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Anotace 

Tato práce se zabývá návrhem, realizací a testováním přenosu informace na krátké a 

střední vzdálenosti s pomocí WiFi technologie a nejnovějšího hardwaru na trhu. Realizace 

a testování bylo provedeno v bezdrátové síti poskytovatele připojení k Internetu, firmě 

ChotNet, kterou jsem založil v roce 2004. Síť byla v průběhu svého provozu několikrát 

modernizována tak, aby vystačovala přenosová kapacita a mohla konkurovat ostatním 

poskytovatelům. 

 

 

 

 

 

Annotation 

These thesis describes concept, implementation and testing broadcast of information to 

the short and middle distance with the usage of WiFi technology and the latest hardware in 

the marketplace. Realization and testing was executed in wireless network provider of 

connection to the Internet, the firm ChotNet, that was basen at year 2004. Network was in 

time during running modernized, so that have enough transfer speed and can be competed 

other providers. 
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ÚVOD 

V této diplomové práci se pokusím přiblížit řešení problému návrhu, testování a 

provozu bezdrátových sítí pro co největší množství přenesených dat. K realizaci budu chtít 

využít nejmodernější zařízení, které budou cenově dostupné a výkonově dostatečné. V roce 

2004 jsem založil firmu, která za pomocí bezdrátových technologií připojuje dodnes 

klienty k Internetu. V té době byly přenosové rychlosti maximálně v jednotkách megabitů 

za sekundu, kdežto dnes to jsou už desítky megabitů za sekundu. Při přenosech tak 

objemných dat je třeba klást důraz na kvalitu spojení, co nejnižší odezvy a nejvyšší 

přenosové kapacity.  Jelikož levné bezdrátové prvky fungují v bezlicenčním pásmu 2,4 

GHz a 5 GHz, nastává v poslední době problém se stále vznikajícími novými vysílači a 

čím dál méně volných frekvenčních pásem.  
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1  ROZBOR A MOŽNOSTI BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ 

Pojem WLAN pochází z anglické zkratky Wireless Local Area Network a často bývá 

zaměňován s označením Wi-Fi (Wireless Fidelity), která patří do skupiny bezdrátových sítí 

WLAN. U všech WLAN technologií se tedy pohybujeme v takzvaném „světě bez drátů“, 

kdy se kabely nahrazují bezdrátovými přenosy o potřebné propustnosti v závislosti na 

ceně. Každý z nás se již určitě setkal s těmito technologiemi, i když si to třeba hned 

neuvědomil. Dnes už i běžný mobilní telefon je vybaven možností bezdrátové komunikace 

s jinými zařízeními pomocí technologie blue tooth, ty dražší pak i pomocí wi-fi. Úvodem si 

předvedeme některé varianty bezdrátových komunikací. 

1.1 BLUETOOTH 

Bluetooth je bezdrátová technologie sloužící pro spojení mezi dvěmi nebo více 

zařízeními jako například počítač, mobilní telefon, PDA nebo handsfree sady. Samotná 

technologie Bluetooth je definovaná standardem IEEE 802.15.1. Spadá do kategorie 

osobních počítačových sítí, tzv. PAN (Personal Area Network). Bluetooth se vyskytuje v 

několika vývojových verzích, z nichž v současnosti nejvíce využívaná nese označení 1.2 a 

je implementována ve většině Bluetooth zařízení. 

Prozatím poslední verze, specifikace Bluetooth 2.0 EDR (Enhanced Data-Rate), 

zavádí novou modulační techniku pi/4-DQPSK a zvyšuje tak datovou propustnost na 

trojnásobnou hodnotu oproti Bluetooth 1.2 (2,1 Mb/s). Tímto se dosahuje daleko větší 

výdrže baterii, protože samotné navázání spojení a i přenos samotný probíhá v daleko 

kratší době než u starších verzí Bluetooth. 

Rozdělujeme do tříd následovně: 

• Class 1. - 100 metrů (maximální teoretický dosah) 

• Class 2. - 10 metrů 

• Class 3. - 1 metr 

Toto označení platí pro všechny vývojové řady (tj. 1.0 , 1.2 a 2.0) 
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Bluetooth pracuje v bezlicenčním ISM pásmu 2,4 GHz (stejném jako Wi-Fi). K 

přenosu využívá metody FHSS, kdy během jedné sekundy je provedeno 1600 skoků 

(přeladění) mezi 79 frekvencemi s rozestupem 1 MHz. Tento mechanismus má zvýšit 

odolnost spojení vůči rušení na stejné frekvenci. Je definováno několik výkonových úrovní 

(2,5 mW, 10 mW, 100 mW) s nimiž je umožněna komunikace do vzdálenosti cca 10 – 100 

m. Udávané hodnoty ovšem platí jen ve volném prostoru. Pokud jsou mezi komunikujícími 

zařízeními překážky (typicky například zdi), dosah rychle klesá. Většinou ovšem 

nedochází ke skokové ztrátě spojení, ale postupně se zvyšuje počet chybně přenesených 

paketů. 

 

Obr. 1 – a) buňka piconet s jednou řídicí a jednou řízenou jednotkou, b) buňka piconet s více 

řízenými jednotkami, c) buňka scatternet 

 

Bluetooth podporuje jak dvoubodovou, tak mnohabodovou komunikaci. Pokud je 

více stanic propojeno do ad hoc sítě, tzv. pikosítě (piconet), jedna rádiová stanice působí 

jako řídící (master) a může jednotlivě obsloužit až 7 podřízených (slave) zařízení. Všechna 

zařízení v pikosíti se synchronizují s taktem řídící stanice a se způsobem přeskakování 

mezi kmitočty. Specifikace dovoluje simultánně použít až 10 pikosítí na ploše o průměru 

10 metrů a tyto pikosítě dále sdružovat do tzv. „scatternets“ neboli „rozprostřených“ sítí. 

1.2 ZIGBEE 

ZigBee je jednoduchý bezdrátový komunikační standard, který umožňuje 

vzájemnou komunikaci mnoha zařízení na vzdálenost stovek metrů. Má nízké nároky na 

hardware a nízkou spotřebu elektrické energie, proto se používá v oblasti řízení budov, 

spotřební elektroniky a průmyslu, například v podobě bateriově napájených bezdrátových 

senzorů. 
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Standard IEEE 802.15.4 definuje fyzickou a linkovou vrstvu (MAC vrstvu) standardu 

ZigBee. Fyzická vrstva určuje způsob konkrétní fyzické bezdrátové komunikace, jíž bylo 

přiděleno několik radiových pásem : 

• pásmo ISM 2.4 GHz, 16 kanálů, přenosová rychlost 250 kb/s, definováno 

celosvětově 

• pásmo 915 MHz, 10 kanálů, přenosová rychlost 40kb/s, definováno pro americký 

kontinent 

• pásmo 868 MHz, 1 kanál, přenosová rychlost 20 kb/s, definováno pro Evropu 

 

Obr. 2 – Kompletní zařízení ZigBee včetně antény 

Pro přenos se datový signál moduluje metodou O-QPSK a vzduchem přenáší 

prostřednictvím DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), tedy něco podobného jako v 

případě technologie WIFI. Pro přístup na kanál se využívá metody CSMA/CA (Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Avoidance and optional time slotting).  

Metoda využívá tzv. Beacon Frame – rámec k synchronizaci zařízení v síti a je 

využíván hlavně při konfiguraci sítě v módu v němž umožňuje uvádění klientských 

zařízení do spánkových režimů s extrémně sníženou spotřebou. 
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Na základě časové synchronizace mezi centrální stanicí a koncovou stanicí dochází 

u uspané koncové stanice k probouzení ve vymezeném časovém intervalu, a poté jsou 

přeneseny veškeré potřebné informace. Interval synchronizačních sekvencí může být 

nastaven v rozmezí 15 ms až přibližně 15 minut. 

1.2.1 STRUKTURA PROTOKOLŮ ZIGBEE 

Struktura protokolů standardu ZigBee vidíme na obrázku č.3. Je zřejmé, že je 

navržena maximálně úsporně kvůli předpokládané implementaci do málo výkonných 

jednočipových 8bitových mikrokontrolérů s velmi omezenými paměťovými dispozicemi. 

Proto struktura  protokolů nezabere více než asi 30 kB v systémové paměti, a je tedy 

mnohonásobně úspornější než standard Bluetooth, který vyžaduje více něž 100 kB 

operační paměti. 

  

Obr. 3 – Architektura protokolové struktury ZigBee 

Nad vrstvami standardu IEEE 802.15.4 je ve vlastním standardu Zigbee definována 

síťová vrstva (NWK) a struktura pro aplikační vrstvu (APL). Síťová vrstva provádí 

připojování k síti a odpojování od ní, zabezpečení a směrování paketů. Dále zajišťuje 
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objevování zařízení v rámci jednoho přeskoku. U koordinátora sítě ZigBee je odpovědná 

za start sítě a přiřazování adres nově začleněným zařízením. 

Aplikační vrstva protokolu ZigBee se skládá z pomocné aplikační podvrstvy (APS), 

objektů ZigBee (ZDO) a uživatelských aplikačních objektů. Aplikační pomocná podvrstva 

udržuje párovací (binding) tabulky, které umožňují párování zařízení podle poskytovaných 

služeb a požadavků. Objekt ZigBee definuje roli zařízení v rámci sítě ZigBee (koordinátor, 

směrovač nebo koncové zařízení), zajišťuje objevování zařízení a vyhledávání 

poskytovaných služeb. 

Komunikace mezi zařízeními sítě se odvíjí od profilu ZigBee, což je souhrn 

vlastností možných zařízení a definicí typů a formátů zpráv mezi jednotlivými zařízeními 

tak, aby tvořily smysluplnou aplikaci. Profily ZigBee musí být jednoznačně určeny 

16bitovým identifikátorem, který vydává na základě žádosti společnost ZigBee Alliance. 

V rámci profilu ZigBee si pak tvůrce aplikace definuje deskriptory zařízení, identifikátory 

zpráv a poskytované služby.  

1.3 WI-FI 

Wi-Fi je dnes nejrozšířenějším standardem pro lokální bezdrátové sítě (WLAN, 

Wireless LAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cílem bylo zajišťovat 

vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální 

sítě LAN. Později začala být využívána pro rozsáhlejší připojení do sítě Internet, což se 

velice uchytilo v místech s nízkou hustotou zástavby, tedy především v menších obcích, 

kde je drátové připojení (dnes především ADSL) téměř nepoužitelné kvůli velkým ztrátám 

na vedení při dlouhých vzdálenostech od ústředny. Wi-fi bylo navrženo pro bezdrátové 

pokrytí firem, rodinných domků a zahrad, tedy pro komunikaci na vzdálenosti zhruba do 

50 metrů. Za použití vhodných směrových antén a přímé viditelnosti však bylo možné 

překonat i vzdálenosti nad 10 km. Přenosové rychlosti začínaly na 2Mb/s dnes končí u 

nejnovější normy až na teoretických 600Mb/s. Komunikace mohou probíhat jak 

na bezplatných frekvencích, tak i v licencovaném pásmu. V posledních třech letech se stal 

wi-fi přijímač součástí každého přenosného počítače a v současnosti se čím dál více 

objevuje i v mobilních telefonech. 

Wi-Fi jako prostředek pro připojení k Internetu je v porovnání s ostatními státy 

v naší republice nadměrně rozšířen, což bylo dáno především pomalým přechodem 
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vytáčených telefonních linek na ADSL a VDSL, a také jejich cenou. Jelikož před dobou 

modernizací telefonních ústředen začal stoupat zájem o vysokorychlostní Internet, vzniklo 

po celém území mnoho lokálních poskytovatelů těchto služeb, využívající právě Wi-Fi 

technologie. V současnosti začíná být trh s Internetem nasycen a dochází tedy především 

už pouze k navyšování rychlostí a modernizaci zařízení. 

1.3.1 STRUKTURA SÍTĚ 

Aby bylo možné vytvořit fungující spojení, existují k propojení dvě možnosti 

zapojení. 

1.3.1.1 Ad-hoc (WDS) 

První metodou je Ad-hoc síť, kdy se mohou propojit dva nebo více klientů na 

rovnocenné úrovni (peer to peer). 

