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ABSTRAKT 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou průmyslových bezdrátových sítí a 

komunikačních protokolů pouţitých v mobilních vestavěných systémech řízení. Cílem nasazení 

bezdrátové komunikace ve vestavěných řídicích systémech je vytvoření sofistikovaných 

komunikačních průmyslových sítí, které povedou k sníţení realizačních nákladů a umoţní 

komunikaci s mobilními či pohyblivými zařízeními v reálném čase. Práce se zaměřuje zejména 

do oblasti komunikace pomocí průmyslového Ethernetu a průmyslového rozhraní CAN.  

 

Bezdrátové průmyslové sítě nesou v sobě jisté riziko z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti oproti 

klasickým pevným průmyslovým komunikačním sítím. Naproti tomu, pokud se podaří tyto 

hlediska jisté nejistoty eliminovat, přináší velké mnoţství nových řešení, které sníţí náklady na 

realizaci a umoţní daleko flexibilnější řešení vzhledem k měnícím se výrobním procesům.   

 

Bezdrátová průmyslová síť sloţí k přenášení datových rámců mezi jednotlivými uzly 

komunikační sítě, kde průmyslová sít musí splňovat deterministické nároky na ni kladené. 

V rámci sítě se měří doba zpoţdění mezi jednotlivými uzly, rychlost přesměrovaní, propustnost 

sítě a rychlost regenerace po výpadku dílčích komunikačních uzlů. Dalšími důleţité prvky sítě 

jsou diagnostické nástroje slouţící k ladění parametrů dané bezdrátové komunikační sítě. 

Bezdrátová průmyslová sít je nastavena na základě definovaného komunikačního modelu, který 

simuluje různé stavy sítě a umoţňuje její podrobnou analýzu. Bezdrátová síť je navrţena pro 

paralelní zpracovaní datových rámců a vyuţívá technologie MIMO, která umoţňuje současné 

zpracování několika vstupních a výstupních datových rámců v jednom taktu.      

 

Simulované a analyzované přenosové datové rámce jsou získány z modelu komunikační sítě a 

následně skutečná měřená data jsou získána na vestavěných komunikačních systémech. Měření 

jsou prováděna na komunikačních modulech vyuţívající OFDM modulaci a umoţňující zároveň 

propojit více fyzických přenosových kanálů zároveň – MIMO systémy. Naměřená přenášená data 

jsou vyhodnocována a analyzována na základě časových a prioritních známek. Komunikační síť 

je koncipována jako bezdrátová síť s prvky třetí a čtvrté generace, umoţňující komunikaci ve 

více frekvenčních pásmech a to konkrétně v rozsahu volného pásma 2.4 GHz a dále pak 

frekvenčního pásma 5 GHz, které slouţí jako páteřní sít a dále pak jako synchronizační kanál pro 

jednotlivá vestavěná mobilní zařízení.  

 

Výsledkem disertační práce je modelové schéma a metodika návrhu bezdrátového 

komunikačního systému umoţňující řízení procesů v reálném čase. Součástí práce je také 

přenesení modelových návrhů komunikace do oblasti objektového návrhu a implementace 

pomocní jazyka UML. Výsledek práce je směrován do oblasti průmyslové robotiky a řízení a 
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dále pak do oblasti automobilového průmyslu. Vestavěný komunikační systém je realizován na 

32. bitové procesoru i.MX35, na kterém bylo provedeno ověření návrhových vzorů a metod pro 

bezdrátovou komunikaci mezi mobilními zařízeními. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

bezdrátová síť, digitální modulace, komunikační systém, návrhový vzor, operační systém, 

přenosový protokol, reálný čas, síťový model, topologie sítě, vestavěný systém   
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ABSTRACT 

 

A dissertation thesis deals with issue of industrial wireless networks and communication 

protocols use in a mobile embedded control systems. The goal of setting wireless communication 

in embedded control systems is build up sophisticated industrial communication networks which 

will bring cut-down implementation of the expenditure and enables communication with the  

mobile or moving devices in the real time. The work is focus especially in field of 

communication using industrial Ethernet and industrial interface CAN. 

 

The wireless network takes in the solution some risk in point of view security and reliability in 

comparison with classic wire industrial communication networks. On the other hand when you 

eliminate aspects of a some uncertainty it bring wide new solutions what will reduces realization 

cost and enable more flexible solution in view of changing manufacturing processes.  

 

The industrial wireless network serves for data frame transmission between particular nodes 

communication network where industrial network must to meet requirements what are set before. 

There is measured time delay, rerouting rate, network data transmission efficiency and recovery 

rate after fail between particular communication nodes within the frame of network. The next 

important parts of the network are diagnostic tools use for a parameters debugging for the given 

wireless communication network. The wireless network is set based on defined communication 

model which simulate various state of the network and allow its detail profiling. The wireless 

network is designed for parallel processing of data frames and use MIMO tech which enables 

simultaneous processing of a couple input and output data frames in the one beat.           

 

Simulated and analyzed transmission data frames are taken from the model of the communication 

network and in consequence the real measurement data are obtained from embedded 

communication systems. The measurements are practiced on the communication modules using 

OFDM modulations and enable simultaneously connect more physical communication channels 

at the same time – MIMO systems. The measured transmission data are evaluated and analyzed 

based on the time priority flags. The communication network is conceived as third and fourth 

generation of wireless network allows communication in the couple frequency bands and in the 

concrete in the range of the free band 2.4GHz and then free frequency band 5GHz that is used for 

the particular mobile embedded devices as a backbone synchronizing channel. 

  

Dissertation result is model schema and methodology of the wireless communication system 

allows systems process control in the real time. A part of the work is shift of model 

communication design in the field of objects area and implementation using UML language. The 

work result towards in the branch of industrial robotics and control and next results into the 
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branch of automotive industry. The embedded communication system is realized on 32.bits 

processor i.MX35 whereon was executed validation of the design models and methods for the 

wireless communication between mobile devices.  

 

 

KEY WORDS 

 

communication protocol, communication system, design template, digital modulation, , 

embedded system, network model, network topology, operating system, real time, wireless 

network 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

AES   Advanced Encryption Standard 

AP  Access Point 

ASIC   Application Specific Integrated Circuit 

BPSK   Binary Phase-Shift Keying 

CAN   Controller Area Network 

CBA   Component Based Automation 

CCM   Chaining Counter Mode 

CCMP   Chaining Counter Mode Protocol 

CSMA/CD  Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

DC   Diagnostic Coverage 

DCOM   Distributed Component Object Model 

DES   Data Encryption Standard 

EIRP   Effective Isotropic Radiated Power 

EMC   Electromagnetic Compatibility 

EMCL   Electromagnetic Compatibility Level 

EMD   Electromagnetic Disturbance 

EMI   Electromagnetic Interference 

FFT   Fast Fourier Transform 

FPGA   Field Programmable Gate Array 

GSD   General Station Description 

GSM   Global System for Mobile Communications 

HFT   Hardware Fault Tolerance 

ID   Identity 

IDA   Instant Device Activation 

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP   Internet Protocol 

IRT   Isochronous Real Time 

IPC   Inter Process Communication 

ISO/OSI   International Organization for Standardization/Open Systems Interconnection 

IEC/EN   International Electrotechnical Commission/ European Norms 

ICV   Integrity Check Value 

LAN   Local Area Network 

MAC   Media Access Control 

MCM   Multi-Carrier Modulation 

MDA   Model Driven Architecture 

MIC   Message Integrity Check 

MIMO  Multiple Input Multiple Output 
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MMU   Memory Management Unit 

MPSK   M-ary Phase-Shift Keying 

NTP  Network Time Protocol 

OFDM  Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

PFD  Probability of Failure on Demand 

PFH  Probability of Failure per Hour 

PLC   Programmable Logic Controller 

POSIX   Portable Operating System Interface 

PSK   Phase-Shift Keying 

PTP   Precision Time Protocol 

QAM   Quadrature Amplitude Modulation 

QASK   Quadrature Amplitude Shift Keying 

QPSK   Quadrature Phase-Shift Keying 

RF  Radio Frequency 

RSA  Rivest, Shamir and Adleman 

RSSI  Received Signal Strength Indication 

RT   Real Time 

RTAI   Real Time Application Interface 

RT UML  Real Time Unified Modeling Language 

SFF  Safe Failure Fraction 

SFT  Safe Failure Transaction 

SIL   Safety Integrity Level 

SINR  Signal to Interface and Noise Ratio 

SMP   Symmetric Multi-Processing 

SNR  Signal to Noise Ratios 

SNTP  Simple Network Time Protocol 

SSID  Service Set Identifier 

TCP  Transmission Control Protocol 

TDMA  Time Division Multiple Access 

TKIP  Temporal Key Integrity Protocol 

UDP  User Datagram Protocol 

UML   Unified Modeling Language 

VLAN  Virtual Area Network 

WEP   Wired Equivalent Privacy 

WI-FI  Wireless Fidelity 

WPA  Wi-Fi Protected Access 

XML  Extensible Markup Language 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŦ  

Ac  je nosná amplituda signálu 

dn  mnoţina kanálových symbolů 

e  diskrétní proces Gausova bílého šumu 

s kovariancí Rd 

G zesílení antény [dB] 

g (t)  komplexní obálka 

h (t) modulační impuls 


 

vlnová délka 

S    bezpečné poruchy 

D    nebezpečné poruchy  

DD  nebezpečné odhalitelné poruchy  

DU  nebezpečné neodhalitelné poruchy 

SD   bezpečné odhalitelné poruchy  

SU   bezpečné neodhalitelné poruchy 

Qd  positivní semidefinitní matice 

r  šířka Fresnelovy zóny 

ry(k)  kovariantní funkce 

s (t)  obecný modulovaný signál 

Ts  časová perioda 

u  vstupní signál uzlu 

xd  stavový vektor 

y  výstupní signál uzlu 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



10  

 

Disertační práce, Ing. Vilém Srovnal                                                                          2010 

OBSAH 

 

1. ÚVOD ...................................................................................................................................................................... 1 

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ................................................................................................................................ 2 

3. VLASTNOSTI A METODY NÁVRHU BEZDRÁTOVÉ PRŦMYSLOVÉ SÍŤĚ ........................................... 4 

3.1.  Rozdělení vlastností prŧmyslových bezdrátových sítí ....................................................................................... 4 

3.1.1.  Determinismus prŧmyslové bezdrátové sítě ..................................................................................... 5 

3.1.2.  Funkční bezpečnost prŧmyslové bezdrátové sítě.............................................................................. 7 
3.1.3.  Odolnost a ochrana při použití prŧmyslové bezdrátové sítě v nebezpečných prostorách ............ 9 
3.1.4.  Spolehlivost a redundance prŧmyslového bezdrátového sítě ........................................................ 10 

3.2.  Vybrané fyzikální parametry prŧmyslové bezdrátové sítě ............................................................................. 11 

