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Cíle doktorské disertační práce 
Náplní disertační práce je komplexně zhodnotit problematiku inteligentních senzorů 

v kontextu současných funkčních moţností a perspektiv dalšího rozvoje bezdrátových 

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

inteligentních senzorů a bezdrátových průmyslových počítačových sítí IWLAN. 

K dílčím cílů patří především: 

 Zpracovat rozbor a zhodnotit problematiku inteligentních senzorů z hlediska jejich struktury, 

typových vlastností, realizačních moţností. 

 Analyzovat problematiku bezdrátových průmyslových počítačových sítí a jejich vyuţití pro 

inteligentní instrumentaci, s důrazem 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, přínosů. 

 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 průmyslovou a domovní automatizaci v inteligentních budovách). 

1 Úvod 
Inovace sloţitých a plně automatizovaných výrobních linek je nerozlučně spjata s rozvojem a 

vyuţíváním nových strojírenských technologií, materiálů, ale i prvků elektrotechniky, měřicích a 

diagnostických přístrojů a řídicí techniky. Strojní zařízení bez patřičné úrovně automatizace a 

programové - (např. internetové) podpory neodpovídají současným poţadavkům na provoz, 

obsluhu a údrţbu. Realizace jak sběru technologických informací, tak jejich zpětné distribuce do 

výrobního procesu, vyuţívá inteligentních senzorových systémů (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 parametrů při 

vyšší spolehlivosti, flexibilitě, údrţbě a testování. 

Hlavní poţadavky související s velmi rychlým vývojem v oblasti návrhu a implementace 

inteligentních subsystémů nasazovaných při řízení distribuovaných výrobně-technologických 

procesů vyţadují některé důleţité vlastnosti: 

 Integrace – datová, signálová a protokolová unifikace senzorů a přístrojových modulů 

 Mobilita – bezdrátová komunikace přístrojových modulů v prostorově distribuovaném 

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

 Distribuovanost – funkčně různorodé víceúrovňové prostorově a funkčně distribuované 

systémy s otevřenou platformou technických a programových prostředků. 

 Komunikace – protokoly umoţňující propojení přístrojových modulů na úrovni sítí ILAN, 

LAN, WAN propojené do prostředí internetu (např. TCP/IP). 

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). 
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Obr. 2.1 Základní uspořádání snímacího 

modulu 

Obr. 2.2 Základní blokové schéma 

inteligentního senzoru [Zezulka, 2004] 

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 parametrů - např. nastavení rozsahu, typ výstupního signálu, volba 

parametrů filtru, atd. 

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

zvláště vstupního převodníku, 

 Komunikace – zajištění obousměrné komunikace prostřednictvím číslicové sběrnice s 

nadřazeným systémem. 

Strukturu senzorů 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 

působení neţádoucích vstupních veličin či vlivů okolí. 

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

vlivů okolí (např. teploty), linearizaci, autokalibraci měřicí funkce, autodiagnostické 

funkce. 

 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 můţe vydávat řídicí 

signál pro výkonová zařízení. Důleţitým úkolem je ochrana před působením neţádoucích 

jevů na výstupu (zkraty, odpojení, přepětí 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 vlivů pomocí digitálního přenosu informace. 

 Dálková diagnostika senzorů pomocí obousměrné komunikace po sběrnicích. Tím se 

usnadňuje rozšíření IS na těţko přístupných místech. 

 Moţnost zapojení do sítě. Umoţněním adresace senzorů lze jednotlivé senzory centrálně 

nastavovat a testovat. 

stabilizace 

napětí 

zesilovač 

senzorový   
prvek 

2   Vcc 

1   SVcc 

3   TC 

4   Aout 

5   Vir 

6   AGND 

čidlo 
teploty 
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 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 údajů (např. vyloučením z fyzikálního hlediska rozporných výsledků). K 

verifikaci dat se vyuţívá informací z vestavěných testovacích senzorů. 

Nevýhodou inteligentních senzorů je jejich cena, omezené pouţití v těţkých podmínkách 

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

protokolů senzorů různých výrobců. 

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. 

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. 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. Obvod je řízen polem registrů, kde lze taky zjistit naměřenou 

teplotu.  

