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Anotace 

Disertační práce je zaměřena do oblasti bezdrátových technologií. Zabývá se 
tvorbou bezdrátových senzorových sítí nazývaných „smart dust“ a také možností jejich 
využití v oblasti řízení technologických procesů. Práce popisuje použité hardwarové  
a softwarové prostředky pro realizaci bezdrátových senzorových sítí s ohledem na spotřebu 
samotných bezdrátových modulů, s důrazem na praktické ověření algoritmů pro časové  
a událostní řízení sběru dat. Pro moduly byla navržena a realizována alternativní možnost 
solárního napájení a hardwarová část pro jejich programování. Řeší se možnosti 
senzorových sítí založených na platformě IEEE 802.15.4, kde byly navrženy a prakticky 
testovány dva typy sítí. První síť má předem definovanou topologii a počet bezdrátových 
stanic. Naproti tomu druhá senzorová síť je navržena jako univerzální. Další kapitoly práce 
se zaměřují do oblasti řízení technologických procesů, kde byla realizována úloha řízení 
teplovzdušného modulu. Dále se zabývám možnostmi napojení na nadřazenou síť (GSM) 
včetně její realizace. Pro vizualizaci a ovládání senzorových sítí společně s řízením 
teplovzdušného modelu byla vytvořena aplikace v prostředí Control Web 5 s názvem Jenie 
Net. Ta umožňuje nejen vzdálenou konfiguraci bezdrátových modulů a zpracování dat, ale 
také prezentaci dat do prostředí sítě Intranet/Internet. 

Annotation 

A dissertation thesis is focused on an area of wireless technologies. It deals with 
creation of wireless sensor networks called „smart dust“and also with a possibility of usage 
in the technologic process control field. The thesis describes used hardware and software 
facilities for realization of wireless sensor networks with respect to power consumption of 
wireless modules emphasizing practical verification of algorithms for time and event-
driven data collection. An alternative possibility of solar power for the modules and also 
hardware for programming have been designed and implemented. The thesis solves 
possibilities of wireless sensor networks based on IEEE 802.15.4 platform, where two 
types of networks have been designed and practically tested. The first network has  
a predefined topology and a number of wireless stations whereas the second sensor 
network is designed as universal. Other chapters of the thesis focus on the field of 
technologic process control where a task of the control of hot air aggregate has been 
realised. They also solve possibilities of connection to a superior network (GSM) including 
its implementation. The application in Control Web 5 environment named Jenie Net. has 
been created for visualization and control of sensor networks and hot air aggregate. Jenie 
Net. enables not only remote configuration of wireless modules and data processing but 
also data presentation to the Intranet/Internet network. 
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1 Úvod 
Vývoj v oblasti bezdrátových technologií jde nezadržitelně kupředu, což dokládá 

množství bezdrátových standardů, které byly v posledních letech schváleny. Bezdrátové 
technologie se staly trendem v komunikaci a mají obrovské vyhlídky do budoucnosti, kde 
se do nich vkládají stále větší naděje a nemalé finanční prostředky. Tyto prostředky mimo 
jiné putují do vývoje malých inteligentních bezdrátových senzorů, které jsou nazývány 
jako tzv. „chytrý prach“, ale také do komplexní automatizace. Bezdrátové inteligentní 
senzory se uplatňují pro monitorování stavů zařízení, ovládání či řízení technologických 
procesů. Nejedná se pouze o oblasti průmyslové. Nalezneme je také např. ve zdravotnictví 
nebo spotřební elektronice. 

Disertační práce se zabývá bezdrátovými technologiemi a jejich začleněním do 
aplikačního použití. Jednou z významných oblastí je již zmiňovaná oblast průmyslové 
automatizace a průmyslových sítí, do kterých spadá také bezdrátová technologie standardu 
IEEE 802.15.4. Tuto technologii můžeme nalézt implementovanou do různých 
bezdrátových modulů, které mohou být součástí celých vývojových kitů. Moduly se 
obvykle skládají z vlastní senzorové části, řídicí jednotky, paměti, komunikační jednotky  
a napájení. Protože technologie poskytuje nízkonákladové a nízkopříkonové řešení, pak 
jsou velmi často bezdrátové moduly napájeny z akumulátorů, přičemž pracovní výdrž je 
závislá na využití tohoto inteligentního senzoru. V případě, kdy je potřeba měřit veličiny  
s malou frekvencí vzorkování, může modul v době nečinnosti přecházet do režimu se 
sníženou spotřebou, čímž lze předpokládat skutečně dlouhodobou funkčnost závislou na 
akumulátorovém zdroji napájení. 

Tato technologie je v dnešní době velmi atraktivní a vytváří pohodlné řešení pro 
širokou škálu možných uplatnění. Její nasazení nalezneme především tam, kde z nějakého 
důvodu nelze použít klasické metalické vedení, např. u rotačních systémů, rozsáhlých 
senzorových sítí apod. Toto jsou typické oblasti, kde nelze kabelové vedení použít nebo je 
spíše na obtíž. V případě rozsáhlých senzorových sítí, ve špatně přístupných podmínkách, 
je rovněž kabelové vedení velmi nevhodné, navíc značně nákladné, pokud uvážíme, že celá 
síť je složena z několika desítek, stovek a někdy až několika tisíc senzorů. Náklady na 
integraci snímačů v provozu, které poté pracují několik desítek let, jsou celkem přijatelné. 
Ovšem při úpravách a změnách, které se v průmyslové výrobě velmi často dějí, představují 
náklady na kabeláž citelnou položku. Navíc při použití signálových převodníků  
s bezdrátovým řešením je možné přenášet a sbírat data, která nemohla být doposud 
přenášena. Velkou výhodou je také zabezpečení bezdrátového přenosu informací. Tento 
standard má velkou šanci prosadit se jako přímá náhrada různých komunikačních rozhraní, 
jako např. RS-232/485 a v některých aplikacích i jako náhrada průmyslových sběrnic. 
Proto je téma bezdrátových technologií spadající nejen do průmyslových oblastí stále 
velmi diskutované a žádoucí. 
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2 Přehled současného stavu 
Bezdrátové technologie se staly nedílnou součástí každého člověka. Setkáváme se 

s nimi téměř každý den, obklopují nás, aniž bychom si to uvědomovali. GSM technologii 
snad ani není potřeba zmiňovat, protože tato technologie a služby jsou masivně využívány, 
stejně jako bezdrátové technologie pro širokopásmové připojení. Tady vyčnívají především 
technologie vycházející ze standardu IEEE 802.11, které jsou využívány hlavně pro 
připojení k Internetu. Ostatní bezdrátové technologie ovšem nejsou nijak pozadu. 

V práci jsou popisovány nejen různé specifikace, které vznikly ze standardu IEEE 
802.11, ale také technologie WiMAX, Bluetooth, či hlavní téma disertační práce a to je 
poměrně stále ještě nová technologie standardu IEEE 802.15.4. I když se jedná o standard 
definující poměrně nízkorychlostní datový přenos, můžeme nalézt jeho uplatnění  
v nejrůznějších oblastech. 

Aplikační oblasti, kde zařízení standardu IEEE 802.15.4 technologie poskytuje 
velmi levné řešení, jsou například: 

Komerční a domácí automatizace - elektronické ovládání uvnitř budov může 
být implementováno pomocí bezdrátové sítě, např. ovládání topení, klimatizace, větrání, 
osvětlení, žaluzií, záclon, otevírání dveří, ovládání dveřních zámků i pro různé 
elektronické zábavní systémy (hudební přehrávače, jako rozhraní pro různé typy hraček, 
her apod.). Dále pak z průmyslové automatizace se může jednat o využití pro monitorování 
výrobních procesů, přenosu informací ze snímačů apod., [Jennic 2010]. 

Zabezpečovací technika - důležitá oblast je také zabezpečení komerčních budov 
a domácností - zabezpečení proti vstupu nepovoleným osobám, požární ochrana 
(zjišťování požárů), [Jennic 2010]. 

Zdravotní péče - zde se využívá různých senzorů a diagnostických zařízení, které 
mohou být propojeny přes bezdrátovou síť. Vytvořené aplikace mohou bezdrátově 
monitorovat stav pacienta během zdravotní péče, kondičního tréninku, provádět vzdálenou 
diagnostiku pacienta apod., [Jennic 2010]. 

Automobilové technice - oblast automobilů nabízí velké množství senzorů  
a diagnostických zařízení, které poskytují ideální aplikace pro bezdrátové sítě. Jako příklad 
může být uvedeno snímání tlaku v pneumatikách, kde není možné využít kabelového 
spojení se snímačem, [Jennic 2010]. 

Zemědělství - bezdrátové sítě mohou pomoci farmářům k monitorování půdy  
a tím vytvářet ideální podmínky pro pěstování plodin a zvýšit tak další výnosy. Zde jsou 
nároky na široký geografický rozsah, a proto se zde výhodně využívá topologie strom nebo 
síť, která umožňuje vytvářet síť modulů, se schopností komunikovat mezi uzly až ke 
koordinátoru sítě na velkou vzdálenost, [Jennic 2010]. 

To je jen část odvětví, kde se tato stále rozvíjející technologie může uplatnit, nebo 
již zdárně uplatňuje. Primárně se ale využívá pro tvorbu rozsáhlých senzorových sítí. 
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Na naší katedře ATŘ 352 se bezdrátovými technologiemi zabýváme již několik 
let a po tuto dobu byly v této oblasti s moduly se ZigBee stackem vytvořeny programy, 
dovolující nejen přenos dat v síti mezi jednotlivými moduly, ale také jejich vzdálené 
ovládání. Většinou jsou zde využívány snímače, které jsou implementovány přímo na 
deskách bezdrátových modulů, což pro účely testování tvoří ideální řešení. První testování 
bezdrátových modulů se provádělo na modulech od společnosti Freescale, konkrétně na 
vývojovém kitu Freescale 13192EVK, který má v základní sestavě uvedenou demo 
aplikaci, demonstrující možnosti použití celé sestavy bezdrátových modulů. Aplikace je 
testována na dvou modulech 13192-SARD, které je možné připojit k PC pomocí sériové 
linky RS232. Jádrem je mikroprocesor MC9S08GT60 s A/D převodníky a komunikační 
obvod MC13192. Pro vývoj aplikací máme možnost využít tlačítka, LED diody a dva 
senzory zrychlení (jednoosý a dvouosý), které jsou na desce společně s mikroprocesorem. 
Získaná data jsou odesílána z mikroprocesoru do ZigBee obvodu MC13192 a ten data 
odesílá do vzdáleného bezdrátového modulu. Ukázkovou aplikaci můžeme vidět na obr. 1. 

 

Obr. 1 Demo aplikace - data ze snímačů zrychlení při naklánění modulu 

Globálně se s touto bezdrátovou technologií ještě tak masivně nesetkáváme,  
i když návrhy a aplikační nasazení již existují. Mohli bychom uvést několik příkladů, jako 
je např. měření teploty a vlhkosti štěpku nebo návrhy a již částečně realizovaná řešení jako 
např. ovládání veřejného osvětlení či osvětlení budov. 

Uvedené testy na již vytvořených sítích společně s informacemi o této technologii 
mimo naši katedru nám pomohly získat informace o tom, do jaké míry je tato technologie 
zvládnutá a jakým směrem se má disertační práce ubírat. 
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2.1 Používané standardy bezdrátových technologií 

Bezdrátové sítě vznikly především pro omezené potřeby mobility uvnitř objektů. 
V posledních několika letech WLAN technologie zaujaly ohromné místo na trhu lokálních 
sítí LAN. Pro přehlednost jsou nejpoužívanější typy bezdrátových technologií zakresleny 
na obr. 2. 

 

Obr. 2 Přehled standardů bezdrátových technologií 

2.1.1 WLAN technologie – IEEE 802.11 

WLAN technologie založené na standardu IEEE 802.11 představují praktické  
a zajímavé řešení v sítích nabízející mobilitu, flexibilitu, nízkou cenu, možnost rozmístění 
související s dosahem a širokou škálu použitelnosti. Vývoj těchto technologií odstartoval 
již v roce 1997. WLAN je datový přenosový systém určený zajistit konektivitu mezi 
zařízeními využívající bezdrátovou síť. Tato síť je v dnešní době mnohem více 
upřednostňována než klasické kabelové sítě, u kterých je uživatel vázán pevně danou 
infrastrukturou, která ztrácí mobilitu připojených zařízení. Rozšiřování WLAN technologií 
závisí na vývoji jejich standardů. Více o standardech 802.11, viz [Wi-Fi Alliance 2009]. 