  

Obr. 4 – Ukázka Ad-hoc propojení tří bezdrátových zařízení 

Všichni účastníci jsou nastaveni v režimu Access Point a pro jejich propojení je 

nutné znát MAC adresu protistrany a mít nastaveno shodné SSID a vysílací frekvenci. Tato 

funkce bývá nazývána také jako WDS a má využití především u větších sítí, kdy chceme 

pokrýt větší část území. Nevýhodou tohoto spojení je fakt, že pokud spojíme takto 2 

vysílače, propustnost sítě klesne o 1/8. 
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počet AP propustnost 

2 75,0% 

3 62,5% 

4 50,0% 

5 37,5% 

6 25,0% 

7 12,5% 

Tab. 1 – Závislost propustnosti sítě na počtu AP v režimu WDS. 

Z tabulky vidíme, že propojení AP do WDS není vhodné, pokud vyžadujeme velkou 

propustnost sítě. Většinou se proto používá spojení maximálně dvou vysílačů, kteří vysílají 

oba stejné SSID a klienti se pak mohou připojovat na kterýkoliv z nich. 

Oba vysílače v režimu WDS musí být jeden v dosahu druhého. Pokud je tato 

podmínka splněna, můžeme se s notebookem pohybovat v dosahu obou vysílačů, avšak 

v případě, že budeme stahovat větší soubor a dostaneme se z dosahu jednoho vysílače do 

druhého, dojde k přerušení stahování. WDS je však hlavně využíváno z důvodu úspory 

přijímacího zařízení, jak si ukážeme dále. 

1.3.1.2 Infrastrukturní sítě 

Tento způsob připojení je využíván více, než předchozí varianta, umožňuje totiž 

připojit více klientů bez snížení propustnosti, avšak při propojování jednotlivých sítí je 

potřebné buď kabelové, optické, nebo bezdrátové propojení, což vyžaduje další přijímač. 

 

Obr. 5 – Ukázka propojení vysílačů pomocí kabelu a notebooky bezdrátově 
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1.3.2 SSID 

Jak již bylo uvedeno, bezdrátová síť může být vybudována různými způsoby v 

závislosti na požadované funkci. Základním rozlišovacím znakem jednotlivých sítí je SSID 

(Service Set Identifier), což je řetězec až 32 ASCII znaků, kterými se sítě rozlišují. SSID 

identifikátor je v pravidelných intervalech vysílán jako broadcast, takže všichni potenciální 

klienti si mohou snadno zobrazit dostupné bezdrátové sítě, ke kterým je možné se připojit. 

Nejjednodušším způsobem, jak bezdrátovou síť zabezpečit nebo skrýt, je zamezit 

vysílání SSID. Připojující se klient pak musí SSID předem znát, jinak se nedokáže k druhé 

straně připojit. Protože je však SSID při připojování klienta přenášeno v čitelné podobě, 

lze ho snadno zachytit a skrytou síť odhalit. 

1.3.3 STANDARDY IEEE 802.11 

Standard  Pásmo 
Teoretická 
rychlost 

Reálná 
rychlost Fyzická vrstva 

 [GHz]  [Mb/s]  [Mb/s]   

původní IEEE 802.11 2,4 2 1 DSSS 

IEEE 802.11a 5 54 25 OFDM 

IEEE 802.11b 2,4 11 4 DSSS 

IEEE 802.11g 2,4 54 22 OFDM 

IEEE 802.11n 2,4 nebo 5,2 a 5,5  600 400 OFDM, MIMO 

Tab. 2 – Srovnání standardů wi-fi, jejich přenosových rychlostí a frekvencí. 

S postupným vývojem standardu IEEE 802.11 došlo časem k uvolnění pásma 5GHz 

pro bezdrátové spoje. Ještě předtím však byla v roce 2003 standardizována G varianta, kde 

dochází ke slučování vždy tří kanálů, což zákonitě vytlačuje kanály v B variantě i když to 

ve skutečnosti vypadá, že na daném kanále nevysílá žádný vysílač. V dnešní době mezi 

bezlicenční pásma patří v naší republice následující frekvence. Pro pásmo 2,4GHz je 

k dispozici 13 kanálů o šířce 5MHz a pro pásmo 5GHz pak celkem 23 kanálů o šířce 

20MHz. Pokud bychom odečetli 11 kanálů v rozsahu od 5160 do 5360MHz, které nelze 

provozovat v otevřených prostorách, zůstane nám pouze 12 kanálů pro venkovní provoz. 
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IEEE 802.11b/g  IEEE 802.11a 

Frekvence [MHz] Kanál  Frekvence [MHz] Kanál 

2412 1  5160 32 

2417 2  5180 36 

2422 3  5200 40 

2427 4  5220 44 

2432 5  5240 48 

2437 6  5260 52 

2442 7  5280 56 

2447 8  5300 60 

2452 9  5320 64 

2457 10  5340 68 

2462 11  5480 96 

2467 12  5500 100 

2472 13  5520 104 

   5540 108 

   5560 112 

   5580 116 

   5600 120 

   5620 124 

   5640 128 

   5660 132 

   5680 136 

   5700 140 

   5720 144 

Tab. 3 – Přehled.přiřazených kanálů k jednotlivým frekvencím 

Povolené vysílací výkony jsou pro jednotlivé frekvence následující: 
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Frekvence [MHz] Vyzářený výkon Další podmínky 

2400,0-2483,5 100 mW e.i.r.p.  

5150-5250 200 mW střední e.i.r.p. pouze uvnitř budovy 

5250-5350 200 mW střední e.i.r.p. pouze uvnitř budovy 

5470-5725 

1000 mW střední e.i.r.p. pro 20MHz 

(50mW pro 1MHz) 

pro 40MHz to je až 2000mW  

5725-5825 25mW e.i.r.p.  

Tab. 4 – Přehled.vyzařovacích výkonů pro frekvenční pásma v evropě 

 

 

Obr. 6 – Rozdělení frekvenčních pásem ve světě s přidělením povolených vysílacích výkonů 

Střední ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) je výkon po dobu vysílání, 

který odpovídá nejvyššímu výkonu, pokud je použita regulace výkonu. 

 

1.3.4 DODATKY K IEEE 802.11 STANDARDU 

• IEEE 802.11 - Původní standard pro 1 a 2 Mb/s  s frekvencí 2.4 GHz (1999) 



Diplomová práce – Inteligentní bezdrátové komunikační subsystémy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠB-TUO - KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ 22 

• IEEE 802.11a - 54 Mb/s, 5 GHz standard (1999, produkty od 2001) 

• IEEE 802.11b - Vylepšení 802.11 s podporou 5.5 a 11 Mb/s (1999) 

• IEEE 802.11c - Bezdrátové přemostění (bridge); obsaženo v IEEE 802.1D 

standardu (2001) 

• IEEE 802.11d - Mezinárodní roamingový dodatek (2001) 

• IEEE 802.11e - Vylepšení QoS, včetně dlouhých (burst) paketů (2005) 

• IEEE 802.11F - Komunikace mezi bezdrátovými přístupovými body (2003) - 

Stažen v březnu 2006. 

• IEEE 802.11g - 54 Mb/s, 2.4 GHz standard (zpětně kompatibilní s 802.11b) (2003) 

• IEEE 802.11h - Správa spektra 802.11a (5 GHz) pro Evropu (2004) 

• IEEE 802.11i - Vylepšený autentifikační a šifrovací algoritmus (WPA2) (2004) 

• IEEE 802.11j - Dodatek pro Japonsko; nové frekvenční pásma pro multimedia 

(2004) 

• IEEE 802.11k - Vylepšení správy rádio zdrojů pro vysoké frekvence. (Navazuje na 

IEEE 802.11j) 

• IEEE 802.11l - (rezervováno a nebude použito) 

• IEEE 802.11m - Správa standardu: přenosové metody a drobné úpravy. 

• IEEE 802.11n - Vylepšení pro vyšší datovou propustnost 

• IEEE 802.11o - (rezervováno a nebude použito) 

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

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

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

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



Diplomová práce – Inteligentní bezdrátové komunikační subsystémy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠB-TUO - KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ 23 

• IEEE 802.11T - Předpověď bezdrávového výkonu - testovací metody 

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

sítěmi) 

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

připojení) 

• IEEE 802.11w - Chráněné servisní rámce 

• IEEE 802.11x - (rezervováno a nebude použito) 

• IEEE 802.11y - Pro frekvenční pásmo 3650 - 3700 MHz (veřejné pásmo v USA) 

1.3.5 ZABEZPEČENÍ WI-FI SÍTÍ 

Z principu šíření elektromagnetických vln vyplývá, že se mohou šířit i přes různé 

objekty. Proto nastává problém, který mnoho z uživatelů využívajících wi-fi bere na 

lehkou váhu, a nemají síť zabezpečenou žádným z možných řešení. Pak už není žádný 

problém pro kohokoliv v dosahu sítě, se připojit a využívat získaná data pro vlastní 

potřebu. Za použití silných směrových antén se dokáže připojit nezvaný host klidně i ze 

vzdálenosti několika kilometrů. Různé typy zabezpečení se vyvíjely postupně a proto starší 

zařízení poskytují jen omezené nebo žádné možnosti zabezpečení bezdrátové sítě. Právě 

kvůli starším zařízením jsou bezdrátové sítě někdy zabezpečeny jen málo. V takových 

případech je vhodné použít zabezpečení na vyšší síťové vrstvě, například virtuální privátní 

síť. 

1.3.5.1 Skryté SSID 

První nejjednodušší zabezpečení využívá faktu, že pokud útočník nebude znát 

název SSID, nebude schopen se k němu připojit. Klienti síť nezobrazí v seznamu 

dostupných bezdrátových sítí, protože nepřijímají broadcasty s SSID. Při připojování 

klienta k přípojnému bodu však SSID už je přenášeno v otevřené podobě a lze ho tak 

snadno zachytit. Při zachytávání SSID při asociaci klienta s přípojným bodem se používá i 

provokací, kdy útočník do bezdrátové sítě vysílá rámce, které přinutí klienty, aby se znovu 

asociovali. Proto tato varianta nebývá považována za zabezpečení a u některých AP tato 

funkce ani nebývá podporována. 
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1.3.5.2 Filtrace MAC adres 

U této varianty zabezpečení se počítá s tím, že každé zařízení na celém světě má 

jedinečnou adresu přidělenou z výroby. Proto se mnohem častěji můžeme setkat u vysílačů 

s povolenými a nebo zakázanými MAC adresami. Na AP pak je tabulka MAC adres, se 

kterými bude vysílač komunikovat, pro útočníka však není nic snazšího, než svou MAC 

adresu naklonovat na takovou, která se k vysílači připojí. 

1.3.5.3 Autentizace IEEE 802.1X 

Přístupový bod vyžaduje autentizaci pomocí protokolu IEEE 802.1X. Pro ověření je 

používán na straně klienta program, který nazýváme prosebník (suplikant), kterému 

přístupový bod zprostředkuje komunikaci s třetí stranou, která ověření provede (například 

RADIUS server). Za pomoci 802.1X lze odstranit nedostatky zabezpečení pomocí WEP 

klíčů. 

1.3.5.4 WEP šifrování 

Šifrování komunikace se provádí pomocí statických WEP klíčů (Wired Equivalent 

Privacy) symetrické šifry, které jsou ručně nastaveny na vysílači i všech přijímačích. WEP 

používá proudovou šifrovací metodu RC4 pro utajení informaci a pro ověření jejich 

správnosti používá metodu CRC-32 kontrolního součtu. Takzvaný 64bitový WEP používá 

40bitový klíč, ke kterému je připojen 24bitový inicializační vektor a dohromady tak tvoří 

64bitový RC4 klíč. 128bitový WEP používá 104 bitový klíč, ke kterému je připojen 

24bitový inicializační vektor a dohromady tak tvoří 128bitový RC4 klíč. Někteří výrobci 

bezdrátových zařízení poskytují i 256bitový WEP, ten však u mnoha jiných zařízeních není 

podporován. Díky nedostatkům v protokolu lze zachycením specifických rámců a jejich 

analýzou klíč relativně snadno získat. Pro získání klíčů existují specializované programy. 

Proto se dnes ve větší míře používají spíše WPA nebo WPA2. 

