
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD IEEE 802.15.4 A JEHO VYUŽITÍ 
V AUTOMATIZACI 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:         Tomáš Podracký 
Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Michal Řepka Ph.D. 
 

 

Ostrava 2013 

  



 

 

Prohlášení 
 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl 

jsem všechny použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla 

školního a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne       plné jméno autora 

    podpis autora  



 

 

Anotace 

 

Bakalářská práce se věnuje standardu IEEE 802.15.4 a bezdrátovým komunikačním 

protokolům z něj vycházejících. Popisuje protokoly WirelessHART a ISA100.11a a 

zaměřuje se na jejich praktickou realizaci. Praktickou částí této práce je vytvoření dvou 

modelových projektů na distribuovaném řídícím systému (DCS) ve společnosti Česká 

rafinérská, a.s. v Kralupech nad Vltavou. V těchto projektech dojde ke srovnání použití 

klasické metody zapojení signálů za použití metalických vodičů s metodami použití 

bezdrátových protokolů a k popsání výhod a nevýhod jednotlivých řešení. 
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Abstract 

 

Bachelor thesis describes IEEE 802.15.4 standard and wireless communication protocols 

based on it. Specificaly talks about WirelessHART and ISA100.11a and focus on their 

practical realization. Practical part is about creating two model projects on DCS 

(distributed control systém) on site of Česká rafinérská, a.s. in Kralupech nad Vltavou. In 

these projects we are going to compare classic method of signal processing with method 

with use of wireless protocols a describe pros and cons of these solutions. 
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Úvod 
 

Použití bezdrátových přenosů se již stalo nedílnou součástí našich životů. Jejich rozšíření 

ze světa stolních počítačů do ostatních zařízení jako jsou notebooky, tablety, telefony a 

televize z nich udělalo téměř nezbytnost. Jejich oblíbenost pramení z praktické mobility a 

jednoduchosti. Každý den společnosti vyvíjejí a vylepšují výrobky schopné komunikovat 

bezdrátově. Když se podíváme na rozmach těchto technologií v běžném životě, nabízí se 

otázka, zda tento rozmach může nastat také na poli průmyslové automatizace. Tato otázka 

bude určitě zodpovězena v následujících letech, ale při pohledu do minulosti a na mohutný 

rozvoj bezdrátových technologií v jiných odvětvích lze jen očekávat podobný vývoj i na 

poli průmyslové automatizace. V několika minulých letech už podíl bezdrátových sítí 

v průmyslu vzrostl. Bylo to dáno výhodami bezdrátových technologií, jako je redukce času 

a nákladů na instalaci, možnosti instalovat zařízení na těžko přístupná místa a flexibilita 

k existujícím zařízením a sítím. Při setkání bezdrátové technologie s náročnými požadavky 

průmyslové automatizace musely být navrženy nové technologie, standardy a protokoly. 

Hlavními požadavky byly: spolehlivost, zabezpečení, robustnost, determinovanost, 

integrace s existujícími systémy, možnost připojení většího množství zařízení a pomocné 

nástroje pro správu a monitoring. Nyní na trhu existují různá řešení. Dva z nejdůležitějších 

standardů zaměřených na procesní automatizaci jsou WirelessHART a ISA100.11a.  

První část práce se bude věnovat standardu IEEE 802.15.4, který dává základ bezdrátové 

komunikaci v procesní automatizaci a standardům z něj vycházejících, a to WirelessHART 

a ISA100.11a. V druhé částí budou na příkladu rafinérského provozu představeny 

praktické možnosti jejich zapojení do řídícího systému a jejich porovnání s klasickou 

technikou zapojení po drátech. 
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1. Standard IEEE 802.15.4 
 

Standard IEEE 802.15.4 [1] byl vytvořen pracovní skupinou IEEE 802.15. Definuje 

komunikační protokol pro zařízení v bezdrátové osobní síti (WPAN). Tento protokol se 

vyznačuje nízkým objemem přenášených dat, malými přenosovými rychlostmi, nízkou 

spotřebou elektrické energie a značnou jednoduchostí a přesto i spolehlivostí. 

Tyto vlastnost i napomáhají k tomu, že implementace a provoz zařízení v těchto sítích 

nejsou nákladnou záležitostí. 

 

Standard IEEE 802.15.4 definuje fyzickou a linkovou vrstvu pro bezdrátové sítě kratšího 

dosahu se stacionárními, přenosnými a pohybujícími se zařízeními, které nejsou napájené 

nebo mají velmi omezený bateriový zdroj napájení. 

 

1.1 Fyzická vrstva 
 

Fyzická vrstva (PHY) je první vrstvou v modelu ISO/OSI. Její funkcí je zajištění 

komunikace mezi vyšší linkovou vrstvou a fyzickým rozhraním sítě. Tato vrstva definuje 

elektrické vlastnosti rozhraní sítě. Specifikace fyzické vrstvy dle IEEE 802.15.4 je v tab. 1. 

Je zodpovědná za následující úkoly: 

 Aktivace a deaktivace radiového vysílače 

 Přijímání a odesílání dat 

 Detekce energie v rámci aktuálního kanálu 

 Uvolňování kanálu pro bezkolizní vícenásobný přístup (CSMA-CA) 

 Výběr frekvence daného kanálu 
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1.1.1 Modulace signálu 

 

Pro přenos signálu se používají tři typy modulací [1]: 

 BPSK (Binary Phase Shift Keying) – modulace používaná na frekvenčních 

pásmech 868MHz a 915MHz. Přenosové rychlosti jsou 20 kb/s a 40 kb/s. Jedná se 

o dvoustavovou modulaci založenou na posunutí fáze harmonické nosného signálu. 