3.3.  Metody návrhu bezdrátových síťí .................................................................................................................... 12 

3.3.1.  Metoda minimálního rozdělení bezdrátových sítí na základě pokrytí okolního prostředí ......... 13 
3.3.2   Metoda maximálního rozdělení bezdrátových sítí na základě počtu komunikačních stanic  ..... 15 

3.4.  Rozdělení bezdrátových sítí na základě bezpečnostních rizik  ....................................................................... 16 
3.4.1   Metoda zabezpečení WEP ................................................................................................................ 16 
3.4.2   Metoda zabezpečení WPA, WPA2 ................................................................................................... 17 

3.4.3   Metoda zabezpečení AES ................................................................................................................. 17 

4. VYBRANÉ TOPOLOGIE A METODIKA POŽITÍ PRŦMYSLOVÝCH BEZDRÁTOVÝCH SÍŤÍ .......... 20 

4.1. Topologie typu „hvězda“ (star) ................................................................................................................... 22 
4.2. Topologie typu „strom“ (cluster tree) ........................................................................................................ 23 
4.3. Topologie typu „kruh“ (ring) ...................................................................................................................... 25 
4.4. Topologie typu „smyčka sítě“ (mesh) ......................................................................................................... 25 

5. NÁVRH MODELU A TOPOLOGIE BEZDRÁTOVÉ PRŦMYSLOVÉ SIŤĚ ............................................. 28 

5.1. Návrhový vzor bezdrátové sítě ................................................................................................................... 28 

5.2. Vybrané typy modulací pro bezdrátovou komunikaci ............................................................................. 32 
5.2.1   Digitální QPSK modulace ................................................................................................................. 32 
5.2.2   Digitální 16QAM modulace .............................................................................................................. 35 
5.2.3   Digitální OFDM modulace ............................................................................................................... 37 

5.3. Model komunikace bezdrátové sítě implementovaný v Matlabu ............................................................ 40 

6. VYBRANÉ PRŦMYSLOVÉ KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY PRO BEZDRÁTOVÉ SÍŤĚ ..................... 46 

6.1. Prŧmyslový komunikační protokol „FlexRay“ ......................................................................................... 47 
6.2. Prŧmyslový komunikační protokol „EtherCAT“ ..................................................................................... 51 
6.3. Prŧmyslový komunikační protokol „Profinet“ ......................................................................................... 54 

7. PROBLEMATIKA KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ V REÁLNÉM ČASE .......................................................... 58 

7.1. Základní popis problematiky komunikace a řízení v reálném čase ........................................................ 58 
7.2. Současný stav v oblasti komunikace a řízení v reálném čase ................................................................... 59 
7.3. Využití operačních systémŧ s řízením v reálném čase .............................................................................. 60 

7.3.1.   Operační systém Linux a jeho modifikace s funkcí reálného času .............................................. 60 
7.3.2.   Operační systém VxWorks .............................................................................................................. 62 
7.3.3.   Operační systém QNX ..................................................................................................................... 64 

8. TESTOVÁNÍ A IMPLEMENTACE ALGORITMŦ PRO BEDRÁTOVOU KOMUNIKACI POMOCÍ 

JAZYKA UML ..................................................................................................................................................... 69 

8.1. Návrh implementace modulŧ bezdrátové sítě pomocí Rhapsody RT UML ........................................... 72 

8.2. Testování implementace návrhu pomocí jazyka RT UML ...................................................................... 75 
8.3. Testování časového zpoždění pomocí návrhu komunikace v  Rhapsody  RT UML a  protokolu 

Profinet     ..................................................................................................................................................... 76 



11  

 

Disertační práce, Ing. Vilém Srovnal                                                                          2010 

9. REALIZACE MODELU NA VESTAVĚNÉM SYSTÉMU  ............................................................................. 78 

9.1. Struktura architektury komunikačního systému řízení  .......................................................................... 78 
9.2. Popis jednotlivých modulŧ vestavěného systému  ..................................................................................... 79 

9.3. Distribuce komunikace v rámci automobilového vestavěného systému .................................................. 81 

10. ZHODNOCENÍ .................................................................................................................................................... 82 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................................................ 84 

VÝČET TVŦRČÍCH A PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT DOKTORANDA ............................................................ 87 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 

Disertační práce, Ing. Vilém Srovnal                                                                          2010 

1. ÚVOD 

V současné době je stále aktuálním trendem zavádění nových bezdrátových technologií do oblasti 

průmyslové výroby. Tento trend se netýká jen oblasti jedné části průmyslu, ale prostupuje celým 

spektrem výroby, ať uţ jde o těţkou průmyslovou výrobu nebo o potravinářskou sféru výroby. 

Hlavní motivací zavádění těchto bezdrátových technologií, jsou finanční aspekty, kdy je potřeba 

hlavně v době krize sniţovat náklady na materiál a údrţbu systémů. V minulých letech bylo na 

tyto technologie pohlíţeno spíše s despektem, kvůli slabému zabezpečení bezdrátových sítí a 

jejich náchylnostem k rušení v rámci průmyslových provozu. V posledních letech tato oblast 

komunikace zaznamenala výrazný pokrok v zabezpečení komunikace a vylepšení její 

spolehlivosti a s tím souvisejícího potlačení rušení, nebo zavedením metod k jejímu eliminování. 

 

Disertační práce se zabývá problematikou návrhu a realizace modelů průmyslové bezdrátové sítě 

a komunikace pomocí průmyslových protokolů. Hlavní důraz v práci je kladen na determinismus 

bezdrátové komunikace a spolehlivost celého systému.  Vytvořená disertační práce by měla 

přinést náhled do problematiky průmyslové bezdrátové komunikace a ukázat moţnost vyuţití 

síťových modelů ve vestavěných systémech řízení.  

 

Bezdrátové technologie a komunikační systémy jsou také důleţitým prvkem, pro získání 

informace v reálném čase o daném stavu technologie pro různé úrovně řízení. Důleţitou 

myšlenkou je také propojení nejmenších částí provozu, jako například senzorů a akčních členů, 

aţ po nejvyšší úroveň řízení celé výroby. S pomocí stejného rozhraní je moţné optimalizovat celý 

proces v poměrně krátké době a tím také usnadnit diagnostiku celého systému, coţ opět povede 

ke sníţení celkových nákladů na provoz systému. Hlavní důraz v dnešní době je také kladen na 

mobilitu zařízení nebo technologických celků, které jsou dost často přemisťovány z jedné části 

světa do druhé, podle obchodních a ekonomických zájmů společností. To klade nároky na 

zjednodušenou implementaci, kterou je moţné provést v poměrně krátké době, bez velkých 

ekonomických ztrát. Další důleţitou kapitolou vyuţití průmyslových bezdrátových technologií 

jsou mobilní prvky výroby, které nelze pevně propojit pomocí pevných průmyslových sítí a je 

nutno vyuţít bezdrátového přenosu dat. Příkladem, takových mobilních zařízení mohou být 

rotační části papírenských zařízení, mobilní vozíky, hlídání tlaku v pneumatikách nebo mobilní 

kamerové systémy.        

 

V disertační práci je ukázáno praktické vyuţití průmyslového modelu bezdrátové komunikace 

pro nasazení systému v oblasti automobilového průmyslu. V rámci práce byly vyuţity operační 

systémy umoţňující řízení v reálném čase (RTOS), konkrétně RTAI Linux a QNX Neutrino. 

Model bezdrátové průmyslové sítě byl implementován, jak pro platformu x86 PC, tak pro 

vestavěný systém na bázi platformy ARM s 32. bitovým procesorem. [2] 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Základním cílem disertační práce je rozbor problematiky bezdrátových průmyslových sítí na 

mobilních zařízeních s vyuţitím stávajících průmyslových protokolů. Disertační práce se zabývá 

modelováním komunikace a aplikování metod a vlastností pro deterministické řízení časově 

kritických procesů. Řešení se zaměřuje na návrh komunikačního modelu, analýzu metodiky a 

návrh vhodných algoritmů pro realizaci bezdrátového komunikační sítě. Během vývoje řešení se 

vychází ze znalostí stávajících průmyslových komunikačních sítí a průmyslových protokolů 

určených pro řízení časově kritických aplikací, jejich diagnostiku a monitorování. Disertační 

práce vychází z problematiky technické kybernetiky, dále pak z oblasti řízení technologických 

procesů a měření a zpracování dat. Cílem řešení bezdrátové průmyslové sítě je přenášet a 

analyzovat data v reálném čase, tak aby bylo dosaţeno co nejmenších realizačních a provozních 

nákladů, pomocí mobilních zařízení s malou spotřebou, coţ vybízí k pouţití procesoru 

s architekturou ARM, jako jádra vestavěného průmyslového systému. Díky širokému záběru celé 

problematiky se jádro disertační práce prezentuje hlavně v podobě návrhu modelu sítě, 

vyuţívající některé průmyslové protokoly, na jejichţ pouţití je demonstrována vyuţitelnost 

systému v praktických aplikacích.  

 

Základní cíle disertační práce: 

 

Popis vlastností, metodiky a návrhu bezdrátové průmyslové sítě spojený s její analýzou, 

zabývající se determinismem, funkční bezpečností, odolností v průmyslových podmínkách, 

spolehlivostí a redundancí síťové komunikace.  

 

Rozbor a analýza metod vyuţitelných pro navrhovaný model bezdrátovou sítě. Podrobnější popis 

návrhových metod a zabezpečení bezdrátové komunikační sítě. Analýza vybraných typů 

topologie s diskuzí moţnosti jejich implementace pro daný model sítě.  

 

Implementace vybraných průmyslových protokolů pro navrţený model bezdrátové sítě. Ověření 

vhodnosti vybraných návrhových metod pro implementaci sítě. Implementace modelu sítě a jeho 

ověření v rámci testování. Diagnostika komunikace a chování modelu pro různé konfigurace 

bezdrátové sítě. Převedení modelu do jazyka UML a generování zdrojových kódů pro různé 

operační systémy a platformy s řízením v reálném čase.  

 

Realizace aplikace bezdrátové průmyslové sítě pro vybrané typy průmyslových protokolů a 

sledování parametrů modelu sítě na mobilních vestavěných systémech řízení. Vyhodnocení 

spolehlivosti, bezpečnosti a kvality přenesených dat pro různý počet mobilních zařízení a 

stanovení maximálních vzdáleností jednotlivých mobilních uzlů pro vybrané topologie přenosové 

sítě. Celkové zhodnocení dosaţených výsledků a určení dalšího vývoje celého systému. 
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Disertační práce se člení do následujících kapitol: 

 

Kapitola 1 Úvodní kapitola, která shrnuje motivaci, směr a vyuţití vytvořené disertační práce. 

Dále je zde stručně popsána struktura a význam disertační práce. 