1.3.5.5 WPA šifrování 

WPA (Wi-Fi Protected Access) je nástupcem WEP šifrování. Kvůli zpětné 

kompatibilitě využívá WPA WEP klíče, které jsou ale dynamicky bezpečným způsobem 

měněny. K tomu slouží speciální doprovodný program, který nazýváme prosebník 

(suplikant). Z tohoto důvodu je možné i starší zařízení WPA vybavit. Pokud však budeme 

chtít používat síť Ad-hoc, WPA v něm nelze použít. WPA implementuje velkou část 

standardu IEEE 802.11i, vznikl jako dočasná náhrada WEP do doby, než bude dokončena 
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specifikace 802.11i. WPA je navržen tak, aby pracoval se všemi Wi-Fi síťovými kartami, 

ale nemusí fungovat na nejstarší generaci přístupových bodů.  

Autentizace přístupu do WPA sítě je prováděno pomocí PSK (Pre-Shared Key – 

obě strany používají stejnou dostatečně dlouhou heslovou frázi) nebo RADIUS server 

(ověřování přihlašovacím jménem a heslem). Data jsou zašifrována pomocí proudové 

šifrovací metody RC4 se 128bitovým klíčem a 48bitovým inicializačním vektorem (IV). 

Zásadní vylepšení oproti WEP zabezpečení spočívá v použití TKIP (Temporal Key 

Integrity Protocol), což je protokol dynamicky měnící klíče. Společně s mnohem delšími 

inicializačními vektory tak odolává útokům, jimiž je napadán WEP. 

Kromě autentizace a šifrování WPA také vylepšuje kontrolu správnosti dat, tedy 

integritu. WEP používá metodu cyklického kontrolního součtu CRC-32, která je sama o 

sobě málo bezpečná, protože je možné pozměnit zprávu a kontrolní součet bez znalosti 

WEP klíče. WPA používá bezpečnější MAC (Message Authentication Code, česky 

autentizační kód zprávy), zde nazvanou MIC (Message Integrity Code, česky kód integrity 

pro zprávy), konkrétně algoritmus nazvaný Michael. MIC metoda použitá v WPA zahrnuje 

počítadlo rámců, které chrání před útoky snažícími se zopakovat předchozí 

odposlouchanou komunikaci. 

Díky prodloužení klíčů a inicializačních vektorů, snížení počtu zaslaných paketů s 

příbuznými klíči a systému ověřujícímu zprávy je těžké WPA prolomit. Algoritmus 

Michael představuje to nejsilnější, co mohli autoři WPA použít při zachování kompatibility 

se staršími síťovými kartami. Díky nevyhnutelné slabosti algoritmu Michael obsahuje 

WPA speciální ochranný mechanismus, který detekuje pokus o prolomení TKIP a dočasně 

blokuje komunikaci s útočníkem. 

1.3.5.6 WPA2 šifrování 

WPA2 implementuje povinné prvky IEEE 802.11i. Konkrétně přidává k TKIP a 

algoritmu Michael nový algoritmus CCMP - "Counter Mode with Cipher Block Chaining 

Message Authentication Code Protocol" založený na AES, který je považován za zcela 

bezpečný. Od 13. března 2006 je certifikace WPA2 povinná pro všechna nová zařízení, jež 

chtějí být certifikována jako Wi-Fi. 
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1.4 WIMAX 

WiMax je také technologií 3G a v dnešní době je považována za stále se vyvíjející 

bezdrátovou technologii. 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 

chápanému jako standard pro vnitřní sítě. 

První verze standardu byla publikována v roce 2002 pod normou číslo 802.16 a 

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

pro frekvenční pásma 10-66 GHz. V dubnu 2003 byla publikovaná další verze standardu 

pod označením 802.16a. Ta definuje frekvence v rozsahu 2-11 GHz, tedy jak licencované, 

tak bezlicenční frekvence. Dosah dle této specifikace je 40-70 km a zatímco u původního 

standardu 802.16 byla přenosová rychlost až 134 Mb/s, v případě 802.16a klesá zhruba na 

polovinu, tedy 70 Mb/s. Přesunem do nižšího frekvenčního pásma a využitím OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, česky ortogonální multiplex s kmitočtovým 

dělením) pracuje 802.16a v režimu NLOS, tedy nevyžaduje přímou viditelnost mezi 

základnovou stanicí a klientským adaptérem. Novinkou je také podpora samoorganizující 

se topologie, tedy „mesh“ architektury. V současnosti se kromě jiného uvažuje o začlenění 

technologie WiMAX do standardu mobilní sítě 4.Generace a jako přenosového prostředku 

pro technologii HSPA. 

Důležitou vlastností všech standardů 802.16 je skutečnost, že definuje vrstvu MAC 

podporující více specifikací fyzických vrstev (PHY). Díky tomu mohou výrobci zařízení 

přizpůsobovat své výrobky a vybavovat je přidanými funkcemi a přidanou hodnotou, aniž 

by se tyto výrobky stávaly nekompatibilními s výrobky jiných výrobců. Totéž samozřejmě 

přispívá k možnosti přizpůsobit techniku pro práci v konkrétním frekvenčním spektru. 

Výrobcům to umožní odlišit se a vyhnout se komodizaci produktů, jaká postihla WiFi 

zařízení, kde je velmi obtížné odlišit se při zachování kompatibility s jinými produkty WiFi 

sítí.  
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1.5 SROVNÁNÍ  STANDARDŮ DNEŠKA A BUDOUCNOSTI 

Standart Skupina Primární použití Použité technologie Downlink 
(Mb/s) 

Uplink 
(Mb/s) Poznámka 

LTE UMTS/4GSM Obecně 4G 
OFDMA/MIMO/ 

/SC-FDMA 
326,400 86,400   

802.15.4 ZigBee 
Bezdrátový 

přenos 
naměřených dat 

O-QPSK, CSMA-CA 0,25 0,25 
Výdrž baterií 
až několik let 

802.16 WiMAX 
Bezdrátový 

internet 
MIMO-SOFDMA 134,000 134,000   

Flash-
OFDM Flash-OFDM 

Bezdrátový 
internet v pohybu 

do 350km/h 
Flash-OFDM 10,600 3,600 

vzdálenost 
do 30km 

Flash-
OFDM Flash-OFDM 

Bezdrátový 
internet v pohybu 

do 350km/h 
Flash-OFDM 15,900 5,400 

rozšířená 
vzdálenost 
do 55km 

HIPERMA
N HIPERMAN 

Bezdrátový 
internet 

OFDM 56,900 56,900   

Wi-Fi 
(802.11n) Wi-Fi 

Bezdrátový 
internet 

OFDM/MIMO/CDMA 600,000 600,000 
vzdálenost 

do 3km 

iBurst iBurst 802.20 
Bezdrátový 

internet 
HC-SDMA/TDD/MIMO 64,000 64,000 

vzdálenost 

3-12km 

EDGE 
Evolution GSM 

Bezdrátový 
internet 

TDMA/FDD 1,900 0,900 
3GPP 

Release 7 

UMTS W-
CDMA 

HSDPA+H
SUPA 

HSPA+ 

UMTS/3GSM Obecně 3G 
CDMA/FDD 

 
CDMA/FDD/MIMO 

0,384 
14,400 
42,000 

0,384 
5,760 
11,500 

  

UMTS-TDD UMTS/3GSM 
Bezdrátový 

internet 
CDMA/TDD 16,000 16,000   

1xRTT CDMA2000 Mobilní telefony CDMA 0,144 0,144   

EV-DO 1x 
Rev.0 

EV-DO 1x 
Rev.A 
EV-DO 
Rev.B 

CDMA2000 
Bezdrátový 

internet 
CDMA/FDD 

2,450 
3,100 

N x 4,900 

0,150 
1,800 
N x 

1,800 

Rev.B: N je 
počet 

využitých 
kanálů 
o šířce 

1,25MHz 

Tab. 5: Porovnání přístupových metod bezdrátového a mobilního internetu 

 

 



Diplomová práce – Inteligentní bezdrátové komunikační subsystémy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠB-TUO - KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ 28 

 
teoretická 
rychlost vzdálenost spotřeba šířka pásma frekvenční pásma 

BlueTooth 2,1 Mb/s 100 m desítky mW 1 MHz 2,4 GHz 

ZigBee 250 kb/s 500 m desítky mW 5 MHz 0,9 a 2,4 GHz 

Wi-Fi 802.11abgn 54 Mb/s 10 km jednotky W 5 až 20 MHz 2,4 a 5,5 GHz 

WiMax 134 Mb/s 50 km desítky W 1,25 až 20 MHz 2,4;5,5 a 10,5GHz 

Tab. 6: Porovnání přístupových metod bezdrátového a mobilního internetu 

Všechny uvedené rychlosti v tabulkách jsou maximální teoretické a mohou být 

ovlivněny hodně faktory, mezi které patří především použití kvalitních antén, vzdáleností 

od vysílačů, rychlost pohybu přijímací jednotky (například ve vlaku, automobilu, letadle). 

Jelikož je někdy pásmo sdílené více klienty, přenosová rychlost se pak dělí mezi ně. 

1.5.1 CENOVÉ SROVNÁNÍ 

K nejlevnějším standardům patří technologie BlueTooth a ZigBee, kdy se jejich 

cena pohybuje řádově od desítek až stovek Kč, Wi-Fi pak od 500 Kč a WiMax od tisíců 

Kč. Cena se odvíjí především od použitých antén a možností technologie kombinovat více 

kanálů dohromady a tím navyšovat přenosové rychlosti. 

1.5.2 SROVNÁNÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ 

Použití jednotlivých standardů ovlivňuje především jejich dosah a prostupnost přes 

překážky. 

 použití 

BlueTooth mobilní zařízení, přenos menších souborů na krátké vzdálenosti za přímé 
viditelnosti 

ZigBee automatizace, přenos měřených dat na krátké vzdálenosti bez přímé viditelnosti 

Wi-Fi 802.11g 
Internet a datová komunikace, přenos na krátké až střední vzdálenosti 

za přímé viditelnosti 

WiMax 
Internet a datová komunikace, přenos na krátké až velké vzdálenosti, 

možnost přenosu i bez přímé viditelnosti 

Tab. 7: Použití standardů bezdrátových technologií 
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2  LABORATORNÍ MODELY NA KATEDŘE ATŘ 

V této části diplomové práce se pojednává o laboratorních modelech v místnostech 

H303 a H306 katedry ATŘ, které už buď jsou řízeny bezdrátově, nebo by se u některých 

dalo metalické vedení nahradit moduly pro bezdrátový přenos informace. 

2.1 KALIBRACE TLAKOMĚRŮ 

Úloha se skládá ze dvou částí: 

 Regulace tlaku vzduchu ve vzdušníku 

 Ověření a kalibrace tlakových snímačů 

V první úloze se nastavují hodnoty PID regulátoru a výsledky regulace je možno 

sledovat na jiném počítači zapojeném v síti internet. Model tlakové soustavy se skládá ze 

tří snímačů tlaku. 

 

Obr. 6 – Blokové schéma zapojení tlakové soustavy – technické prostředky 
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Model tlakové soustavy obsahuje tři snímače tlaku. Jeden z nich lze volit jako 

referenční. Jeho naměřené hodnoty jsou posílány do regulátoru. Pomocí regulátoru  lze 

udržovat dle žádané hodnoty konstantní tlak v soustavě. 

Zbylé dva snímače se využívají v druhé časti měření nazvané ověření měřicích 

přístrojů. Výstupní napětí ze snímačů  je měřeno přístrojem Metex. Z něho pomocí sériové 

linky se posílají data do počítače, na kterém je spuštěna aplikace vytvořená v systému 

Control Web 2000. Pomocí DDE komunikace lze data načíst do programu Microsoft 

Excel, kde se provede jejich vyhodnocení. Úkolem je zjistit odchylky naměřených hodnot 

testovaných snímačů od snímače referenčního. Výstup tvoří tabulky naměřených hodnot a 

grafy statických charakteristik. 

Vytvořená aplikace v systému Control Web se skládat ze dvou modulů. 

Komunikace mezi nimi je zajištěna po LAN s využitím TCP/IP protokolu. Protože moduly 

nejsou na sobě závislé, jedná se o spolupracující aplikaci. První modul zajišťuje  sběr, 

řízení a vizualizaci dat. Na druhém modulu běží HTTP server, pomoci kterého se  

prezentují data přes síť Internet. Tento modul je nadřazen prvnímu modulu. To znamená, 

že v rámci vybraných kanálů, které jsou zpřístupněné, lze i z něho řídit modelovou úlohu. 