 ASK (Amplitude Shift Keying) - modulace používaná na frekvenčních pásmech 

868MHz a 915MHz. Přenosová rychlost je 250 kb/s. Tato modulace je založena na 

změně amplitudy nosného signálu. 

 O-QPSK (Offset-Quadrature Shift Keying) – tato modulace se používá ve všech 

frekvenčních pásmech a dosahuje přenosové rychlosti až 250 kb/s. Vychází 

z QPSK modulace, ale dochází při ní ke změně fáze jen o 90° a ne o 180°. Tím 

dochází k menšímu zkreslení a k navýšení přenosové rychlosti. 

 

Obr. 1 : Modulace BPSK a ASK 
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1.1.2 Frekvenční pásma 

 

Standard IEEE 802.15.4 umožňuje používat tři frekvenční bez licenční pásma[1]: 

 868-868,6 MHz – toto frekvenční pásmo má jeden kanál a používají se v něm 

modulace BPSK, ASK a O-QPSK. Rychlost je dle modulace 20 – 250 kb/s. Pásmo 

868 MHz se používá v Evropě. 

 902-928 MHz – deseti kanálové pásmo, ve kterém se používají modulace BPSK, 

ASK a O-QPSK a rychlost je dle modulace 20 – 250 kb/s. Používá se v Americe. 

 2400-2483,5 MHz – pásmo pro celosvětové použití. Má 16 kanálů a používá pouze 

O-QPSK modulaci pří níž dosahuje rychlosti 250 kb/s. Toto frekvenční pásmo je 

dnes nejpoužívanější. 

 

 

Tab. 1: IEEE 802.15.4 - přehled frekvencí, modulací a rychlostí 

 

1.2 Linková vrstva 
 

Druhá vrstva modelu ISO/OSI. Dělí se na dvě podvrstvy: 

 LLC (Logical Link Layer) – nezávislá na hw, zajišťuje vysílání a příjem protokolů 

na MAC vrstvu  

 MAC (Medium Acess Control) – závislá na hw, zajišťuje fyzické adresování 

(tvorbu datových rámců) a řízení přístupu k médiu. 

Standard IEEE 802.15.4 obsahuje pouze definici MAC podvrstvy a podvrstvu LLC 

ponechává k řešení komunikačním protokolům nad ním. 

Pásmo [MHz] Lokalita
Rychlost 

[kb/s]

Typ 

modulace

Počet 

kanálů

20 BPSK

868-868,6 Evropa 100 O-QPSK 1

250 ASK

40 BPSK

902-928 Amerika 250 O-QPSK 10

250 ASK

2400-2483,5 celosvětově 250 O-QPSK 16
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1.2.1 Řízení přístupu k médiu 

 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) patří do třídy 

protokolů označovaných jako metody s vícenásobným přístupem a nasloucháním nosné. 

Jejich charakteristikou je, že před začátkem vysílání paketu stanice určitý čas poslouchá, 

zda je přenosové médium volné. Pokud ano, může zahájit vysílání. V opačném případě 

čeká na konec právě probíhajícího vysílání.[2] 

1.2.2 Datové rámce 
 

Ve Standardu IEEE 802.15.4 se používají tyto typy datových rámců [1] : 

 Data frame – rámec pro přenos užitečných dat 

 Beacon frame – rámec používaný pro synchronizaci pokud je umožněna 

 Ack frame – rámec pro potvrzování informace po přenosu paketu. Jako jediný 

neobsahuje datovou část. 

 MAC Command frame – rámec sloužící ke spravování zařízení v síti. 

 

Tab. 2: Datové rámce ve standardu IEEE 802.15.4 

 

Data Frame: 

Beacon Frame: 

Ack Frame: 

MAC frame: 

 

 

 

 

 

 

Řídící data 

2B 

Pořadí rámce 

1B 

Adresové pole 

4-10B 

Data 

proměnná velikost 

FSC 

2B 

Řídící data 

2B 

Pořadí rámce 

1B 

Adresové pole 

4-10B 

Data 

proměnná velikost 

FSC 

2B 

Řídící data 

2B 

Pořadí rámce 

1B 

   

Řídící data 

2B 

Pořadí rámce 

1B 

Adresové pole 

4-10B 

Data 

proměnná velikost 

FSC 

2B 



Tomáš Podracký: Standard IEEE 802.15.4. a jeho využití v automatizaci 

 

11 

 

Každý z výše uvedených datových rámců se ve Standardu IEEE 802.15.4 skládá 

z následujících prvků[1]: 

 Hlavička MHR (MAC Header) obsahuje řídící data, pořadí rámce, adresové pole a 

informace o zabezpečení. 

 Data (MAC Payload) obsahuje data podle typu rámce. Má proměnnou délku. ACK 

frame žádná data neobsahuje. 

 Patička MFR (MAC Footer) obsahuje FCS (Frame Check Sequence) 

 

1.3 Prvky a topologie 

 

Standard IEEE 802.15.4 dělí z hlediska funkčnosti zařízení do dvou kategorií[1][3]: 

 Zařízení s plnou funkčností FFD (Full Function Device) - může komunikovat 

s jinými FFD nebo RFD, normálně je neustále napájeno, má schopnost 

přesměrovávat zprávy. 

 Zařízení s omezenou funkčností (Reduced Function Device) – funkčnost omezena 

z důvodu jednoduchosti a ceny. Komunikuje pouze s nadřazeným FFD zařízením. 

Má nižší spotřebu energie (když nekomunikuje, může být uvedeno do režimu 

spánku). Používá se pro zařízení na okrajích sítě. 

 

Z hlediska funkce v síti dále dělíme zařízení na tři druhy[3]: 

 Coordinator – ustanovuje síť, udržuje povědomí o její topologii a přesměrovává 

zprávy. Existuje vždy jen jeden pro síť. Spadá do kategorie FFD. 