2.1.2 Technologie Bluetooth IEEE 802.15.1 

Bluetooth technologie poskytuje bezdrátovou komunikaci mezi několika 
zařízeními na krátké vzdálenosti. Jedná se tedy o krátko-dosahový rádiový standard. 
Základní myšlenka byla oprostit elektronická zařízení od připojených kabelů, odstranit 
jejich často překážející metalické vedení a udělat je mobilními. Tato technologie prošla 
vývojem specifikací a byla definována standardem IEEE 802.15.1. Spadá do kategorie 
osobních počítačových sítí tzv. PAN (Personal Area Network) sítí, [Bluetooth technologie 
2009]. 
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2.1.3 WiMAX 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Jedná se o neustále 
vyvíjející se bezdrátovou technologii, která nabízí otevřené řešení pro bezdrátový přístup. 
WiMAX je definován v řadě norem IEEE 802.16. Jde o standard pro bezdrátovou 
distribuci dat zaměřený na venkovní sítě, tedy jako doplněk k Wi-Fi, která je spíše chápána 
jako standard pro vnitřní sítě. 

WiMAX umožňuje pracovat v různých frekvenčních pásmech v rozmezí  
2-11 GHz. Jeho signál je silný i při pohybu do 120 km/h, např. pro využití na cestách apod. 
WiMAX dosahuje přenosových rychlostí až 75 Mbit/s s dosahem až 50 kilometrů  
a s odolností proti překážkám, tedy bez přímé viditelnosti klientské stanice a přístupového 
bodu. Tuto přenosovou kapacitu připojení (až 75 Mbit/s) je možné rozdělit mezi několik 
uživatelů a každému z nich tak garantovat stabilní přenosovou rychlost. Další obrovskou 
vlastností je podpora QoS (Quality of Service), neboli řízení kvality služeb, které 
umožňuje na WiMAX-ových spojích provozovat např. IP telefonii nebo přenášet video  
v reálném čase a v dostatečné kvalitě, [Technologie WiMAX 2009]. 

2.1.4 Technologie GSM 

GSM tvoří celulární síť a mobilní telefony se k ní připojují hledáním buněk  
v bezprostřední blízkosti. Tyto sítě operují ve čtyřech různých kmitočtových rozsazích: 
850, 900, 1800 a 1900 MHz. U nás se využívá pásma 900 a 1800 MHz, zbylé využívají 
např. některé země v Americe. 

Celulární síť je uspořádání se šestihrannými buňkami. Těmito buňkami jsme 
schopni pokrýt libovolně velké území a lze si vystačit jen se třemi druhy těchto buněk, 
přičemž každá buňka využívá jiný rozsah frekvencí. V každé buňce je počet hovorů 
omezen podle toho, kolik frekvencí má daná buňka k dispozici. Pokud je potřeba zvýšit 
počet souběžných hovorů, musí být tato síť buněk hustější. Každá buňka má ve svém 
centru celulární sítě základnovou stanici, která je označována jako BS (Base station), často 
nazývaná také jako BTS (Base Transceiver Station). Tato stanice komunikuje s mobilními 
telefony, které jsou uvnitř dané buňky. Nemusí se nutně jednat o mobilní telefony, ale 
mohou to být různé komunikační GSM terminály, moduly apod. Další informace o GSM 
technologii můžeme nalézt, viz [Současné mobilní komunikace 2009]. 

2.1.5 Technologie ZigBee IEEE 802.15.4 

Jedná se o poměrně nový nízkorychlostní standard bezdrátové komunikace, který 
má především široké uplatnění v oblasti řídicí techniky a automatizace. Tento mezinárodní 
komunikační standard je schválen národní organizací ZigBee Alliance a standardizační 
organizací IEEE. ZigBee je založený na využití fyzické a linkové vrstvy podle standardu 
označovaného jako IEEE 802.15.4 a poskytuje nízkopříkonovou a cenově nenákladnou 
bezdrátovou komunikaci pro řízení a monitorování systémů, např. v podobě akumulátorově 
napájených bezdrátových senzorů. 
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Architektura ZigBee 

Standard ZigBee globálně využívá pásmo ISM 2,4 GHz s 16 kanály a přenosovou 
rychlostí 250 kbit/s. Pro Ameriku a Austrálii se využívá pásma 915 Mhz s 10 kanály  
a přenosovou rychlostí 40 kbit/s a pro Evropu pak pásmo 868 MHz s jedním kanálem  
a přenosovou rychlostí 20 kbit/s. Frekvenční rozsah a počet kanálů pro pásmo 2,4 GHz pro 
fyzickou vrstvu PHY standardu IEEE 802.15.4 můžeme vidět na obr. 3. 

 

Obr. 3 Frekvenční rozsah a počet kanálů pro standard IEEE 802.15.4 

ZigBee lze rovněž jako i jiné standardy popsat OSI modelem, viz obr. 4. Ten je 
možné rozdělit do tří základních bloků podle způsobu definice: 

- IEEE 802.15.4 - definuje fyzickou (PHY) a MAC (linkovou) vrstvu OSI 
modelu. 

- ZigBee Alliance - definuje síťovou (NWK) a vyšší vrstvy OSI modelu 
mimo aplikační. 

- Uživatel - definuje uživatelské aplikace v aplikační vrstvě OSI modelu. 

 

Obr. 4 OSI model technologie ZigBee, dle způsobu jeho definice 
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3 Cíle disertační práce 
Disertační práce se zaměřuje do oblasti bezdrátových technologií s cílem nasadit 

bezdrátové řešení do přímého aplikačního použití. Cíle disertační práce lze rozčlenit do 
následujících dílčích částí: 

 Rozbor současných bezdrátových technologií, zaměření na trendy v oblasti 
bezdrátové komunikace s důrazem na ZigBee technologii. 

 Analýza bezdrátových modulů, vývojových kitů a softwarové podpory pro možnosti 

tvorby distribuovaných senzorových sítí a úloh bezdrátového řešení. 

 Vytvoření návrhu aplikace senzorové sítě, úlohy pro bezdrátový přenos dat ze 
snímačů, definovat struktury sítě pro možnosti nasazení bezdrátové technologie, 
získávání a přenos dat mezi bezdrátovými moduly s ohledem na optimalizaci 

spotřeby napájecí energie modulů. 

 Vytvoření návrhu aplikace pro začlenění bezdrátového řešení do řízeného procesu, 
ověřit možnosti navržené koncepce na reálném modelu s ohledem na možné zásahy 

do procesu a další možnosti napojení na nadřazenou síť. 

 Ověření komunikace mezi jednotlivými bezdrátovými moduly a dílčími částmi 

navržených typových úloh. 
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4 Hardwarové a softwarové prostředky pro realizaci 
senzorových sítí 
V dnešní době se na trhu nachází velké množství společností, které nabízí 

vývojové kity pro vývoj a tvorbu distribuovaných senzorových sítí. Většina těchto výrobců 
dodává k nabízenému hardwaru i patřičný software pro programování modulů, ovšem 
nenabízí již prostředí pro monitorování, sběr dat, vzdálenou konfiguraci bezdrátových 
modulů apod. Samozřejmě zde již záleží na dané aplikaci, pro kterou je bezdrátová síť 
vytvořena a především jaké veličiny jsou snímány. Vývojové kity zpravidla obsahují 
samotné bezdrátové moduly, ale také další rozšiřující rozhraní a desky, které bývají 
osazeny základními snímači, které pomáhají k návrhu požadovaných aplikací. 
Nejrozšířenější jsou snímače teploty, osvětlení, relativní vlhkosti, zrychlení apod. Protože 
vývojových kitů založených na standardu 802.15.4 je celá řada, budou dále v kapitolách 
popsány pouze hardwarové prostředky od společnosti Jennic s označením JN5139. Ty jsou 
hlavním předmětem disertační práce. 

4.1 Vývojový kit Jennic JN5139 – EK010 

Společnost Jennic nabízí vývojový kit s typovým označením JN5139 – EK010. 
Tento vývojový kit včetně dalších samotných bezdrátových modulů byl použit pro 
realizaci senzorových bezdrátových sítí, pro účely testování algoritmů pro šetření 
elektrické energie, zpracování dat apod., včetně možnosti využití pro řízení 
technologických procesů. Celý vývojový kit se skládá z modulů s označením JN5139-Z01 
a desek tvořící interface pro snadnější návrh a realizaci aplikací pro bezdrátové moduly. 
Vývojový kit obsahuje základnovou (řídicí) desku a čtyři senzorové desky. Bezdrátové 
moduly pracují na frekvenci 2,4 GHz a jsou vybaveny SMA anténním konektorem či 
keramickou anténou. Moduly s SMA konektorem nabízí vyšší vysílací výkon a tedy větší 
dosah oproti modulům s keramickou anténou. Tomuto faktu také odpovídá vyšší proudový 
odběr při vysílání a přijímání dat. Řídicí a senzorové desky disponují hardwarovým 
rozhraním dovolující snadnější návrh vyvíjených aplikací. Tyto desky vývojového kitu  
s připojeným bezdrátovým modulem můžeme vidět na obr. 5. 

 

Obr. 5 Senzorová a řídicí deska s modulem JN5139 
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Senzorové desky poskytují následující hardwarové rozhraní pro vývoj aplikací: 

 2 LED světelné diody, 

 2 tlačítka, 

 snímač teploty a relativní vlhkosti, 

 snímač osvětlení, 

 EEPROM paměť, 

 rozhraní UART pro komunikaci s PC a pro programování modulů, 

 rozšiřující porty pro další senzory. 

Řídicí deska navíc obsahuje LCD displej s rozlišením 128 x 64 pixelů a větší 
počet využitelných tlačítek a světelných diod. 

4.1.1 Snímače na senzorových a řídicích deskách 

Na senzorové a řídicí desce je umístěn snímač osvětlení, snímač teploty a relativní 
vlhkosti. Tyto snímače budou primárně využity pro měření veličin v definované 
bezdrátové senzorové síti. 

Snímač osvětlení TAOS TSL2550 konvertuje intenzitu osvětlení do digitálního 
signálu. Kombinuje dvě fotodiody, obsahuje A/D převodník a SMBus sériové rozhraní na 
samostatném CMOS integrovaném obvodě poskytující měření osvětlení skrz 12-bitový 
dynamický rozsah, viz obr. 6. Pro získání hodnot osvětlení, které jsou přibližné citlivosti 
lidského oka, jsou použity digitální výstupy dvou kanálů s používanými jednotkami Lux. 

 

Obr. 6 Vnitřní struktura snímače osvětlení TAOS TSL 2550, vpravo je jeho podoba 
[TAOS TSL 2550 2009] 

Tento snímač je navržen pro světelné zdroje s větší vlnovou délkou, kde jedna 
fotodioda (kanál 0) je citlivá na viditelné a infračervené světlo a druhá fotodioda (kanál 1) 
je primárně citlivá jen na infračervené světlo. A/D převodník převádí proudy  
z jednotlivých kanálů fotodiod na digitální signály. Nejdříve dochází k převodu kanálu 0  
a následně kanálu 1. Doba trvání převodu jednoho kanálu je zhruba 400 ms a výsledek 
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konverze je uložen do výstupního registru A/D převodníku. Digitální výstup kanálu 1 je 
využíván pro kompenzaci efektu infračervené složky okolního světla na kanálu 0 
digitálního výstupu. 

Snímač teploty a relativní vlhkosti Sensirion SHT11 je dalším snímačem, 
kterým disponují senzorové a řídicí desky vývojového kitu. Jedná se o inteligentní senzor, 
který snímá teplotu a relativní vlhkost na bázi kapacitního polymeru. Měřená teplota je 
využívána pro kompenzaci měřené relativní vlhkosti, kde oba snímače jsou připojeny na 
14 – bitový A/D převodník. Získaná digitální data jsou následně upravena do formy, která 
je vhodná pro přenos po dvouvodičové sběrnici. Komunikace je velmi podobná jako po 
sběrnici I2C, viz [Sensirion SHT11 2009]. 

 

Obr. 7 Snímač teploty a relativní vlhkosti SHT11 a jeho blokový diagram 

Mezi výhody tohoto snímače patří nejen kalibrace, ale také velmi nízká spotřeba, 
dlouhodobá stabilita, malé rozměry a automatický režim snížené spotřeby. Jeho 
charakteristické vlastnosti zobrazuje následující tab. 1. 

