiným modulem smart senzoru. Toto rozhraní je moţné 

vytvořit na obecných vstupech/výstupech nebo vyuţít jiţ vytvořená rozhraní výrobcem 

mikrokontroléru. Toto řešení lze vyuţít i ke komunikaci mezi dvěmi nebo více rŧznými 

zařízeními. Jednotlivé varianty připojení k bezdrátovému modulu lze kombinovat. Je 

moţné jednotlivá komunikační rozhraní implementovat přímo do modulŧ, je moţné 

vkládat do komunikačních cest moduly převodníkŧ komunikace nebo tyto metody 

kombinovat podle potřeby. Pomocí vývojových modulŧ jsou varianty tvořeny ZigBee 

modulem s integrovanými senzory zrychlení. Modul obsahuje RS232 rozhraní pro 

připojení k PC, ZigBee obvod pro bezdrátovou komunikaci MC13192, 8-bit 

mikrokontrolér MC9S08GT60 s A/D převodníky, tlačítka a LED a dva senzory zrychlení, 

jeden v jedné ose (MMA1260D), druhý ve dvou osách (MMA6261Q).Mikrokontrolér 

MC9S08GT60 snímá velikost napětí na A/D převodníku ze senzorŧ zrychlení. Získaná 

data pak odesílá přes SPI do ZigBee obvodu MC13192. Také zajišťuje navázání 

komunikace s druhým modulem. Druhý modul pak komunikuje přes rozhraní RS232 s PC, 

kam odesílá získaná data a ta jsou dále zpracována a vyhodnocena programem. Spojení s 

PC je moţno realizovat i pomocí RS232-USB převodníku. 

Další části páté kapitoly se věnují některým vlastnostem ZigBee bezdrátových sítí, 

které mají tři druhy zařízení: koncové zařízení (ZED – ZigBee End Device), směrovač (ZR 

– ZigBee Router) a koordinátor (ZC – ZigBee Coordinator), který je v síti jeden a určuje 

vlastnosti sítě – číslo sítě, identifikační čísla apod. Kterékoliv zařízení ale mŧţe vykonávat 

stejné úlohy jako koncové zařízení. Komunikace mezi jednotlivými zařízeními je 

obousměrná a směrovaná. Nevýhodou sítí je, ţe pouze koncové zařízení se mohou 

přepnout do úsporného reţimu, protoţe ostatní se starají o přenos dat mezi jednotlivými 

zařízeními, který ovšem neprobíhá neustále, ale jen tehdy, kdyţ je potřeba. Technologii 

ZigBee a její moduly  (součástky) je moţné pouţít v následujících situacích: bezdrátový 

přenos dat - náhrada kabelŧ, sběr dat ze senzorŧ, pohyblivé senzory a zařízení, bezdrátové 

periférie např. LCD displej, dálkové ovládání, klávesnice, joystick, myš apod., 

automatizace domŧ a bytŧ, např. ovládání klimatizace, topení nebo osvětlení (inteligentní 

budovy), zabezpečovací zařízení, vzdálené řízení, zdravotnictví, sport - bezdrátový 

monitoring ţivotních funkcí, měření tlaku, tepu atd. nebo i třeba bezdrátové hračky. 

Šestá kapitola se věnuje cílovému aplikačnímu projektu pomocí pouţitých vývojových 

bezdrátových modulŧ – připojení TVM modelu se senzory vhodnými pro prŧmyslovou a 

domovní automatizaci v inteligentních budovách). Jedná se o malý elektronický přístroj, 

který se pouţívá k propojení počítače s technologickým okolím. Tímto zařízením je moţno 

získávat nebo vysílat elektrické analogové signály. Komunikace mezi počítačem a 

jednotkou CTRL je realizována přes sériové rozhraní RS-232. Výhodou je provoz 

nezávislý na činnosti PC. Pro komunikaci s přístrojem CTRL jsou vyuţity následující 

signály rozhraní RS232 (vývody konektoru CANON 25). 