 Router – přesměrovává zprávy dále po síti. Vždy napájené zařízení. Spadá do 

kategorie FFD. 

 End device – koncové zařízení, nepřesměrovává zprávy. Napájení z baterií, při 

neaktivitě přejde do režimu spánku. Může být mobilní. Spadá do kategorie RFD. 
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Standard IEEE 802.15.4 doporučuje tyto topologie[1][3] (Obr. 1): 

 Hvězda (Star) – základní uspořádání. Páteřním prvkem je Coordinator, se kterým 

komunikují všechny ostatní zařízení. Nevýhodou je malá komplexnost a nízký 

dosah sítě. 

 Strom (Tree) – rozvětvenější architektura umožňující větší dosah sítě. Coordinator 

nemusí být připojen přímo na koncová zařízení, ale může být připojen přes Router 

nebo jiné FFD zařízení. Nevýhodou je stále existence páteřního prvku. 

 Síť (Mesh) – vytváří redundantní spojení přes více možných cest, čímž redukuje 

existenci páteřních prvků. Tato topologie je nejkomplexnější a nejrobustnější. 

 
 

Obr. 2 : Topologie doporučené IEEE 802.15.4 

 

  



Tomáš Podracký: Standard IEEE 802.15.4. a jeho využití v automatizaci 

 

13 

 

2. Protokoly vycházející z IEEE 802.15.4 

 

Ze standardu IEEE 802.15.4 vychází hned několik komunikačních protokolů. Většina 

z nich z něj přebírá pouze fyzickou vrstvu a linkovou vrstvu nahrazují svojí. 

Nejpoužívanější protokoly jsou ZigBee, WIA-PA, WirelessHart a ISA100.11a. Hlavním 

cílem protokolu ZigBee ale není procesní automatizace a používá se zejména 

v automatizaci domácností, budov, v medicíně a ve spotřební elektronice. 

Nejrozšířenější protokoly v procesní automatizaci jsou WirelessHart a ISA100.11a, a proto 

se budeme věnovat jim. 

 

2.1 WirelessHART 

 

Jedná se o rozšíření protokolu HART (Highway Acessable Remote Transducer) z roku 

2007. Tento protokol slouží k obousměrné komunikaci mezi inteligentní polní 

instrumentací a řídícím systémem, viz obrázek č. 7. Používá se především k diagnostice a 

nastavování přístrojů. Původní komunikaci po drátech přibyla rozšířením na 

WirelessHART bezdrátová alternativa s novou fyzickou a linkovou vrstvou. Transportní a 

aplikační vrstva pak zůstala stejná jako v HART protokolu. Tento protokol ve svých 

výrobcích používají zejména firmy ABB, Emerson, Endress+Hauser, Siemens a P+F. 

Vývoj tohoto protokolu je zajišťován organizací HCF (Hart Communication Foundation). 

[4][6] 

 

2.1.1 Komunikační model protokolu 
 

 Fyzická vrstva je shodná se standardem IEEE 802.15.4 a využívá frekvenční pásmo 

2,4GHz. Dochází zde k časové synchronizaci zařízení pomocí časové známky 

připojené k ACK rámci.  

 Linková vrstva je na rozdíl od IEEE 802.15.4 realizována více technologiemi než 

CSMA-CA, a to konkrétně: 
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 TSMP (Time Synchronised Mesh Protocol) – zařízení jsou synchronizována 

a komunikují v časových slotech [5] 

 Channel blacklisting – vynechávání kanálů 

 TSCH (Time Synchronised Channel Hopping) – přeskakování kanálu pro 

omezení účinků rušení. 

 Síťová vrstva umožňuje použít topologii sítě, kde každé zařízení pracuje jako 

směrovač. Směrování paketů může probíhat dvěma metodami: 

 Source routing - cesta je součástí odesílaného paketu. 

 Graph routing – cesty jsou nastaveny správcem a uloženy ve všech 

zařízeních sítě. 

Plní také funkci Transportní vrstvy z ISO/OSI modelu 

 Aplikační vrstva komunikuje pomocí příkazů mezi Bránou a přístroji. Tato vrstva 

oddělí příkaz od zprávy, provede ho a vygeneruje odpověď. Aplikační vrstva se 

téměř neliší od aplikační verze protokolu HART. [4][7] 

 

Tab. 3 – Komunikační model protokolu WirelessHART [9] 

 

 

 

 

OSI TCP/IP HART

Aplikační

Prezenční 

Relační Aplikační Přikazově orientované. Predefinované datové typy

a aplikační procedury

Transportní TCP Automaticky segmentovaný přenos velkého množství dat 

Síťová IP Redundantní Mesh síť

Linková Orientace na Byte, Token TDMA, přeskakování kanálů

Master/Slave protokol IEEE 802.15.4

Fyzická Síťový přistup Analogová a digitální IEEE 802.15.4(2,4GHz)

signalizace 4-20mA

drátový bezdrátový
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2.1.2 Topologie a architektura 
 

Protokol WirelessHART se nejčastěji vyskytuje v topologii tvaru síť (mesh) nebo hvězda 

(star). Typický tvar WirelessHART sítě je na obrázku 3. Všechny prvky v síti jsou 

z pohledu standardu 802.15.4 FFD zařízení. Z pohledu protokolu HART je Gateway 

master a provozní přístroje slave.[4] 

Jednotlivými prvky WirelessHART architektury jsou[4][6]: 

 Brána WirelessHART( WirelessHART Gateway) – bývá do ní integrována funkce 

brány, správce sítě, správce zabezpečení. Správce sítě má na starosti konfiguraci 

sítě, plánování komunikace a udržování směrovacích tabulek. Brána samotná 

potom slouží k propojení bezdrátové WirelessHART sítě do existující sítě (Ethernet 

apod.) a do řídícího systému. Brána by měla také zajišťovat vícenásobný přístup 

(historizace, Asset management) a chovat se tím pádem jako server. 