Tab. 1 Charakteristické vlastnosti snímače SHT11 

SHT11 Měření vlhkosti Měření teploty 
Odchylka relativní vlhkosti 

[RV] a teploty při 25 °C 
±3 % ±0,4 °C 

Rozlišení 0,03 % RV 0,01 °C 
Opakovatelnost ±0,1 % RV ±0,1 °C 
Rozsah měření 0 – 100 % RV -40 – 123,8 °C 
Napájecí napětí 2,4 – 5,5 V 

Proudový odběr při měření 550 µA 
Proudový odběr v režimu 

sleep 
0,3 µA 

Senzor je možné přímo připojit k mikroprocesorové jednotce, kde komunikace se 
snímačem je typu master/slave. Pro výpočet měřené teploty snímačem je nutné použít 
vztah umožňující přepočet hodnoty z A/D převodníku na teplotu ve stupních Celsia. Pro 
napájecí napětí senzoru 5 V a použitý 12 – bitový převodník platí rovnice  
s těmito přepočtovými konstantami: 
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, 21 TDMddT   [°C] (1)

, 04,01,40 TDMT   [°C]  

kde: 

21,dd  - konstanty převodu, 

TDM  - 12 - bitový výsledek měření teploty. 

Pro výpočet měřené relativní vlhkosti je potřeba použít následující vztah: 

, 2
321 RVRVlinear DMcDMccRV   [%] (2)

. )108,2(0405,04 26
RVRVlinear DMDMRV    [%]  

Pro teploty, které se vzdalují teplotě 25 °C je potřeba použít teplotní kompenzaci 
pro správný výpočet relativní vlhkosti: 

, )()25( 21 linearRVkompenz RVDMttTRV   [%] (3)

  ,)108(01,0)25( 5
linearRVkompenz RVDMTRV  

 

[%] 
 

kde: 

21321 ,,,, ttccc  - konstanty převodu, 

T  - vypočtená teplota [°C], 

RVDM  - 12 - bitový výsledek měření relativní vlhkosti. 

Tento typ senzoru je vhodný pro měření v průmyslových aplikacích, jako např.  
v automobilovém průmyslu či různých lékařských přístrojích, měření teploty při vytápění, 
v klimatizacích apod. 

4.1.2 Bezdrátové moduly JN5139 

Základem bezdrátových modulů JN5139 jsou 32-bitové RISC mikroprocesory 
vyznačující se velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Součástí mikroprocesoru, 
konkrétně mikroprocesoru s označením JN5139, který je základem bezdrátových modulů, 
je komunikační rozhraní podporující standard IEEE 802.15.4 pracující na frekvenci  
2,4 GHz. Tyto mikroprocesory s bezdrátovým rozhraním jsou osazeny pamětí ROM  
o velikosti 192 kB, pamětí RAM s volitelnou velikostí od 8 kB do 96 kB, dvěma  
11-bitovými D/A převodníky, 12-bitovým A/D převodníkem pracující v multiplexovém 
režimu se čtyřmi vstupy, 21 GPIO (General Purpose Input/Output), dvěma 
programovatelnými časovači, čítači a množstvím komunikačních periferií jako např. 
UART, který je využíván k programování mikroprocesoru, SPI, I2C apod. Blokové 
schéma mikroprocesoru JN5139 můžeme vidět na obr. 8. 
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Obr. 8 Blokové schéma mikroprocesoru JN5139 [Module JN5139, 2010] 

4.1.3 Vývoj aplikací pro moduly JN5139 

Pro vývoj aplikací do bezdrátových modulů lze využít dva druhy prostředí. 
Rozhraní příkazové řádky (CLI – Command Line Interface) a integrované vývojové 
prostředí (IDE - Integrated Development Environment). 

Integrované vývojové prostředí IDE - toto prostředí umožňuje vývoj aplikací  
v grafickém uživatelském prostředí integrující Jennic C knihovny obsahující C++ 
překladač (compiler) a sestavovací program (linker). Vývoj aplikačního kódu probíhá  
v kódových blocích programovaných v jazyce C++, viz obr. 9. 

 

Obr. 9 Integrované vývojové prostředí IDE 

Rozhraní příkazové řádky CLI - zde je možné vyvíjet aplikace za pomocí 
příkazové řádky v prostředí Cygwin, což je linuxový emulátor pro Windows. 

Protože vyvíjené programové kódy jsou poměrně rozsáhlé, bylo pro programování 
modulů vybráno prostředí IDE. Stejně jako v případě příkazové řádky musíme definovat, 
jaký protokol stack budeme využívat, pro jakou roli modulu (koordinátor, směrovač, 
koncové zařízení) a pro jaký modul (jeho typové označení) či vývojový kit aplikaci 
vyvíjíme. 
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4.1.4 Tvorba programovací desky pro moduly JN5139 

V případě, že používáme řídicí nebo senzorové desky, je programování JN5139 
modulů jednodušší, protože tyto desky mají hardwarové komponenty dovolující snadnější 
vývoj aplikací. Pokud ale chceme využívat bezdrátové moduly samostatně, je nutné 
vytvořit rozhraní, které nám umožní přístup na jeho hardware a také možnost 
programování. Pro tyto potřeby jsem vytvořil jednoduchý programátor a desku plošného 
spoje, která nám dovoluje přístup na A/D, D/A převodníky, GPIO (General Purpose 
Input/Output) - piny pro konfiguraci digitálních vstupů a výstupů určené pro sběrnici I2C, 
komparátory, aplikační čítače/časovače apod., viz obr. 10. 

Bezdrátový modul byl připájen formou SMD na vytvořené rozhraní, kde bylo 
potřeba zajistit napájecí napětí 3,3 V pomocí stabilizátoru LE33C a možnost přístupu na 
resetovací a programovací tlačítka. Vytvořená deska s modulem nám již umožňuje snadný 
přístup ke všem pinům modulu. 

 

Obr. 10 Schéma programátoru a připojení k modulu JN5139 

Stabilizátor dodává výstupní napětí 3,3 V potřebné k napájení pinů bezdrátového 
modulu. Pro připojení k PC je možné využít USB programovací kabel bez řízení toku dat. 
USB je na PC emulováno jako komunikační port COM s počátečním přiřazením čísla 
momentálně nevyužitého portu. Tlačítko SW1 Program slouží k programování modulu 
společně s resetovacím tlačítkem SW2 Reset. Stisknutím tlačítka SW1 Program  
a současným podržením tlačítka SW2 Reset dojde k uvedení modulu do programovacího 
režimu. Následně může být modul naprogramován binárním souborem. 

Vývoj aplikací pro bezdrátové moduly JN5139 je závislý na používaném síťovém 
protokolu. Na naší katedře ATŘ 352 se zabýváme bezdrátovými sítěmi, které jsou 
postaveny především na ZigBee stack vrstvě. V disertační práci se soustředím na odlišnou 
stack síťovou vrstvu s názvem JenNet. JenNet tvoří alternativu k ZigBee a odlišuje se 
mimo jiné i možnostmi síťové topologie. 
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5 Alternativní zdroj napájení pro komunikační systém 
standardu IEEE 802.15.4 
Napájení elektronických obvodů, které jsou mimo dosah elektrické napájecí sítě, 

je v současnosti poměrně složitý problém. V našem případě, pokud uvažujeme, že 
bezdrátová senzorová síť nebude omezena pouze na vnitřní prostory, jsme odkázáni na 
alternativní zdroje energie pro napájení inteligentních bezdrátových modulů. Pomineme-li 
čistě alternativní zdroje napájení, dodávající přímou energii do distribuční elektrické sítě, 
jsme odkázáni na kombinaci akumulátor – alternativní zdroj. Pro naše podmínky je jedinou 
možností volba sluneční energie. Aby bylo možné nabíjet akumulátor, potažmo napájet 
bezdrátový modul, je potřeba vytvořit panel osazený solárními články. Použité solární 
články jsou malých rozměrů (51,2 mm x 13 mm) a napětí, které je schopen dodat jeden 
článek, odpovídá 0,57 V při plném osvětlení článku. Jeden článek má definovaný zkratový 
proud 180 mA. Celý solární panel je složen z 10-ti sériově řazených článků dodávající 
napětí zhruba 5,7 V při plném osvětlení. 

5.1 Obvod pro nabíjení Li-ION akumulátoru ze solárního panelu 

Aby bylo možné použít Lithiový akumulátor, bylo nutné vyvinout spolehlivý 
obvod pro jeho nabíjení. Základní schéma navrženého obvodu je na obr. 11. 

 

Obr. 11 Schéma nabíjecího obvodu pro Li-ION akumulátor 

Obvod lze rozdělit do dvou funkčních celků. První část zastoupená prvky R1, R2, 
R3, R4, C1, C2, D2, D3 a U1 tvoří nábojovou pumpu, tedy obvod zvyšující vstupní napětí 
na prakticky dvojnásobek původní hodnoty. Druhá část je regulátor, který reguluje napětí 
na akumulátoru (kondenzátor C5 reprezentuje akumulátor), aby nepřekročilo definovanou 
mez. 

5.2 Snižující (BUCK) měnič napětí 

Pro správnou funkci bezdrátových modulů Jennic JN5139 je třeba stabilizované 
napětí o velikosti od 2,7 V do 3,6 V. Pro napájení bezdrátových modulů bylo tedy zvoleno 
napětí 3 V, viz [Jennic JN5139 module 2009]. Z Li-ION akumulátoru nabíjeného solárním 
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panelem přes vytvořenou nabíjecí část máme ovšem k dispozici napětí kolísající v rozmezí 
3 V, což je téměř vybitý stav a 4,2 V, což naznačuje plně nabitý akumulátor. Toto napětí je 
tedy třeba upravit. S určitými úpravami pro zvýšení účinnosti byl sestaven obvod měniče 
dle schématu, viz obr. 12. 

 

Obr. 12 Doporučené schéma zapojení pro obvod NCP3063 [NCP3063 2010] 

5.3 Funkční celek alternativního zdroje napájení pro 
bezdrátové moduly 

Po sestavení všech komponent alternativního zdroje napájení fungovalo vše na 
první pokus a jednotlivé části po jejich proměření vykazovaly požadovaná napětí. Snižující 
(BUCK) měnič napětí byl ještě na vstupu osazen přepínačem, který zapíná či vypíná 
samotný měnič, včetně připojeného bezdrátového modulu. Blokové schéma funkčního 
celku alternativního zdroje napájení pro bezdrátový modul je možné vidět na obr. 13, na 
obr. 14 pak celou realizovanou sestavu. 

 

Obr. 13 Blokové schéma funkčního celku alternativního zdroje napájení 

V případě akumulátorového napájení je potřeba vždy u bezdrátových modulů 
měřit hodnotu napětí na akumulátorech a tato hodnota by měla být odesílána jako jedna  
z měřených veličin. 

 

Obr. 14 Alternativní zdroj napájení pro bezdrátový modul ze strany solárního panelu a ze 
strany desek plošných spojů.
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6 JenNet protokol stack 
Protokol JenNet byl vyvinutý společností Jennic a poskytuje jednu ze základních 

vrstev pro tvorbu širokého spektra nejrůznějších aplikací. Je to alternativa k protokolu 
ZigBee. JenNet se snaží překonat omezení spojená s bezdrátovou komunikací, jako je např. 
vyšší spotřeba bezdrátových stanic, menší dosah, omezené pokrytí signálem, nebo třeba 
náchylnost uzlu na výpadek rádiového spojení apod. Staví na standardu IEEE 802.15.4, 
stejně jako ZigBee na definované fyzické a data linkové vrstvě, kde JenNet stejně jako 
ZigBee zvyšuje funkčnost a přidává určitou inteligenci do přenosu dat potažmo 
paketových rámců, ovšem s určitými rozdíly. 

6.1 Architektura a komponenty JenNet vrstvy 

Protože veškeré vytvořené aplikace, resp. programované bezdrátové sítě ATJenie 
a Jenie (budou popsány v dalších kapitolách) využívají JenNet síťovou vrstvu, je vhodné si 
ukázat, jak bude vypadat zjednodušený ISO/OSI model. Ten můžeme vidět na obr. 15.  
V této architektuře můžeme vidět také jakýsi mezičlánek s názvem Jenie, který je mezi 
síťovou vrstvou a aplikační vrstvou. Jedná se o softwarové rozhraní, které poskytuje 
mechanismy pro komunikaci mezi uživatelskou aplikací, JenNet protokolem stack  
a dalšími vrstvami jako je fyzická a data linková vrstva. 