Teplota je po provedení převodu uloţena do dvou byte ve dvojkovém doplňkovém kódu 

(tab. 2.1), kde S jsou znaménkové bity. V konfiguračním byte se nastavuje rozlišení teploměru 

DS18B20 podle tab. 2.2. Bit TM je nastaven od výrobce a neměl by být měněn. 

Tab. 2.1 Teploty a odpovídající dvojkové čísla Tab. 2.2 Konfigurace rozlišení 
 

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 
  

 

R1 R0 Rozlišení 
Doba převodu 

[ms] 

0 0 9 bitů 62,5 

0 1 10 bitů 125 

1 0 11 bitů 250 

1 1 12 bitů 300 
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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 různých 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. 

 
Obr. 3.1 Rozdělení síťových standardů 

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). Aby řešení bylo dostupné, 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. 

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 modulů dosahují rychlosti aţ desítek kB/s. 

Typické řešení jsou: domácí a komerční zabezpečení, výstraţné systémy, mobilní hlášení 

napadení, počítačové sítě, vzdálené monitorování průmyslových procesů, přenos dat přes 

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

poţární alarmy, ochrana staroţitností, vzdálené řízení, přístupové systémy, domovní bezpečnostní 

systémy, autoalarmy, dálkové ovládání bran. 

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).  

3.2.1 Fyzické přenosové techniky 

Standard 802.11 pouţívá několik fyzických přenosových technologií. Jako původní byly 

Frequency Hopping Spread Spektrum – rozprostřené spektrum vytvořené pseudonáhodným 

střídáním vysílací frekvence (frekv. proskoky), Direct Sequence Spread Spektrum – spektrum 

rozprostřené přímou sekvencí a přenos pomocí infračerveného světla. K nim později přibyly 

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 

HyperMA

N 

WiMAX 
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metody Orthogonal Frequency Division Multiplexing – ortogonální multiplex s kmitočtovým 

dělením a High-Rate Direct Sequence – přímá sekvence o vysoké rychlosti. 

3.2.2 Problémy přenosu 

Při šíření signálu do prostoru a komunikaci mohou vzniknout některé problémy typické pro 

bezdrátový přenos dat. 

Vícecestné interference: Signál je vysílán anténou (často všesměrovou) do více směrů. Tak se pak 

od různých předmětů, zdí stropů odráţí a vytvoří obrovské mnoţství různých signálových cest od 

vysílače k přijímači (obr. 3.2). 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
 A

B

C

AP

 
Obr. 3.2 Vícecestné interference Obr. 3.3 Skrytý bod 

Problém skrytého uzlu: Oproti klasickému drátovému Ethernetu však zde nebylo moţné pouţít 

jeho přístupovou metodu CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access with Collision Detection), 

kvůli nemoţnosti detekovat kolize. Důvodem je skutečnost, ţe uzel, který sám vysílá, nedokáţe 

spolehlivě detekovat současné vysílání všech jiných uzlů (uzel A neví kdy a jak komunikuje uzel 

C s přístupovým bodem – obr. 3.3). 

Proto byla zvolena varianta, která kolizím zcela předchází a vůbec nepřipouští jejich výskyt 

(metoda 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). 

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 uţivatelů 

O přístup do sítě se původně staraly dvě metody: 

- open-system autentizace – klientské zařízení je přijato na základě zaslaných údajů 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. 

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

zabezpečení radiové části sítě. Tento standard pouţívá symetrickou streamovou šifru RC4. 
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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 standard k šifrování pouţívá šifru AES (Advanced Encryption Standard), jejíţ 

délka klíče můţe být 128, 192 nebo 256 bitů. Implementace AES si taky vyţádala zvýšení výkonu 

hardwaru pro šifrování a dešifrování. 

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 

3.3 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 kanálů od frekvence 2,402 GHz. Kaţdý kanál je rozdělen do 

stejně dlouhých časových rámců (doba trvání časového rámce činí 625 µs). Existují dva druhy 

časování kanálů – TDD (Time Division Duplex – technika časového duplexu) a multi-slot. 

Časování TDD odpovídá situaci, v níţ se řídicí a řízená jednotka postupně střídají ve vysílání, a 

časování multi-slot odpovídá vyuţití přeskokové sekvence pro přenos tak, ţe paket můţe obsadit 

více neţ jeden rámec. Při komunikaci dojde k přeskoku aţ 1600x za sekundu. 