 

Kapitola 2 Kapitola pojednává o cílech vytvořené disertační práce. Zabývá se strukturou a 

postupem při řešení disertační práce. 

 

Kapitola 3 Kapitola popisuje vlastnosti, metody a bezpečnostní rizika bezdrátové průmyslové 

sítě. Zabývá se podrobněji faktory, které mohou ovlivnit bezdrátový přenos. 

 

Kapitola 4 Kapitola se soustřeďuje na vybrané typy topologií pouţívaných pro bezdrátové 

sítě a diskutuje efektivnost a vhodnost těchto typů topologií pro různé úrovně 

řízení a monitorování procesů. Je zde také diskutován současný stav nasazení 

těchto topologií v oblasti řízení průmyslové výroby a jiných odvětví. 

 

Kapitola 5 Kapitola popisuje jádro disertační práce a ukazuje návrh modelu bezdrátové sítě, 

který je implementován v prostředí Matlab a Simulink, pro různé typy topologií. 

V této kapitole jsou také představeny vybrané typy digitálních modulací. Závěrem 

kapitoly jsou ukázány moţnosti propojení modelu s okolním prostředím. 

  

Kapitola 6 Kapitola představuje vybrané průmyslové protokoly, které jsou pouţity pro 

drátovou a bezdrátovou komunikaci v rámci sítě.  

  

Kapitola 7 Kapitola popisuje problematiku komunikace a řízení v reálném čase a ukazuje 

stávající stav na poli průmyslové bezdrátové komunikace. Jsou zde také 

představeny vybrané operační systémy pro řízení v reálném čase.  

 

Kapitola 8 Kapitola se zabývá testováním implementace algoritmů navrţených v jazyku RT 

UML pro jednotlivé typy komunikačních modulů. Jsou zde také analyzovány 

časové odezvy komunikačního systému.  

 

Kapitola 9 Kapitola se zabývá realizací vestavěného řídicího systému a distribucí komunikace 

v rámci vestavěného systému pro oblast automobilového průmyslu. 

 

Kapitola 10 Kapitola obsahuje zhodnocení disertační práce a popisuje jednotlivé dosaţené 

výsledky. 
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3. VLASTNOSTI A METODY NÁVRHU BEZDRÁTOVÉ PRŦMYSLOVÉ 

SÍŤĚ  

Problematice návrhu bezdrátové průmyslové sítě předchází analýza vlastností a metod, které 

musí daná komunikační síť obsahovat. Tyto parametry vycházejí s poţadavků, které vznikají 

během návrhu komunikační sítě pro danou průmyslovou technologii nebo jiný uţivatelský 

systém. Jisté metody návrhu, lze obecně aplikovat pro široké spektrum průmyslových úloh a k 

tomu doplnit podporu standardních vlastností distribuované průmyslové sítě. 

 

Hlavním poţadavkem na komunikaci je být stále ve spojení a mít komunikaci maximálně 

flexibilní za všech vzniklých okolností. Se slovem flexibilní se pojí další důleţitý prvek 

komunikace a to je mobilita. Aby systém byl stále ve spojení a mobilní, je nutné zahrnout velké 

mnoţství faktorů, které mohou komunikaci ovlivnit. U pevně zabudovaných zařízení se 

komunikační parametry nebudou výrazně měnit od jeho původního návrhu, avšak u mobilních 

zařízení můţe docházet ke změně parametrů komunikace velmi rychle a nečekaně. Tyto změny 

mohou být vědomé nebo nevědomé a komunikace musí být natolik robustní, aby byla schopna 

těmto vnějším vlivům čelit. 

3.1. Rozdělení vlastností prŧmyslových bezdrátových sítí 

V průmyslových aplikacích se objevují tři základní poţadavky na komunikaci a to: odolnost, 

bezpečnost a spolehlivost. Základním poţadavkem uţivatelů v průmyslu jsou bezesporu právě 

tyto tři zmíněné poţadavky, které mnohdy mají klíčovou roli pro pouţití daného systému.  

 

Spolehlivost systému lze měřit na základě veličiny střední doby do vzniku poruchy. Ovlivnit tuto 

veličinu, lze pomocí konstrukčních prvků, které neobsahují prvky náchylné k poruše. Takovým 

příkladem mohou být mechanické prvky, které vykonávají zásadní činnost důleţitou pro chod 

celého systému. Pro vestavěné systémy můţe být takovým mechanickým prvkem například 

ventilátor, nebo čerpadlo chladícího okruhu, při jehoţ poruše můţe dojít k přehřátí systému a 

následně k jeho zničení.   

 

Dalším prvkem spolehlivosti je propojení zařízení a jeho odolnosti vůči okolním vlivům. 

Robustnost konektorů a krytí je zásadní pro jejich spolehlivost v různých podmínkách. Odolnost 

hlavně ve smyslu mechanického namáhání, vibrací a povětrnostních vlivů a to například 

prašnosti (krytí IP65) nebo přístupu vody (krytí IP 67).  Důleţité jsou také teplotní provozní 

podmínky, které se mohou různě na zemi měnit. Většinou se udává teplotní rozsah v rozmezí -40 

°C aţ po +70°C, ale můţe mít i širší rozsah podle přírodních nebo umělých okolních podmínek. 

Spolehlivost systémů je také spojena s elektromagnetickou kompatibilitou a certifikátem, který 

musí dané průmyslové zařízení získat, před uvedením do provozu.  
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Bezpečnost systému lze rozdělit na dvě části: 

 Zabezpečení komunikace ve smyslu šifrování dat a autorizace 

 Zabezpečení komunikace z hlediska funkční bezpečnosti 

3.1.1 Determinismus bezdrátové prŧmyslové sítě 

Obecný pojem determinismu spočívá v myšlence, ţe budoucí stav je dán současným stavem nebo 

stavy minulými a ţe lze předem stanovit budoucí chování. Tento předpoklad můţe nastat jen za 

velmi specifických podmínek a je nutné zohlednit veliké mnoţství moţných faktorů. Ţádný 

systém ve své podstatě nikdy nebude deterministický, ale můţeme ho sestavit tak, aby byl do 

značné míry robustní a poţadavky na determinismus splňoval. Poţadavek na robustnost systému 

vychází z účelu pouţití a také z provozního prostředí. Bezdrátový přenos dat sebou nese riziko, 

týkající se rušení, které můţe mít zásadní vliv na komunikaci v rámci sítě, vzhledem k časovému 

determinismu.  

 

Jedním s hlavních problémů komunikace v reálném čase při pouţití průmyslového Ethernetu je 

časová nejistota při poţadavcích na paralelní provedení akcí. Tato nejistota je dána 

nedeterministickými přístupovými metodami, které se vyuţívají při komunikaci přes Ethernet. 

Aby bylo moţné dosáhnout časového determinismu je potřeba synchronizovat jednotlivé činnosti 

účastníků komunikace. Jednou z moţností, jak přesného deterministického plánování 

komunikace dosáhnout, je synchronizovat komunikaci všech uzlů v síti obsaţených. 

 

Obecný Ethernet pouţívá pro řízení přístupu zařízení na sběrnici metodu označovanou jako 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Zařízení sleduje provoz na 

sběrnici, a pokud není sběrnice obsazena, začne vysílat svá data. Pokusí-li se o vysílání dvě 

zařízení současně, dojde ke kolizi. Mechanismus přístupu na sběrnici zabezpečí, ţe se obě stanice 

odmlčí, a podle náhodného algoritmu se jedna ze stanic po čase znovu pokusí vyslat svoje data. 

To se opakuje tak dlouho, dokud nejsou všechna data bez kolizí přenesena. Mechanismus 

CSMA/CD sice zabezpečí, ţe data budou přenesena, nicméně z hlediska časového determinismu 

představuje závaţný problém. Protokol TCP/IP přidává další zpoţdění a to tím, ţe data jsou 

nejdříve zabalena pomocí TCP (Transmission Control Protocol) a následně IP. Následně v 

přijímajícím zařízení musí být zabalená data opět rozbalena. Obě tyto procedury realizuje 

zásobník TCP/IP, kde kaţdý paket proběhne tímto zásobníkem dvakrát, přičemţ jeden průchod 

trvá přibliţně okolo 400 µs. [22] 

 

Naproti tomu synchronizovaná komunikace pomocí Ethernetu vyuţívá rychlé přepínače, které 

rozdělí sít do jednotlivých celků, kde na základě priority paketů jdou data tříděna. Kaţdý takový 

přepínač obsahuje několik front roztříděných na základě priority. Prioritní řízení paketů (resp. 

dočasné uschování paketů ve frontách) je umoţněno na základě rozšíření v hlavičce protokolu 
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Ethernet. Výhodou tohoto řešení je, ţe pakety s vyšší prioritou jsou zasílány přednostně a ţe tuto 

činnost vykonává čip Ethernetu samostatně a relativně rychle.  

 

Kromě synchronní komunikace můţe probíhat také asynchronní komunikace, někdy také 

označována jako isochronní komunikace. Tato komunikace potřebuje daleko preciznější 

synchronizaci cyklické výměny dat. Data jsou přenášena v časových úsecích v rozmezí 100µs aţ 

1ms, kde počáteční synchronizační cyklus nesmí mít rozptyl (jitter) větší neţ 1µs. Vyuţití 

isochronní komunikace je hlavně v oblasti robotiky, automobilového průmyslu a speciálně pro 

řízení pohonů. Mezi hlavní představitele průmyslového Ethernetu patří komunikační rozhraní pro 

Profinet RT/IRT, PowerLink, EtherCAT, SERCOS-III a některé další. Na obrázku 1 je zobrazena 

běţná Ethernetová komunikace a zároveň komunikace uzpůsobená pro řízení v reálném čase. 

[15] 

 

 

Obr.1 Blokové znázornění obecné Ethernetové komunikace a vedle toho komunikace v reálném čase 

vyuţívající synchronní a asynchronní přístupy pro drátové nebo bezdrátové propojení 

Kaţdé řešení komunikace, ať uţ jde o Profinet, EtherCAT nebo kterýkoliv jiný standard, 

podporovaný daným výrobcem, nese v sobě hlavní myšlenku a tou je modularita celého řešení a 

moţnost distribuce dat celého procesu nebo mnoţiny procesů od senzorů a akčních prvků aţ po 

plánování celého procesu nebo dokonce celé výroby. Takovéto řešení umoţňuje sledovat i ty 
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nejmenší detaily výroby, které však mohou hrát klíčovou roli v rámci plynulosti výroby nebo 

diagnostiky celkového výrobního řetězce, od nejmenších částí aţ po sloţité celky. 

3.1.2 Funkční bezpečnost prŧmyslové bezdrátové sítě 

Cílem funkční bezpečnosti zařízení, systémů a tedy i průmyslových bezdrátových sítí je 

eliminování moţných účinků poklesu nebo přerušení napětí nebo přerušení toku dat vlivem 

nejrůznějších okolních vlivů vzhledem k celkovému riziku. Funkční bezpečnost provází zařízení 

nebo systém během celého ţivotního cyklu od etapy koncepce vývoje aţ po vyřazení zařízení 

z provozu.  