Pro prezentaci dat na síti Internet je využita služba WWW pracující čistě na principu 

požadavek – odpověď. Není možné, aby server sám poslal data klientovi např. při změně 

stavu nějaké veličiny. Vždy o ně musíme požádat.  

2.1.1 POPIS REGULACE TLAKU VZDUCHU VE VZDUŠNÍKU 

Po aktivaci karty "Regulace" lze provádět regulaci tlaku vzduchu ve vzdušníku, 

přičemž můžeme měnit žádanou hodnotu a stavitelné parametry PID regulátoru. Regulace 

je spuštěna tlačítkem "Spustit regulaci". Při spuštění kalibrace se toto tlačítko stane 

nedostupným. Regulace je potom řízená algoritmem pro měření dat. V rámci této úlohy si 

uživatel může vyzkoušet chování regulátoru při změně jeho parametrů. Průběh žádané a 

regulované veličiny je zobrazen ve vykreslovaném grafu. Regulace se provádí vždy podle 

snímače, který je v kartě "Konfigurace" vybrán jako etalon. Tato úloha je také přístupná ze 

vzdáleného počítače, na kterém se aplikace v systému Control Web spouští jako druhá. 

Zároveň je zde umístěn HTTP server pro zpřístupnění úlohy přes sít Internet. Pro ovládání 

regulace z jakéhokoliv místa musíme v prohlížeči zadat IP adresu vzdáleného počítače. 
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Obr. 7 – Okno „Vizualizace“ úlohy pro kalibraci testovaných měřidel 

2.2 HIERARCHICKÁ STRUKTURA ŘÍZENÍ 

V této aplikaci jsou realizovány dvě dílčí úlohy, tj. řízení modelu automatické pračky 

a řízení teplovzdušného obvodu, které mohou fungovat i samostatně. Řízení a ovládaní 

teplovzdušného obvodu je možno provádět ve třech resp. čtyřech úrovních. Na nejnižší 

úrovni je program „regul“ vytvořen v jazyce C, pracující na platformě MS DOS. Ten řídí 

prostřednictvím jednotky CTRL teplovzdušný model a to tak, že nastavuje výstupy CTRL 

(vstupy do teplovzdušného obvodu) a čte vstupy do CTRL (výstupy z teplovzdušného 

obvodu). Program „regul“ realizuje buď dvoupolohovou, nebo PSD regulaci, nebo 

vícerozměrovou regulaci, podle pokynů aplikace na druhé úrovni vytvořené v systému 

Control Web 2000. Ta se skládá ze dvou lokálních modulů. Modul „Comweb1“ se stará o 

komunikaci s programem „regul“. Prostřednictvím řetězce zasílaného po RS232 mu 

dodává instrukce o tom, jaký druh regulace se má použít, včetně potřebných parametrů, 

jaká veličina (veličiny) se má regulovat a na jakou hodnotu, a kterým snímačem (snímači) 

se má měřit výstupní veličina (veličiny). Modul „MrSl2“ zajišťuje komunikaci s vyšší, tj. 

3. úrovní řízení teplovzdušného obvodu po síti LAN. Prostřednictvím TCP/IP ovladače 

posílá informace o naměřených hodnotách, způsobu regulace, regulované veličině, 

použitém snímači a přijímá instrukce nadřazené úrovně, které okamžitě předává níže. Další 

aplikace v systému Control Web 2000 je rovněž složená ze dvou lokálních modulů. Modul 

„MrSl1“ je vyšší úrovní řízení pro teplovzdušný obvod a zároveň ukládá informace jak z 
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této úlohy, tak z modelu automatické pračky, kterou řídí modul „pracka“ prostřednictvím 

I/O karty AD512. 

2.2.1 MODUL „COMWEB1“ -  VIZUALIZAČNÍ APLIKACE V SYSTÉMU CONTROLWEB 2000 

Modul „Comweb1“ je aplikace řídicí teplovzdušný model prostřednictvím 

programu „regul“. 

 

Obr. 8 – Vzhled okna modulu „Comweb1“ 

V levé horní části se zadávají řídicí parametry pro regulaci, tlačítkem "Pošli 

řetězec" se data odešlou na sériový komunikační port. Dále je zde grafické znázornění 

průběhu regulace, v pravé horní části je animace znázorňující činnost řízeného objektu. Ve 

spodní části vlevo jsou zobrazovány řetězce odesílané a přijímané na a ze sériové linky. V 

pravé spodní části lze nastavovat režimy práce. Podle vybraného režimu se zobrazují, nebo 

skrývají přístroje pro nastavování dalších parametrů. Např. pokud je vybrána regulace 

průtoku vzduchu pomocí změny vstupního napětí ventilátoru, je zbytečné zobrazovat 

snímače pro měření teploty a přístroje pro zadávání parametrů pro regulaci druhé veličiny. 

Komunikace pomocí standardního sériového portu je v systému Control Web 2000 

realizována prostřednictvím ovladače ASCII driver. Vyslání dat na sériový port se provede 
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zápisem do výstupního kanálu a příjem je čtení vstupního kanálu. Kromě toho jsou k 

dispozici kanály, pomocí kterých lze zjistit stav portu. 

2.2.2 POPIS MODELU AUTOMATICKÉ PRAČKY 

Model je řízen pomocí diskrétních vstupů: napouštění teplé vody, napouštění 

studené vody, ohřev vody, vypouštění vody (čerpadlo), čtyři signály pro řízení krokového 

motoru (bubnu pračky). Otáčení bubnu je řízeno spínáním 40 cívek pomocí čtyř signálů. 

Vždy je tedy sepnuto 10 cívek, a kotva se natočí k nejbližší z nich. Kontrolka "teplota 

dosažena" se rozsvítí, je-li dosaženo teploty nastavené ručně potenciometrem na modelu. 

 

Obr. 9 – Okno aplikace řídící model pračky 

2.2.3 KOMUNIKACE V SÍTI LAN 

V systému Control Web 2000 jsou dva způsoby komunikace v LAN. Vytvoření 

distribuované úlohy složené ze vzdálených modulů (lokální moduly nemusejí komunikovat 

po síti), nebo vytvořením vzájemně spolupracujících aplikací pomocí TCP/IP ovladače, 

který je určen pro komunikaci mezi dvěma, nebo více aplikacemi po LAN, po telefonní 

lince pomocí modemu, nebo i po síti Internet, protože je zde využit protokol TCP/IP. 

Vytváření spolupracujících aplikací má proti distribuovaným aplikacím tu výhodu, že takto 

spolupracující aplikace jsou naprosto nezávislé. 
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Obr. 10 – Okno modulu „MrSl1“ 

Na obr.10 je okno modulu „MrSl1“, který zajišťuje nejvyšší úroveň řízení 

teplovzdušného modelu. Prostřednictvím TCP/IP ovladače komunikuje s modulem 

„MrSl2“, odkud dostává informace o řízené technologii a pokud je třeba, může změnit, jak 

způsob regulace, tak i žádanou hodnotu, regulovanou veličinu a použitý snímač. 

2.2.4 UKLÁDÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Modul „Mrsl1“ kromě komunikace s nižší úrovní ukládá přijatá data pomocí 

přístroje trend viz. obr.11. Ten je schopen vytvářet relativní, absolutní nebo permanentní 

datové soubory. V tomto případě vytváří relativní minutové (každou minutu je založen 

nový soubor). Názvy soborů se generují podle doby vzniku (datum, hodina, minuta) Takto 

uložená data lze zpětně prohlížet v přístroji trend jako grafy, nebo pomocí programu 

InCalc, jako soubor hodnot. 
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Obr. 11 – Archivace dat 

2.2.5 ZPŘÍSTUPNĚNÍ APLIKACE V SÍTI INTERNET 

V současné době spojuje Internet stále více počítačů a je přístupný stále většímu 

počtu uživatelů. Za obrovské rozšíření vděčí Internet standardizaci poskytovaných služeb 

od elektronické pošty přes diskusní skupiny až po službu WWW (World Wide Web). Dnes 

využívají službu WWW největší světové firmy k prezentaci svých produktů, ale i milióny 

soukromých osob, školy a úřady. 

Control Web 2000 podporuje tři způsoby tvorby distribuovaných aplikací: 

 Aplikace Systému Control Web 2000 spolu dokáží komunikovat po všech sítích s 

protokoly TCP/IP, což je pro uživatele velice výhodné a příjemné. Na každé takto 

pracující stanici musí být nainstalován alespoň modul Control Web Runtime. 

 Prezentace dat pomocí Java appletů nemá sice takové možnosti jako komunikující 

moduly Control Web 2000, ale zato lze data zpřístupnit pomocí každého webového 

prohlížeče i pod jiným operačním systémem, než Windows. 

 Nejpřístupnější je prezentace dat prostřednictvím HTTP serveru a HTML 

dokumentu, který je přístupný z kteréhokoliv místa na zemi. 

Uvedené způsoby lze vhodně kombinovat. 
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2.3 TEPLOVZDUŠNÝ MODEL 

 Model umožňuje realizovat jak jednorozměrové, tak mnohorozměrové regulační 

úlohy. Programátor má možnost volby výstupní (měřené) veličiny, kterou může být teplota 

měřená snímači umístěnými v různých vzdálenostech od zdroje tepla - žárovka, nebo 

průtok vzduchu v tunelu měřený vrtulkovým průtokoměrem. 

 

Obr. 12 – Blokové schéma teplovzdušného modelu s počítačem a sériovou jednotkou CTRL_V3 

 Model teplovzdušného obvodu můžeme ovládat dvěma akčními členy tj. žárovka a 

ventilátor. Pro řízení výkonu žárovky byl navržen obvod umožňující měnit výkon na 

žárovce pomocí pulsně šířkové modulace (PWM).  

 Poruchový ventilátor je ovládán pomocí diskrétního výstupu, což vede na omezené 

možnosti zavádění poruchy (stav zapnuto/vypnuto). 

 Výstupy z modelu jsou 4 a to dva termistory typ NR35420KU a jeden typ KTY82. 

Průtok vzduchu se měří vrtulkovým průtokoměrem. 

 Daný model lze využít jak pro jednorozměrové, tak pro mnohorozměrové regulace,  

s možnosti konfigurace snímače podle kterého bude regulace prováděna. Pracovní oblast 

snímačů je nastavena tak, aby zahrnovala oba extrémy regulace (max. teplota, min. 
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teplota), proto při určitém typu regulace se může lokální pracovní bod pohybovat v 

omezeném rozsahu hodnot. 

 Laboratorní úlohu lze připojit k řídicímu systému pomocí rozhraní s unifikaci 

signálů 0-10V. Úloha byla otestována se systémem ControlWeb2000, WinCTRL, InTouch 

a Matlab. 

2.4 PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE RS485 

 Úloha distribuovaného systému řízení v prostředí ControlWeb2000 obsahuje 

sestavu tří fyzických modelů laboratorních úloh. Tyto modely jsou pomocí průmyslové 

komunikační sběrnice RS485 propojeny s vizualizačním počítačem. Vizualizační aplikace 

Labmer.cw je naprogramována v systému ControlWeb2000 a umožňuje monitorovat a 

modifikovat parametry jednotlivých úloh. 

 Jednotlivé úlohy jsou samostatně řízeny mikropočítači, PLC a můžou pracovat 

samostatně i bez vizualizační aplikace. Zadávání regulačních parametrů je v tomto 

lokálním režimu realizováno pomocí klávesnice a displeje na příslušném řídicím 

mikropočítači. Algoritmus regulace je tedy implementován na nejnižší úrovni (v 

jednotlivých řídicích mikropočítačích, PLC) a po sběrnici RS485 se přenáší jen parametry 

regulace a skutečná hodnota měřené veličiny. 

 Distribuovaný systém obsahuje tyto úlohy: 

 Stejnosměrný motor 

 Tlakovzdušná soustava 

 Model výtahu 

2.4.1 APLIKACE  - VIZUALIZACE 

 Po spuštění aplikace „Labmer.cw“ systému ControlWeb2000 se zobrazí úvodní 

okno vizualizace se schematickým znázorněním propojení jednotlivých laboratorních úloh. 