Standard Bluetooth umoţňuje vyuţívat dva typy komunikačních kanálů, které se liší 

přenosovými schopnostmi: asynchronní – ACL (Asynchronous Connectionless Link) a synchronní 

– SCO (Synchronous Connection Oriented). 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). 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. 

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 
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3.3.1 Topologie sítě 

Bluetooth je koncipován tak, aby podporoval typy přenosů 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 můţe být i řízenou jednotkou jiné – vznikají sítě označované jako scatternet. 

 
Obr. 3.4 Sítě piconet (a, b) a scatternet (c) [Bradáč, 2003b] 

3.3.1 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 klíčů se ještě vyuţívá PIN v délce do 128 bitů. Na základě 

vyuţití těchto čísel je moţné provozovat zařízení v různých 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 důvěryhodná (trusted devices) a 

nedůvěryhodná (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. 

3.4 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 kanálů jeden na frekvenci 868 MHz, 10 kanálů s odstupem 2 MHz u 

915 MHz a 16 kanálů 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 

metrů. Referenční model standardu ZigBee vychází ze standardního referenčního modelu. 

Standard ZigBee pouţívá metodu přístupu CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Avoidance), tedy mnohonásobný přístup s nasloucháním nosné a s vyloučením kolizí. 
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Velikost přenášené uţitečné informace (payload) na vrstvě MAC je podle standardu v rozsahu 0 

aţ 104 bytů (oktetů) –Data Payload. 

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. 3.5. Zařízení patří mezi zařízení s omezenou funkcionalitou – RFD. 

  

 

MCU 
přijímač 
vysílač 

 

anténa zdroj 
zem 

VDD (+3V) 

 
Obr. 3.5 ZigBee koncové zařízení Obr. 3.6 ZigBee směrovač 

Směrovač (Router) 

Tyto zařízení zprostředkovávají komunikaci mezi koncovými body a směřují ji k hlavnímu 

zařízení – obr. 3.6. Zařízení patří mezi zařízení s úplnou funkcionalitou – FFD. 

Koordinátor (Coordinator, Gateway) 

Koordinátor přidává k funkcím směrovače ještě komunikaci s hostitelským systémem a řídí 

provoz vytvořené sítě – obr. 3.7. Zařízení taky patří mezi zařízení s úplnou funkcionalitou – FFD. 

 
Obr. 3.7 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 můţe pracovat aţ 254 koncových zařízení. ZigBee definuje několik 

typů sítí (obr. 3.8), které jsou závislé na pouţitém počtu a typu jednotek: peer-to-peer, do hvězdy 

(star), síťová (mesh), kombinace hvězda-strom (cluster tree). 
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přijímač 
vysílač 
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zem 

VDD (+3V) 
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Obr. 3.8 Příklad sítě z RFD a FFD zařízení 

3.4.1 Bezpečnost 

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

který je do zařízení implementován jako součást ZigBee. Další moţností je seznam povolených 

zařízení nebo i přidání jiné metody. 

3.5 Další bezdrátové sítě 

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

intenzivní a např. GPRS má hojné uplatnění v mnoha průmyslových řešeních. Je to zejména oblast 

telemetrie a telematiky, kde má tato technologie obrovskou výhodu díky pokrytí velkých území 

rádiovým signálem a díky efektivnímu způsobu zpoplatnění datových přenosů. 

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

kvůli nevýhodě nutnosti přímé viditelnosti a tedy malé mobilitě propojených zařízení. Ovšem jeho 

nasazení např. při ovládání domácnosti nebo v nemobilních případech lze stále vyuţít. 

3.5.1 Mobilní sítě GSM 

Global System for Mobile Communications je komunikační systém na celulární bázi 

v kmitočtovém pásmu 900 MHz (890-915 Mhz) - konkrétně 124 kanálů 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 – 

funguje na principu přepojování paketů. U této metody tedy nedochází k vyuţití kanálů po celou 

dobu, ale pouze při přenosu. 

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. 

Standardem 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 protokolů, jimiţ komunikuji IrDA zařízení. 

ZigBee koncové zařízení (RFD 

nebo FFD) 

ZigBee router (FFD) 

ZigBee koordinátor (FFD) 

Spojení v síti 

Spojení ve hvězdě 
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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 bitů 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. 