 

Některé moţné vlivy na funkční bezpečnost: 

1) elektromagnetické rušení EMD (Electromagnetic Disturbance) - jakýkoliv 

elektromagnetický jev, který můţe zhoršit provoz přístroje, zařízení a nebo systému či 

nepříznivě ovlivnit ţivou nebo neţivou hmotu 

2) elektromagnetická interference EMI (Electromagnetic Interference) - zhoršení funkce 

zařízení, přenosového kanálu nebo systému způsobené elektromagnetickým rušením 

3) elektromagnetická kompatibilita EMC (Electromagnetic Compatibility) - schopnost 

zařízení nebo systému fungovat vyhovujícím způsobem ve svém elektromagnetickém 

prostředí bez vytváření nepřípustného elektromagnetického rušení pro jiná zařízení 

v tomto prostředí 

4) elektromagnetická kompatibilní úroveň EMCL (Electromagnetic Compatibility Level) 

- předepsaná úroveň elektromagnetického rušení pouţitá jako referenční úroveň pro 

koordinaci stanovení mezí emise a odolnosti 

5) spolehlivost (dependability) - souhrnný termín pouţívaný pro popis pohotovosti 

a činitelů, které ji ovlivňují: bezporuchovosti, udrţovatelnosti a zajištěnosti údrţby 

6) porucha (failure) - ukončení schopnosti objektu plnit poţadovanou funkci 

7) poruchový stav (fault): stav objektu charakterizovaný neschopností plnit poţadovanou 

funkci, kromě neschopnosti během preventivní údrţby nebo jiných plánovaných činností 

nebo způsobený nedostatkem vnějších zdrojů [30] 

 

Podle normy IEC/EN 61508, která popisuje funkční bezpečnost elektrických, elektronických 

nebo programovatelných systémů je poţadováno kvantitativní doloţení zbytkového rizika na 

základě výpočtu pravděpodobnosti poruchy. Nové na této normě je rovněţ to, ţe na rozdíl od 

národních předběţných norem popisuje kompletní zabezpečovací instalaci od senzoru aţ po akční 

člen, včetně rámcových podmínek ze strany managementu. Díky tomu umoţňuje uplatnění 

v celém procesu komunikace a to od nejniţší úrovně – snímání a měření aţ po vrcholné řízení 

celého procesu. A právě tyto moţnosti nabízí průmyslový Ethernet, který je schopen pokrýt 

celkový bezpečnostní řetězec. Nabízí se například moţnost kombinace pevného připojení 

společně s bezdrátovou sítí. Aby bylo moţné určit pravděpodobnost selhání takového celku a 



8  

 

Disertační práce, Ing. Vilém Srovnal                                                                          2010 

následně specifikovat druhy provozu zabezpečovací funkce, musí se stanovit jisté mezní hodnoty 

selhání.  V závislosti na druhu pouţití jsou pravděpodobnosti výpadku přiřazovány určité mezní 

hodnoty selhání: 
 

1) Mez selhání PFD (Probability of Failure on Demand, resp. střední pravděpodobnost, ţe 

zabezpečovací funkce na vyţádání nebude provedena) 

2) Mez selhání PFH (Probability of Failure per Hour, resp. pravděpodobnost poruchy za 

hodinu) 
 

Přitom je mez selhání PFD určena pro nízké míry poţadavků, zatímco mez selhání PHF platí pro 

vysoké míry poţadavků, resp. pro poţadavky nepřerušené. IEC/EN 61508 rozlišuje v této 

souvislosti dva druhy provozu pro zabezpečovací funkce. Druh provozu s nízkou mírou 

poţadavků (Low Demand Mode) a druh provozu s vysokou nebo kontinuální mírou poţadavků 

(High Demand Mode). Vedle pravděpodobnosti nebezpečného selhání PFD resp. PFH se pro 

klasifikaci SIL pouţívají: [13] 
 

1) Hardwarová poruchová tolerance HFT (Hardware Fault Tolerance). 

2) Podíl bezpečných výpadků SFF (Safe Failure Fraction). 
 

HFT popisuje kvalitu zabezpečovací funkce a znamená schopnost při výskytu poruch dále 

správně vykonávat funkci. Hodnota HFT = 1 například znamená systém s jednoduchou 

redundancí a to znamená, ţe musí nastat alespoň dvě chyby současně, aby došlo k výpadku 

zabezpečovacího systému. 

 

U SFT (Safe Failure Transaction) se jedná o výpočet podílu takzvaných bezpečných výpadků, 

kde hodnota 95% určuje, ţe 95 výpadků ze sta nemá kritický dopad na zabezpečovací funkci. 

Významnou roli zde hraje odhalování poruch pomocí automatických testů, stupeň diagnostického 

pokrytí DC (Diagnostic Coverage) a schopnost, přiměřeně reagovat v závislosti na očekávaném 

působení. Proto jsou rozlišovány nebezpečné a bezpečné poruchy a dále i moţnosti, jak tyto 

poruchy samočinně rozpoznat, coţ se však vţdy zcela nepodaří. 

 

Diagnostické pokrytí:          Podíl bezpečných poruch: 

 

    




D

DD
DC




   DUDDD                   


 






DS

DDS
SFF




 SUSDS    

 

DD nebezpečné odhalitelné poruchy,  DU  nebezpečné neodhalitelné poruchy 

SD  bezpečné odhalitelné poruchy,  SU  bezpečné neodhalitelné poruchy 

D  nebezpečné poruchy,    S  bezpečné poruchy 
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Dalším důleţitým faktorem v bezdrátových průmyslových sítích je úroveň bezpečnostní integrity. 

Zbytkové riziko zabezpečovací funkce je stanovováno pomocí výpočtu pravděpodobnosti selhání 

všech zúčastněných komponent v zabezpečovacím okruhu a jejich propojení. Stanovení úrovně 

bezpečnostní integrity (SIL) znamená, přiřadit zabezpečovací funkci určitou míru, tak zvanou 

mezní hodnotu selhání. Rozlišují se čtyři zabezpečovací stupně: SIL 4 pro nejvyšší stupeň 

bezpečnostní integrity aţ po SIL 1 pro stupeň nejniţší. Kaţdý stupeň přísluší určitému rozsahu 

pro pravděpodobnost výpadku zabezpečovací funkce. Typickým určením pro měřící systémy je 

SIL 2 nebo SIL 3, kategorie SIL 4 nebývá v řídicích systémech zatím uplatněna. Obecně platí, ţe 

systém má hodnotu SIL takovou, jakou hodnotu SIL má jeho nejslabší článek. 

 

Bezdrátové komunikační systémy vyuţívají pro větší funkční bezpečnost více fyzických antén, 

nebo i více frekvenčních pásem, pro danou fyzickou anténu. Lze také vyuţít moţnost 

upřednostnění dané antény na základě kvality signálu. Tím výrazně vzrůstá spolehlivost přenosu 

a to i v průmyslových objektech s velkým mnoţstvím překáţek z různého druhu materiálu. [3] 

3.1.3  Odolnost a ochrana při použití prŧmyslové bezdrátové sítě 

v nebezpečných prostorách 

Odolnost průmyslových zařízení je běţným standardem. Mimo běţné prostory, jsou instalována 

zařízení i do prostor nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných. Pro tyto prostory musí zařízení 

projít náročnými testy, aby splnilo dané poţadavky. Kromě těchto zařízení v těchto prostorách 

pracují také lidé, kteří musí plnit náročné úkoly, a mnohdy pro ně můţe aktuální informace 

znamenat otázku ţivota a smrti. Bezdrátové sítě mohou přinést v této oblasti jisté usnadnění 

sběru dat v rámci technologie a přinášet aktuální informace danému operátorovi výroby přímo v 

terénu.  

 

Podle výzkumu společnosti Emerson lze pomocí bezdrátových sítí sníţit náklady spojené 

s rizikovými prostory odhadem aţ o 90%, coţ není zanedbatelné číslo. V současné době, kdy 

provozovatelé kontinuálních výrob čelí naléhavému problému stárnutí zaměstnanců a ztrácejí 

nahromaděné zkušenosti, můţe bezdrátová komunikace umoţnit kontinuální sběr informací, které 

mohou slouţit pro budoucí generaci pracovníků, kteří nemají takové zkušenosti s daným 

provozem. I za běţného provozu není nijak neobvyklé, ţe se po velkém závodě pohybují aţ 

stovky pracovníků, často daleko od svých mateřských řídicích pracovišť, údrţbářských dílen 

nebo kanceláří. Nová vlna bezdrátových nástrojů můţe výrazně zvýšit jejich produktivitu tím, ţe 

jim umoţní okamţitý přístup k informacím, pro které by jinak museli daleko jít nebo jet nebo pro 

jejich vyhledání připravit o cenný čas jiného pracovníka. Bezdrátové sítě, také nabízejí moţnost 

vyuţití mobilních ochran, pro různé nebezpečné zóny. Bezdrátové ochrany lze dnes umístit 

v prostorách, kde to dříve nebylo moţné. Bezdrátová síť umoţňuje propojení jednotlivých dílčích 

ochranných prvků a tím zajistit komplexní zabezpečení dané nebezpečné zóny. [6]      
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3.1.4 Spolehlivost a redundance prŧmyslové bezdrátové sítě 

Spolehlivost bezdrátové komunikace zhoršuje okolní rušení, jehoţ zdrojem mohou být například 

průmyslová bezdrátová pojítka, AP zařízení s velkým výkonem, bezdrátové telefony, Bluetooth 

zařízení, průmyslové mikrovlnné trouby nebo domácí elektronika pouţívaná ve volném pásmu 

2,4 GHz. Toto rušení a sdílení kanálů sniţuje dostupnost pásma a způsobuje jeho zahlcení a 

zvyšuje počet chybových paketů. Částečným řešením můţe být takzvaná redundance 

bezdrátového datového přenosu. 

 

Redundance je běţnou metodou zvýšení spolehlivosti systémů včetně bezdrátových sítí. 

Zjednodušeně řečeno je redundance základní metodou technologického řešení, které spoléhá na 

zálohu. Redundanci lze rozdělit do mnoha úrovní a s tím spojenou i realizaci. Redundance 

napájení, která umoţňuje napájet zařízení ze záloţního zdroje je poměrně časté a snadno 

realizovatelné řešení. Zatímco kompletní redundance, která znamená zdvojení celého systému, je 

mimořádně nákladná a často se pouţívá jen u případů, kde je poţadována maximální 

spolehlivost. Redundanci můţeme rozdělit do dvou kategorií a to hardwarovou redundanci a 

softwarovou redundanci. Často stačí pouze zdvojení jen určitých bloků bezpečnostních funkcí.  