 Přístupový bod (Access Point) – slouží k připojení bezdrátové sítě k bráně 

 Přístroj (Field device) – inteligentní polní zařízení, může se jednat i o multiplexor 

více  

měření. (Toto řešení se používá zejména u měření teploty) 

 Přenosné zařízení (Wireless Handheld) – ruční zařízení (tablet, notebook) určený 

k diagnostice a údržbě zařízení přímo v provozu. 

 Wireless Adapter – adaptér, díky kterému může být do sítě WirelessHART 

zapojeno i starší zařízení kompatibilní pouze s protokolem HART a komunikující 

po analogové smyčce 4-20mA 
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Obr. 3 - Topologie WirelessHART [6] 

 

2.2  ISA 100.11a 

 

Jedná se o protokol pro bezdrátovou komunikaci spravovanou organizací ISA 

(International Society of Automation), jehož vývoj začal v roce 2009. Pro své bezdrátové 

řešení procesní automatizace tuto normu používají zejména společnosti Yokogawa a 

Honeywell. Hlavní využití norma najde v monitoringu, alarmování, správě a údržbě 

inteligentní polní instrumentace a v řízení procesů, u kterých je možné akceptovat 

zpoždění signálu v řádech stovek milisekund.[8] 
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2.2.1 Komunikační model protokolu 
 

 Fyzická vrstva je také shodná se standardem IEEE 802.15.4 a využívá frekvenční 

pásmo 2,4GHz.  

 Linková vrstva je realizována technologiemi TDMA(Time Division Multiple 

Acces) a CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). 

Přístup k médiu je zajištěn časovými sloty s proměnnou délkou a různou rychlostí 

přeskakování mezi kanály. Na rychlosti přeskakování záleží použitý druh 

technologie: 

 Rychlé přeskakování (slotted hopping) mezi sloty po přibližně 10ms – 

přístup čistě pomocí TDMA 

 Pomalé přeskakování (slow hopping) mezi sloty po přibližně 10-25ms – 

přístup pomocí CSMA-CA 

 Kombinace obou druhu přeskakování využívá kombinaci obou technologií 

Kvalita každého kanálu je za provozu sledována správcem sítě a kanály s nízkou 

kvalitou jsou z komunikace vynechávány – Channel blacklisting. Kvalita kanálu 

může být sledována i samotnými zařízeními a tyto kanály pak mohou být 

vynechány při komunikaci s nejbližšími sousedy – Adaptive hopping.  

Linková vrstva také zajišťuje směrování paketů pomocí Graph routingu dle 

tabulky nastavené správcem sítě. Každá komunikační cesta má své ID a v Mesh 

topologii jsou cesty většinou redundantní. 

 Síťová vrstva je realizována pomocí protokolu 6LoWPAN (IPv6 over Low power  

Wireless Personal Area Networks) [10]. Smyslem tohoto řešení je realizace 

internetového propojení s bezdrátovými zařízeními dle 802.15.4. Přenos paketů 

IPv6 přináší ale několik problémů, které musí být řešeny pomocí adaptační vrstvy, 

která je součástí vrstvy linkové. 

 Transportní vrstva používá protokol UDP (User Data Protocol), který je 

nespojovaný a nezaručuje doručení paketu. Je ale vhodný pro jednoduché aplikace 

typu otázka-odpověď[11] 

 Aplikační vrstva je objektově orientovaná. Poskytuje služby pro aplikace 

v inteligentních přístrojích a pro připojení do nadřazených systémů. Pomocí objektů 

na aplikační vrstvě je umožněno mapování a tunelování protokolů pro komunikaci 
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s dalšími protokoly jako například HART, Modbus a Profibus. Překlad mezi těmito 

protokoly a protokolem ISA100.11a ale není definován, je popsán pouze jeho 

mechanismus. [8][9] 

Tab. 4 – Komunikační model protokolu ISA100.11a [9] 

 

 

2.2.2 Topologie a architektura 
 

Typickou topologií protokolu ISA100.11a je síť (Mesh), kterou tvoří přístroje a směrovače. 

Komunikace s nadřazenou sítí pak probíhá za pomoci páteřní sítě (backbone network). 

Páteřní síť využívá ethernet nebo průmyslovou sběrnici. Typická topologie ISA100.11a je 

na obrázku 5.[8] 

Prvky architektury ISA100.11a jsou: 

 Brána (Gateway) – je do ní integrována funkce brány, správce sítě a správce 

zabezpečení. Správce sítě má na starosti konfiguraci sítě, plánování komunikace a 

udržování směrovacích tabulek. Brána samotná potom slouží k propojení 

bezdrátové sítě do existující sítě (Ethernet apod.) a do řídícího systému.  

 Přístroj (Routing device a Non Routing device) – inteligentní polní zařízení, buď ze 

schopností směrování, nebo bez ní. 

 Přenosné zařízení (Wireless Handheld) – ruční zařízení (tablet, notebook) určený 

k diagnostice a údržbě zařízení přímo v provozu. 

OSI TCP/IP ISA100.11a

Aplikační

Prezenční 

Relační Aplikační Objektově orientované.