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 bodů a jejich propojení se sítí 

internet a nabídnout tak bezdrátovou alternativu tzv. poslední míle ke kabelovému a DSL 

širokopásmovému připojení. 

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). 

Wi-Fi je vhodné k propojení počítačů v síti (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 kabelů pro periferie jako jsou klávesnice, myš, tiskárna 

apod. Tímto se standard také tlačí do průmyslové oblasti i jako náhrada kabelů 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. 3.3 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+ 

Životnost 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+ 

 

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 

Modulů 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. Změna přenosové rychlosti lze provést 

pomocí v modulech vestavěného zavaděče přes program TestTool nebo pomocí BDM 

programátoru programem P&E Multilink BDM debugger. 
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4.1.1 Změna nastavení programem TestTool 

Předprogramované úlohy pro 13192-EVB moduly lze naprogramovat přes aplikaci Test Tool 

spolu se základními konfiguračními. 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 modulům přes 6 pinovou patici. 

4.1.2 Úloha bezdrátového přepínače 

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

Oba jsou spuštěny jako koordinátory sítě a mají zhasnuty všechny LED. Zmáčknutím tlačítka S1 

na jednom z modulů 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 můţe změnit při nahrávání firmware změnou 

NVM parametrů 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 parametrů z předešlého přidruţení lze stisknout 

tlačítko S3 a modul vypnout a opět zapnout. 

4.1.3 Úloha bezdrátový UART přenos dat (náhrada kabelu) 

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

PC1
HCS08

MCU
MC13192SPI

RS232
MC13192

HCS08

MCU
SPI

RS232
RF

Uzel 1 Uzel 2

PC2

 
Obr. 4.1 Blokové schéma úlohy náhrady kabelu 

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…“. Terminálovou aplikaci lze pouţít k jednoduchému 

posílání zpráv nebo souborů. 

4.1.4 Úloha bezdrátového ovládání světel 

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

předvádí, jak je vývojová deska s nahraným firmwarem pro Lighting_demo_controller pouţita 

jako řízení osvětlení. 

MC13192SPI MC13192 SPI

RF

Uzel 1 Uzel 2

GPIO
CPUI/O

I/O

I/O

I/O

HCS08

MCU

I/O

I/O

I/O

I/O

GPIO

HCS08

MCU

CPU

 
Obr. 4.2 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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Osa X-Y akcelerometru

Osa Z akcelerometru
PC1

HCS08

MCU
MC13192SPI

RS232
MC13192

HCS08

MCU
SPI

RF

Uzel 1 Uzel 2  
Obr. 4.3 Blokové schéma úlohy měření zrychlení 

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

Modul Axiom AXM-0308 je vývojová deska osazená mikrokontrolérem Freescale 

MC9S08GB60 (HCS08). Je moţné ji pomocí přepínačů a propojek nastavit tak, ţe je kompatibilní 

s programovým balíkem Freescale 802.15.4. 

4.3 Vývojový bezdrátový komunikační modul ZigBee DSK 

ZigBee úloha je tvořena dvěmi ZigBee moduly (obr. 4.4), 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. 4.4 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 senzorů zrychlení. 

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

komunikace s druhým modulem. Blokové schéma je na obr. 4.5. 

PC
HCS08

MCU

MC13192

SPI

RS232

MC13192

HCS08

MCU

SPI

Osa X-Y akcelerometru

Osa Z akcelerometru

RF

Uzel 1

Uzel 2

BDM

 
 

Obr. 4.5 Blokové schéma ZigBee sestavy  Obr. 4.6 Sestava Freescale ZigBee pro měření náklonu desky 

Osa X 

Osa Y 

Osa Z 

Uzel 2 

Uzel 1 

RS232 → USB 
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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 modulů, USB převodníku a PC je na obr. 

4.6. Na následujícím obrázku je pak příklad programu znázorňující naklonění desky modulu se 

senzory. 

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

obr. 4.7. 

 

Obr. 4.7 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. 