Následující kapitola předkládá dílčí projekty, které byly zpracovány a vyuţity v další 

práci. Pro připojení smart senzorŧ byla pouţita jednovodičová sběrnice 1-Wire, která se 
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zaměřila na snadné uchování a přenos informace. Protokol je zaloţen na sériové 

komunikaci, kde jednotlivé informace (bity) jsou předávány za sebou a k přenosu 

informací stačí pouze jeden datový elektrický vodič. Z toho také vyplývají její moţnosti a 

omezení, protoţe vedení musí být v místě připojení některého prvku přístupné, ale prvek je 

moţno připojit na jakékoliv místo. Délka sběrnice je moţná bez aktivních řadičŧ do 25 

metrŧ a v případě pouţití kroucené dvojlinky (vodič sběrnice a společná zem) mŧţe být aţ 

přes 100 metrŧ. Rychlost 15.3kbps (nebo 100kbps) je vhodná spíše pro malé přenosy dat. 

Vytvořená aplikace vyuţívá digitálního teploměru firmy Dallas Semiconductor DS18B20. 

Tyto teploměry je moţno umístit na sběrnici ve více kusech. Konkrétně byly pouţity 2 

kusy a byl proto zvolen dvouřádkový LCD displej MC1602E-SYL pro zobrazení obou 

teplot najednou. Aby se ušetřily vývody mikrokontroléru pro další rozšíření, byla zvolena 

komunikace s displejem po 4-bitové sběrnici (DB4-DB7). Na začátku programu je 

provedena inicializace výstupních a vstupních portŧ, potřebných k ovládání LCD displeje a 

nastavení vstupu pro 1-Wire sběrnici. Dále je pak pouţit podprogram k inicializaci 

komunikace s řadičem LCD displeje. V hlavním programu je pak vytvořeno cyklické 

zjišťování, převod a zobrazení naměřené teploty. Při komunikaci byly pouţity 

podprogramy na reset sběrnice a na čtení/zápis byte na sběrnici 1-Wire. Podprogramy 

(rozhraní) byly vytvořeny pro mikrokontrolér firmy Microchip (PIC16F84A) a firmy 

Freescale (M9S08QG8). Pro převod analogového signálu je moţné pouţít A/D převodník 

DS2450 se čtyřmi programovatelnými analogovými vstupy s rozsahem 2,56 V nebo 5,12 

V a s rozlišením 1 aţ 16 bitŧ. Moţnost prvkŧ sběrnice 1-Wire je rozšířena taky o digitální 

přepínače, které jsou schopny spínat pomocí tranzistorŧ silové obvody. Kromě 

osmikanálového DS2408 jsou k dispozici i dvoukanálové (DS2406 a DS2413), kterých je 

vyuţito jako akčních prvkŧ. Obvod DS2408 je tedy prvek s osmi digitálními 

vstupy/výstupy. Těchto výstupŧ je pouţito k ovládání dvouřádkového displeje MC1602E-

SYL s řadičem HD44780. Lze jej pouţít i pro detekci stisknutí tlačítek maticové 

klávesnice, kdy do poloviny vývodŧ signál vstupuje a z poloviny vystupuje. Signál se 

pokaţdé nastaví do jednoho sloupce (nebo řádku) a zjišťuje se, na kterém řádku (sloupci) 

se objeví (pokud je v odpovídajícím sloupci (řádku) stisknuto tlačítko). 

Velice se rozvíjí projekty domácí automatizace, která se stává běţnou součástí výbavy 

domu nebo bytu. S její pomocí je moţné ovládat veškeré zařízení domu, bytu nebo 

kanceláře: osvětlení, vypínače, domácí spotřebiče, ţaluzie, alarm, bazén, zavlaţování, 

topení atd. Tomu se věnuje poslední kapitola. Jednotlivá zařízení mohou být jako 

směrovače nebo koncová zařízení. Z omezení, ţe směrovače nemohou přecházet do 

úsporných reţimŧ (starají se o směrování dat), vyplývá určení zařízení nejčastěji podle 

toho, jestli jsou dostupná nebo ne k elektrické rozvodné síti. Jako směrovače je vhodné 

určit ty, které mají elektrické napájení ze sítě zajištěno, jako je příklad bezdrátového 

přepínače (zejména vypínač/světlo). Světlo je prozatím napájeno přímo z elektrické sítě, 