Tunelování

Transportní TCP UDP

Síťová IP 6LoWPAN

Linková UDL ISA100.11a

IEEE 802.15.4

Fyzická Síťový přistup IEEE 802.15.4(2,4GHz)
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 Páteřní směrovač (Backbone router) - přesměrovává datové pakety z podsítě přes 

páteřní síť, k jejich cíli, což může být jiná podsíť nebo brána. [8][9] 

 

Obr. 5 - Topologie ISA100.10a [8] 

 

2.3 Shrnutí a porovnání 

 

Oba použité standardy tedy vycházejí z normy IEEE 802.15.4, ze které používají radiovou 

komunikaci v pásmu 2,4GHz. Oba používají některé funkce z MAC vrstvy IEEE 802.15.4, 

a dále jí rozšiřují vlastní linkovou vrstvou. Oba dovolují změny kanálu, byť každý jiným 

způsobem. WirelessHART plně podporuje topologii sítě (Mesh), kde všechny zařízení 

v síti jsou zároveň i směrovače. ISA 100.11a má ve struktuře i zařízení bez funkce 

směrovače a tvoří hybridní síť-hvězda (Mesh-star) topologii. Oba standardy používají 

směrování podle grafu, centrálně řízené správcem sítě. Aplikační vrstva WirelessHART 

vychází z protokolu HART a je založena na příkazech. Neřeší připojení jiných standardů. 

ISA100.11a má aplikační vrstvu založenou na objektech, využívá komunikaci podle norem 
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ISA100 a pomocí tunelování podporuje i jiné komunikační protokoly. Nedefinuje ale jejich 

překlad. Topologie je u obou standardů stejná. Tvoří jí bezdrátová síť propojená branou 

s dalším systémem komunikace, kterým může být např. Modbus, Profibus nebo HART. 
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3. Použití v praxi 

 

V praktické části porovnáme možnosti těchto protokolů v prostředí na kvalitu zpracování 

signálu asi nejnáročnější, a to v petrochemickém průmyslu. Konkrétně se budeme 

pohybovat na systému České Rafinérské a.s. v Kralupech nad Vltavou. Ačkoliv budeme 

řešit praktické využití, budeme ho řešit pouze na teoretické úrovni, protože přímo fyzické 

nasazení přístrojů není možné z důvodů jejich ceny a z důvodu bezpečnostních předpisů 

rafinerie. 

 

3.1  DCS v rafinerii Kralupy nad Vltavou 

 

Kralupská rafinerie je v provozu od roku 1975 a prochází neustálou modernizací. 

Každoročně zpracuje více než 2500 kilotun ropy. Mezi její produkci patří automobilové 

benzíny, letecký petrolej, motorová nafta,  LPG, topné oleje, propylen a síra. 

Řízení tohoto komplexního celku je realizováno distribuovaným řídícím systémem (DCS), 

doplněným bezpečnostním systémem a specializovanými podsystémy. Od roku 1999 je tím 

řídícím systémem systém I/A series Foxboro od společnosti Invensys.  

Distribuovaný řídicí systém se skládá z  jednotlivých zařízení, která si vzájemně předávají 

data. Předávání dat se realizuje i na dosti velké vzdálenosti, rovněž je umožněno snadné a 

bezpečné připojení do podnikových počítačových sítí. Jednotlivá zařízení jsou sestavena 

do řídicího systému tak, aby maximálně vyhovoval všem požadovaným funkcím podle 

povahy řízeného procesu. Umožňují rozdělit funkce vlastního řízení, zobrazování, ukládání 

dat a komunikace, což zvyšuje bezpečnost a spolehlivost řízení procesu. Systém je snadno 

rozšiřitelný a modifikovatelný tak, aby bylo možné vyhovět měnícím se podmínkám 

v technologickém procesu. Řídící systém je stabilní a spolehlivý, má velmi dobře 

propracovanou strukturu standartních displejů pro manipulace operátora a je opatřen medii 

pro ukládání značných množství dat. Pro operátora je nástrojem pro komfortní a bezpečné 

řízení výroby. 

V roce 2008 došlo k přechodu na Mesh (síťovou) topologii. (obr. 6) 
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Obr. 6 - Topologie MESH od společnosti Invensys [12] 

 

Síť MESH využívá přepínače Fast Ethernet, které jsou nakonfigurovány tak, aby vytvářely 

robustní redundantní síť. Obr. 6 ukazuje příklad s použitím několika I/A Series stanic 

připojených redundantně do sítě MESH. 

Řídící procesory (FCP270 a ZCP270) v nichž probíhá procesní řízení, mohou být do sítě 

připojeny buď jednoduše, nebo redundantně. Na ně jsou poté připojeny Fieldbus Moduly 

(FBM) sloužící jako rozhraní mezi polní instrumentací a I/A Series systému. Provádějí 
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potřebné převody dat a poskytují plnou podporu pro analogové měření, diskrétní signály, 

analogový nebo diskrétní řízení a digitální komunikace.[12] 

V současnosti je do DCS systému připojeno z pole víc než 15 tisíc signálů pro řízení a 

indikaci. Z toho jsou skoro 3 tisíce přístrojů vybaveny inteligentní elektronikou a jsou 

schopné kromě řízení také komunikovat. Komunikace zde probíhá pomocí protokolu 

HART a to přímo po analogové smyčce 4-20 mA (obrázek 7). Účelem této komunikace je 

zde správa zařízení, jeho diagnostika a údržba. Nástrojem pro tyto činnosti je sw PRM 

(Plant Resource Management) od společnosti Yokogawa a hw zajišťuje firma MTL.  

 

Obr. 7 – HART komunikace po smyčce 4-20mA [13] 
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Design řídícího systému a všech jeho aspektů se řídí konstrukčními normami DEP (Design 

and Engineering Practice) firmy Shell, která je jedním z akcionářů České rafinérské a tyto 

normy ve svých rafinériích uplatňuje. Řídí se také doporučeními FDS (Function Design) 

z posledního velkého instrumentačního upgrade, které vydalo a aplikovalo holandské 

oddělení firmy Invensys.  