4.5 Vývojový bezdrátový komunikační modul ZigBee EVB 

Kapitola 4.5 popisuje vývojový bezdrátový komunikační modul ZigBee EVB. ZigBee úloha 

je tvořena dvěmi ZigBee moduly, 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). V kapitole je popsána sestava s těmito moduly. 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. Podle 

kapitoly 4.7 se mohou HCS08 mikrokontroléry programovat ve vývojovém prostředí 

CodeWarrior, které má i debugger (simulátor instrukčního souboru procesoru) – ladící nástroj a 

program lze nahrát do MCU přes BDM programátor. 

Moduly firmy Microchip z kapitoly 4.8 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. Jejich úloha (viz. kap. 4.9) je tvořena dvěma 

moduly. Jeden modul je jako koordinátor a druhý jako koncové zařízení s digitálním teploměrem 

TC77 a moţností přepínání výstupů mikrokontroléru (přepínání LED). Tyto PIC mikrokontroléry 

se mohou programovat ve vývojovém prostředí MPLAB a program lze nahrát do MCU přes 



Inteligentní instrumentace v distribuovaných bezdrátových počítačových sítích 16 
 

 

 

  Souhrn disertační práce 

program ASIX UP a programátor PRESTO. K nastavení parametrů 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 a pro Microchip je 

to ZENA Software. 

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

pro bezdrátové sítě ZigBee. Přehled je v podkapitole 4.12. 

 

Freescale i Microchip nabízí programovou podporu v několika úrovních: 

Freescale Microchip 

jednoduché SMAC MiWi™ P2P 

IEEE 802.15.4 standard MiWi™ 

SynkroRF ZigBee® 2006 

BeeStack ZigBee® PRO 

ZigBee RF4CE ZigBee® RF4CE 

5 Varianty úloh komunikace pomocí ZigBee modulů 
Technologii ZigBee a její moduly je moţné pouţít v následujících situacích: 

bezdrátový přenos dat - náhrada kabelů, sběr dat ze senzorů, pohyblivé senzory a zařízení, 

bezdrátové periférie např. LCD displej, dálkové ovládání, klávesnice, joystick, myš apod., 

automatizace domů a bytů, 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 spojů). 

Propojeny mezi sebou mohou být pomocí komunikačních sběrnic, A/D převodníků nebo obecných 

vstupů/výstupů. 

Pomocí vývojových modulů je varianta tvořena ZigBee modulem s integrovanými senzory 

zrychlení (obr. 4.4). Mikrokontrolér MC9S08GT60 snímá velikost napětí na A/D převodníku ze 

senzorů zrychlení. 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. 

 

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). 

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 průtok. 
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Obr. 5.1 Blokové schéma sestavy s vnitřním 

senzorem 

Obr. 5.2 Blokové schéma sestavy 

s připojeným senzorem 

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 různými zařízeními. 

5.4 Kombinace různých variant modulů 

Jednotlivé varianty připojení k bezdrátovému modulu lze kombinovat. Je moţné jednotlivá 

komunikační rozhraní implementovat přímo do modulů, je moţné vkládat do komunikačních cest 

moduly převodníků komunikace nebo tyto metody kombinovat. 
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Obr. 5.3 Blokové schéma sestavy 

s komunikačním rozhraním 

Obr. 5.4 Blokové schéma sestavy z různých 

variant připojení 
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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. 5.6). 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 Změna trasy dat 

V sítích typu mesh jsou zařízení schopna přesměrovat data mimo nefunkční nebo nedostupné 

zařízení (obr. 5.5). Na obr. 5.5 je znázorněno, ţe koncové zařízení není schopno směrovat data a 

trasa dat se musí změnit. 

 
Obr. 5.6 Směrování v síti ZigBee 

      
Obr. 5.7 Příklad uspořádání zařízení se směrováním a v síti typu hvězda 

ZED – konc.zař. 

ZR – směrovač 

 

ZC – koordinátor 

 

Trasa dat 

ZED – konc.zař. 

ZR – směrovač 

ZC – koordinátor 

Poţadavek 

Odpověď 
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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 prostředků, neţ jenom 60 kB paměti, kterou poskytují pouţité mikrokontroléry. 

S pouţitými moduly lze vytvořit jednodušší sítě typu hvězda (obr. 5.7). 

6 Teplovzdušný model TVM 
Bezdrátové připojení lze vyuţít k propojení senzorů 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]. 

 

 

Fotorezistor 

 

Mikropočítačová 
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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, průtoku 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. 