 

Obr. 15 Architektura Jennic – JenNet síťová vrstva 

Rozhraní Jenie bude popsáno v kapitole 8. Fyzická a data linková vrstva je 
definována standardem IEEE 802.15.4 a je popsána v kapitole 2.1.5. JenNet vrstva řídí 
adresování a směrování zpráv, a tím vyvolává patřičné akce pro nižší MAC vrstvu. Její 
úlohy jsou: 
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- Spouštění sítě. 

- Přidávání a odstraňování modulů ze sítě. 

- Směrování zpráv do jejich cíle. 

- Aplikace bezpečnostního opatření pro odchozí data. 

Tato síťová vrstva spolupracuje se službami v aplikační vrstvě pomocí pojítka 
Jenie. 

6.2 Identifikace modulů v síti a identita sítě 

Každý modul v bezdrátové síti má svou specifickou MAC adresu. Jedná se o 64-
bitovou adresu, která identifikuje jednotlivý modul. Tato adresa modulu je přiřazována 
organizací IEEE a je unikátní na celém světě. Kromě této adresy existují i další 
identifikační znaky nejen samotného modulu, ale také celé komplexní sítě. Jedná se  
o síťové aplikační ID a PAN ID. Tyto hodnoty slouží k odlišení jiných sítí, které využívají 
pro přenos dat stejný prostor. 

Síťové aplikační ID je 32-bitová hodnota, která slouží v celém použití  
k identifikaci vytvořené Jennic sítě. Tato hodnota by měla být vždy odlišná od hodnoty 
sousedních sítí. Zpravidla se ponechává hodnota, která bývá přednastavena z výroby. 
Pokud by došlo ke kolizi s jinou sítí, je možné změnit tuto hodnotu tak, aby ID bylo opět 
unikátní. To lze také provést mechanismem, který náhodně změní hodnotu ID. Jako jistou 
poslední variantou je odposlouchávání okolního prostoru (ostatních Jennic sítí) a zjištění 
okolních používaných aplikačních ID. 

PAN ID (Personal Area Network ID) je 16-bitová hodnota, která je používaná 
nižšími vrstvami protokolu stack k identifikaci sítě. Tato hodnota musí být jedinečná. 
Hodnota může být nastavena samotným vývojářem jako pevná, nicméně lze zvolit  
i možnost dynamického přidělení. V tomto případě koordinátor naslouchá ostatním sítím  
a pokud PAN ID je unikátní (není použito pro jiné sítě) je tato hodnota nastavena. Pokud 
koordinátor nalezne okolní síť v jeho dosahu s daným PAN ID, zvyšuje jeho hodnotu do té 
doby, dokud nenalezne unikátní nevyužívanou hodnotu a tu přiřadí síti. Takže v konečném 
důsledku je počáteční hodnota PAN ID nastavena na libovolnou hodnotu a v případě kolize 
dynamicky změněna. 

6.3 Topologie JenNet sítí 

JenNet poskytuje možnost vytvářet rozsáhlé sítě ve dvou síťových topologiích. 
Jedná se o topologii hvězda a strom, viz obr. 16. Pro naše účely má větší význam stromová 
struktura s možností komunikace mezi jednotlivými uzly v síti. 
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Obr. 16 JenNet síťové topologie A) hvězda B) strom 

Cesta, jakou jsou zprávy směrovány z jednoho modulu ke druhému, je závislá na 
topologii sítě. 

6.4 Přenos dat v síti 

Normálním režimem bezdrátových modulů je odesílání a příjem dat od ostatních 
modulů. JenNet podporuje dvě metody, jak odesílat data z modulu do jiného modulu  
v závislosti na topologii sítě. 

 Použitím adresy cílového modulu. 

 Použitím adresy modulu, který představuje další hop (skok) pro síťovou 
komunikaci. Tedy následující modul, přes který bude komunikace 
probíhat, aniž by byl zrovna cílovým modulem. 

Pro každou síťovou formaci ale platí, že pakety jsou předávány v síti od modulu  
k modulu, dokud nedorazí ke svému cíli, což odpovídá popsané druhé variantě. V případě 
síťové topologie hvězda i strom se požívají obě adresy, ovšem u hvězdy je následující 
modul pro komunikaci (další hop) právě koordinátor. U topologie strom je následující hop 
adresa rodiče daného modulu a ten přepošle zprávu do dalšího modulu. V případě, že je 
tento modul již cílovou adresou, pak se k identifikaci použije adresa cílového modulu. 
Pokud není, pokračuje se tímto způsobem dále v síti. 

6.5 Struktura a typy datových rámců 

Jak již bylo naznačeno dříve, jednotlivé typy rámců určují, o jaký typ komunikace 
se v síti jedná. V této podkapitole si ukážeme složení a typy jednotlivých rámců. Standard 
IEEE 802.15.4 definuje čtyři typy rámcových struktur: 

 Beacon rámec (Beacon Frame). 

 Datový rámec (Data Frame). 

 Potvrzovací rámec (ACK Frame). 
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 MAC příkazový rámec (MAC Command Frame). 

Každý rámec se skládá z hlavičky rámce (MHR – MAC Header), obsahu 
přenášených dat (MAC payload) a MAC zakončení (MFR - MAC footer). Na obr. 17 
můžeme vidět struktury těchto rámců i s tím, jak vypadá rámec na fyzické vrstvě PHY. 

 

Obr. 17 Struktury přenášených rámců 

Nebudeme zde popisovat každý výše vyjmenovaný rámec, tedy k čemu slouží, 
více, viz [Farahani 2008]. MAC rámec má maximální délku 127 Byte rozděleného do 
hlavičky, obsahu dat a kontrolního součtu (FCS – Frame Check sequence), viz obr. 18. 

 

Obr. 18 Struktura MAC rámce s daty JenNet rámce 

JenNet rámec je přenášený jako obsah dat rámce IEEE 802.15.4. U těchto rámců 
se zaměřuji na obsah dat, protože ten je určen síťovou vrstvou JenNet a je pro funkci ve 
vytvořených senzorových sítích podstatný. 
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7 Služby a vazby mezi službami 
Službou označujeme v softwarové podpoře Jenie, potažmo síťové vrstvě JenNet, 

určitou schopnost bezdrátového modulu poskytovat nebo přijímat data. Tzn., že ze 
vzdáleného bezdrátového modulu se můžeme připojit k jinému modulu na vybranou službu 
a tuto službu využívat. Každá naprogramovaná funkce musí být uvedena jako služba  
a musí být v síti registrována pro možnost využívání jinými moduly, aby se mohly k této 
službě připojit. Jako příklad takové služby může být: 

 Senzor teploty. 

 Senzor osvětlení. 

 LCD displej. 

 Tlačítka. 

Každý modul pracující na síťové vrstvě JenNet může podporovat až 32 
samostatných služeb. Každá služba musí být v síti dostupná, aby ji mohly využívat ostatní 
moduly. Služba je identifikována ID číslem (1 až 32), kde reprezentace ID služby je dána 
bitovou pozicí v síťové nabídce služeb. Dvě služby musí společně korespondovat, aby 
mohly mezi sebou vzdáleně komunikovat. Ukázku kompatibilních vybraných služeb 
můžeme vidět na obr. 19. 

 

Obr. 19 Příklad propojení služeb mezi moduly 

Jedná se o propojení služeb poskytující ovládání světla, o spojení služeb 
přepínače, snímače osvětlení a ovladače světla (žárovky). Dva moduly využívají stejnou 
službu označenou jako službu 2 pro ovládání světla. Uživatel musí sám ve své aplikaci 
rozhodnout, které služby jsou kompatibilní a které je možné vzájemně mezi sebou propojit. 

Modul s přepínačem

Služba 2
Světlo

zapnuto/vypnuto

Služba 3
Snímač osvětlení

Služba 2
Světlo

zapnuto/vypnuto

Služba 1
Ovladač světla

Modul ovládající 
světlo

Modul s přepínačem 
a snímačem osvětlení

Podporovaná služba: 
0x00000006

Podporovaná služba: 
0x00000002

Podporovaná služba: 
0x00000001

Nabídka služby (profil služby): 
0x00000007

Bitově: …/00000111

bit 0: Ovladač světla
bit 1: Přepínač
Bit 2: Snímač osvětlení

Žárovka
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8 Rozhraní Jenie 
Jenie poskytuje rozhraní, které dovoluje komunikovat uživatelské aplikaci  

s JenNet síťovou vrstvou a potažmo pak s fyzickou a datově linkovou vrstvou IEEE 
802.15.4. Jenie funkce a příkazy slouží v aplikačním (uživatelském) kódu pro předávání 
instrukcí či dat směrem k nižší softwarové stack vrstvě modelu Jennic a k řízení  
a zpracování událostí, které přichází z nižší softwarové stack vrstvy. Tento softwarový 
mezičlánek je umístěn mezi aplikační vrstvou a síťovou vrstvou Jennic architektury, viz 
obr. 15. Tato funkční architektura pracuje na každém bezdrátovém modulu v síti  
a předáváním mezi jednotlivými vrstvami dochází ke komunikaci mezi uživatelskou 
aplikací a vysílačem/přijímačem. 

8.1 Hlavní funkce Jenie 

Jenie poskytuje funkce pro správu síťových úloh, přenos dat a systémových úloh. 
Mezi základní úlohy Jenie patří: 

Správa síťových úloh, které řídí: 

 Konfiguraci a inicializaci sítě. 

 Spouštění zařízení jako koordinátor, směrovač nebo koncové zařízení. 

 Zjišťují, zda koordinátor nebo směrovač přijímá žádosti o připojení dalších 
modulů. 

 Oznamují o službách modulu a vyhledávají služby vzdálených modulů. 

 Zavedení spojení mezi lokálními a vzdálenými službami modulu. 

 Řízení událostí protokolu stack. 

Řeší úlohy přenosu dat: 

 Odesílání dat do vzdáleného modulu nebo vysílání dat do všech 
směrovačů. 

 Odesílání dat do připojené služby na vzdáleném modulu. 

 Řízení stack datových událostí. 

Systémové úlohy se z větší části zabývají spánkovým režimem pro koncové 
stanice, ovládáním vysílání modulu a hardwarovými událostmi. Mezi tyto úlohy patří: 

 Nastavení a spouštení spánkového režimu koncové stanice. 

 Nastavení, spouštění a ukončení rádiového vysílače. 

 Ověřování, zda je modul v provozu. 

 Řízení hardwarových událostí. 
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9 Aplikace Jenie Net. a programované senzorové sítě 
Protože společnost Jennic nemá k dispozici žádný softwarový nástroj, který by 

uměl komunikovat s bezdrátovou senzorovou sítí, získávat data a vhodně je prezentovat  
a také z důvodů potřeby testování navržených sítí, jsem vytvořil aplikaci Jenie Net. Název 
Jenie Net. znamená Jenie Networks, neboli Jenie sítě, které byly vytvořeny na softwarové 
podpoře Jenie a JenNet protokolu stack. Aplikace Jenie Net. představuje softwarový 
nástroj vytvořený v systému SCADA/HMI, prostředí Control Web 5, který slouží pro 
konfiguraci bezdrátových modulů, ovládání modulů v síti, vizualizaci, možnosti řízení 
technologického procesu (teplovzdušného modelu) a také distribuci dat do sítě Internet. 

Seznam vlastností, které Jenie Net. nabízí pro monitorování a ovládání 
bezdrátových sítí: 

 Konfiguraci bezdrátových stanic pro síťovou funkci koordinátoru, 
směrovače nebo koncové stanice (inicializace modulu). 

 Sběr dat z připojených bezdrátových stanic. 

 Sledování připojování a odpojování bezdrátových stanic do sítě (stromová 
topologie sítí). 

 Měření veličin na dotaz nebo automatické měření veličin s nastavením 
frekvence vzorkování. 

 Ovládání všech periferií senzorových a řídicích desek (LED diod, LCD 
displeje, monitorování stavu tlačítek). 

 Měření veličin – měření teploty, relativní vlhkosti, osvětlení, napětí 
akumulátorů v případě akumulátorového napájení modulů. 

 Možnosti doplnění modulů o další typy snímačů  - Jenie Net. umožňuje 
zpracovat data ze všech A/D převodníků bezdrátových modulů. 

 Různé způsoby identifikace bezdrátových modulů v síti (pomocí MAC 
adresy, bitová identifikace). 

 Real-Time vykreslování měřených veličin. 

 Ukládání měřených dat. 

 Zpracování měřených dat (minimální, maximální hodnota, průměr  
z měřených dat, rozpětí, rozptyl apod.). 