 V horní části jsou umístěny tři malé panely informující o stavu úloh. Tyto stavové 

panely jsou vždy viditelné a umožňují trvalou kontrolu základních funkcí jednotlivých 

úloh. Pomocí virtuálních tlačítek na těchto panelech je umožněno zapínat a vypínat 

komunikaci s jednotlivými úlohami. Pokud se nepodaří navázat komunikaci s úlohou je na 
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tomto stavovém panelu vypsáno příslušné hlášení o připojenosti. Dokud není komunikace 

tlačítkem „ODPOJ“ vypnuta, tak se aplikace vizualizace stále pokouší navázat komunikaci 

s úlohou. 

 Vyskytnou-li se v průběhu přenosu dat komunikační chyby, které mají vliv na 

bezchybnou funkci komunikace, dojde k vypnutí komunikace s příslušnou úlohou. 

Zobrazené hlášení periodicky bliká a neumožní znovu zapnout komunikaci dokud nebude 

potvrzeno (kliknutím na blikající hlášení). 

2.4.2 ÚLOHA „STEJNOSMĚRNÝ MOTOR“ 

 Panel vizualizace úlohy „Stejnosměrný motor“ umožňuje (je-li aktivní komunikace 

s úlohou) sledovat průběh žádané a měřené hodnoty, modifikovat parametry regulace a 

ovládat běh motoru. 

 

Obr. 13 – Okno vizualizace úlohy „Stejnosměrný motor“ 

2.4.3 ÚLOHA „TLAKOVZDUŠNÁ SOUSTAVA“ 

 Panel vizualizace úlohy tlakovzdušná soustava umožňuje (je-li aktivní komunikace 

s úlohou) sledovat průběh žádané a měřené hodnoty, modifikovat parametry regulace a 

ovládat běh kompresoru. 
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Obr. 14 – Okno vizualizace úlohy „Tlakovzdušná soustava“ 

2.4.4 ÚLOHA MODEL VÝTAHU 

 Úloha model výtahu je jiného charakteru než předchozí dvě úlohy. Proto i panel 

vizualizace má poněkud jiný vzhled. V levé části panelu je fotografie skutečného 

fyzického modelu výtahu. Jednoduchou animací je znázorněna komunikace mezi PLC a 

počítačem s vizualizací. V pravé části je umístěno grafické znázornění výtahu i s 

ovládacími tlačítky pro řízení kabiny a přivolávacími tlačítky v patrech. 

 

Obr. 15 – Okno vizualizace úlohy „Model výtahu“ 
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3  VARIANTY ŘEŠENÍ NOVÝCH ÚLOH 

 Jelikož stávající laboratorní úlohy jsou navrženy tak, aby každá fungovala 

dohromady s jiným hardwarem jako celek, je u většiny úloh bezvýznamné, nahrazovat 

jejich propojení s počítačem bezdrátovým spojem. V této kapitole bych se proto více 

zaměřil na možnost propojení dvou počítačových sítí bezdrátovým spojem, což by mohla 

být v budoucnu i jedna z úloh, kterou by studenti v laboratořích zapojovali a testovali. 

Varianty úloh proto zaměříme na změření maximální propustnosti spoje v různých 

variantách zapojení. 

3.1 CHARAKTERISTIKA PROPOJOVANÝCH SÍTÍ 

Předpokládejme, že máme již fungující dvě oddělené počítačové sítě, ve kterých 

nejsou použity žádné konfigurovatelné zařízení a všechny počítače v jednotlivých sítích 

jsou propojeny pouze pomocí switchů. Nyní chceme tyto dvě sítě propojit mezi sebou a 

monitorovat nebo kontrolovat jejich provoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 – Dvě oddělené počítačové sítě s uvedením rozsahu IP adres 

 

 

síť A 

192.168.100.0/

síť B 

192.168.101.0/
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3.2 ZPŮSOB PROPOJENÍ 

Jelikož požadujeme možnost propojení dvou počítačových sítí s možností jejich 

následného monitorování a řízení provozu, budeme potřebovat konfigurovatelný router a 

wifi spoj – tedy vysílač a přijímač. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17 – Bezdrátové propojení dvou počítačových sítí s uvedením rozsahu IP adres 

 

3.3 VARIANTA Č.1 – LAN, LAN 

 Tato varianta by k propojení využívala optický nebo metalický spoj. Jelikož ale 

požadujeme bezdrátové propojení sítí, nebude tato varianta splňovat podmínky zadání.  

 

 
 
 

 

Obr. 18 – Propojení dvou sítí UTP kabely přes router 

 

síť A 

192.168.200.0/

síť B 

192.168.201.0/

router vysílač 

 

přijímač 

UTP UTP 
siť A 

router 
siť B 
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3.4 VARIANTA Č.2 – ROUTER, WLAN 2,4 GHZ NORMA B 

 V této variantě provedeme spojení dvou oddělených sítí bezdrátovým spojem 

v pásmu 2,4 GHz, normě B. Do sítě A přidáme na výstup router. 

 

 

 

 

Obr. 19 – Propojení dvou sítí bezdrátovým spojem 2,4 GHz, norma B 

 

3.5 VARIANTA Č.3 – ROUTER, WLAN 2,4 GHZ NORMA G 

 V této variantě provedeme spojení dvou oddělených sítí bezdrátovým spojem 

v pásmu 2,4 GHz, normě G. Do sítě A přidáme na výstup router. 

 

 

 

 

Obr. 20 – Propojení dvou sítí bezdrátovým spojem 2,4 GHz, norma G 

 

3.6 VARIANTA Č.4 – ROUTER, WLAN 5 GHZ NORMA A 

 V této variantě provedeme spojení dvou oddělených sítí bezdrátovým spojem 

v pásmu 5,4 GHz, normě A. Do sítě A přidáme na výstup router. 
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Obr. 21 – Propojení dvou sítí bezdrátovým spojem 5,4 GHz, norma A 

 

3.7 VARIANTA Č.5 – LAN, WLAN 5 GHZ NORMA N, 1X1 – 150 MBPS 

 V této variantě provedeme spojení dvou oddělených sítí bezdrátovým spojem 

v pásmu 5,4 GHz, normě N s jednou anténou – tedy 1x1, která má teoretickou maximální 

rychlost 150 Mbps. Do sítě A přidáme na výstup router. 

 

 

 

 

Obr. 22 – Propojení dvou sítí bezdrátovým spojem 5,4 GHz, norma N, max 150 Mbps 

 

3.8 VARIANTA Č.6 – LAN, WLAN 5 GHZ NORMA N, 2X2 – 300 MBPS 

 V této variantě provedeme spojení dvou oddělených sítí bezdrátovým spojem 

v pásmu 5,4 GHz, normě N se dvěmi anténami (horizontál i vertikál) – tedy 2x2, která má 

teoretickou maximální rychlost 300 Mbps. Do sítě A přidáme na výstup router. 

 

 

 

 

Obr. 23 – Propojení dvou sítí bezdrátovým spojem 5,4 GHz, norma N, max 300 Mbps 
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4  BEZDRÁTOVÉ PŘENOSY POMOCÍ WI-FI 

Technologie Wi-Fi je stále se zdokonalující a rozvíjející technologií. Ještě před 

třemi roky se návrhy pro bezdrátové připojování pohybovaly ve frekvenčních pásmech 2,4 

GHz. Jelikož je toto pásmo již velice zarušeno, je velmi nepraktické v něm vytvářet nové 

bezdrátové venkovní spoje a proto se stále více přistupuje k moderním zařízením 

pracujícím na frekvencích od 5,5 do 5,7 GHz a s pomocí 2,4 GHz technologie se pokrývají 

pouze vnitřní prostory budov, jelikož signál je lépe prostupný přes zdi. 

4.1 PŘENOSY V ZASTAVĚNÝCH PROSTORECH 

V zastavěných prostorech, tedy ve městech a v poslední době i na vesnicích jsou 

velice zarušena všechna volná pásma pro vysílání. Je to způsobeno stále klesající cenou 

komponentů pro bezdrátové přenosy a v neposlední řadě neodbornými instalacemi a 

použitím nevhodných antén, které pak šíří signál i tam, kam se původně neměl dostat. 

Podle šíření a prostupnosti rádiových vln přes překážky se dá snadno určit metodu 

pro použití v praxi.  

4.1.1 KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI 

Pokud by se jednalo o návrh pokrytí malé oblasti, budeme uvažovat například 

pokrytí malého rodinného domku nebo panelového bytu v bezlicenčním bezdrátovém 

pásmu, máme možnost zvolit dva druhy zařízení, pracujícím na frekvencích okolo 2,4 GHz 

a 5,3 GHz, které je od roku 2008 přesunuto z licenčního pásma do bezlicenčního za 

podmínek vysílání uvnitř budovy. Do budov je však vhodnější zvolit nižší frekvence, aby 

se signál od zdí tolik neodrážel. Předpokládejme, že nám bude vystačovat jeden vysílač. 

Nejlevnějším a dostatečně kvalitním řešením je například TP-LINK TL-WR542G, který 

umožňuje fungovat jako router (vstup internetu do WAN) nebo jako bridge (vstup 

internetu do LAN) a všechny výstupy se zapojují do LAN a jsou vysílány do vzduchu  přes 

výkonnou 5dB všesměrovou anténku. Tato varianta je výborná právě v kombinací se 

zmíněnou 5dB anténou, u konkurenčních modelů se dodává standardně pouze menší, 2dB.  
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Obr. 23 – Bezdrátový router TP-LINK TL-WR542G 

Z praxe je vyzkoušeno, že signál je dobře průchodný v nových domech přes 

sádrokartóny nebo tenké zdi z cihel. Hůře už prochází přes venkovní zdi, železobetonové 

stropy nebo nová plastová vakuová okna, ve kterých jsou použity nové směsi křemíku. 

Většinou se dá zaručit, že signál v domě projde přes dvě zdi / jeden strop u starších domů a 

nebo tři zdi / dva stropy u nových domů. 

4.1.2 STŘEDNÍ VZDÁLENOSTI 

Pro přenos na střední vzdálenosti se dostáváme z oblastí uvnitř domu ven, do 

prostoru velice zarušeného frekvenčního pásma, kde nám už nevadí pouze zdi, ale celé 

budovy nebo stromy. V takovémto prostředí by bylo nemožné šířit bezdrátový signál 

technologií Wi-Fi bez překročení povolených vysílacích výkonů, daných Českým 

telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Jelikož se ale v praxi musí i tento problém nějakým 

způsobem řešit a neporušovat normy, volí se varianta montáže směrových antén na střechy 

domů a paneláků tak, aby v cestě k vysílači nestály žádné překážky – domy, kopce, 

stromy. To už se ale dostáváme k přenosům ve volném prostoru. 

4.2 PŘENOSY VE VOLNÝCH PROSTORECH 

Ve volném prostoru, tedy v prostoru, kde v cestě mezi vysílačem a přijímačem 

nestojí žádná překážka (zeď, dům, kopec, stromy), jinými slovy máme vizuální kontakt a 

není narušena ani takzvaná Fresnelova zóna, pak budeme moci využívat maximální 

kapacitu bezdrátového spoje. Mnohé tvrzení, že ke spoji stačí vizuální kontakt bohužel 

není postačující a přenosové rychlosti jsou proto nižší. 
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Obr. 24 – Fresnelova zóna 

Na obrázku výše je zobrazena modře Fresnelova zóna, tedy elipsa o vzdálenosti D 

mezi vysílači a poloměrem R na měřené vzdálenosti d. 