6.2 Zapojení konektorů a tvorba redukce 

 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 = napětí -5 V aţ  -15 V , aby byl signál v logické 

jedničce je potřeba kladné = napětí od +5 V aţ +15 V. [Krouţil, 2007]. 

6.3 Programové ošetření v programu WinGap CTRL 

 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 nezůstane po provedeném 

měření zaseknutý z důvodu 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 modulů 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. 6.3 Vytvořený ZigBee most mezi jednotkou CTRL a PC 
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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 modulů 13192-EVB. Při měření bylo zjištěno, ţe při komunikaci přes most ZigBee program 

nestíhá provádět měření s poţadovanou rychlostí při nastavení vzorkovací periody T aktivních 

kanálů menší jak 0,3 s. Při nastavení vzorkovací periody větší nebo rovno 0,3 s jiţ proběhly 

všechna měření bez jakýchkoliv potíţí [Krouţil, 2007]. 

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 modulů. 

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. Délka sběrnice je moţná bez aktivních 

řadičů do 25 metrů a v případě pouţití kroucené dvojlinky (vodič sběrnice a společná zem) můţe 

být aţ přes 100 metrů. Rychlost 15.3kbps (nebo 100kbps) je vhodná spíše pro malé přenosy dat. 

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 prvků (obr. 7.1). 

 

 

Obr. 7.1 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. 

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. 
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7.2 Rozhraní 1-Wire pro PIC - měření teploty 

Integrovaný obvod PIC 16F84A je univerzální 8-mi bitový jednočipový mikrokontrolér. Je 

vyroben technologií CMOS a zaloţen na rozšířené architektuře RISC (Reduced Instruction Set). 

Má oddělenou programovou a datovou paměť (Harvardská architektura). Vnitřní systém redukuje 

nutnost připojení externích obvodů na minimum, čímţ zlevňuje konečné aplikace. 

  

Obr. 7.2 Popis vývodů mikrokontroléru PIC 16F84A Obr. 7.3 Dvouřádkový displej MC1602E-SYL 

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. 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 displejů v 

praxi. Pro pouţití byl zvolen dvouřádkový displej MC1602E-SYL (obr. 7.3). 

Pro komunikaci s displejem je potřeba minimálně 6 vodičů aţ maximálně 11 vodičů 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 bitů 

datové komunikace (8 nebo 4 bity), směr psaní znaků, posun řádku, pozice kurzoru a blikání 

kurzoru. Po této inicializaci je displej připraven na komunikaci. 

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. 7.4. Prvky sítě 1-Wire na něm nejsou uvedeny, protoţe jejich zapojení 

je stejné na jednom vodiči. 

 

 

Obr. 7.4 Zapojení mikrokontroléru, LCD displeje 

a teploměrů DS18B20 

Obr. 7.5 Zobrazení teploty na LCD displeji 
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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 registrů, paměti atd. i kompilátor na vytvoření hex souboru do 

mikrokontroléru. 

Na začátku programu je provedena inicializace výstupních a vstupních portů, 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. 7.1, kde jako MASTER je 

mikrokontrolér. Při komunikaci byly pouţity podprogramy na reset sběrnice a na čtení/zápis byte 

na sběrnici 1-Wire. 

Tab. 7.1 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 

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. 7.5). Celý proces se pak opakuje i pro druhý 

teploměr. 

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 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. 7.6). 

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. 7.6 Převod desetin stupňů 
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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 obvodů na minimum, čímţ zlevňuje konečné aplikace. 

 
Obr. 7.7 Popis vývodů mikrokontroléru (µC) M9S08QG8 

Mikrokontrolér MC9S08QG8 má 2 porty, port A a port B. Celkem nabízí 14 vstupních nebo 

výstupních vývodů. Funkce vývodů u těchto portů 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 můţe 

být kaţdý z vývodů nastaven jako vstup nebo výstup nezávisle na ostatních. Port B je 8-bitový. 

Nastavením lze funkci pinů změnit na A/D převodník, SPI, SCI nebo I2C komunikační rozhraní, 

čítač/PWM modulátor nebo modul přerušení z klávesnice. 

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). 

Obvod DS2408 (obr. 7.8) je prvek s osmi digitálními vstupy/výstupy. Těchto výstupů je 

pouţito k ovládání dvouřádkového displeje MC1602E-SYL s řadičem HD44780. 