 Úspora elektrické energie bezdrátových modulů - uvádění koncových 
stanic do režimu „sleep“ (spánkového režimu s různým nastavením –  
s držením paměti, bez držení paměti) s nastavením doby tohoto režimu. 

 Řeší vzdálené nastavení bezdrátových stanic a způsoby připojování  
k modulům (spojování služeb, tunelové spojení). 
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 Řízení technologického procesu, vizualizaci řízeného teplovzdušného 
modelu (byl vytvořen 3D model), bezdrátové nastavení parametrů 
regulátoru a regulačního procesu, volba typu regulátoru. 

Aplikace Jenie Net. je programována pro vizualizaci a ovládání dvou sítí, kde 
jedna je s pevným počtem připojených stanic a druhá je jako univerzální pro připojení 
velkého počtu stanic (plošně distribuovaná síť). Úvodní obrazovku aplikace Jenie Net. 
můžeme vidět na obr. 20. Zde je možné příslušným tlačítkem vybrat typ bezdrátové sítě, 
kterou chceme vizualizovat či ovládat, popř. volba možnosti inicializace modulu. 

 

Obr. 20 Úvodní obrazovka aplikace Jenie Net. 

V dalších kapitolách budu podrobněji rozebírat své vlastní vytvořené bezdrátové 
senzorové sítě a to nejen z pohledu bezdrátových modulů, ale také z pohledu aplikace 
Jenie Net. 

9.1 Síť ATJenie 

Tato síť byla vytvořena pro možnost ovládání bezdrátových modulů a jejich 
periferií pomocí AT příkazů. Síť má pevně definovanou strukturu, tedy počet bezdrátových 
stanic v topologii strom. Moduly byly programovány pro příjem AT příkazů od uživatele, 
který může bezdrátově nejen každou stanici konfigurovat (připojení do sítě, odpojení, 
spánkový režim apod.) přímo z koordinátoru sítě, ale může rovněž ovládat libovolné 
hardwarové prostředky na řídicích či senzorových deskách. Pro ovládání celé této navržené 
sítě má Jenie Net. aplikace záložku senzorová síť - ATJenie. Každá stanice v síti 
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(koordinátor, směrovač nebo koncová stanice) je programována individuálně, protože v síti 
zastává určitou funkci. 

Koordinátor a směrovače mají funkci tzv. FFD (Full Functional Device), neboli 
zařízení s plnými funkcemi a koncové stanice jsou ve funkci RFD (Reduced Functional 
Device), tedy jako zařízení s omezenými funkcemi. Schéma sítě a počet stanic, ze kterých 
se ATJenie skládá, můžeme vidět na obr. 21. 

 

Obr. 21 Ukázka topologie sítě ATJenie 

Hlavním rozdílem mezi vytvořenou sítí ATJenie a Jenie není jen v typu ovládání, 
ale tato síť má také uživatelskou aplikaci programovanou na straně PC v aplikaci Jenie 
Net. Odtud jsou odesílány příkazy pro konfiguraci bezdrátových modulů, připojování  
k ostatním modulům sítě apod. Na straně bezdrátového modulu je pak naprogramována 
aplikace, která je schopna odesílané příkazy přijímat a za pomocí příkazového analyzátoru 
je překládat do Jenie API funkcí, viz obr. 22, [Jenie API 2010]. 

 

Obr. 22 Připojení Jenie Net. Aplikace  - sítě ATJenie k aplikaci bezdrátového modulu 
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9.1.1 Inicializace a konfigurace bezdrátových modulů 

Jenie Net. aplikace má naprogramovány funkce, které umožňují inicializovat  
a konfigurovat bezdrátové moduly pro připojení do sítě s určitou funkcí, kterou pak v síti 
zastávají (koordinátor, směrovač, koncová stanice). Okno sloužící k inicializaci  
a konfiguraci modulů můžeme vidět na obr. 23 a v Jenie Net. jej najdeme pod záložkou 
(tlačítkem) Inicializace modulu, viz obr. 20. 

 

Obr. 23 Okno pro inicializaci a konfiguraci bezdrátových modulů 

V pravé části okna můžeme vybrat funkci, kterou bude modul v síti zastávat  
a tlačítkem OK dojde k potvrzení volby a následné konfiguraci modulu. Hodnoty jsou 
uloženy pro směrovač a koncovou stanici, aby při příštím zapnutí modulu či jeho resetu 
nemusel být opět inicializován. Koordinátor hodnoty uloženy nemá, protože musí být vždy 
připojen k PC a teprve po jeho inicializaci a konfiguraci síťových parametrů je založena 
bezdrátová síť a lze vstoupit do sítě ATJenie. 

9.1.2 Lokální a bezdrátové měření dat 

Velmi často se setkáváme s potřebou, kdy nechceme měřit a sbírat data 
bezdrátově z několika stanic současně, ale vystačíme si s jedním zařízením, které je 
schopné přenášet data přímo do PC (aplikace Jenie Net.) kabelově. V našem případě přes 
USB s emulací sériového COM portu. Pro tento případ síť ATJenie nabízí možnost 
lokálního měření pod záložkou ATJenie - local. Jedná se o měření veličin a ovládání 
hardwarových periferií na senzorové nebo řídicí desce s bezdrátovým modulem 
inicializovaným a konfigurovaným jako koordinátor sítě. V okně pro lokální měření lze 
provádět měření vybraných veličin jako teplota, relativní vlhkost, osvětlení a napětí 
napájecích akumulátorů na dotaz, což šetří výrazným způsobem kapacitu akumulátorů, 
nebo automaticky. 

Druhá možnost měření veličin a pro nás významnější, je měření veličin 
bezdrátové. Jedná se o záložku ATJenie - wireless, která nabízí měření vybraných veličin  
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v síťové topologii, která je uvedena na obr. 21. Síť je složena z pěti modulů včetně 
koordinátoru sítě. Jeden z modulů ve funkci koncové stanice je modul se solárním 
napájením popsaný v kapitole 5.3. Okno pro bezdrátové měření veličin můžeme vidět na 
obr. 24. 

 

Obr. 24 Okno pro bezdrátové měření veličin a ovládání modulů v síti - ATJenie - wireless 

Hlavním rozdílem od lokálního měření je možnost připojení na vzdálené moduly, 
což se provádí pomocí tunelového spojení. Jedná se o vytvoření komunikačního tunelu 
mezi zvolenými moduly, což ve skutečnosti znamená spojení registrovaných služeb. 

9.1.3 Identifikace modulů v síti 

Každý modul v bezdrátové síti je identifikován pomocí MAC adresy. Pokud  
v ATJenie síti používáme tunelové spojení, pak vznikne mezi koordinátorem a vzdáleným 
modulem vazba, u které již nemusí vzdálený modul odesílat s každými odchozími daty 
informaci o MAC adrese tohoto modulu. Jednalo by se o redundantní informaci.  

Proto byla vytvořena bitová identifikace. Tzn., že každý bezdrátový modul 
ATJenie sítě má přidáno do přenášených dat (do měřené veličiny) další bity, které tento 
modul identifikují. V programovém kódu mikroprocesoru bezdrátového modulu, který je 
32-bitový, jsme schopni operovat s daty do velikosti 4 Byte. Takže máme dost prostoru na 
to, abychom bitově identifikovali nejen modul, ale také jakou veličinu právě měříme. Na 
straně bezdrátového modulu je k měřené veličině přidána identifikace modulu  
a identifikace snímače součtem bitů. 
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Tab. 2 Identifikace bezdrátových modulů a měření 

Identifikace modulů 

Označení modulu Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 
Identifikace modulu - 
vyjádřeno dekadicky 

4096 8192 16384 32768 

Identifikace modulu -
vyjádřeno binárně 

00010000/ 
00000000 

00100000/ 
00000000 

01000000/ 
00000000 

10000000/ 
00000000 

Identifikace měřené veličiny (snímače) 

Typ měření či jiná akce 
Měření 
napětí 

akumulátorů 

Měření 
relativní 
vlhkosti 

Měření 
teploty 

Zjištění stavu 
tlačítek 

Dekadicky 65536 131072 262144 196608 

Binárně 
00000001/ 
00000000/ 
00000000 

00000010/ 
00000000/ 
00000000 

00000100/ 
00000000/ 
00000000 

00000011/ 
00000000/ 
00000000 

Z tabulky je vidět, že prvních 12 bitů zprava v identifikaci modulu a typu měření 
je vyhrazeno pro přenášenou hodnotu měřené veličiny (hodnotu z 12-bitového 
převodníku). Zbylé bity ve druhém Byte pak identifikují moduly v síti. Třetí Byte je 
vyhrazen pro identifikaci měřené veličiny a čtvrtý je nevyužitý. Na straně bezdrátového 
modulu se tedy hodnoty z tabulky binárně sečtou (resp. možné i dekadicky) tzn., sečte se 
hodnota identifikující modul, hodnota identifikující měřenou veličinu a nakonec ještě 
změřená hodnota veličiny (např. hodnota teploty). Na straně Jenie Net. aplikace se 
odeslána hodnota dekóduje za pomoci binárního násobení. 

9.1.4 Úprava a zpracování měřených dat 

Všechna přijatá data musí být upravena a vhodně převedena na správné fyzikální 
jednotky. Některé hodnoty jsou převedeny již bezdrátovým modulem a některé jsou 
upraveny přímo v aplikaci Jenie Net. Převod měřené teploty a relativní vlhkosti je podle 
vztahu z kapitoly 4.1.1. V aplikaci Jenie Net., síti ATJenie - wireless, máme k dispozici 
tlačítko pro zpracování dat, viz obr. 25. 

 

Obr. 25 Zpracování dat z bezdrátových modulů 
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9.2 Síť Jenie 

Tato síť byla vytvořena jako další varianta k síti ATJenie, nicméně z pohledu 
funkčnosti sítě tvoří spíše opak k síti ATJenie. Název této sítě vzniknul podle rozhraní 
Jenie API (Application Programming Interface), které síť využívá. Síť Jenie má sice 
stejnou síťovou topologii jako ATJenie, ale nevyužívá AT příkazů pro řízení sítě  
a hardwarových prostředků bezdrátových stanic. Navíc při její tvorbě bylo hlavním cílem 
vytvořit univerzální síť, která bude dovolovat připojit libovolný počet bezdrátových stanic. 
Tato síť a její prvky v síti jsou programovány pro tvorbu rozsáhlé sítě, pro připojení 
velkého počtu stanic, které jsou automaticky po jejich zapnutí její součástí. V síti lze 
adresovat až 65 535 stanic, ovšem skutečné testy hovoří spíše o počtu do 1000 stanic. 

U takovéhoto množství stanic již hovoříme o plošně distribuovaných sítích, které 
jsou řízeny jedním a to nejvyšším modulem v síti, koordinátorem. Topologii typu strom, 
sítě Jenie, můžeme vidět na obr. 26. 

 

Obr. 26 Stromová topologie univerzální sítě Jenie 

Moduly zde tvoří rozsáhlou stromovou strukturu až ke koordinátoru sítě. 
Jednotlivé tečky u koordinátoru a směrovačů naznačují, že k modulu je možné připojit 
další zařízení (směrovače nebo koncové stanice). Bezdrátové moduly mají 
naprogramovány algoritmy pro automatické zahájení měření veličin po aktivaci 
bezdrátového modulu a připojení do sítě.  

Vytvořenou softwarovou podporu pro rozsáhlou topologii strom sítě Jenie 
můžeme vidět na obr. 27. 



Aplikace Jenie Net. a programované senzorové sítě 32 

 

Obr. 27 Monitorovací a ovládací aplikace pro senzorovou síť Jenie 

9.2.1 Úspora elektrické energie bezdrátových modulů 

Koncové stanice náležící do sítě ATJenie nemají programovány algoritmy, které 
by automaticky modul uvedly do stavu se sníženou spotřebou. Tady musí být odeslán AT 
příkaz, který stanici do tohoto režimu uvede. Síť Jenie má naprogramovány velmi podobné 
algoritmy jako pro síť ATJenie s tím rozdílem, že spánkový režim se aktivuje vždy po 
vykonání dané akce, tedy v našem případě měření veličin. 