Vzdálenost  

Pásmo 

2,4 GHz  

Pásmo 

5 GHz 

100 m  1,37 m  1,22 m 

200 m  1,93 m  1,73 m 

300 m  2,37 m  2,12 m 

400 m  2,73 m  2,44 m 

500 m  3,06 m  2,73 m 

700 m  3,62 m  3,23 m 

1000 m  4,32 m  3,87 m 

1200 m  4,73 m  4,23 m 

1500 m  5,29 m  4,73 m 

2000 m  6,11 m  5,47 m 

2500 m  6,83 m  6,11 m 

3000 m  7,48 m  6,69 m 

4000 m  8,64 m  7,73 m 

Tab. 8: Maximální průměr Fresnelovy zóny podle vzdálenosti a frekvence 

Z tabulky vyplývá vhodnost použití jednotlivých frekvenčních pásem pro vyšší 

vzdálenosti. Pokud budeme chtít vytvořit spoj na vzdálenost 2 km, bude v pásmu 5 GHz o 

64 cm nižší její maximální poloměr. Aby nedocházelo ke ztrátám paketů, měla by být 

Fresnelova zóna alespoň z 60% volná. 
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4.2.1 KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI 

Pro použití bezdrátových spojů na krátké vzdálenosti ve volném prostoru nám opět 

postačí nejlevnější routery nebo access pointy (AP) na trhu. Pokrytá oblast u zařízení TP-

LINK uvedeného v kapitole 2.1.1 při použití stejné antény bude dosahovat maximálně 400 

m bez nutnosti použít směrovou anténu u přijímače. Dá se jinými slovy říct, že čím blíže 

bude přijímač u vysílače, tím kvalitnější bude příjem a tím vyšší přenosové rychlosti půjde 

dosáhnout. 

4.2.2 STŘEDNÍ VZDÁLENOSTI 

Běžným příkladem připojení na střední vzdálenost ve volném prostoru je připojení 

rodinného domku k vysílači vzdáleného stovky metrů. Ukážeme si několik variant 

připojení. Jak jsme si již popsali v úvodu, mělo by být dodrženo alespoň 60 % volné 

Fresnelovy zóny, z tohoto důvodu se umisťují antény na střechy domů, případně alespoň 

na jejich horní části zdí. 

 V pásmu 2,4 GHz se dlouho používalo, a na mnoha střechách to lze vidět dodnes, 

připojení pomocí směrových antén, nízkoztrátových koaxiálních kabelů, tzv. pigtail kabelů 

a přístupových bodů AP (access point). 

 

Obr. 25 – Klientské antény vlevo dvě panelové a vpravo dvě směrové 
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Obr. 26 – Pigtail pro spojení antény s access point-em a detail konektorů 

 

 

Obr. 27 – Přístupové body (access point) 

Pro připojení na střední vzdálenosti se místo malé 2-5dBi antény dodávané se 

zařízením, připojí pigtail o potřebné délce a k němu nejlépe směrová anténa o dostatečném 

zisku. Při volbě délky koaxiálního kabelu je dobré počítat se ztrátou na vedení, většinou 

kolem 0,5 dB/m a na každé spojce pak 3 dB. 

V roce 2008 se na trhu začala více prosazovat firma Ubiquiti, která doslova 

provedla revoluci v bezdrátových přípojkách na střední vzdálenosti výrobky NanoStation, 

které jsou buď pro pásmo 2,4 GHz, 3,5 GHz nebo 5 GHz. 
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Obr. 28 – Přístupový bod NanoStation včetně integrované 14dB antény pro 5GHz 

Tento výrobek totiž má v sobě integrovanou 14dB anténu i přístupový bod, takže 

odpadá nutnost připojování s použitím ztrátových koaxiálních kabelů. Postačí pouze UTP 

kabel, který má v sobě u přenosových rychlostí do 100 Mb/s 4 dráty nevyužity a právě 

těmito dráty se celé zařízení i napájí 12V zdrojem. Toto zařízení umí pracovat v různých 

režimech, především jako Client i jako router, takže je vhodný pro připojení domácností 

k Internetu.  Koncem roku 2009 začala firma vyrábět nástupce Nanostation M5 AirMax 

MIMO se dvěmi LAN konektory a dvěmi integrovanými anténami pracující každá v jiné 

polarizaci. Výrobce uvádí reálnou přenosovou rychlost v pásmu 5GHz, normě N, až 

150Mbps, z praxe je ale dosažitelných na vzdálenosti 2km rychlost kolem 85 Mbps half 

duplex při zapojení dvou těchto jednotek proti sobě. 

 

Obr. 29 – Přístupový bod NanoStation M5 AirMax včetně dvou integrovaných 16dB antén 
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 Na začátku roku 2010 stejná firma přišla s dalším zdokonalením svých výrobku a 

zavedla nové, směrové antény, které jsou velmi vhodné do již tak zarušeného prostředí 

z důvodu velmi úzkého vyzařovacího úhlu. 

 

Obr. 30 – Přístupový bod AirGrid M5 AirMax včetně 28dB antény 

 

Obr. 31 – Přístupový bod Nanobridge M5 AirMax včetně 22dB antény 

Firma jako první v oblasti Wi-fi sítí zavedla používání TDMA časového multiplexu 

pod názvem „AirMax“. Výhodou této metody přístupu k přenosům dat je především 

možnost komunikovat nejvyššími rychlostmi jak s klienty, připojenými na krátké i dlouhé 

vzdálenosti. Tím je zaručena možnost připojit i 100 klientů k jednomu vysílači. 
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Pokud však je funkce AirMax zapnuta a v síti byli připojeni i klienti, kteří neumí 

funkci AirMax (TDMA), vysílač s nimi přestane komunikovat, funkce zároveň zvyšuje 

mírně odezvy. 

4.3 VYSÍLAČE 

 V oblasti vysílačů se každým rokem rozšiřují možnosti a především se zvyšuje 

jejich funkčnost a výkonnost. Nejlevnějším řešením, jak si vytvořit svůj samostatný vysílač 

je bezpochyby pořízení zařízení popsaného v kapitole 4.1.1 a k němu připojit pigtail a 

umístit anténu na střechu. Tato varianta je sice nejlevnější, ale už ne tak kvalitní, a hlavně 

levné zařízení nedokážou řídit provoz tak jako dražší, profesionální řešení. Jedním z nich 

je použití zařízení od firmy Mikrotik 

 

Obr. 32 – Základní deska (router board RB433AH), redukce pro pigtail a dvě miniPCI bezdrátové 

karty 

 Zařízení, nazývané routerboard je v dnešní době nejvhodnější pro tvorbu vysílačů 

v pásmu 2,4 nebo 5 GHz. Základní desky se liší cenově podle výkonu a podle množství 

slotů pro miniPCI karty ke kterým se pomocí redukce připojí pigtail a směrová nebo 

sektorová anténa. U výkonnějších typů existuje možnost připojit až 8 karet. Spotřeba 

zařízení pak závisí právě na druhu karet a nastaveném vysílacím výkonu. Každá karta 

může být zvlášť konfigurována a jednotlivým klientům se můžou nastavovat přenosové 

rychlosti, kontrolovat MAC adresy, povolovat a zakazovat porty, sledovat průběhy na 
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grafech a mnoho dalších užitečných vlastností. Novější typy umožňují dokonce připojit 

USB flash disk a vytvořit konfigurovatelný FTP server. Problém, se kterým se můžeme 

setkat, nastane při konfiguraci v normě N, kdy bychom jako klienty chtěli používat 

zařízení firmy Ubiquiti s funkcí AirMax, kterou Mikrotik neumí. Proto nám musí vystačit 

pouze čistá N norma při propojování výrobky různých firem. Firma Mikrotik koncem roku 

2010 uvedla na trh nové verze softwaru řady 5.x, který umí stejně jako nové produkty od 

Ubiquiti, využívat technologii TDMA s označením Nv2, čímž se opět dostala zpět do 

podvědomí providerů, jelikož připojovat na stejnou anténu klienty vzdálené 100 metrů a 

zároveň 4 kilometry, je dnes určitou podmínkou pro moderní vysílače. 

4.4 SOFTWARE 

 Všechny firmy věnují hodně úsilí vývoji co nejdokonalejšímu softwaru, ale 

z pohledu možností nastavení jsou jednoznačně úspěšnější v operačních 

systémech Mikrotiku. Na druhou stranu nastavit zařízení je jednodušší právě od Ubiquiti, 

na úkor ale možností nastavování. 

4.4.1 VÝHODY OS MIKROTIK OPROTI OS UBIQUITI 

 nižší odezvy 

 možnost značkování paketů 

 firewall s možností nastavit opravdu cokoliv 

 libovolný výběr hardwaru, včetně PC 

 tvorba pravidel queue a řízení pravidel provozu 

 možnost přidělování priorit jednotlivým IP, portům, paketům 

 tvorba grafů 

 vhodný především pro vysílače nebo konfigurovatelné routery 

 

4.4.2 VÝHODY OS UBIQUITI  OPROTI OS MIKROTIK 

 jednoduché ovládání přes webový prohlížeč 
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 možnost aktualizovat firmware ve všech zařízeních najednou 

 snadné nastavení šifrování 

 podpora češtiny 

 vhodný především pro klienty 

 

4.5 SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ 

 
LAN 

100Mbps 
WIFI 

802.11b 
WIFI 

802.11g 
WIFI 

802.11a 
WIFI 2x2 
802.11n 

Teoretická rychlost 100 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps 300 Mbps 

Reálná rychlost na 
krátké vzdálenosti 100 Mbps 

5,5 
Mbps 

22 Mbps 25 Mbps 95 Mbps 

Reálná rychlost 2 km bez repeatrů 
nemožné 

5 Mbps 20 Mbps 22 Mbps 90 Mbps 

Reálná rychlost 4 km bez repeatrů 
nemožné 

4 Mbps 15 Mbps 20 Mbps 85 Mbps 

Povolený vysílací výkon není 100 mW 100 mW 1 W 1 W/20MHz 

Dosah signálu 100 m 10 km 10 km 20 km 50 km 

Tab. 9 – Srovnání metod přenosu 

 Jak je vidět již v tabulce, nejvhodnější variantou je přenos pomocí WIFI normy 

802.11n, která se začala používat koncem roku 2009. Při vhodném směrovém spoji 

dokážeme překonat vzdálenosti několika desítek kilometrů a reálná přenosová rychlost 

bude stále velice zajímavá. Všeobecnou nevýhodou bezdrátových spojů je stále rušení od 

jiných vysílačů a přijímačů, naladěných na stejnou frekvenci. 

4.6 NÁVRH VHODNÉHO HARDWARU PRO VYSOKOU PROPUSTNOST 

 Pokud budeme chtít dosáhnout co nejvyšších přenosových rychlostí u spoje peer to 

peer (bod-bod) na střední vzdálenosti, musíme dodržet několik pravidel: 

 co nejužší vyzařovací úhel směrových antén 

 volba nezarušeného frekvenčního pásma 
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 vysoký zisk směrových antén 

 vhodné umístění antény (fresnelova zóna) 

 hardware schopný přenášet velké množství dat 

 nepřekročit povolený vysílací výkon 

 přiměřená cena 

Těmto požadavkům na začátku roku 2010 vyhovuje jediný výrobce, Ubiquiti a jeho 

výrobky s funkcí AirMAX. Dokonce i cena je víc než přijatelná, jeden kompletní pár vyjde 

na 4000,- Kč včetně DPH. 

 

Obr. 31 – Přístupový bod AirGrid M5 AirMax včetně 28dB antény 

 Zařízení AirGrid se vyrábějí s anténami o zisku 23 nebo 28 dBi v pásmu 5 GHz, liší 

se od sebe pouze svými rozměry. Podle natočení při montáži se zvolí horizontální nebo 

vertikální polarizace. Jednotky jsou založeny na chipsetu Atheros a jsou napájeny po UTP 

kabelu pomocí PoE 24 V. Nepoužívají se zde žádné ztrátové koaxiální kabely, jednotka je 

integrovaná přímo do antény a má maximální výstupní výkon 20 dBm. Konektor je 

standardní RJ45 100 Mbps a výrobce uvádí teoretickou rychlost bezdrátového přenosu 

150 Mbps, u zařízení NanoBridge M5 až 300 Mbps. 
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5  HW A SW ŘEŠENÍ 

V této kapitole názorně popíši realizaci varianty č. 6 ze třetí kapitoly. Vyberu vhodný 

hardware a následně spojím bezdrátově dvě sítě a předvedu názornou ukázku administrace 

routeru se řízením provozu. 