 
 

 

 
Obr. 7.8 Obvod DS2408 pro 

síť 1-Wire s osmi digitálními 

vstupy/výstupy 

Obr. 7.9 Sestava pro 1-Wire: zdroj, master s HCS08, LCD 

modul a teploměr DS18B20 



Inteligentní instrumentace v distribuovaných bezdrátových počítačových sítích 25 
 

 

 

Ing. Petr Wojciaszyk   

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 registrů, paměti atd. i 

kompilátor na vytvoření hex souboru do mikrokontroléru. 

Na začátku programu je provedena inicializace výstupních a vstupních portů, 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. 7.1, 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 (obr. 

7.10). 

 
Obr. 7.10 Sestavení 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. 7.11) se čtyřmi programovatelnými 

analogovými vstupy s rozsahem 2,56 V nebo 5,12 V a s rozlišením 1 aţ 16 bitů. 

 

 

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. 7.11 A/D převodník DS2450 pro sběrnici 1-Wire 

 

Nebo je moţné vyuţít i monitor baterií DS2438, který je schopen měřit napětí VAD 

s rozsahem 0 aţ 10 V s rozlišením 10 bitů. Tento obvod má v sobě taky senzor teploty s rozsahem 

od -55°C do +125°C. K účelu zkoušení převodníku a programování pro sběrnici 1-Wire byla 

vytvořena testovací deska se čtyřmi potenciometry. 
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7.5 Digitální přepínače pro rozhraní 1-Wire 

Moţnost prvků sběrnice 1-Wire je rozšířena taky o digitální přepínače, které jsou schopny 

spínat pomocí tranzistorů silové obvody. Kromě osmikanálového DS2408 jsou k dispozici i 

dvoukanálové (DS2406 a DS2413). Zapojení digitálního spínače DS2413 jako detektoru sepnutí 

spínače a vypínače LED diody je na obr. 7.13. 

 

 

 

Zapojení vývodů 

Pin 1: Zem 

Pin 2: Data 

Pin 3: Kanál A 

Obr. 7.12 Vývody digitálního 

spínače DS2406 

Obr. 7.13 Zapojení digitálního spínače DS2413 

[Dallas Sem., 2008] 

Nejjednodušší vyuţití základního zapojení je nahrazení LED diody optočlenem a triakem, kdy 

dojde zároveň i ke galvanickému oddělení spínaných. 

Tab. 7.2 Postup komunikace při nastavení výstupů 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 kanálů na 0 (11111100) 

TX 03h Invertované nastavení 

RX AAh DS2413 odpoví odsouhlasením 

RX F0h DS2413 odpoví stavem výstupů 

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, kdy do poloviny vývodů 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). 

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 kabelů 

- sběr dat ze senzorů 

- bezdrátové periférie např. LCD displej 

- automatizace domů a bytů, např. klimatizace, topení nebo osvětlení (inteligentní budovy) 

- zdravotnictví 

Na obr. 8.1 je znázorněn princip bezdrátového připojení s vyuţitím existujících vývojových 

komunikačních modulů. V případě vývoje vlastního zařízení je moţné implementovat rozhraní 1-

Wire přimo do bezdrátového zařízení. 
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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. 

Jednotlivá zařízení mohou být jako směrovače nebo koncová zařízení. Z omezení, ţe 

směrovače nemohou přecházet do úsporných reţimů (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. 

Jedním z případů, 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. 

Můţeme je tak umístit i v místech kde nám nevedou elektrické kabely a zařízení je moţné napájet 

z baterie (probouzí se z úsporného reţimu v případě přepnutí), pokud umístíme i vypínač 

k elektrickým kabelům, můţeme i jej zvolit jako směrovač. 

Díky paměťovému omezení je potřebné zvolit síť typu hvězda bez vícenásobného směrování 

(obr. 8.2). 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). 

konc.zař.

koordinátor

 

konc.zař.koordinátor

 
Obr. 8.2 Způsob určení úlohy v síti typu hvězda 

Do takovéto domácnosti lze pak umístit i inteligentní lednici, domácí meteostanici nebo měřič 

tepové frekvence. 