Těmito pravidly jsou povinny se řídit veškeré realizované projekty a týkají se i pravidel pro 

připojování nových signálů do řídícího systému. Pro naše účely budou zásadní dvě 

pravidla. Prvním je povinnost zachovat při zavádění nových signálů 20% rezervu v novém 

hw. Druhým a z pohledu nasazení bezdrátových technologií velmi důležitým pravidlem je 

obnovovací frekvence signálů vstupujících a vystupujících do systému, jak jsou uvedeny v 

tabulce č. 5. Tento parametr je nejvíce limitujícím v aplikaci bezdrátových technologií 

v petrochemickém průmyslu, protože se zkracující obnovovací frekvencí stoupá spotřeba 

baterií a klesá počet zařízení možných připojit na jednu gateway. 

Tab. 5: Obnovovací frekvence dle FDS 

Typ smyčky   Perioda 

Řídící smyčky Tlak 0,5 sec 

  Průtok 0,5 sec 

  Teplota 1 sec 

  Hladina 1 sec 

  Ostatní 1 sec 

      

Monitorovací 
smyčky Teplota 2 sec 

  Ostatní 2 sec 

  Analyzátory 5 sec 

      

Digitální signály Alarmy 1 sec 

  Ostatní 2 sec 

      

Sekvenční řízení Procesní  1 sec 

  Ostatní 2 sec 

      

Speciální aplikace 
Ochrana 
kompresorů 0,1 sec 
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Gateway je nejdůležitějším prvkem při tvorbě a návrhu bezdrátové sítě. Její parametry jsou 

pro síť limitující, a proto je důležité se s nimi při návrhu důkladně seznámit, abychom 

věděli, kolik jich budeme muset při tvorbě sítě použít. Následující tabulka (tab. 6) přináší 

srovnání klíčových parametrů Gateway pro oba protokoly od výrobců Emerson a 

Yokogawa. Při porovnání s  tabulkou obnovovacích frekvencí (tab. 5) vidíme, že pro řízení 

pomocí tlaku a průtoku ani bezdrátové technologie použít nemůžeme, a že pro řízení 

pomocí ostatních veličin a pro monitorování nám rapidně klesá počet zařízení, které je 

možné pod jednu Gateway připojit. 

 

Tab. 6: Parametry pro Gateway Emerson a Yokogawa 

Výrobce Emerson Yokogawa 

Model 1420A2A3A4 YFGW710 

Komunikační protokol WirelessHART ISA 100.11a 

Výstupní protokol Ethernet, Modbus TCP,  
Modbus TCP, 

OPC 

  
Modbus RTU, OPC, 

HART   

Dosah antény 250 m 500 m 

Počet připojitelných zařízení     

při obnovovací frekvenci:     

1s 12 5* 

2s 25 10* 

5s 50 50* 

10s 100 50 

      

* - pouze při použití topologie 
hvězda     
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3.2 Modelový projekt č. 1 

 

3.2.1 Zadání 

Na čerpací stanici dojde k rozšíření o dvě čerpadla. Na každém čerpadle bude na sání a na 

výtlaku umístěno měření tlaku pro účely monitorování. Uprostřed čerpací stanice je velín, 

kde je umístěna část distribuovaného řídícího systému. Od velínu jsou nová čerpadla 

vzdálena 65 metrů vzdušnou čarou. Požadovaná obnovovací frekvence u signálů bude 2 

sekundy a není požadovaná redundance. Měření se budou nacházet v zóně s nebezpečím 

výbuchu. 

 

 

Obr. 8 – Mapka zadání projektu č. 1 

 

3.2.2 Klasické řešení 

 

Signály budou přivedeny od převodníků tlaku jednoduchými kabely do sdružovací skříně. 

Odtud budou sdruženým kabelem nataženy do instrumentační místnosti velínu. Sdružený 

kabel bude položen do ochranného kabelového žlabu. Do velínu bude kabel přiveden skrz 

protipožární přepážku. Ve velínu bude kabel ukončen a signály budou přivedeny na 

zakončovací panel CPS08(MTL), na kterém budou instalovány oddělovací bariéry 

4541B(MTL) pro umožnění vedení signálu do zóny s nebezpečím výbuchu. Tento panel 

bude připojen k Fieldbus Modulu FBM201 (Foxboro). FBM201 slouží ke zpracování osmi 
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analogových vstupních signálů. Toto FBM201 bude pak stávající cestou zapojeno do 

řídícího procesoru DCS. 

 

Obr. 9 – Schéma klasického řešení projektu 1 

 

3.2.3 Řešení pomocí protokolu WirelessHART 

 

Převodníky tlaku kompatibilní s protokolem WirelessHART a vybaveny bateriemi budou 

komunikovat s Gateway, která bude umístěna na budově velínu.  Z Gateway bude signál 

přiveden na zakončovací panel TB230 a dále na Fieldbus Modul FBM232 (Foxboro). 

FBM232 je modul zpracovávající průmyslové protokoly. V tomto případě bude 

komunikovat s Gateway pomocí protokolu Modbus/TCP. Při obnovovací frekvenci 2 

sekundy bude životnost baterií 18 měsíců. Baterie jsou lithiové o napětí 7,8V. 



Tomáš Podracký: Standard IEEE 802.15.4. a jeho využití v automatizaci 

 

28 

 

 

Obr. 10 – Mapka s řešením WirelessHART projektu 1 

3.2.4 Srovnání nákladů 

V tabulce č. 7 je zobrazena struktura nákladů na klasické zapojení a v tabulce č. 8 struktura 

nákladů na řešení pomocí protokolu WirelessHART. Z nich je patrné, že na tuto kratší 

vzdálenost (65) metrů je levnější použití klasického řešení a to zejména díky vysoké 

pořizovací ceně gateway a fielbus modulu. 