5.1 HARDWARE 

Jelikož šestá varianta pojednává o propojení dvou mezi sebou nepropojených 

počítačových sítích, které jsou za úkol bezdrátově spojit technologií 5 GHz s maximální 

teoretickou rychlostí 300 Mbps a možností řízení provozu, vyberu hardware tak, aby 

nebyla koncová cena příliš vysoká a kvalita spoje byla co nejvyšší. Předpokládám, že 

v jednotlivých sítích jsou počítače propojeny UTP kabelem do 100Mbps switche, ze 

kterého je minimálně jeden port volný, který využiji k připojení bezdrátové technologie a 

managementovatelného routeru. Pro bezdrátový spoj jsem vybral NanoBridge M5 

s anténou vysílající v obou polarizacích a maximální šířce pásma 40 MHz. Antény musí 

být dvě, pro každou síť jedna, nasměrovány proti sobě. Výhodou těchto antén je pouze 8° 

vyzařovací úhel, díky kterému můžeme spoj používat i v zarušeném prostředí. 
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Obr. 32 – NanoBridge M5 AirMax včetně 22dBi antény 2x2 v rozloženém stavu 

Anténu je nutno správně poskládat a připojit UTP kabel se zapojenými všemi 8 

dráty, jelikož díky PoE injektoru je po něm jednotka zároveň napájena 15V. 

Pro řízení provozu sítě budu potřebovat jeden konfigurovatelný router. Pro tyto účely 

postačí Mikrotik RouterBoard 450, který má 5 ethernetových 10/100Mbps portů, ale nemá 

žádné sloty pro případné připojení miniPCI karet. Router samotný je pouze osazený plošný 

spoj, je proto vhodné ho vložit do plechového krytu. 
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Obr. 33 – Mikrotik RouterBoard 450, kryt  a napájecí zdroj 

 

Obr. 34 – Složený NanoBridge M5 a Mikrotik RouterBoard 450 

Nyní už stačí pouze připravený hardware namontovat, připojit do sítě a nastavit. 
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5.2 SOFTWARE 

Nejdříve se nakonfigurují antény a až bude vše fungovat, vloží  se na jednu stranu 

mezi switch a anténu router, který se následně nastaví podle požadavků. 

5.2.1 KONFIGURACE ANTÉN UBIQUITI 

Nastavování všech výrobku Ubiquiti se provádí především přes webové rozhraní a je 

velmi jednoduché. Po přihlášení se zvolí nejdřív správná země, ve které se zařízení bude 

provozovat, tím se odblokují pro danou zem povolené kmitočty a vysílací výkony, dále se 

zvolí na jedné straně mód „Access Point WDS“ a MAC adresa zařízení na druhé straně, 

nějaký SSID název sítě, který je možno pro ostatní skrýt, číslo kanálu, na kterém se bude 

vysílat, šířku pásma a vysílací výkon. Kanál je vhodné vybrat tak, aby na něm pokud 

možno nikdo jiný nevysílal. Podle citlivosti přenášených dat je pak možné zapnout 

šifrování WEP, WPA nebo WPA2. Aby se zamezilo přihlašování nezvaných hostů, zapne 

se funkce MAC ACL a zadají MAC adresy klientů, kteří se mohou k vysílači připojovat. 
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Obr. 35 – Konfigurace produktů Ubiquiti – nastavení Access point WDS 

Po nastavení základních údajů o vysílači už pouze stačí v rozšířených vlastnostech 

doplnit údaje například o vzdálenosti, podle které se vypočítává ACK a v nastavení sítě si 

určit správnou IP adresu a ostatní věci. 

Přijímač na druhé straně pak musí být nastaven do módu WDS klient, opět musí být 

zadána MAC adresa protistrany a další náležitosti jako u vysílače. IP adresa by měla ležet 

ve stejném rozsahu jako vysílač, nesmí však stejně jako u vysílače kolidovat s jinými 

adresami v síti. 

Jednoduchým vyzkoušením například programu PING se dá zjistit, zda je spoj 

funkční a pakety nevypadávají. Aby byl signál co nejlepší, musí být obě antény namířeny 

přesně proti sobě, k jejich orientačnímu nastavení slouží buď přímo na anténě LED diody 

informující o síle signálu, nebo pak v konfiguraci je utilita jmenující se „Align Antena“. 
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Obr. 36 – Konfigurace produktů Ubiquiti – nastavení antény 

Většinou platí, že čím lepší signál, tím lepší spojení, není ale vždy pravda, že čím vyšší 

vysílací výkon, tím lepší signál. Podle údajů výrobce u NanoBridge M5 pro maximální 

rychlosti MC14, MC15 – tedy 270 – 300Mbps musí být signál alespoň -74dBm ± 2dB. 

5.2.2 KONFIGURACE ROUTERU MIKROTIK RB750 

Při nastavování routeru budu chtít používat následující: 

• Síť A bude připojena do portu ETH1, síť B pak do ETH2 

• Routování bez funkce NAT mezi sítěmi, tedy mezi ETH1 a ETH2 

• Rozdělit provoz, při kterém budu kontrolovat 

o Příchozí pakety na portu TCP 80 – nezabezpečené WWW stránky 

o Odchozí pakety na portu TCP 80 – nezabezpečené WWW stránky 

o Příchozí pakety na portu TCP 443 – zabezpečené WWW stránky 

o Odchozí pakety na portu TCP 443 – zabezpečené WWW stránky 

o Příchozí pakety na portu TCP 20-21 – ftp 

o Odchozí pakety na portu TCP 20-21 – ftp 

o Příchozí pakety na ostatních portech 

o Odchozí pakety na ostatních portech 

• Nastavit rychlosti přenosu 

o Neomezená rychlost pro porty 20-21, 80, 443 

o Omezená rychlost 1 Mbps pro ostatní porty 
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5.2.2.1 Winbox 

K nastavování produktů od firmy Mikrotik slouží program Winbox.exe. Jelikož 

před první konfiguraci routeru nejsou nastaveny žádné IP adresy, je potřeba prohledat síť a 

připojit se k MAC adrese. 

 

Obr. 37 – Konfigurace produktů Mikrotik – přihlašovací okno programu Winbox 

5.2.2.2 Bridge 

Pojem „Bridge“ pochází z anglického překladu slova „Most“. Do jednoho Bridge se 

dá vložit více rozhraní – LAN portů nebo miniPCI karet a ty pak všechny mohou 

vystupovat pod jednou IP adresou a mít stejné pravidla. V našem případě postačí vytvořit 2 

Bridge a do každého z nich vložit jeden ETH port. 

 

Obr. 38 – Winbox – přiřazení portů do Bridge 
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5.2.2.3 IP adresy 

Nyní se jednotlivým Bridge přiřadí IP adresy a rozsahy sítí, ve kterých se nachází. Já 

budu počítat s menší sítí do maximálně 250 počítačů a proto nastavím pro Bridge1-sitA 

adresu 192.168.200.1/24 a pro Bridge2-sitB adresu 192.168.201.1/24. 

 

Obr. 39 – Winbox – Nastavení IP adres 

Nyní se už nemusím přihlašovat přes MAC adresu, ale můžu a měl bych i používat 

IP adresu. 
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5.2.2.4 Routování 

Jelikož jsou porty rozděleny do jednotlivých Bridge, routerboard sám nastaví podle 

IP adres routovací tabulky, případně se dají routy nastavovat ručně v IP/Routes. 

 

Obr. 40 – Winbox – Nastavení routování 

5.2.2.5 Firewall – značkování paketů 

V tuto chvíli by měla fungovat komunikace mezi oběma sítěmi, nyní se nastaví tzv. 

značkování paketů pro příchozí a odchozí porty 25, 80 a 443. Vše se provádí v menu 

IP/Firewall, záložce Mangle. Stiskem na tlačítko „+“ se zadává nové pravidlo. Pravidlo 

musí být aktuální pro všechny průchozí pakety přes router, proto zvolím „chain = 

forward“, bude se týkat všech paketů směřujícím na IP adresy 

„destination=192.168.200.0/24“, protokol TCP a port 25, ostatní políčka na této záložce 

zůstanou prázdná. 

 

Obr. 41 – Winbox – Nastavení značkování paketů ve Firewall/Mangle/General 
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V záložce Action se musí nastavit, co se bude dít s paketem. Pro jeho označení se 

zvolí „mark packet“, přidělím mu název a jelikož chci aby toto bylo jediné pravidlo pro 

takto označený paket, zruším zaškrtnutí „Passthrough“. 

 

Obr. 42 – Winbox – Nastavení značkování paketů ve Firewall/Mangle/Action 

Stejným způsobem pokračuji u dalších portů a dalších rozsahů IP adres a nakonec 

nastavím značkování pro všechny ostatní porty. 

 

Obr. 43 – Winbox – Značkování paketů ve Firewall/Mangle 



Diplomová práce – Inteligentní bezdrátové komunikační subsystémy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠB-TUO - KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ 65 

5.2.2.6 Omezování rychlosti – Queues 

Poté, co jsou potřebné pakety označkovány, vytvoří se v menu „Queues/Queue Tree“ 

pravidla pro omezení rychlostí a rozdělí se do skupin. 

 

Obr. 44 – Winbox – Omezení rychlosti v Queue Tree 

5.3 PRVNÍ TEST PROPUSTNOSTI 

Na jednom počítači v síti se spustí utilita pro testování rychlosti „Mikrotik 

Bandwith Test v0.1“ a v nastavení zvolím „Server Enabled“ a vypnu „Authentication 

Required“. Z jiného počítače v druhé síti se připojím k routeru přes Winbox a otevřu první 

okno přes „Tools/Ping“ a druhé přes „Tools/Bandwitch Test“. V prvním zadám IP adresu 

počítače, na kterém jsem před chvíli spustil server pro testování rychlosti a následně 

stiskem na tlačítko „Ping“ spustím kontrolu odezev na cílovou adresu. I v druhém okně 

zadám tutéž IP adresu a vyberu si buď protokol TCP nebo UDP a směr testování „send“ 

nebo „receive“ pro odesílání nebo přijímání, „both“ pro test oběmi směry. 

Jelikož router Mikrotik i antény Ubiquiti disponují pouze 100Mbps porty, bude tato 

skutečnost v režimu half duplex pravděpodobně omezovat přenosovou rychlost, jelikož při 

dobrém signálu je maximální teoretická rychlost až 300 Mbps. 

5.3.1 UDP 

V prvním testu použiji protokol UDP, tedy nepotvrzování přijatých paketů. Tento 

protokol je využíván především u vysílání kabelové televize. Dosahuje se tím vysokých 
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přenosových rychlostí, jelikož pakety jsou posílány pouze jedním směrem. Provedu celkem 

tři testy. Komunikaci pouze jedním směrem tam, pak zpátky a nakonec oba současně. 

 

Obr. 45 – Test propustnosti mezi PC a Mikrotikem spojenými přes NanoBridge M5, UDP Send 

 

Obr. 46 – Test propustnosti mezi PC a Mikrotikem spojenými přes NanoBridge M5, UDP Receive 
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Obr. 47 – Test propustnosti mezi PC a Mikrotikem spojenými přes NanoBridge M5, UDP Both 

 Výsledky jsou velice pěkné, spojem protékalo kolem 90 Mbps při odesílání, při 

přijímání pak 97 Mbps a u souběžné komunikace tam i zpět pak kolem 67 Mbps u 

odesílání a 79 Mbps u přijímání. Když se u testu zaměřím na hodnoty odezvy, pak u 

jednosměrných testů se zvedly hodnoty z 1ms na průměrných 37 ms u odesílání a 26 ms u 

přijímání, u obousměrného provozu začaly pakety vypadávat a pohybovaly se na 

průměrných 290 ms. Tento test byl prováděn v době odpolední špičky, kdy navíc spojem 

protékaly i data uživatelů připojených k internetu, což mohlo zkreslit výsledné hodnoty. 