Inteligentní instrumentace v distribuovaných bezdrátových počítačových sítích 28 
 

 

 

  Souhrn disertační práce 

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. 8.3 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(ů) se pak starají digitální přepínače DS2413 a DS406 (akční členy). 

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. 
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Obr. 8.4 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. 8.4). Stanice pak posílá naměřené údaje 

bezdrátově do vyhodnocovacího systému. Toto zařízení je vhodné zvolit jako koncové zařízení 

v síti ZigBee, protoţe můţe provádět měření v určitých časových intervalech a mezi nimi 

přecházet do úsporných reţimů. 

8.3.1 Senzor tlaku 

K A/D převodníkům 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. 
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MPX5100A/D MPX5100AP/GP MPX5100DP 

Obr. 8.5 Pouzdra senzoru tlaku MPX5100 

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. Základ vývojové testovací desky 

pak byl pouţit k osazení čidlem tlaku. 

8.3.2 Senzor vlhkosti 

K měření vlhkosti lze připojit k 1-Wire převodníku DS2450 čidlo relativní vlhkosti HIH-3610 

(obr. 8.6) 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. 

 
Obr. 8.6 Čidla vlhkosti HIH-3610 

8.3.3 Anemometr a směrovka 

Anemometry jsou obecně měřidla či senzory hmotnostního průtoku, senzory rychlosti 

průtoku, senzory mnoţství proudících plynů nebo kapalin. Existuje mnoho fyzikálních principů 

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 snímačů 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. 8.7). 

  
Obr. 8.7 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.  

Na základě doporučeného zapojení LM2917 pak byl vytvořen modul snímače frekvence 

otáčení. 

Pro měření směru větru je moţné zvolit měření pro osm poloh, kdy můţeme pouţít přímo 

osm světelných bran s obvodem dig. vstupů DS2408, nebo pouţít jenom tři pro 3bitový kódovač a 

pro obvod dig. vstupů DS2408. Tento kódovač je moţné sestrojit z průsvitné trubice a po jejím 

obvodu začernit příslušné čtverce. Je taky moţné zvýšením počtu světelných bran zvýšit počet 

zjištěných směrů a zvýšit tak přesnost z 45°. 

8.4 Bezdrátové monitorování životních funkcí 

K domácí bezdrátové síti je moţné připojit i jiná zařízení. Mezi ně patří i monitorování tepu. 

Monitorování tepové frekvence lze elektronicky provádět několika způsoby. 

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 svodů, které registrují elektrickou 

aktivitu z různých míst na těle (hrudník, končetiny). Výstupem je grafický záznam - 

elektrokardiogram zachycující průběh srdečního cyklu. [Zdravotnické noviny, 2009]. Výhodou 

tohoto způsobu je, ţe má člověk volné ruce a můţe přímo provádět aktivitu, při které chce měřit 

tepovou frekvenci. 

Pro jednoduché měření tepu doma lze pouţít optické metody, kdy při kaţdém tepu srdce 

pumpuje do těla krev, a to způsobí sníţení průsvitnosti 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 můţe změřit počet pulsů za kratší 

časový úsek a potom předat uţ přepočtenou tepovou frekvenci. Vhodné je takový přístroj vytvořit 

jako koncové zařízení v síti ZigBee, protoţe nemusí být stále v provozu. 

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. 8.9 Blokové schéma testovací sestavy bezdrátové domácnosti 
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Obr. 8.10 Testovací sestava bezdrátové domácnosti 

 

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 způsobí 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 způsobí změnu stavu LED3 přímo na uzlu 3 (je to pro 

ukázku, ţe opravdu můţe 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 výrobců ZigBee součástek (nekteří 

vyrábějí vlastní čipy, které jsou ale odvozené od jiných výrobců – nejčastěji jsou asi odvozeniny 

z vysílače CC24xx firmy Chipcon), situace s moduly je komplikovanější. Jsou k dispozici různá 

řešení od různých výrobců. Někteří výrobci modulů mají i různé verze řešení (od jiných výrobců 

součásek). U bezdrátových modulů pak je někdy obtíţné zjistit, jaké řešení pouţívá jeho výrobce a 

jaké jiné vývojové a programovací nástroje by bylo moţné pouţít místo jiţ vytvořených od 

výrobce pouze částečně konfigurovatelného bezdrátového modulu. 
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Abstract 
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), 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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