 

Stejný principy platí i pro bezdrátovou komunikaci a její spolehlivost. Vytvořením redundantního 

bezdrátového spoje se zvýší úroveň redundance systému a zvýší se jeho spolehlivost. Zatímco 

jeden bezdrátový spoj je aktivní a přenáší data, druhý je v pohotovostním reţimu na jiném kanálu 

a je připraven převzít funkci v případě poklesu kvality pod určitou úroveň. Toto řešení však 

vytváří zpoţdění, které vzniká při přechodu na druhý fyzický spoj komunikace. V průběhu tohoto 

přechodného období budou vţdy některé pakety ztraceny. Pokud se zjistí, ţe prahová úroveň pro 

přechod na záloţní spoj je příliš nízká, pak musí komunikační rychlost klesnout na nízkou 

úroveň, neţ dojde k odpojení stávajícího spojení. To je nepřijatelné pro aplikace vyţadující 

nepřetrţitou vysokou rychlost spojení. Na druhou stranu pokud je prahová úroveň nastavená 

příliš vysoko, aby byla garantována vysoká rychlost komunikace, objevuje se problém, kdy je 

bezdrátové spojení neustále přepínáno tam a zpět mezi dvěma spoji. [25] 

 

Další způsob řešení při pouţití redundantních systémů je pouţití nezávislých hardwarových RF 

(Radio Frequency) modulů (2 a více RF modulů současně). Snahou řešení je vyhnout se 

komplikacím, které byly zmíněny v předchozím odstavci. To znamená, ţe je potřeba, aby 

všechny redundantní moduly mohly být aktivovány současně. Při současném provozu 

redundantního bezdrátového spojení jsou datové přenosy duplikovány a eliminuje se tak 

jakákoliv ztráta paketů při přepojování na záloţní spoj. Je také moţné vyuţít schopnosti modulů 

vysílat souběţně na dvou odlišných kanálech a dokonce i ve dvou různých pásmech (2,4 GHz a 5 

GHz). Tento princip umoţňuje eliminovat rušení, které se můţe vyskytovat v některém z pásem. 

 



11  

 

Disertační práce, Ing. Vilém Srovnal                                                                          2010 

3.2. Vybrané fyzikální parametry prŧmyslové bezdrátové sítě 

Bezdrátové systémy pracující v pásmech do 10 GHz jsou schopné pracovat i na nepřímou 

viditelnost (např. GSM (Global System for Mobile Communications) nebo WiFi). Útlum signálu 

způsobený deštěm je při těchto frekvencí jen několik desetin dB/km. Komunikace na nepřímou 

viditelnost se pouţívá u systémů, kde není nutné mít mezi vysílačem a přijímačem volný prostor 

bez překáţek. Takovéto systémy jsou schopny pracovat i přes určitý stupeň překáţek mezi 

vysílačem a přijímačem. Stupeň zastínění komunikace definuje takzvaná Fresnelova zóna. 

Důleţitým parametrem, který určuje dosah spoje, je přijímaná úroveň signálu RSSI (Received 

Signal Strength Indication) a odstup signálu od šumu SNR (Signal to Noise Ratio). S kaţdou 

překáţkou v cestě, která se objeví mezi vysílačem a přijímačem, se útlum rádiového spoje 

výrazně zvyšuje, coţ vede k poklesu úrovně přijímaného signálu. Pokud se v dosahu přijímače na 

stejné frekvenci vyskytují i jiná zařízení, zvyšuje se úroveň šumu, a tím klesá odstup signálu od 

šumu. Pokud je vysílač společně s přijímačem umístěn venku, a mezi nimi se nenachází ţádná 

překáţka, bere se v úvahu pouze útlum volného prostředí. Jakmile se však mezi vysílačem a 

přijímačem vyskytne překáţka (zeď, člověk, zeleň), útlum silně vzroste, a dosah signálu se sníţí. 

Největší problém z hlediska útlumu pro vlny v pásmu 2,4 GHz tvoří molekuly vody. S tím jak se 

objevují překáţky mezi komunikujícími uzly, tak vzniká základní problém bezdrátové 

komunikace a to je interference vlnění. S tím jak se vlny šíří prostorem dochází k odrazům a tím 

dochází k velké chybovosti v přenosu. Fresnelova zóna určuje oblast mezi dvěma anténami a tato 

zóna má tvar elipsoidu. Tato situace je znázorněna na obrázku 2. V této zóně se šíří aţ 90% 

veškeré celkové energie signálu. Pro bezdrátové přenosy je důleţitá hlavně 1. Fresnelova zóna. 

Šířku této zóny leze v určitém bodě přenosu spočítat následovně: [30] 

 

21

21

2

1

ll

ll
r




   

kde   délka vlnováje  

21 l,l  je vzdálenost od bodu, kde měříme šířku Fresnelovy zóny pro anténu „A“ a „B“ 

 

Obr.2 Fresnelova zóna a její šířka v daném místě „r“ mezi anténami „A“ a „B“ a o vzdálenosti d 
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3.3. Metody návrhu bezdrátových sítí 

Metoda návrhu bezdrátové sítě a jeho sloţitost se odvíjí od více faktorů. Jedním s těchto faktorů 

je mnoţství pouţitých antén. V dnešní době se masivně rozvíjejí MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) technologie přenosu dat a tím se otevírají nové moţnosti komunikace a jejího řešení. 

Tedy to znamená, ţe jedno zařízení můţe mít více fyzických antén. Většinou se 

pouţívají kombinace 2x1, 2x2, 2x3, 4x4 a i více, záleţí na implementaci daného výrobce. MIMO 

systémy zvětšují propustnost bezdrátové sítě a mnoţství přenesených dat, aniţ by bylo nutné 

zvětšit přenosové pásmo nebo přenosový výkon. Díky lepšímu vyuţití spektrální efektivity 

signálu, je moţné přenést větší počet bitů za sekundu na stejném frekvenčním rozsahu a také 

zvýšit spolehlivost přenosu dat. Pouţitím většího počtu antén se lze také lépe vyrovnat s horším 

příjmem signálu. MIMO komunikační systémy se rozdělují do tří kategorií. 

 

První kategorie se nazývá „precoding“, coţ je fyzická realizace vysílaní pomocí více antén. 

Funguje na principu co nejefektivnějšího směrování přenášeného signálu do přijímače. Toho se 

docílí tak, ţe z vysílače a ze všech antén vysílače se vysílá stejný přenášený signál, ale jinak 

fázové natočený. Důsledkem toho je, ţe lze přijímat přenášený signál s mnohem větším ziskem. 

V případě, ţe přijímač má více fyzických antén, lze je těţko směrovat přenášený signál, tak aby 

na všech anténách přijímače byla stejná úroveň signálu. Nutno dodat, ţe pro realizaci této první 

kategorie je potřeba znát informaci o stavu kanálu na vysílači. 

 

Druhou kategorií je prostorové slučování toku datových kanálů, coţ funguje tak, ţe 

vysokorychlostní datový signál je rozdělen na vícenásobný datový tok v uţších datových 

proudech, kde kaţdý datový tok je přenášen z jiné vysílací antény na stejném frekvenčním 

kanálu. Pokud vysílaný datový tok dorazí do pole antén přijímače a má rozdílný podpis neţ jiné 

datové toky, je zařazen do téměř paralelního kanálového pole. Prostorové slučování datového 

toku je metodou, která umoţňuje zvětšit kapacitu přenosového kanálu a dosáhnout vyšší úrovně 

potlačení rušivého signálu - SNR (Signal to Noise Ratios). Maximální počet moţných rozdělení 

datového kanálu se odvíjí od počtu fyzických antén na vysílači nebo přijímači, s tím ţe se bere 

vţdy ten menší počet antén, které jsou k dispozici. Rozdělení přenosového kanálu lze provést i 

bez jeho znalosti. Rozdělení přenosového kanálu lze vyuţít, také k přenosu dat mezi více 

přenosovými stanicemi, pomocí kterých lze zajistit prostorovou správu zařízení. 

 

Třetí kategorie se uplatňuje v případě, ţe vysílač neví nic o přenosovém kanálu – „diversity 

coding“. V takovém případě, vysílač vyšle ze všech antén stejný signál, který je kódován 

ortogonálně. Toto kódování vyuţívá, nezávislý přenos dat a zamezuje výpadku přenášeného 

signálu pomocí většího mnoţství antén zároveň. Jelikoţ nejsou známy parametry přenosového 

kanálu, nelze vyuţít „beamforming“ nebo techniku zesilování příjmových polí.  Pokud je znám 

přenosový kanál je moţné kombinovat komunikační techniky první a druhé kategorie. [30]         
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3.3.1 Metoda minimálního rozdělení bezdrátových sítí na základě pokrytí 

okolního prostředí 

Metoda vychází z optimalizační úlohy, která si klade za cíl s minimálním počtem komunikačních 

stanic optimálně pokrýt poţadovaný definovaný prostor. Aby se dosáhlo co nejlepší kvality 

přenosu dat, je potřeba aby přijímací i vysílací anténa byla stejně polarizována. Pro většinu 

aplikačních úloh v této práci se pouţívá všesměrová vertikální polarizace. Je to dáno i jednoduší 

montáţí ve směru kolmém na šířící se vlny. V důsledku odrazů můţe dojít ke změně polarizace, 

přenášeného signálu, coţ můţe mít následek v podobě menší kvality přenášených dat. Odrazy lze 

také regulovat pomocí změny přenášeného výkonu. Tento princip regulace se hlavně uplatní 

v prostorách, kde je mnoho odrazových ploch, které nepříznivě ovlivňují kvalitu přenášeného 

signálu. Sníţení výkonu s sebou také nese menší rozměry a moţnost implementace lepší 

bezpečnosti přenosu dat v podobě redundantních propojení. Obecně lze přenosový výkon 

specifikovat jako efektivní izotropní vyzářen výkon EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), 

který je udáván ve wattech. EIRP udává kolik je potřeba vstupní energie k vyzáření stejné energie 

v podobě izotropního záření ve všech směrech. 

 

Dalším důleţitým parametrem je kvalita přenášeného signálu v rámci svého vlastního rozhraní a 

dále pak vůči šumu. Tento parametr je uváděn jako SINR (Signal to Interface and Noise Ratio). 