Tab. 7: Struktura nákladů na projekt č. 1- klasické řešení 

Klasické řešení        

materiál 
množství 
(m,ks) cena za m/ks 

cena 
celkem 

Kabel 10x2x1,12 EX 90 81,5 7335 

Kabel 2x2x1,22 EX 40 48,5 1940 

Sdružovací skříň 10x2 EX 1 8750 8750 

kabelový žlab 60 200 12000 

FBM 201+cable (Foxboro) 1 30400 30400 

MTL CPS08 1 5852 5852 

MTL 4541B 4 8100 32400 

převodník tlaku Emerson 
3051S2TG3A2E11A1B    4 29500 118000 

práce počet hod cena za hod 
cena 
celkem 

položení žlabu 11 350 3850 

položení kabelu do žlabu 8 350 2800 

rozebrání a složení uzávěru ve velínu 4 350 1400 

cena celkem     224727 
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Tab. 8: Struktura nákladů na projekt č. 1 – řešení pomocí WirelessHART 

Řešení pomocí WirelessHART 
množství 
(m,ks) cena za ks 

cena 
celkem 

FBM232 (Foxboro) 1 60800 60800 

Gateway Emerson 1420A1A3A4  1 75000 75000 

Převodník tlaku Emerson 
3051S2TG3A2E11X5AWA3WK1 4 31900 127600 

Baterie Emerson 701PBKKF 4 2800 11200 

práce počet hod cena za hod 
cena 
celkem 

konfigurace Gateway 2 750 1500 

celkem     276100 
 

Ceny v tabulkách 7 a 8 jsou uvedeny v českých korunách, ceny zjištěné v amerických 

dolarech byly přepočítány v kurzu 1 USD = 19 CZK. Zdroje cen jsou pro výrobky 

Emerson pan Tomáš Pokorný z firmy Emerson, pro výrobky Foxboro stránky 

www.buyautomation.com, pro MTL stránky www.plccenter.com a www.jspshop.cz a pro 

kabeláž, montážní materiál a hodinové sazby práce pan Milan Potluka z firmy Elmep s.r.o. 

 

3.3 Modelový projekt č. 2 

 

3.3.1 Zadání 

Na tepelném výměníku u pece bude umístěno 5 měření teploty pro účely monitorování. 

Pec je umístěna na provozní jednotce vzdálené 80 metrů vzdušnou čarou od velínu, kde je 

umístěn DCS. Kabely nemohou být vedeny přímou cestou, ale musí být vedeny ve žlabu 

po potrubním mostu. Požadovaná obnovovací frekvence u signálů bude 2 sekundy a není 

požadovaná redundance. Měření se budou nacházet v zóně s nebezpečím výbuchu.  
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Obr. 11 – Mapka zadání projektu č. 2 

 

3.3.2 Klasické řešení 

Signály budou přivedeny od převodníků teploty jednoduchými kabely do sdružovací 

skříně. Odtud budou sdruženým kabelem nataženy do instrumentační místnosti velínu. 

Sdružený kabel bude položen do ochranného kabelového žlabu. Do velínu bude kabel 

přiveden skrz protipožární přepážku. Ve velínu bude kabel ukončen a signály budou 

přivedeny na zakončovací panel CPS08(MTL), na kterém budou instalovány oddělovací 

bariéry 4541B(MTL) pro umožnění vedení signálu do zóny s nebezpečím výbuchu. Tento 

panel bude připojen k Fieldbus Modulu FBM201 (Foxboro). FBM201 slouží ke zpracování 

osmi analogových vstupních signálů. Toto FBM201 bude pak stávající cestou zapojeno do 

řídícího procesoru DCS. 

3.3.3 Řešení pomocí protokolu WirelessHART 

Převodníky teploty kompatibilní s protokolem WirelessHART a vybaveny bateriemi budou 

komunikovat s Gateway, která bude umístěna na budově velínu.  Z Gateway bude signál 

přiveden na zakončovací panel TB230 a dále na Fieldbus Modul FBM232 (Foxboro). 

FBM232 je modul zpracovávající průmyslové protokoly. V tomto případě bude 
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komunikovat s Gateway pomocí protokolu Modbus/TCP. Při obnovovací frekvenci 2 

sekundy bude životnost baterií 26 měsíců. Baterie jsou lithiové o napětí 7,8V. 

 

Obr. 12 – Mapka s řešením WirelessHART projektu 2 
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3.3.4 Srovnání nákladů 

 

V tabulce č. 9 je zobrazena struktura nákladů na klasické zapojení a v tabulce č. 10 

struktura nákladů na řešení pomocí protokolu WirelessHART. V tomto projektu je levnější 

varianta pomocí WirelessHART díky větší vzdálenosti, na kterou je nutné pokládat 

kabelovou trasu a tím i větším nákladům. 

Tab. 9: Struktura nákladů na projekt č. 2- klasické řešení 

Klasické řešení        

materiál 
množství 
(m,ks) cena za m/ks 

cena 
celkem 

Kabel 10x2x1,12 EX 300 81,5 24450 

Kabel 2x2x1,22 EX 75 48,5 3637 

Junction box 10x2 EX 1 8750 8750 

kabelový žlab 260 200 52000 

FBM 201+cable (Foxboro) 1 30400 30400 

MTL CPS08 1 5852 5852 

MTL 4541B 5 8100 40500 

převodník teploty  
Emeson248HANAU1NS 5 8200 41000 

práce počet hod cena za hod 
cena 
celkem 

položení žlabu 48 350 16800 

položení kabelu do žlabu 10 350 3500 

rozebrání a složení uzávěru FAR 4 350 1400 

celkem     228289 
 

Tab. 10: Struktura nákladů na projekt č. 2 – řešení pomocí WirelessHART 

Řešení pomocí WirelessHART 
množství 
(m,ks) cena za ks 

cena 
celkem 

FBM232 (Foxboro) 1 60800 60800 

gateway Emerson 1420A1A3A4  1 75000 75000 

tepl. převodník Emerson 
248DXNAD2NSWA3WK1  5 8600 43000 

baterie 5 2800 14000 

práce počet hod cena za hod 
cena 
celkem 

konfigurace Gateway 2 750 1500 

celkem     194300 
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Ceny v tabulkách 9 a 10 jsou uvedeny v českých korunách, ceny zjištěné v amerických 