9.3 Distribuce dat do sítě Intranet/Internet 

Systém Control Web má k dispozici nástroj pro distribuci dat do prostředí sítě 
Intranet/Internet. Jedná se o nástroj s názvem httpd. Tento přístroj je plnohodnotným 
webovým serverem. Pro přístup na vytvořenou aplikaci Jenie Net. nám tedy postačí pouze 
webový prohlížeč. Velkou výhodou tohoto přístupu je, že aplikace Jenie Net. se tímto 
způsobem stává nezávislá na systémové platformě (Windows, Linux, Unix apod.). 
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10 Nasazení bezdrátové sítě pro řízení procesu 
V dnešní době v průmyslové praxi se stále častěji projevuje nutnost řídit různé 

typy soustav, ukládat, zpracovávat a dálkově přenášet množství dat z technologického 
procesu. Jednou z variant řízení a přenosu dat z procesu se jeví i možnost začlenění 
bezdrátové technologie, která je založena na standardu IEEE 802.15.4. 

Jako jedna z koncepcí pro nasazení bezdrátových technologií do řízeného procesu 
byla vybrána možnost přímého řízení, tedy bezdrátový modul obsahující algoritmus 
regulátoru přímo řídí technologický proces, viz obr. 28. 

 

Obr. 28 Řízení technologického procesu s bezdrátovým přenosem dat 

Tento způsob řízení je v praxi velmi často používaný, pouze průmyslový regulátor 
je zde nahrazen mikroprocesorem (bezdrátovým modulem) realizující číslicový regulátor. 
Ten přímo vypočítává velikost akčního zásahu na D/A převodníky (pro akční člen)  
z hodnot regulační odchylky. Bezdrátově jsou v každém kroku výpočtu odesílány 
informace o nastavené hodnotě akčního zásahu, velikosti regulované veličiny a časové 
značce. Tato data jsou zpracována na připojeném PC, na kterém běží vytvořená aplikace 
Jenie Net., podokno pro řízení TVM modelu Model_TVM_Jenie. 

10.1 Popis teplovzdušného modelu 

Jako náhrada technologického procesu byl jako jedním z možných systémů 
vybrán laboratorní model teplovzdušné soustavy. Model disponuje množstvím snímačů  
a je možné vytvořit několik regulačních úloh pro testování bezdrátových modulů. 
Podrobný popis modelu včetně obrázků, blokové schéma a způsob řízení pomocí jednotky 
CTRL a PC, viz [Smutný 2001] a [Škuta, Smutný 2005]. 

Model teplovzdušného obvodu je možné ovládat dvěma akčními členy, tj. 
zdrojem tepla – žárovka a hlavním ventilátorem. Výkon na žárovce je ovládán změnou 
analogového napětí na žárovce. Ovládání otáček hlavního ventilátoru je realizováno 
velikostí ovládacího napětí. 

Uvnitř tunelu teplovzdušného modelu jsou tyto typy snímačů: 

 Termistor T1 (NR 354 20 KU) umístěný na baňce žárovky. 



Nasazení bezdrátové sítě pro řízení procesu 34 

 Termistor T2 (NR 354 20 KU) umístěný 5 mm od baňky žárovky. 

 Termistor T3 (KTY81210) umístěný na baňce žárovky. 

 Objemový vrtulkový průtokoměr (VP) – jedná se o měřicí vrtulku  
s připojeným snímačem otáček. 

Stávající zapojení teplovzdušného modelu muselo být pro připojení bezdrátového 
modulu JN5139 upraveno, viz obr. 29. 

 

Obr. 29 Blokové schéma upraveného teplovzdušného modelu 

Jedná se především o odstranění jednotky CRTL v3, která byla použita ke 
komunikaci s PC. Bylo nutné vytvořit elektronický obvod pro úpravu vstupního  
a výstupního napětí bezdrátového modulu a elektronické jednotky modelu, viz obr. 30. 

 

Obr. 30 Schéma elektronického obvodu pro přizpůsobení napěťových vstupů a výstupů 
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10.2 Struktura a aplikace číslicových regulátorů 

Regulátor, i když je číslicový, bude řídit procesy, které jsou spojitého charakteru  
a proto je nutné využití A/D a D/A převodníků, které jsou rovněž součástí 
vstupně/výstupních obvodů mikroprocesoru JN5139. Důležitou součástí mikroprocesoru, 
potažmo regulátoru jsou časovací obvody, které jsou obvykle realizované pomocí přesného 
krystalem řízeného oscilátoru s proměnným děličem kmitočtu. Tímto lze vytvořit přesnou 
a stabilní časovou základnu, která zabezpečí v algoritmu číslicového řízení konstantní 
periodu vzorkování. 

Na obr. 31 můžeme vidět blokové schéma diskrétního regulačního obvodu, kde 
regulovaná soustava představuje spojitý systém v podobě teplovzdušného modelu. 
Regulátor představuje mikroprocesor (modul JN5139) s algoritmem PSD. 

 

Obr. 31 Blokové schéma diskrétního regulačního obvodu s mikroprocesorem JN5139 

Ještě než se dostaneme k syntéze a identifikaci regulované soustavy, představíme 
algoritmy použitých PSD regulátorů, které byly programovány do bezdrátového modulu  
a okno Model_TVM_Jenie jako součást Jenie Net. aplikace, sítě Jenie. 

10.3 Polohový algoritmus PSD regulátoru 

Polohový algoritmus regulátoru PSD vychází z náhrady integrálu algoritmu 
spojitého PID regulátoru zpětnou obdélníkovou metodou a z náhrady derivace pomocí 
zpětné diference 1. řádu, jak je popsáno v disertační práci. 

Algoritmus byl programován s filtrací derivační složky filtrem 1. řádu, což 
představuje náhradu spojité derivace derivačním členem se setrvačností 1. řádu 

, 
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D   (4)

kde fT  představuje časovou konstantu filtru [s]. 

Rovnici polohového PSD regulátoru s filtrací derivační složky pak můžeme 
vyjádřit jako 
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kde )(kTe f  vyjadřuje filtrovanou regulační odchylku v daném okamžiku  

a  Tke f )1(   filtrovanou regulační odchylku v předchozím kroku. Filtrovaná regulační 

odchylka )(kTe f  se vypočte jako 

  , )()1()1()( kTeaTkeakTe ff    (6)

což představuje diferenční rovnici diskrétního filtru 1. řádu, kde a  je koeficient 

filtrace. 

Algoritmus polohového PSD regulátoru je také programován na omezení sumace 
(růst integrační složky) a tedy odstranění wind-up efektu, způsobující nepříznivý růst 
hodnoty výstupní veličiny regulátoru nad její maximální hodnotu. Jedná se o následující 
programovanou podmínku: 

}

ek; =+ sumE          

}else{

sumE; = sumE          

{ 0))) <=(ek  & 0) <=((ukvyst  | 0)) >=(ek  & 2047) >=(((ukvyst  if

 

Po odstranění wind-up efektu je vypočítána hodnota akčního zásahu podle vztahu 
(5), což je programově vyjádřeno jako: 

ekfmin)); - (ekf * ta.u32q2(sSetTVMDa 

+ sumE) * ta.u32q1(sSetTVMDa + ek) * ta.u32q0(sSetTVMDa =uk 
 

kde u32q0, q1, q2 představují 32 bitové hodnoty struktury tsSetTVMData, které 
jsou uloženy ihned po příjmu dat bezdrátovým modulem z Jenie Net. aplikace, od 
koordinátoru sítě. 

10.4 Přírůstkový algoritmus PSD regulátoru 

Tento typ algoritmu má rekurentní charakter a v diskrétním časovém okamžiku 

kT  není určována okamžitá hodnota akční veličiny )(kTu , ale pouze její kladný či 

záporný přírůstek )(kTu  vůči hodnotě akční veličiny  Tku )1(   v předchozím 

diskrétním časovém okamžiku, tedy 

 . )1()()( TkukTukTu    (7)

Přírůstek akční veličiny lze přímo vyjádřit následovně 
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210 ,, qqq  jsou konstanty pro přírůstkový tvar algoritmu regulátoru a pro námi 

použitou zpětnou obdélníkovou náhradu integrálu se tyto konstanty vyjádří jako 
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U tohoto typu PSD regulátoru je tedy hodnota akčního zásahu )(kTu  funkcí 

současné regulační odchylky, předcházející regulační odchylky, předcházejícího akčního 
zásahu a před-předcházející regulační odchylky 

    . )2(),(,)1(),()( TkekTuTkekTefkTu    (10)

10.5 Algoritmus dvoupolohového regulátoru 

Jako další typ regulace, která byla implementována do bezdrátového modulu 
řídící teplovzdušný model, je regulace dvoupolohová. U dvoupolohové regulace 
regulovaná veličina kmitá kolem žádané hodnoty. Pokud nebudeme uvažovat možnost 
nastavení hystereze, pak regulátor pracuje tak, že pokud hodnota regulované veličiny 
poklesne pod žádanou hodnotu, akční veličina nabude určité pevné hodnoty, nejčastěji 

maxu  z hlediska rozsahu akční veličiny. Naopak pokud hodnota regulované veličiny 

překročí žádanou hodnotu, nabude akční veličina jiné pevné hodnoty minu , která bývá 

zpravidla nulová. 

Velikost hystereze je dána rozdílem hodnoty dh yyH  ; hy  a dy  jsou 

vypočteny v prostředí Control Web v aplikaci Jenie Net., okně pro řízení TVM modelu, 
kde uživatelem zadaná hodnota hystereze je přepočtena pro 12-bitový A/D převodník 
mikroprocesoru bezdrátového modulu: 

); 10 _card,Hysteresis str( = Hysteresis

); _realHysteresis round( = _cardHysteresis

  2); / rs[4])olParameteJenieContr * )(((4095/10 = _realHysteresis

 

JenieControlParameters[4] představuje pole s datovým typem real, do kterého je 
uložena uživatelem zadaná hodnota hystereze. 

10.6 Jenie Net. pro podporu řízení teplovzdušného modelu 

Aby bylo možné vzdáleně vizualizovat, ovládat a nastavovat parametry regulace 
bezdrátového modulu řídícího připojený teplovzdušný model, bylo vytvořeno v aplikaci 
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Jenie Net. další okno s názvem Model_TVM_Jenie, viz obr. 32. Toto okno je součástí sítě 
Jenie, která tvoří plošně distribuovanou síť bezdrátových stanic. 

 

Obr. 32 Okno pro vizualizaci, bezdrátové ovládání a nastavování parametrů pro řízení 
TVM 

Při výběru PSD regulace máme možnost nastavit výstupní kanál TVM (volba 
soustavy), žádanou hodnotu s přepočtem na stupně Celsia, velikost poruchy, ale také 
vzorkovací periodu a parametry pro PSD regulátor. Jeho zesílení, integrační a derivační 
časovou konstantu. Výpočet a převod vah regulátoru se provádí přímo v aplikaci Jenie Net. 
a do bezdrátového modulu se odesílají již upravené hodnoty, které bezdrátový modul 
nemusí dále zpracovávat, čímž šetří výpočetními operacemi. Na obr. 33 můžeme vidět 
celou sestavu řízení teplovzdušného modelu s vizualizací  procesních dat v Jenie Net. 
aplikaci. 
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Obr. 33 Celá sestava řízení teplovzdušného modelu 

Modul řídící TVM je ve funkci směrovače a je přímo bezdrátově spojen  
s koordinátorem sítě, což je ideální případ, protože nevznikají latence v přenosu při 
průchodu dat od zdroje k cíli přes další bezdrátové moduly (směrovače). 

10.7 Identifikace teplovzdušného modelu 

Pro syntézu regulačního obvodu s teplovzdušným modelem bylo potřeba provést 
identifikaci soustav modelu a pomocí aproximací změřených charakteristik získat 
odpovídající přenosy. Pro konkrétní teplovzdušný model (model č. 1) bylo potřeba dle 
navržené aplikace v prostředí Jenie Net. provést měření přechodové charakteristiky pro 
všechny 4 výstupy, tedy pro 3 typy termistorů a pro vrtulkový průtokoměr. Pro měření 
přechodové charakteristiky, prvních 3 výstupů teplovzdušné soustavy (termistorů) byla 
použita skoková změna o velikosti 7 V dodávaných elektronickou jednotkou na žárovku. 
Při měření přechodové charakteristiky pro výstup č. 4 (vrtulkový průtokoměr) se jedná  
o stejnou velikost skokové změny, ale na hlavní ventilátor. Měřilo se při periodě 
vzorkování 0,5 s pro soustavu termistorů a 0,1 s pro vrtulkový průtokoměr až do 
ustáleného stavu výstupní veličiny. 