proto je vhodné jej vytvořit jako směrovač a k němu pak připojovat jednotlivé vypínače 

jako koncová zařízení. Mŧţeme je tak umístit i v místech kde nám nevedou elektrické 

kabely a zařízení je moţné napájet z baterie (probouzí se z úsporného reţimu pouze v 

případě přepnutí), pokud umístíme i vypínač k elektrickým kabelŧm, tak mŧţeme i jej 

zvolit jako směrovač. Díky paměťovému omezení bylo potřebné zvolit síť typu hvězda bez 

vícenásobného směrování. Komunikace mezi jednotlivými prvky pak probíhá přes 

centrální prvek. Samozřejmě pokud je cílový prvek v dosahu odesilatele, tak poţadavek 

nepřijme, ale přijme jej pouze od koordinátora (přímo to jde pak v sítích typu mesh). 

Předchozí poznatky byly pouţity k vytvoření domácího spotřebiče – lednice, domácí 

meteostanice a jednoduchého monitorování ţivotních funkcí. Do lednice jsou pouţity 

digitální teploměry DS18B20 pro 1-Wire, která byla zvolena jako komunikační sběrnice 

uvnitř spotřebiče a zařízení je bezdrátově připojeno do sítě. K zobrazení teplot ve 
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spotřebiči je vyuţit LCD modul pro 1-Wire s digitálním přepínačem DS2408. Tento obvod 

je pouţit i k snímání ovládacích tlačítek. O ovládání kontrolek a kompresoru(ŧ) se pak 

starají digitální přepínače DS2413 a DS406 (akční členy). Jednoduchou domácí 

meteostanici lze vytvořit z čidel teploty, tlaku nebo vlhkosti, směru a rychlosti větru. 

K tomu byly pouţity A/D převodníky DS2450 a digitální přepínače DS2408 pro sběrnici 

1-Wire, teplotní čidlo pro tuto sběrnici a čidlo tlaku MPX5100AP (s analogovým 

výstupem jiţ 0 aţ 5 V) a vlhkosti HIH-3610 (s lineárním napěťovým výstupem v rozsahu 

0,8V pro 0% RH aţ 4,07V pro 100% RH). K měření rychlosti rotace je moţné pouţít 

princip měření frekvence rotujícího ţebrovaného kolečka, které přerušuje optickou závoru. 

Frekvence tohoto přerušování je převédena na napětí převodníkem f/U LM2917N. Tento 

převodník je pak připojen k A/D převodníku pro sběrnici 1-Wire DS2450. Pro měření 

směru větru je zvoleno měření osmi poloh, kdy je pouţit 3bitový kódovač a obvod dig. 

vstupŧ DS2408. Tento kódovač je moţné sestrojit z prŧsvitné trubice a po jejím obvodu 

začernit příslušné čtverce. Je taky moţné zvýšením počtu světelných bran zvýšit počet 

zjištěných směrŧ a zvýšit tak přesnost z 45° na větší. Pro jednoduché měření tepu doma 

bylo pouţito optické metody, kdy při kaţdém tepu srdce pumpuje do těla krev, a to zpŧsobí 

sníţení prŧsvitnosti například prstu na ruce. Jako zdroje je pouţito LED diody a jako 

snímače fotoodporu nebo fototranzistoru. Vzniklý signál je pak zesílen zesilovačem a dá se 

pak zpracovat. Vyhodnocovací jednotka změří počet pulsŧ za kratší časový úsek a potom 

předá uţ přepočtenou tepovou frekvenci. Pro testování bezdrátového propojení byla také 

vytvořena sestava ve struktuře sítě hvězda. Tato sestava má vývojovou desku Axiom 

AXM-0308 s LCD panelem a s přídavnou bezdrátovou komunikační kartou s bezdrátovým 

obvodem MC13192, bezdrátový vývojový modul 13192 DSK a vývojový bezdrátový 

komunikační modul 13192-EVB. Veškeré programové vybavení je implementováno přímo 

do vývojového bezdrátového komunikačního modulu. 

Část výzkumné práce byla také prováděna s finanční podporou grantu 

č. G1/3086/2006 od FRVŠ MŠMT CZ. 
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