dolarech byly přepočítány v kurzu 1 USD = 19 CZK. Zdroje cen jsou pro výrobky 

Emerson pan Tomáš Pokorný z firmy Emerson, pro výrobky Foxboro stránky 

www.buyautomation.com, pro MTL stránky www.plccenter.com a www.jspshop.cz a pro 

kabeláž, montážní materiál a hodinové sazby práce pan Milan Potluka z firmy Elmep s.r.o. 
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4. Závěr 

 

Předmětem práce bylo popsat normu IEEE 802.15.4 a standardy z něj vycházející, 

konkrétně WirelessHART a ISA100.11a. Dalším cílem bylo zjistit konkurenceschopnost a 

možnosti nasazení těchto standardů v průmyslové automatizaci, konkrétně 

v petrochemickém průmyslu. V první části práce jsou uvedeny vlastnosti normy IEEE 

802.15.4 tak, jak byly nadefinovány certifikačními autoritami. Získáváme také obraz o 

komunikačních standardech z ní vycházejících, o jejich vlastnostech a rozdílnostech.  

V druhé části práce je na dvou modelových projektech ukázána možnost praktické 

realizace a porovnání s klasickým řešením v procesní automatizaci, a to se zapojením 

pomocí metalických vodičů. Ve vybraném prostředí rafinérského provozu naráží 

bezdrátová technologie na velmi náročné požadavky na kvalitu a rychlost zpracovaného 

signálu. V těchto podmínkách je bezdrátová technologie vhodná pouze pro indikační 

funkce a pro řídící nebo zabezpečovací funkce se nehodí. Problémem je také uspořádání 

provozních jednotek rafinerie, kde velká hustota instrumentace a zařízení brání úspěšnému 

bezdrátovému přenosu. Výhodné je naopak tyto přenosy využívat tam, kde je pouze 

komplikovaná a nákladná možnost pokládky kabelových tras, na velké vzdálenosti za 

přímé dohlednosti a u zvláštních případů, kdy je měřící element umístěn na pohyblivé části 

zařízení, např. u rotačních pecí. Další komplikací při použití je životnost baterií, která se 

při nižších obnovovacích frekvencí pohybuje okolo jednoho až dvou let. Problém nastává i 

při jejich výměně, protože bezdrátová zařízení se často vyskytují v prostorách 

s nebezpečím výbuchu a při výměně by mohlo dojít k iniciaci. Toto nebezpečí bylo ale 

částečně vyřešeno použitím bateriových pouzder, u kterých nehrozí jiskření.  

V ostatních průmyslových odvětvích, kde nejsou tak vysoké nároky na obnovovací 

frekvenci má ale použití bezdrátových technologií dveře otevřené. Jejich použití vede 

k úspoře nákladů na realizaci, protože i když jsou bezdrátové zařízení dražší, je tato cena 

vyvážena úsporou za montáže kabelů, stavby lešení nebo výkopové práce. Ostatně i 

modelové projekty v této práci ukázaly, že i při menším počtu zařízení začne na delší 

vzdálenosti docházet k úsporám v řádu desetitisíců. S narůstajícím počtem zařízení jsou 

pak tyto úspory ještě větší. 

Posledním krokem bránícím většímu rozšíření je určitá míra nedůvěry o bezpečnost 

procesních dat. Tato nedůvěra je ale neopodstatněná, protože bezdrátové technologie 



Tomáš Podracký: Standard IEEE 802.15.4. a jeho využití v automatizaci 

 

35 

 

používají vysoký stupeň zabezpečení a jsou vybaveny správcem zabezpečení. Překážkou 

v rozšiřování může do určité míry být i přístup ke konvergenci standardů. WirelessHART 

jiné technologie nepodporuje a ISA 100.11a pouze omezeně pomocí tunelování. 

V současné době se pracuje na standardu ISA 100.12, který by měl zastřešit všechny 

standardy pro procesní automatizaci vycházející z IEEE 802.15.4. Ale problémů k řešení je 

mnoho a různé firmy vyrábějící přístroje upřednostňují různá řešení. Až následující roky 

nám tedy ukáží, jakou přesně cestou se budou bezdrátové technologie v procesní 

automatizaci ubírat. 
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Seznam použitých zkratek 

 

6LOWPAN - IPv6 over Low power  Wireless Personal Area Networks 

ACK - Acknowledgement 

AES - Advanced Encryption Standard 

BPSK - Binary Phase Shift Keying 

CSMA-CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance  

DCS – Distributed control system 

DEP - Design and Engineering Practice 

FBM – Fieldbus Module 

FCP/ZCP – Field/ Z-module Control Processor 

FDS - Function Design 

FFD - Full Function Device 

HART - Highway Acessable Remote Transducer 

IEEE -  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISA -  International Society of Automation 

ISO/OSI - International Standards Organization / Open Systen Interconnection 

MAC – Media Access Control 

PHY – Physical layer 

PRM – Plant Resource Management 

RFD – Reduced Function Device 

TB – Termination Board 

TDMA - Time Division Multiple Acces 

TSCH - Time Synchronised Channel Hopping 

TSMP - Time Synchronised Mesh Protocol 

UDP – User Data Protocol 

WPAN - Wireless Personal Area Networks 