Díky vlastnímu rušení nebo okolnímu rušení dochází k neţádoucím interferencím, coţ se projeví 

na kvalitě přijatého signálu. Výpočet SINR lze provést pomocí následujícího výrazu: 
 













řušení výkon  ceinterferenvýkon 

signálu hopožadovanévýkon 
log10SINR  

 

Tabulka 1 - Kvalita přijatého signálu vzhledem k SINR 

   

 

 

 

  

 
 

Parametr, který hraje roli v rámci pokrytí bezdrátové sítě, je rozdělní a vyuţití přenosového 

pásma. V této práci se jedná hlavně o volné frekvenční pásmo 2.412 ~ 2.472GHz a 5.15 ~ 

5.825GHz o šířce přenosového pásma 40MHz. Pro frekvenci 2.4 GHz lze vyuţít pouze 3 kanály 

zároveň (šířka pásma kanálu - 20 MHz), které se navzájem nepřekrývají z celkového počtu 13 

(šířka pásma kanálu - 5 MHz) pro standard IEEE 802.11n (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers).  Pro frekvenci 5 GHz pak 24 kanálů (šířka pásma kanálu - 20 MHz) a 12 kanálů 

SINR 
Kvalita přijatého 

signálu 

> 30 dB velmi dobrá 

20 dB < SINR < 30 dB Dobrá 

10 dB < SINR < 20 dB Nízká 

< 10 dB bez signálu 
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(šířka pásma kanálu - 40 MHz) pro standard IEEE 802.11n. Pro frekvenci 5 GHz pro Českou 

republiku lze vyuţít 19 kanálů z celkových 24. [30] 

 

Anténa umoţňuje převést elektrický proud na elektromagnetické záření. Hlavní parametry antény 

jsou charakteristika záření a zesílení dané antény. V průmyslových aplikacích se rozeznávájí 3 

typy antén a to:  

 

1) Všesměrové antény – vyzařují ve všech směrech 

2) Směrové antény – vyzařují v jednom směru s větším zesílením 

3) RCoax kabel – rozdělení vysoko frekvenčního kabelu na jednotlivé části – sloty, které 

vyzařují v daném směru. 

 

Zesílení antény je moţné vypočítat pomocí následujícího vzorce: 
 











vysilaceotropniho_hustota_izmaximalni_

enyustota_antvykonova_hmaximalni_
log10G  

 

Model pokrytí vychází z diskutovaných parametrů bezdrátové sítě. První proměnná, která je do 

modelu zadávána, je velikost signálem pokrývané plochy. Další proměnou je počet odrazových 

ploch v daném vymezeném prostoru neboli 3D model prostředí bezdrátové sítě. Dalším 

proměnou jsou typy poţitých antén a počet připojených klientů. Model předpokládá homogenní 

prostředí, ale je moţné vloţit jako proměnou i rušení v daných bodech prostorového modelu. 

 

Prvním krokem v procesu iterace je nalezení minimálního počtu bezdrátových stanic, které jsou 

schopny pokrýt celou vybranou plochu. K danému procesu, lze pouţit genetické algoritmy 

s kombinací neuronových sítí. Nejprve zvolíme maximální výkon všech vysílacích stanic, který 

začínáme ladit pomocí neuronových sítí na základě kvality přenášeného signálu a 3D modelu 

rozmístění odrazových ploch. V 3D modelu volíme různé typy materiálu a tloušťku jednotlivých 

odrazových ploch. Proto je vhodné při návrhu modelu bezdrátové sítě mít k dispozici projekt 

průmyslové budovy a rozmístění jednotlivých průmyslových zařízení a moţný zdroj 

vysokofrekvenčního rušení, který lze do modelu implementovat. [25] 

 

Celkovou minimální ztrátovou optimalizační funkci daných uzlů lze vypočítat z jednotlivých 

příspěvků od jednotlivých uzlů sítě. Jednotlivé uzly lze popsat pomocí stavových rovnic. 
 

       

     kdkddk

kkdkddkd

tuDtxCty

tetuBtxAtx



1

 
Kde xd je stavový vektor, u je vstupní signál uzlu, y je výstupní signál uzlu a e je diskrétní proces 

Gausova bílého šumu s kovariancí Rd. Dynamiku uzlu pak popisují jednotlivé stavové matice Ad, 
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Bd, Cd, Dd. Ztrátovou diskrétní funkci jednotlivého bezdrátového uzlu lze popsat pomocí 

následující rovnice: 
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Kde Qd je positivní semidefinitní matice. Jednotlivé omezující podmínky optimalizace se mohou 

charakterizovat jako váhové koeficienty daného uzlu a lze úlohu optimalizace kombinovat s 

neuronovou sítí. Tyto váhy se hlavně uplatní v procesu ladění zesílení jednotlivých 

komunikačních uzlů se vztahem ke kvalitě signálu a eliminaci odrazů. Dalším krokem po 

rozdělení návrhu bezdrátové sítě je implementace adaptivního systému, který je schopen se 

adaptovat podle měnících se provozních podmínek.  

3.3.2 Metoda maximálního rozdělení bezdrátových sítí na základě počtu 

komunikačních stanic 

Metoda optimalizuje rozdělení jednotlivých oblastí sítě s daným počtem komunikačních stanic, 

tak aby byla co moţná největší propustnost sítě. Tato metoda navazuje na předchozí metodu 

rozdělení bezdrátové sítě, ale s tím rozdílem, ţe není upřednostňován ekonomický faktor, ale 

faktor zatíţení bezdrátové sítě. Přidáním kaţdého nového uzlu do bezdrátové komunikační sítě se 

zároveň přidává úroveň časového zpoţdění, která můţe hrát důleţitou úlohu v procesu řízení 

kritických aplikací. Určit střední dobu zpoţdění během návrhu bezdrátové sítě se mnohdy dá jen 

stěţí, a proto se zjišťuje za běhu sítě. Mnohé úlohy však vyţadují kromě jednoduchých 

procesních řídicích dat, také veliký objem kritických informací, na základě kterých se daný 

proces řídí. Takovým příkladem mohou být sloţité robotické systémy, které kombinují 

mechanické řízení v prostoru s vizuálními informacemi a dalšími informacemi od ostatních 

senzorů. Sloţitá kabeláţ je mnohdy nepřehledná a je poměrně náchylná na mechanické 

poškození. Výhodou je, ţe bezdrátové senzory je moţné umístit i na místa s poměrně sloţitou 

mechanikou a je moţné je zakomponovat do ochranných materiálů daných mechanických častí, 

které jsou často vystaveny silným vibracím a vlivům okolního prostředí. Hlavní nevýhodou 

tohoto řešení je proces napájení senzorů, které vydrţí v průměru okolo tří let a pak se musí 

vyměnit. Tento hendikep je moţné řešit pomocí interního nebo externího bezdrátového dobíjení. 

V případech, kdy přenos vyzářené energie je pouze na krátké vzdálenosti a pro energeticky 

nenáročné zařízení a rovněţ je ekonomicky a zdravotně únosný. 

 

Přidáním komunikačního uzlu se můţe změnit také topologie bezdrátové sítě, proto je nutné 

předem stanovit strategii, na základě které se bude síť vytvářet. Této metodě nejlépe vyhovuje 

topologie sítě „mesh“ nebo ve spojení s jinou topologií v jiném frekvenčním pásmu. Při přidání 

nového uzlu, je nutné provést také nové ohodnocení komunikačních cest a rozdělení 

komunikačního kanálu na základě fyzických antén nového uzlu. Ohodnocení komunikačních cest 
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se prování na základě teorie grafů. Dalším důleţitým parametrem nového uzlu je spektrální 

hustota jednotlivých vstupů a výstupů, kde ry(k) je kovariantní funkce, která je popsána pomocí 

následujícího výrazu: 
 

       

3.4. Rozdělení bezdrátových sítí na základě bezpečnostních rizik 

Bezpečnost klasických LAN (Local Area Network) sítí je přece jen jednodušší neţ u 

bezdrátových sítí, kde důvodem není ani tak typ pouţitého přenosového protokolu, ale hlavně to, 

ţe přístup ke klasické LAN síti mají jen daná zařízení a oprávnění operátoři provozu, kdeţto u 

bezdrátových sítí všichni ti, kteří jsou v dosahu bezdrátové sítě. Coţ mohou být i lidé, kteří chtějí 

záměrně poškodit průmyslový provoz. Bezdrátová průmyslová sít můţe zasahovat i do oblastí, 

které nejsou v areálu firmy nebo závodu. Takovým prostorem mohou být okolní firemní 

parkoviště nebo při pouţití antén s velkým ziskem i mnohem vzdálenější místa. Bezpečnost 

komunikace lze chápat, také ve smyslu zabezpečení pomocí šifrování dat a autorizace přístupu. 

Následující kapitoly prezentují některé běţně pouţívané metody zabezpečení bezdrátové sítě. 

 

Kaţdou bezdrátovou síť lze identifikovat pomocí identifikátoru SSID (Service Set Identifier), s 

jehoţ pomocí je moţno rozdělovat bezdrátové sítě na logické celky. SSID identifikátor není 

moţno povaţovat za prvek nahrazující jiné zabezpečovací metody proto, ţe SSID se šíří v 

prostém textu, který je nešifrován. Toto ukládá základní definice standardu 802.11. Informace o 

hodnotě SSID je šířena standardně Access Pointem nebo jiným zařízením pomocí tzv. beacon 

zpráv, takţe případný klient, nebo útočník automaticky získá seznam dostupných bezdrátových 

sítí při svém spuštění. Hodnotu SSID lze potlačit, ale i přes to se dá zjistit i kdyţ není vysílána. 

Proto je potřeba pouţít jiné metody zabezpečení. [25] 

3.4.1 Metoda zabezpečení WEP 

WEP (Wired Equivalent Privacy) byl definován standardem 802.11 k ochraně dat přenášených v 

bezdrátových sítích. Nejprve byl WEP implementován pouze jako 64 bitový (24 bitový 

inicializační vektor IV a 40 bitový klíč). V dnešní době jiţ většina výrobců podporuje WEP 128 

bitový (24 bitový IV a 104 bitový klíč). Standard 802.11 definuje pouze funkcionalitu, ale 

nezabývá se jeho distribucí a proto neexistuje mechanizmus snadné distribuce WEP. WEP se 

musí zpravidla ručně zadávat v nastavení klientské strany, tak i Access Pointů. Z toho plyne 

problém moţnosti chybného zadání klíče a pracnost změny v případě jeho prozrazení. Pokud 

k tomu dojde, musí se změnit nastavení WEP klíče na všech bezdrátových zařízeních ručně. WEP 

je zaloţen na principu symetrických klíčů a pouţívá šifrování zaloţené na RC4 standardu. WEP 

pouţívá tzv. inicializační vektor (IV) o délce 24 bitů, který se přenáší v průběhu komunikace v 
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prostém textu (nezašifrovaný) a mění se kaţdým rámcem. Z toho vyplývá, ţe výsledná šifra je 

poté jedinečná pro kaţdý jednotlivý rámec. Hlavní problémy WEP šifrování spočívají v statickém 

WEP klíči a implementaci inicializačního vektoru IV (o velikosti 24 bitů). V dnešní době WEP 

šifrování je jiţ překonané a je nahrazeno bezpečnějším WPA, nebo WPA2 šifrováním. [30] 

3.4.2 Metoda zabezpečení WPA, WPA2 

Dalšími metodami zabezpečení, které se převáţně v dnešní době pouţívají, jsou WPA a WPA2. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) je bezpečnostní doplněk pro standard 802.11 bezdrátové sítě. 