Naměřené přechodové charakteristiky pro soustavy termistorů se aproximovaly 
proporcionálními soustavami se setrvačností 1. řádu. Pro soustavu vrtulkového 
průtokoměru pak aproximací pomocí metody dvou bodů odezvy, přenosem soustavou  
1. řádu s dopravním zpožděním. Ukážeme si identifikaci pouze pro výstup č. 1 – soustavy 
termistoru NR 354 20 KU. Identifikace ostatních soustav, viz disertační práce. 

Podrobný popis použitých metod aproximací přechodových charakteristik, viz 
[Noskievič 1999] a [Šulc, Vítečková 2004]. 
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10.7.1 Identifikace pro výstup č. 1 – soustavy termistoru NR 354 20 KU 
umístěného na baňce žárovky 

Z přechodové charakteristiky, viz obr. 34 můžeme vidět, že v měřeném čase 150 s 
nevykazuje soustava ustálený stav, a proto byl ustálený stav dopočten pomocí grafické 
konstrukce ustálené hodnoty. Metoda grafické konstrukce ustálené hodnoty, viz  
[Šulc, Vítečková 2004]. 

Pro identifikaci soustavy stanovíme časovou konstantu T1 pomocí tečny  

k přechodové charakteristice v počátku, nebo z hodnoty y63,0 resp. y95,0 . 

Identifikace s grafickou konstrukcí ustáleného stavu soustavy: 

Ustálené hodnoty vstupní veličiny, výstupní veličiny (s grafickou konstrukcí)  
a počáteční podmínka (stav) 

Vu  7 , Vy  3,7
 , Vy  16,00  , kde 


y  - skutečná ustálená hodnota výstupní veličiny (s počáteční podmínkou) 


0y  - počáteční podmínka (hodnota napětí odpovídající okolní teplotě) 

y  - vypočtená ustálená hodnota výstupní veličiny 

Výpočet ustálené hodnoty výstupní veličiny 

.  14,716,03,70 Vyyy  
   (11)

Zesílení K je určeno z poměru ustálených hodnot výstupu a vstupu 

. 02,1
7

14,7






u

y
K   (12)

Pro určení setrvačné časové konstanty T1 musíme určit čas, kdy dosáhneme 63% 
ustálené hodnoty přechodové charakteristiky, kde je potřeba počítat s počáteční podmínkou 
(okolní teplotou). 

.  6582,416,04982,4.63,0 063,0 Vyyy  


   (13)

.  88,25  88,25 163,0 sTst    (14)

Po dosazení dostáváme výsledný přenos soustavy 

. 
188,25

02,1
)(




s
sGS   (15)

Identifikace bez grafické konstrukce ustáleného stavu soustavy: 

Ustálené hodnoty vstupní veličiny, výstupní veličiny (s grafickou konstrukcí)  
a počáteční podmínka (stav) 

Vu  7 , Vy  15,7
 , Vy  16,00  . 
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Výpočet ustálené hodnoty výstupní veličiny 

.  99,616,015,70 Vyyy  
   (16)

Zesílení K je určeno z poměru ustálených hodnot výstupu a vstupu 

. 1
7

99,6






u

y
K   (17)

Pro určení setrvačné časové konstanty T1 musíme určit čas, kdy dosáhneme 63% 
ustálené hodnoty přechodové charakteristiky, kde je potřeba počítat s počáteční podmínkou 
(okolní teplotou). 

.  5637,416,04037,4.63,0 063,0 Vyyy  


   (18)

.  03,25  03,25 163,0 sTst    (19)

Po dosazení dostáváme výsledný přenos soustavy 

. 
103,25

00,1
)(




s
sGS   (20)

 Obr. 34 Srovnání aproximací soustavy s grafickou a bez grafické konstrukce ustálené 
hodnoty soustavy – termistor T1 

Pro zbylé soustavy termistorů byla identifikace rovněž provedena oběma 
metodami, s grafickou i bez grafické konstrukce ustálené hodnoty soustavy, ovšem pro 
syntézu regulačního obvodu a návrh parametrů regulátoru byl použit náhradní přenos 
získaný aproximací s grafickou konstrukcí ustálené hodnoty, která v náhradním přenosu 
lépe vystihuje dynamický charakter soustavy. 
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10.8 Syntéza regulačního obvodu s teplovzdušným modelem 

Pro získané náhradní přenosy je potřeba navrhnout vhodný typ regulátoru. 
Proporcionálně-integračně-derivační (PID) regulátory jsou bezkonkurenčně 
nejpoužívanějšími regulátory v průmyslu. V různých literaturách i ze samotné praxe je 
uváděno, že velká většina z nich využívá pouze proporcionální a integrační složku.  
V našem případě se jedná o tepelnou soustavu, proto bude požadována regulace bez 

překmitu, tedy 0  a syntéza regulačního obvodu, návrh parametrů regulátoru bude 

proveden metodou požadovaného modelu. Syntéza je aplikována pro každý náhradní 
přenos samostatně. Metoda požadovaného modelu a její princip, viz [Vítečková 1998]. 

10.8.1 Syntéza a výsledky regulačních procesů pro PS regulátor 

Vývojový diagram algoritmu pro výpočet akčního zásahu PS regulátoru je uveden 
v disertační práci. 

Syntéza regulačního obvodu pro soustavu termistor T1 – NR 354 20 KU na 
baňce žárovky: 

Pro přenos získaný v kapitole 10.7.1 (s grafickou konstrukcí ustálené hodnoty) 

navrhneme regulátor metodou požadovaného modelu. Časovou konstantu WT  volíme pro 

soustavu bez dopravního zpoždění s ohledem na omezení akční veličiny a maximální 

hodnotu zesílení na sTW  20 . Protože se jedná o číslicový regulátor, vzorkovací periodu 

volíme podle vztahu WTT 3,0 , tedy  sT  5,0 . 

 Přenosu 
188,25

02,1
)(




s
sGS  odpovídá diskrétní PS regulátor. 

 Výpočet provádíme pro vzorkovací periodu sT  5,0 a požadujeme 

regulaci bez překmitu 0 . 

 Vypočteme stavitelné parametry regulátoru 
Pk  a 

IT , tedy 

,  63,25
21 s
T

TTI  . 24,1
)2(

2








TTk

T
k

W

I
P   (21)

Na obr. 36 můžeme vidět průběh reálné regulace pomocí bezdrátového modulu, 
který je přímo napojen na teplovzdušný model s porovnáním simulovaných výsledků 
regulace. Simulační schéma regulačního obvodu s PS regulátorem můžeme vidět na  
obr. 35. 
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Obr. 35 Simulační schéma regulačního obvodu s PS regulátorem 

Parametry pro nastavení regulátoru jsou bezdrátově odesílány z koordinátoru sítě, 
který je připojen k PC, přes aplikaci Jenie Net. Protože se jedná o tepelnou soustavu  
a bohužel použitý model nedisponuje přímým výstupem z elektronické jednotky ve 
stupních Celsia, ale pouze výstupem ve voltech, musela být pro převod na stupně Celsia 
změřena statická charakteristika. Z rovnice regrese je možné provést příslušný přepočet. 

 

Obr. 36 Průběh reálné a simulované regulace pro soustavu T1 

Při reálné regulaci na obr. 36 je požadována teplota na baňce žárovky, která je 
snímaná termistorem T1 52,59 °C, což odpovídá dle statické charakteristiky napětí 6 V na 
výstupu elektronické jednotky. Akční zásah zde představuje velikost napětí dodávaného na 
žárovku. 

 

PS regulace pro soustavu T 1 - vystup 1
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11 Spojení senzorové sítě a sítě pro řízení 
technologického procesu 
Obě části řešení, senzorová síť i řídicí část využívají společnou základnovou 

stanici (koordinátora sítě), zakládající celou síť. Tato stanice vyhodnocuje data ze 
senzorové sítě i z technologického procesu. Podle příchozích dat, jejich velikosti payload, 
testuje koordinátor jejich hodnotu na 6 a 22 Byte. 

Po přijetí dat o velikosti 6 Byte dojde k jejich dekódování a uložení do struktury 
pro další zpracování. Jedná se o data ze senzorové sítě Jenie, kde obsah dat představuje 
informace o velikosti napětí napájecích akumulátorů, měřenou teplotu a relativní vlhkost. 
Identifikace jednotlivých modulů v síti je pomocí MAC adresy. Data přijatá  
z technologického procesu mají velikost 22 Byte a identifikace modulu řídícího 
teplovzdušný model je stejná jako u senzorové sítě, protože tento bezdrátový modul je 
součástí sítě Jenie. Spojení obou těchto částí řešení, senzorové sítě a řídicí části můžeme 
vidět na obr. 37. 

 

Obr. 37 Plošně distribuovaná senzorová síť Jenie ve spojení s řídicí částí 

Jenie Net. aplikace přepočte příchozí hodnoty z A/D a D/A převodníků na 
velikost odpovídajícího napětí a následně je vizualizuje a uloží. 

Celá síť je navržena pro optimalizaci elektrické energie v síti. Koncové stanice 
(End Devices) obsahují algoritmy pro snížení jejich spotřeby. Modul řídící technologický 
proces obsahuje algoritmy pro snížení spotřeby, nicméně nemůže být uveden do režimu 
„sleep“. Stejně je tomu i v případě směrovačů a koordinátoru, ke kterému je připojen. 
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12 Možnosti využití aplikace Jenie Net. a vytvořených 
senzorových sítí 
Sledování napětí jednotlivých uzlů rozlehlých fotovoltaických elektráren 

Jednou z možných aplikací je využití distribuovaných senzorových sítí pro 
monitorování jednotlivých uzlů fotovoltaických elektráren. Tato problematika byla 
nastíněna společností, která využívá solární panely jako zdroj příjmu. Hlavním zadáním 
byla potřeba monitorovat jednotlivé panely nebo skupinu solárních panelů a data odesílat 
do řídicího a centrálního místa. Odtud je obsluha schopna reagovat na problémy dodávky 
elektrické energie z panelů, které mohou být poškozeny. 

Navržená síť Jenie s topologií strom a vytvořená softwarová podpora Jenie Net. 
umožňuje přijímat data z bezdrátových modulů, které se stávají součástí jednotlivých uzlů 
solárních panelů. Na obr. 38 můžeme vidět, jak by mohlo vypadat rozložení modulů pro 
fotovoltaickou elektrárnu. 

 

Obr. 38 Ukázka možnosti rozložení bezdrátových modulů a připojení k Jenie Net. aplikaci 

Jako další oblasti, kde se vytvořená aplikace společně s navrženými sítěmi může 
výhodně uplatnit, jsou: 

 Meteorologická stanice – měření teploty, relativní vlhkosti, osvětlení. 

 Měření kvality vod. 

 Inteligentní dům – ovládání světel, regulace topení apod. 

 Možnosti využití k regulaci procesů, bezdrátová identifikace soustav. 

 Náhrada za RFID čtecí zařízení apod. 
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13 Měření dosahu bezdrátových Jennic stanic 
Dosah je možné zjistit pouze testováním na odesílání a přijímaní sekvence dat 

(určitého množství paketů) ve stanovených podmínkách. Testování bylo provedeno na  
2 modulech s označením JN5139-Z01-M02R1 s použitými 2 dBi všesměrovými anténami 
v prostředí zástavby, jejíž náčrtek lze vidět na obr. 39. První měření testuje dosah 
bezdrátových stanic bez přímé viditelnosti, zatímco druhý test je soustředěn na testování 
při jejich přímé viditelnosti. Zde se zaměřuji pouze na testování při přímé viditelnosti, další 
testy, viz disertační práce. 

 

Obr. 39 Náčrtek zástavby pro testování modulů s vyznačenými vzdálenostmi pro daná 
měření 

13.1 Měření úrovně signálu na vzdálenosti modulů 

Byl proveden test, kdy jedna stanice vysílá nepřetržitě signál. Přičemž střídu 
signálu, úroveň vysílacího výkonu a přenosovou frekvenci lze měnit. Druhá stanice signál 
přijímá. Oba moduly využívaly pro přenos kanál 11 a přenosovou frekvenci 2,405 GHz. 
Měřené prostředí bylo narušeno vysíláním Access Pointu (AP), který může způsobovat 
ovlivňování přenosu. Vysílací výkon modulu byl nastaven na maximum odpovídající  
+19 dBm. Naměřená úroveň signálu přijímací stanice se při udávané vstupní citlivosti 
přijímače -100 dBm pohybovala v zástavbě od -12 dBm do -70 dBm. Jedná se o závislost 
úrovně signálu přijímací stanice na vzdálenosti mezi dvěma bezdrátovými moduly po 
vzdálenostech 5 m, viz obr. 40. 