5.3.2 TCP 

 U druhé série testů použiji protokol TCP, tedy potvrzování přijatých paketů. Tento 

protokol se používá v běžném provozu v Internetu, jelikož je důležité, aby všechny data 

prošly až na druhou stranu ve správném pořadí a kompletní. Díky potvrzování jsou více 

vytěžovány routery a vzniká obousměrná komunikace, což především u halfduplexní WIFI 

sítě snižuje výrazně propustnost. 
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Obr. 48 – Test propustnosti mezi PC a Mikrotikem spojenými přes NanoBridge M5, TCP Send 

 

Obr. 49 – Test propustnosti mezi PC a Mikrotikem spojenými přes NanoBridge M5, TCP Receive 
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Obr. 50 – Test propustnosti mezi PC a Mikrotikem spojenými přes NanoBridge M5, TCP Both 

Výsledky tohoto testu jsou podle očekávání slabší než v případě UDP, ale i tak 

průměrná hodnota 59 Mbps pro odesílání je velice slušná, když vezmeme v potaz 

skutečnost, že test probíhal za provozu a uživatelé připojeni tímto spojem mohli vytěžovat 

spoj. Doby odezev se mírně zvedly z 1ms na skoro 2ms, což svědčí o tom, že routerboard 

není konstruován na to, aby přijímal a potvrzoval tolik dat. Při přijímání dat byla naměřena 

průměrná hodnota 28 Mbps za 30 sekund testu a odezva se zvedla z 1ms na 5ms. U 

obousměrné komunikace je průběh velice špatný, pouhé 2Mbps pro odesílání a 27Mbps 

pro stahování při odezvě kolem průměrných 5ms. Je nutno podotknout, že při všech testech 

používajících protokol TCP byl procesor routeru vytížen na 100%, kdežto u UDP na 

zhruba 10-30%. Z praxe vyplývá, že pokud data routerem pouze proletí, tak je schopen 

přenést i trojnásobek dat za stejného vytížení procesoru. Proto tyto data nelze brát jako 

jednoznačně pravdivá. 
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5.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ TCP A UDP PRVNÍHO TESTU 

Naměřené hodnoty byly vloženy do následující tabulky, ze které je především podle 

vyšších odezev patrné vytížení linky při přenosu pomocí UDP protokolu. Naopak u 

protokolu TCP se natolik vytížil procesor Routerboardu 750, že nedokázal vytížit síť 

naplno. To lze vidět i na hodnotě odezvy, která stoupla pouze minimálně. 

 

průměrný traffic průměrná odezva vytížení procesoru RB750 

  download upload 
před 

testem 
během 
testu před testem 

během 
testu 

Teoreticky 300 Mbps 300 Mbps - - -   

- 90 Mbps 1 ms 37 ms 2% 30% 

97 Mbps - 1 ms 26 ms 2% 10% Naměřené UDP 

67 Mbps 79 Mbps 1 ms 290 ms 2% 30% 

- 59 Mbps 1 ms 2 ms 2% 100% 

28 Mbps - 1 ms 5 ms 2% 100% Naměřené TCP 

27 Mbps 2 Mbps 1 ms 5 ms 2% 100% 

Tab. 10 – Srovnání výsledků měření propustnosti 
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5.5 DRUHÝ TEST PROPUSTNOSTI 

Druhý test původně nebyl plánován, ale ještě před ukončením této práce jsem stihl 

dokončit spoj Mikrotik-Mikrotik se dvěmi směrovými anténami na každé straně, každou 

v jiné polarizaci na vzdálenost 3,2 km. Tento spoj je výhodný právě v tom, že jsem nebyl 

limitován propojováním přes UTP kabel a mohl jsem použít i jiné antény než od Ubiquiti. 

Na tuto vzdálenost byl naměřen signál -64 dBm, odstup signál-šum 52 dB a maximální 

teoretická rychlost přenosu až 143 Mbps.  

 

Obr. 51 – Mikrotik – informace o spoji 

Otestuji tento spoj stejným testem jako v prvním případě. 

5.5.1 UDP 

Stejně jako u prvního testu, připojím se k mikrotiku, ale nebudu spouštět test oproti 

adrese počítače na druhé straně, ale rovnou na druhý mikrotik. 
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Obr. 52 – Test propustnosti mezi dvěmi Mikrotiky, norma N, 2x2, UDP Send 

 

 

Obr. 53 – Test propustnosti mezi dvěmi Mikrotiky, norma N, 2x2, UDP Receive 
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Obr. 54 – Test propustnosti mezi dvěmi Mikrotiky, norma N, 2x2, UDP Both 

Testy propustnosti jedním směrem vyšly překvapivě dobře, při odesílání průměrná 

hodnota kolem 107 Mbps a 20 ms, při stahování 132 Mbps a 19 ms, ale při současném 

stahování i odesílání se hodnoty zhoršily, odesílání pouze průměrných 39 Mbps a 

stahování 38 Mbps, navíc se 3% paketů ztratilo a průměrná hodnota odezev byla 83 ms. 
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5.5.2 TCP 

U tohoto testu budu postupovat stejně jako v minulé kapitole u UDP testu. 

 

Obr. 55 – Test propustnosti mezi dvěmi Mikrotiky, norma N, 2x2, TCP Send 

 

Obr. 56 – Test propustnosti mezi dvěmi Mikrotiky, norma N, 2x2, TCP Receive 
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Obr. 57 – Test propustnosti mezi dvěmi Mikrotiky, norma N, 2x2, TCP Both 

 Výsledky tohoto testu jsou podle očekávání slabší než v případě UDP, pro odesílání 

bylo naměřeno 28 Mbps. Doby odezev se zvedly z 1ms na průměrných 30 ms. Při 

přijímání dat byla naměřena průměrná hodnota 29 Mbps za 30 sekund testu a odezva se 

zvedla z 1ms na 19ms. U obousměrné komunikace je průběh špatný, 22 Mbps pro 

odesílání a 7 Mbps pro stahování při odezvě kolem průměrných 25ms. Je nutno 

podotknout, že při všech testech používajících protokol TCP byl procesor routeru vytížen 

na 100%, kdežto u UDP na zhruba 10-30%. Z praxe vyplývá, že pokud data routerem 

pouze proletí, tak je schopen přenést i trojnásobek dat za stejného vytížení procesoru. Proto 

tyto data nelze brát jako jednoznačně pravdivá. 
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5.6 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ TCP A UDP DRUHÉHO TESTU 

průměrný traffic průměrná odezva 
vytížení procesoru 

RB750 

  download upload 
před 

testem 
během 
testu 

před 
testem 

během 
testu 

Teoreticky 300 Mbps 300 Mbps - - -   

- 107 Mbps 1 ms 20 ms 5% 20% 

132 Mbps - 1 ms 19 ms 5% 65% Naměřené UDP 

38 Mbps 39 Mbps 1 ms 83 ms 5% 35% 

- 28 Mbps 1 ms 30 ms 5% 100% 

29 Mbps - 1 ms 19 ms 5% 100% Naměřené TCP 

7 Mbps 22 Mbps 1 ms 25 ms 5% 100% 

Tab. 11 – Srovnání výsledků měření propustnosti 

U tohoto testu byl použit místo routerboardu RB750 routerboard RB433, který má 

nižší taktovací rychlost – místo 680 MHz pouze 300 MHz. Z následující tabulky je patrné, 

že routerboard RB433 by bylo vhodné vyměnit za výkonnější model RB433AH pracující 

na frekvenci 680 MHz nebo za ještě výkonnější. Měřením jsme se přiblížili k odhadované 

rychlosti 143 Mbps uvedené v kapitole 5.5 dosažením 132 Mbps při stahování u UDP. 

5.7 POROVNÁNÍ OBOU TESTŮ VZÁJEMNĚ 

průměrný download průměrný upload průměrná odezva 

  1. test 2. test 1. test 2. test 1. test 2. test 

Teoreticky 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps - - 

- - 90 Mbps 107 Mbps 37 ms 20 ms 

97 Mbps 132 Mbps - - 26 ms 19 ms Naměřené UDP 

67 Mbps 38 Mbps 79 Mbps 39 Mbps 290 ms 83 ms 

- - 59 Mbps 28 Mbps 2 ms 30 ms 

28 Mbps 29 Mbps - - 5 ms 19 ms Naměřené TCP 

27 Mbps 7 Mbps 2 Mbps 22 Mbps 5 ms 25 ms 

Tab. 12 – Srovnání obou testů 
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Obr. 58 – Porovnání propustnosti v jednotlivých testech 

Při porovnání jednotlivých testů lze na první pohled vidět vyšší maximální rychlost 

v druhém testu. Tyto čísla přesahují hodnotu 100 Mbps ale pouze proto, že nejsou 

limitovány maximální rychlostí UTP portů, proto lze říct že vyšší propustnost byla 

dosažena u prvního testu za použití spojů firmy Ubiquiti. Na druhou stranu, pokud 

vezmeme v úvahu takt procesoru, s převahou by zvítězil druhý test díky neomezení portů. 
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6 ZHODNOCENÍ 

 V této práci jsem se zabýval vlastnostmi, strukturou a aplikačními možnostmi 

bezdrátových sítí ZigBee, Wi-Fi a Wi-MAX a následně je mezi sebou porovnal z několika 

hledisek. Seznámil jsem se s úlohami z laboratoří katedry a navrhl jsem variantní řešení 

přenosu dat několika způsoby pomocí bezdrátového přenosu technologií Wi-Fi. 

 V dnešní době je nejrozšířenější a cenově nejdostupnější skupinou Wi-Fi, která 

dovoluje nejvyšší přenosové rychlosti při kombinaci více frekvenčních pásem. V závěru 

práce jsem proto navrhl řešení pro bezdrátové přenosy v zastavěných i volných prostorech 

jak pro krátké, tak pro střední vzdálenosti. Uvedl jsem možnosti na straně klienta i na 

straně vysílače. 

Součástí práce byla ukázka nastavení vysílací a přijímací antény v režimu WDS a 

nastavení routeru RB750 od počátku až po řízení provozu a omezování rychlosti 

jednotlivým portům. Produkty firmy Mikrotik mají nesmírné množství dalších funkcí, 

které by v budoucnu šlo využívat. Za zmínku zajisté stojí tvorba grafů pro jednotlivé IP 

adresy nebo porty, řízení provozu pomocí priorit nebo ve větších sítích například tvorba 

tunelů a mnoho dalších zajímavých funkcí. Vše bohužel na úkor výkonu procesoru, který 

použitým routerboardům citelně chyběl. 

 Při testování maximální propustnosti nových spojů bylo dosaženo vynikajících 

výsledků za použití protokolu UDP, a to stabilních 97 Mbps, což s rezervou vystačuje i na 

přenos obrazu jako je například televizní vysílání v rozumném kódování Mpeg2 nebo ještě 

lépe fullHD Mpeg4. Další testy proběhly s využitím protokolu TCP, avšak kvůli 

nedostatečnému výkonu procesoru RB750, který se zatížil na 100%, nebylo možné získat 

maximální hodnoty, které by spoj dokázal přenést. Pro přesnější testování protokolu TCP 

by bylo vhodné provádět test bez vytížení jednotlivých routerů (například FTP download 

ze vzdáleného serveru), nebo router vyměnit za výkonnější. Nakonec byl proveden ještě 

druhý test propustnosti bez použití produktů Ubiquiti s méně výkonnými routerboardy 

RB433 taktované na frekvenci pouhých 300 MHz oproti 680 MHz u RB750. Z testu 

vyplývá, že maximální přenosová rychlost by byla překonána, kdyby byly použity 
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výkonnější zařízení, jelikož RB433 komunikuje přímo přes miniPCI karty, takže není 

omezen 100 Mbps UTP portem. 

 Tyto testy byly provedeny v bezlicenčním pásmu 5,5 GHz s využitím nejnovější 

dostupné technologie pracující v normě „N“, kdy za použití 2x2 antén je zabrána šířka 

pásma 40 MHz. Tento způsob přenášení dat však bude mít v budoucnu za následek úplné 

zahlcení pásma ostatními vysílači, pokud nebudou pro vysílání uvolněny nové frekvence. 

 Velký vliv na testování propustností mělo zarušení frekvencí. Z praxe jsem zjistil, 

že pokud například na stejném stožáru je naladěn přijímač a vysílač na dvě vedlejší 

frekvence, přestože se nepřekrývají, sníží se přenosová rychlost až o 80%, případně spoj 

zkolabuje při vytížení úplně. Proto je výhodnější využívat 20 MHz pásmo a okolní 

frekvence přeskočit. Je těžké odhadnout další vývoj bezdrátových technologií, 

v nejbližších letech však dojde k zahlcení volných pásem 2,4 GHz a 5GHz, jak už jsem 

zmiňoval dříve, poté, pokud nedojde k uvolnění dalších frekvencí ČTÚ do bezlicenčních, 

bude podobným způsobem zabráno i další volné pásmo 10 GHz, 22 GHz a 80 GHz. Tyto 

pásma se dnes používají spíše pro páteřní linky, avšak nejsou možné dělat spoje na dlouhé 

vzdálenosti a cenově se pohybují ve stovkách tisíců korun. 
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