WPA nezaměňuje RC4 algoritmus šifrování, ale zlepšuje jeho implementaci a změnu klíčů. WPA 

přináší 4 nová vylepšení. Prvním vylepšením je inicializační vektor délky 48 bitů a druhým 

vylepšením je MIC (Message Integrity Check), který slouţí k zamezení falšování rámců. Jde v 

podstatě o digitální podpis nesený v kaţdém rámci. Tím je odstraněna moţnost útoku, kdy 

útočník zachytává pakety od vysílajícího, modifikuje je a posílá příjemci. ICV (Integrity Check 

Value) u WEP šifrování má délku 24 bitů, kdeţto MIC má délku 64 bitů a je umístěn v rámci 

před ICV. MIC je vypočítán ze zdrojové a cílové MAC adresy a s nešifrovaného textu. Dalším 

rozšíření této metody zabezpečení je odvození a distribuce klíčů, s čímţ souvisí protokol TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol), jenţ umoţňuje změnu klíče pro kaţdý rámec, čímţ je 

odstraněna slabina standardní definice WEP, jeţ pracuje se statickým klíčem, který se během 

spojení nemění. 

 

Zabezpečovací metoda WPA2 (standard 802.11i) přináší oproti WPA nové zlepšení, které 

umoţňují namísto TKIP pouţít šifrování AES (Advanced Encryption Standard), ale s tím, ţe 

WPA2 je zpětně kompatibilní s WPA. Pokud je pouţito WPA2 šifrování nemělo by být moţné 

pouţívat kombinovaný reţim s WEP klienty v jedné společné síti. Pokud jde o WPA šifrování 

umoţňují výrobci kombinovaný reţim klientů s WPA a WEP šifrováním, coţ však degraduje 

zabezpečení na úroveň WEP šifrování. U metody šifrování WPA2 je pouţit namísto algoritmu 

pro kontrolu integrity zpráv MIC reţim CCM protokolu CCMP (Chaining Counter Mode 

Protocol). 

3.4.3 Metoda zabezpečení AES 

Metoda zabezpečení AES oficiálně nahradila starý standard DES (Data Encryption Standard). 

Zabezpečení AES znamená, pokročilý šifrovací standard (Advanced Encryption Standard). Výběr 

nového šifrovacího standardu trval více neţ čtyři roky, a tak se dá předpokládat, ţe v dohledné 

době by neměla být šifra prolomena. AES vychází z 25 let starých principů, které byly pouţity i 

pro DES. Velký pokrok oproti DES je délka klíčů. AES podporuje délky klíčů 128, 192 a 256 

bitů. AES jde o symetrický algoritmus, coţ znamená, ţe pouţívá sdílený klíč, tentýţ klíč slouţí k 

zašifrování i dešifrování dat. Délka klíče je 128, 196 nebo 256 bitů. Hlavní výhodou 

symetrického šifrování je to, ţe je obecně velmi rychlé a dá se pouţít pro šifrování velkého 



18  

 

Disertační práce, Ing. Vilém Srovnal                                                                          2010 

objemu dat. Zásadní nevýhodou pro řadu aplikací je samotné pouţití sdíleného klíče. To 

znamená, ţe ten kdo data zašifroval, je umí i dešifrovat. Komunikují-li spolu dvě strany, pak je 

nutné, aby si klíč bezpečně předaly důvěrnou cestou. Bezpečnost šifry také závisí na kvalitě 

pouţitého klíče, musí být dostatečně komplexní a dostatečně náhodný, jinak je šifra snadno 

prolomitelná. Oproti tomu asymetrické šifrování, jako např. RSA, vyuţívá dvou klíčů a to 

veřejného, ten se pouţije pro zašifrování dat a soukromého, který se pouţívá pro dešifrování, 

přičemţ tyto klíče mohou být od sebe odděleny. Asymetrické algoritmy jsou velmi pomalé a 

prakticky nepouţitelné pro šifrování velkého objemu dat. V praxi se často obě metody kombinují. 

Vlastní data se zašifrují pomocí symetrického algoritmu AES a je pouţit jednorázový klíč, který 

je dosti malý a zašifruje se pomocí asymetrického algoritmu RSA. I samostatné pouţití 

symetrického šifrovacího algoritmu má samozřejmě svůj význam. V případě, ţe se dokáţe 

bezpečně uschovat nebo předat, pak oddělení šifrovacího a dešifrovacího klíče nemá význam, 

protoţe z hlediska architektury systému by stejně obě části musely být uschovány na tomtéţ 

místě. Základní metoda šifrování AES je zobrazena na obrázcích 3, 4, 5, 6. AES šifrování 

probíhá ve čtyřech krocích: [30] 

 

První krok - SUBBYTES  
 

 

Obr.3 Subytes je jednoduchá substituce, kde kaţdý bajt je nahrazen jiným podle předem daného klíče, 

Rijndael-S-Box (8bitů). Tato operace zajišťuje nelineárnost šifry a má zabránit útokům zaloţeným 

na jednoduchých algebraických vlastnostech. 

Druhý krok - SHIFTROWS 
 

 
 

Obr.4 ShiftRows - během tohoto kroku se jednotlivé bajty přehází podle tohoto obrázku. 

http://www.aspnet.cz/Articles/142-prilis-sporadany-svet.aspx
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Třetí krok - MIXCOLOMNS 
 

 

Obr.5 MixColomns - při této operaci dochází k proházení sloupců a zároveň je kaţdý sloupec vynásoben 

stejným polynomem c(x) 

Čtvrtý krok - ADDROUNDKEY 
 

 
 

Obr.6 AddRoundKeys – při této operaci je kaţdý bajt zkombinovaný se sub-klíčem (sub-klíč se získá 

z původního klíče pomocí Rijndaelovy tabulky). Kaţdý bajt sub-klíče se zkombinuje s příslušným 

bajtem přenášené zprávy a dostane se výsledná šifra 
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4. VYBRANÉ TOPOLOGIE A METODIKA POŽITÍ PRŦMYSLOVÝCH 

BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ 

Bezdrátové průmyslové sítě jsou zaloţeny na vlastnostech Ethernetu, ale jako systému reálného 

času. Existuje základní metodika, která se pouţívá k docílení průmyslových standardů a 

nahrazení stávající průmyslové sběrnice pomocí průmyslového drátového nebo bezdrátového 

Ethernetu. Lze vyuţít následující metody, které dávají Ethernetu nebo její bezdrátové formě další 

rozměr. 

 

 Metoda návrhu bez kolizních oblastí sítí tvořených pomocí rychlých přepínačů (switches) 

 Metoda zvýšení přenosové rychlosti dat a tím zkrácení doby přenosu rámce - 

vysokorychlostní přenos dat (rychlostí 100 Mb/s a vyšší) 

 Metoda plně duplexního přenosu dat, která je potřebná pro komunikaci 

s vysokorychlostním přenosem (1Gb/s a vyšší) 

 Metoda pouţití protokolu UDP namísto TCP (náhrada pomalejší sluţby ve čtvrté vrstvě 

referenčního modelu ISO/OSI (International Organization for Standardization/Open 

Systems Interconnection))  

 Metoda komunikace způsobem poskytovatel – příjemce (producent – konzument) 

 Metoda prioritních slotů ve druhé vrstvě modelu komunikace podle standardu IEEE 

802.1p  

 Metoda rozdělení sítě na časově kritické a nekritické segmenty 

 Metoda synchronizace pomocí PTP podle standardu IEEE 1588 (synchronizace 

komunikujících entit prostřednictvím distribuovaných hodin reálného času) 

 

Pomocí přepínačů je síť rozdělena na menší segmenty, kde přepínače fungují na principu „uloţ a 

pošli“ (store and forward). Přepínač umoţní vytvořit velmi malý segment a je zároveň vybaven 

mechanismy ukládání paketů a jejich směrování jen jednomu cílovému účastníku, a tím posiluje 

vlastnosti Ethernetu jako systému reálného času směrem k vyššímu stupni determinismu. 

 

Většina bezdrátových sítí v dnešní době pracuje v rozmezí přenosové rychlosti 10 aţ 600 Mb/s. 

Rychle se však objevují komunikační čipy, pro které není problém komunikovat pomocí 1 Gb/s. 

S kaţdým desetinásobným nárůstem rychlosti sítě se zkrátí doba potřebná na přenos jednoho 

paketu na desetinu. Při přenosové rychlosti 10 Mb/s trvá přenos Ethernetového paketu délky 1 

522 bajtů asi 1,2 ms. Pouţije- li se rychlý bezdrátový Ethernet, je potřebná doba přenosu jen asi 

120 µs, atd. Zkracování doby potřebné pro přenos zpráv logicky podporuje vlastnosti systémů 

reálného času. [23] 

 

Pouţití vysokorychlostních přenosů dat, umoţňuje minimalizaci časové prodlevy a pouţití plně 

duplexního módu. Komunikační stanice mohou mezi sebou zprávy vysílat i přijímat současně, 
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čímţ vzroste rychlost obousměrné komunikace dvakrát a také se tím zmenšuje pravděpodobnost 

kolize. Aby mohlo být dosaţeno v průmyslových aplikacích ještě kratších časových prodlev, 

pouţívá se na místo protokolu TCP protokol UDP (User Datagram Protocol). Protokol UDP 

nemá potvrzování zpráv ani ustavení a ukončení spojení. Proto při chybě při přenosu mohou být 

protokolem UDP přenesena data znovu, a to hned v dalším cyklu, coţ u protokolu TCP není 

moţné. Protokol TCP při poruše opakuje přenos dat tak dlouho, dokud nejsou správně přijata. 

Protokol UDP je proto mnohem rychlejší a jednodušší protokol čtvrté vrstvy modelu ISO/OSI. 

 

Pro dosaţení většího stupně determinismu v sítích Ethernet je výhodnější neţ pouţívat model 

klient-server, pouţívat komunikační model producent-konzument nebo i model vydavatel – 

odběratel. Oba modely komunikace vyuţívají multicasting, tedy hromadné posílání zpráv s tím 

rozdílem, ţe producent nezná své konzumenty, ale jen přidává k zprávám identifikátory, na 

základě kterých konzumenti zprávy odebírají. Model vydavatel-odběratel své zákazníky zná a 

registruje je ve speciálních, tabulkách při jejich přihlášení.  

 

Další metodou, kterou lze zvýšit determinismus komunikace, jsou prioritní sloty uvnitř rámce 

protokolu spojové vrstvy, které nesou označení tagy. Tyto tagy nebo také VLAN tagy nesou 

informaci o prioritě předávané zprávy. Protokol zprávy je ukázán na obrázku 7. Zprávám s 

nejvyšší prioritou jsou vyhrazeny první prioritní sloty. Rychlé přepínače podporují nárůst 

determinismu sítě tím, ţe segmenty sítě (kanály) jsou rozděleny podle priorit. Časově kritické 

zprávy jsou pak přepínači směrovány do příslušných segmentů (kanálů) podle úrovně priority. 