Při vzdálenosti 70 m byl naměřen pokles úrovně signálu bezdrátové stanice 
přijímající data -47 dBm. Zajímavé ovšem je, jak se úroveň signálu mění od vzdálenosti 
zhruba 30 m až do 70 m. Tento jev je možné přisoudit právě rušení z vysílajících AP, popř. 
odrazům signálu o okolní předměty apod. Bohužel přesnou příčinu nelze definovat, 
protože nemáme dostatečné vybavení pro přesné měření. 

Z obr. 40 a obr. 41 lze říci, že dosah bezdrátových Jennic modulů je při přímé 
viditelnosti stovky metrů a v zástavbě pro uvedené podmínky zhruba 25 m (uvedeno 
v disertační práci), kdy útlum signálu na přijímací straně ještě umožňuje přenos datových 
paketů bez výrazných ztrát. 
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Obr. 40 Úroveň signálu přijímací stanice při různých vzdálenostech od vysílače (při přímé 
viditelnosti modulů) 

13.2 Měření PER a LQI při přenosu dat 

Packet Error Rate (PER) vyjadřuje počet chybně přenesených datových paketů 
děleno počtem vyslaných paketů. LQI (Link Quality Indicator) vyjadřuje kvalitu linky 
(spojení) mezi moduly. Chybovost je zde vyjádřena v procentech a LQI jako bezrozměrné 
číslo nabývající hodnoty od 0 do 255. Naměřený výsledek úrovně PER a LQI zde vidět na 
obr. 41. 

 

Obr. 41 Vyjádření chybovosti a kvality spojení v přenosu dat v závislosti na vzdálenosti 
mezi moduly (při přímé viditelnosti modulů) 
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14 Napojení senzorové sítě na vysoce-dosahovou GSM 
síť 
Abychom mohli data přenášet na libovolnou vzdálenost, je nutné napojit 

bezdrátové senzorové sítě standardu IEEE 802.15.4 na vysoce-dosahové sítě. Typickou 
sítí, která je v dnešní době „neomezená“ svým dosahem je síť GSM. Přenos dat mezi 
vytvořenou Jenie sítí a sítí GSM je poněkud nestandardní, avšak i toto řešení má své 
opodstatnění. GSM automaty a moduly nenabízí takový rozsah vstupů a výstupů jako 
moduly standardu IEEE 802.15.4, navíc měření více veličin, popř. ovládání několika 
zařízení najednou vyžaduje větší počet těchto GSM modulů, které jsou cenově nákladnější 
než samotné Jennic moduly. 

14.1 Rozbor možností spojení Jenie sítě se sítí GSM 

Při sběru dat z více stanic je vhodnější volit lokální síť složenou z inteligentních 
modulů Jennic, které odesílají data do centrální stanice (koordinátoru sítě) a pro zajištění 
většího dosahu pak data předávat do nadřazené vysoce-dosahové sítě. 

Nabízí se několik možností jak spojit vytvořené bezdrátové senzorové sítě včetně 
řízeného procesu s GSM sítí. Jako hardwarové prostředky, se kterými mám jisté zkušenosti 
lze použít univerzální vývojovou desku od společnosti Siemens s názvem M2M Universal 
Motherboard 2.0 a moduly jako např. Siemens TC65, AC75 apod., viz obr. 42, 
[M2MArchitect 2010]. 

 

Obr. 42 Vývojová deska Universal Motherboard 2.0 a GSM modul XT 75 

Jako jedna z možností je využití sériového rozhraní pro spojení koordinátoru 
senzorové Jenie sítě přímo se základovou GSM deskou. Moduly Jennic mají k dispozici  
2 UART rozhraní, přičemž jedno může přenášet data do PC a druhé data odesílat přímo do 
GSM modulu vloženého do základové desky, viz obr. 43. 

Aby bylo možné spojit oba moduly, bylo nutné vytvořit převodník mezi 
napěťovými úrovněmi TTL 3,3 V a RS232. Základ převodníku tvoří stabilizátor napětí 5 V 
napájející obvod MAX232, jehož popis lze nalézt v datasheetu, viz [MAX232 Datasheet 
2010]. 



Napojení senzorové sítě na vysoce-dosahovou GSM síť 49 

 

Obr. 43 Koncepce připojení koordinátoru k GSM stanici přes sériové rozhraní 

14.2 Připojení bezdrátového modulu k mobilnímu telefonu 

Při rozboru možností spojení bezdrátových modulů na vysoce-dosahové sítě 
vznikla myšlenka připojit moduly JN5139 přímo k mobilnímu telefonu, viz obr. 44. Obě 
zařízení totiž používají pro komunikaci stejné napěťové úrovně TTL logiky, tedy pro 
hodnotu logické 0 max 0,8 V a pro logickou 1 min 2 V. 

 

Obr. 44 Připojení modulu JN5139 k mobilnímu telefonu Siemens C35 

Bezdrátový modul má naprogramovány funkce, které v případě překročení 
nastavených mezních stavů odesílají informaci přes mobilní telefon přímo k uživateli. 
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15 Závěr 
Disertační práce je zacílena na bezdrátový standard IEEE 802.15.4 a bezdrátové 

moduly Jennic s označením JN5139. Moduly se skládají z vlastního mikroprocesoru, 
vnitřní paměti, komunikačního rozhraní a rozhraní pro připojení externích periferií.  
K takovému bezdrátovému modulu je možné připojit snímače pro měření různých 
fyzikálních veličin, jako např. intenzity osvětlení, teploty, relativní vlhkosti, hluku, vibrací 
apod. Data ze snímačů lze získávat a následně přenášet dle síťové topologie přes určené 
stanice do základnových stanic k dalšímu vyhodnocení a zpracování. Modul může data 
vysílat v určitých časových intervalech samostatně nebo je v takových intervalech tázán. 
Tímto nemusí být moduly v síti neustále aktivní a v čase kdy nevysílají, jsou uvedeny do 
tzv. „sleep“ režimu, který velmi výrazným způsobem redukuje spotřebu bezdrátových 
stanic. V takovémto stavu jsou moduly schopny pracovat při akumulátorovém napájení až 
několik let. Zde se utváří myšlenka různých možností nabíjení akumulátoru. Jako velmi 
efektivní způsob napájení pro plošně distribuované bezdrátové sítě ve volném prostředí je 
využití slunečního záření. Modul vybavený vyrobeným solárním článkem s elektronikou, 
která umožňuje nabíjení akumulátoru a napájení modulu je téměř bezúdržbový a může 
pracovat několik let. V práci je tato alternativa napájení popsána společně s vytvořeným 
funkčním celkem od solárního článku až po samotný bezdrátový modul. 

Řízení technologických procesů je poněkud náročnější na odběr elektrické energie 
odvíjející se od požadavků na samotný proces. Pracovní výdrž z akumulátorového napájení 
se tak podstatně snižuje, ovšem i tak mají moduly velmi malý odběr elektrické energie, 
kterou potřebují pro svůj provoz, což je také velká výhoda standardu IEEE 802.15.4. 

Práce se dále zabývá tvorbou senzorových bezdrátových sítí využívající 
komunikační standard IEEE 802.15.4. Ovšem vytvořené aplikace jsou programovány na 
jiné síťové vrstvě a vyšších vrstvách ISO/OSI modelu, než na které jsme standardně zvyklí 
a které jsou definovány ZigBee Alliancí. Jedná se o síťovou vrstvu JenNet, resp. JenNet 
protokol stack, který se od ZigBee protokolu stack odlišuje v komunikaci mezi 
bezdrátovými moduly, ve způsobu programování a možnostech síťové topologie. V dalších 
kapitolách práce jsou nastíněny možné topologie bezdrátových sítí pro měření veličin 
pomocí připojených snímačů k senzorovým a řídicím deskám. Jedná se o plošné získávání 
dat z distribuovaných senzorových sítí. Byly navrženy a vytvořeny dva typy sítí s topologií 
strom. Obě sítě využívají zabezpečený přenos dat. První síť má předem definovanou 
topologii a počet bezdrátových stanic, ke kterým se můžeme připojit. Pro komunikaci se 
používá tunelové spojení, kterým je možné ovládat další bezdrátové moduly. Tímto 
způsobem pak můžeme pomocí AT příkazů vzdáleně ovládat periferie senzorových desek, 
ke kterým jsou bezdrátové moduly připojeny a měřit hodnoty veličin na dotaz či 
automaticky. Naproti tomu druhá senzorová síť je navržena jako univerzální a bezdrátové 
stanice se připojují automaticky po zapnutí ke svým rodičům až ke koordinátoru sítě, který 
je na vrcholu celé topologie. Sítě využívají časové i událostní měření dat. 
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Pro distribuované senzorové sítě se v dnešní době nacházejí monitorovací a řídicí 
aplikace teprve ve vývoji. Pro použitý typ bezdrátových modulů jsou zatím možnosti 
monitorování sítě a ovládání jednotlivých modulů velmi omezené či nepodporované. Proto 
byla naprogramována monitorovací a řídicí aplikace s názvem Jenie Net. Aplikace je 
vytvořena v systému SCADA/HMI, v prostředí Control Web 5. Jenie Net. obsahuje 
prostředí ATJenie pro komunikaci s programovanou předem definovanou bezdrátovou sítí, 
kde máme k dispozici lokální i bezdrátové měření veličin. Dovoluje síťové nastavení 
jednotlivých modulů pro plné (FFD) nebo omezené (RFD) funkce. Čili do funkce 
koordinátoru sítě, směrovače nebo koncové stanice. U druhého typu sítě nazvané Jenie, 
definované jako univerzální, nám Jenie Net. aplikace zobrazuje každou připojenou stanici 
do sítě, její identifikaci pomocí MAC adresy a měřené veličiny. Moduly po připojení 
automaticky odesílají měřené hodnoty s danou periodou vzorkování, kterou je možné 
nastavit. Koordinátor sítě vždy zakládá síť a je jakousi branou mezi celou sítí a PC 
potažmo programovanou aplikací Jenie Net. 

Součástí této druhé sítě Jenie jsou také moduly, které umožňují řízení 
technologického procesu. To přináší velký význam pro testování bezdrátové sítě na 
standardu 802.15.4 pro uplatnění v řízení procesů. V našem případě byl vybrán pro 
demonstraci technologického procesu teplovzdušný model, který disponuje množstvím 
regulačních úloh. Tedy libovolný modul v univerzální bezdrátové síti může tento proces 
řídit. Pro všechny soustavy modelu byla provedena identifikace a syntéza regulačního 
obvodu. Jenie Net. přijímá data z regulačního procesu, zpracovává je, ukládá a vizualizuje 
regulaci na vytvořeném 3D modelu. Nechybí také vzdálené nastavení parametrů 
regulátoru, který je do bezdrátového modulu naprogramován. Na výběr je nejen typ 
soustavy, kterou chceme regulovat, ale také volba typu regulace. 

Celá aplikace Jenie Net. je navíc zpřístupněna do prostředí Intranet/Internet, kde 
se aplikace stává nezávislá na systémové platformě. Uživatel nemusí mít instalován žádný 
software, postačí mu pro přístup k aplikaci pouze webový prohlížeč. Diskutovaným  
a dalším nezpracovaným tématem týkající se modulů Jennic a senzorových sítí je jejich 
dosah. Proto je v práci také testován dosah bezdrátových stanic, měření úrovně signálu  
v závislosti na vzdálenosti modulů s měřením PER a LQI při přenosu stanoveného 
množství dat. Testování probíhalo v obecně zarušeném prostředí a podává informaci  
o dosahu bezdrátových stanic. 

Tento „handicap“ týkající se dosahu senzorových sítí kompenzujeme vysoce-
dosahovými sítěmi GSM (GSM technologií a její službami). V této části byly otestovány 
bezdrátové GSM moduly od společnosti Siemens, včetně vytvořených hardwarových 
prostředků pro napojení těchto modulů na moduly Jennic JN5139. Jako další alternativa 
byla navržena a prakticky otestována možnost napojení Jennic modulů na mobilní telefon, 
který tvoří komunikační bránu mezi sítí GSM a vytvořenou sítí Jenie. Toto řešení 
umožňuje odesílat mezní stavy měřených veličin jako je teplota, relativní vlhkost či 
osvětlení formou SMS, upozornit voláním na telefonní číslo uživatele nebo je možné 
měřené hodnoty odesílat v určitých časových intervalech. 
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