[14] 

  

Obr.7 Prioritní sloty, které jsou reprezentovány jako VLAN TAG pro druhou vrstvu protokolu 

průmyslového Ethernetu 

Metoda synchronizace byla jiţ částečně zmíněna v kapitole 3.1.1 o determinismu bezdrátové 

průmyslové sítě. Synchronizační mechanismy, které se pouţívají v sítích LAN, např. NTP 
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(Network Time Protocol) a SNTP (Simple Network Time Protocol), neřeší základní poţadavky 

průmyslové automatizace. Proto je pro účely automatizace nutné zavést přizpůsobení pro práci v 

reálném čase. K tomu je potřeba mít levný synchronizační prostředek, který bude mít velký 

výkon, pro všechny účastníky dané průmyslové sítě. Jedním z moţných způsobů převodu sítě 

Ethernet TCP/IP na deterministický systém je metoda podle standardu IEEE 1588 s označením 

PTP (Precision Time Protocol). Princip této metody spočívá v synchronizaci sítě prostřednictvím 

distribuovaných hodin reálného času, jenţ můţe vyuţívat velký počet průmyslových stanic. 

Metoda PTP umoţňuje dosáhnout adekvátní a někdy i lepší synchronizace, neţ jak je tomu u 

sběrnice typu fieldbus.  

4.1. Topologie typu „hvězda“ (star) 

Topologie hvězda je typická pro zapojení jednotlivých stanic jako rozbočovače nebo přepínače 

pevné sítě Ethernet. U bezdrátových komunikačních systémů se tato topologie objevuje 

v souvislosti s přístupem více zařízení k jednomu přístupovému bodu bezdrátové sítě. Příkladem 

takového to zařízení můţe být AP (Access Point), ke kterému se připojuje více klientů v podobě 

topologie hvězda. Topologie hvězda bývá většinou rozšířena o různé další stromové struktury 

bezdrátové sítě. Topologie hvězda se vyznačuje velkým výkonem a izolovaností jednotlivých v ní 

připojených zařízení. Hlavní důvod jejího poţití spočívá v její jednoduchosti a snadné instalaci 

v rámci bezdrátové sítě. Kromě spousty výhod má také jednu zásadní nevýhodu a to, ţe pokud 

selţe centrální modul topologie, pak ostatní klienti jsou bez moţnosti připojení do bezdrátové 

sítě, pokud v okolí není jiný centrální uzel. Topologie hvězda je zobrazena na obrázku 8. Pokud 

se jedná o kombinovanou variantu zapojení, kdy centrální uzel topologie je zapojen pomocí 

pevného připojení do sítě a klientské uzly jsou na centrální uzel napojeny bezdrátově, můţe být 

průmyslová síť propojena přes různá rozhraní a centrální uzel slouţí jako vstupní brána (gateway) 

do bezdrátové průmyslové komunikace. 

 

 

Obr.8 Zapojení pevné nebo bezdrátové komunikace v topologii „hvězda“ (star) 
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4.2. Topologie typu „strom“ (cluster tree) 

Topologie strom je rozšíření předchozí topologie hvězda. Hlavní myšlenkou zapojení topologie 

strom je rozdělení bezdrátové sítě na specifické oblasti (clusters), které mají své pole působnosti 

v dosahu centrálního uzlu. Topologie je zobrazena na obrázku 9a. Tato oblast je specifická pro 

část průmyslové technologie, která je v tomto místě soustředěna. Na základě stromové struktury 

lze oblast výroby rozdělit pomocí klasické pyramidy řízení, tedy od nejmenších prvků, jako jsou 

například senzory a akční členy, aţ po celkové plánování výroby. Bezdrátová topologie strom, 

nabízí oproti klasickému pevnému připojení propojovací moţnosti, které odstraní základní 

problém, kdy pokud vypadne nadřazený uzel komunikace, dojde k vyřazení celé větve, daného 

bezdrátového uzlu sítě.  

 

 

Obr.9a  Topologie stromu (cluster tree) v zapojení pro pevnou nebo bezdrátovou komunikaci  

Jelikoţ bezdrátová síť nemá nároky na kabeláţ, je moţné vyuţít větší kombinace propojení, neţ 

tomu bylo pro pevné sítě. Kombinací propojení centrálních bezdrátových uzlů na určitém 

segmentu sítě vznikají bezdrátové sítě 2 generace. Situace je znázorněna na obrázku 9b. Tímto 

způsobem, lze dále segmentovat dílčí části výroby. Tímto způsobem, lze rovněţ řešit výpadky 

jednotlivých centrálních uzlů v daném segmentu technologie. Funguje to způsobem, ţe v případě 

výpadku jednoho centrálního uzlu, jsou klientské stanice informovány od ostatních centrálních 

stanic v daném oblasti (klastru), ţe došlo k výpadku jedné centrální stanice a je vyslána 

broadcast zpráva s ID této stanice. Klientské stanice, které jsou k tomuto uzlu připojeny, musí 

provést přeplánování připojení k jinému centrálnímu uzlu daného klastru. Výběr stanice probíhá 

na základě funkce kvality signálu připojení.  
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Obr.9b  Topologie stromu (cluster tree) v zapojení pro bezdrátovou komunikaci v síti 2. generace   

Pouţitím různých frekvencí dochází k vytvoření hybridních komunikačních sítí, které jsou také 

někdy označovány jako bezdrátové sítě 3 generace. Někdy se lze setkat i s označením „mesh 

sítě“, ale v tomto případě jde o chybné označení, protoţe bezdrátová síť sice vykazuje z hlediska 

přenosu dat vlastnosti mesh sítě, ale z hlediska topologie se jedná o nezávislé stromové topologie 

na různých frekvencích. Schéma zapojení této hybridní topologie je zobrazeno na obrázku 9c. 

V rámci tohoto propojení jsou centrální uzly napojeny na páteřní síť, přes kterou je moţné 

komunikovat s ostatními jednotkami, provádět diagnostiku sítě a umoţnit dočasné přemostění 

v případě výpadku určité části větve.   

 

 

Obr.9c  Topologie stromu (cluster tree) v zapojení pro bezdrátovou komunikaci v síti 3. generace   
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4.3. Topologie typu „kruh“ (ring) 

Topologie kruh označuje zapojení, kde je jeden uzel připojen k dalším dvěma uzlům tak, ţe 

vytvoří kruh. Kruhová topologie je méně efektivní neţ topologie hvězda, protoţe v ní musí data 

projít přes mnoho uzlů, neţ se dostanou ke svému cíli. Přenos dat v topologii kruhu je relativně 

jednoduchý, protoţe pakety se posílají jedním směrem. Přidání dalšího uzlu má jen malý dopad 

na šířku pásma a nevznikají kolize jak je to u Ethernetu. Náklady na realizaci jsou menší, neţ je 

tomu u předchozí topologie, ale podobně jako topologie hvězda, má své váţné nedostatky 

v případě poruchy komunikačního uzlu. Dokonce v případě poruchy jen jediného uzlu, celá 

komunikace havaruje. Proto se většinou pouţívá jiný typ, topologie kruh a tím je takzvaný 

logický kruh, který jak uţ název napovídá, není fyzicky propojen v kruhu, ale logicky, kde 

fyzické uzly jsou tvořeny topologií hvězda s centrálním prvkem. Příkladem takového logického 

kruhu je „Token Ring“ vyvinutý v 80. letech minulého století firmou IBM. [28] 

 

Charakteristickým rysem Token Ring, i všech jemu příbuzných přenosových technologií, je 

způsob řízení přístupu ke sdílenému přenosovému médiu, ke kterému nemohou přistupovat 

všichni najednou. V Ethernetu se tento problém řeší pomocí přístupové metody CSMA/CD, která 

připouští vznik tzv. kolizí (souběţného vysílání) a řeší je teprve následně, a je ze své podstaty 

nedeterministická. Naproti tomu v případě sítě Token Ring je vše koncipováno jinak. Právo 

vysílat po sdíleném médiu má ten, kdo je momentálním drţitelem speciálního oprávnění – 

příznaku (token). Toto oprávnění můţe mít prakticky libovolnou realizační podobu, resp. na jeho 

konkrétní realizační podstatě příliš nezáleţí. Nejčastěji to je speciální blok dat. Podstatné je pouze 

to, aby kaţdý dokázal spolehlivě rozpoznat, zda je či není momentálním drţitelem oprávnění 

(tokenu), a aby toto oprávnění bylo moţné předávat mezi uzly navzájem a oprávnění se mohlo 

předávat mezi potenciálními zájemci o vysílání. 

 

Princip logického kruhu, lze uplatnit i v předchozích zmiňovaných topologiích a lze i provádět 

redundantní zapojení v rámci fyzického kruhu. Bliţší popis logického kruhu a jeho vyuţití 

v průmyslových aplikacích je popsán v kapitole zabývající se průmyslovými protokoly.  

4.4. Topologie typu „smyčka sítě“ (mesh) 

Topologie mesh představuje ve své postatě různé způsoby uspořádání, ale jedno má společné a to 

je smyčka sítě. Propojením jednotlivých uzlů mesh sítě se vytváří nespočetné mnoţství smyček. 

Díky tomu také někdy se označuje mesh síť, jako volná topologie. Celkovým výsledkem je pak 

uspořádání topologie připomínající zdánlivě pavoučí síť. Pokud je kaţdý z uzlů přímo propojen 

se všemi ostatními uzly v síti, pak se označuje jako „full mesh“ topologie. V případě, ţe jsou 

vynechány některé spoje, ale bez pevně dané struktury, pak lze takovou to topologii označit jako 

„pure mesh“ topologii. Základním předpokladem pro vnik mesh sítě je přítomnost automatické 

konfigurace sítě, implementace směrování mezi jednotlivými uzly a automatická registrace 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdicov%C3%A1_topologie
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nových uzlů v rámci mesh sítě. Mesh síť si lze představit jako distribuovaný systém, kde 

jednotlivé uzly mezi sebou komunikují pomocí prostředníků. Kaţdý nový prvek rozšiřuje dosah 

bezdrátové sítě.  

 

Hlavním přínosem pouţití topologie mesh je redundance spojení, která v tomto případě vychází 

přímo z podstaty topologie. Redundance spojení je také dána hustotou uzlů sítě, z čehoţ plyne 

moţnost snadné obnovy sítě v případě výpadku nebo poruše, některých uzlů. Na základě 

existence různých komunikačních cest je také moţné rovnoměrněji rozdělit zátěţ předávaných 

dat mezi jednotlivé uzly sítě (traffic balancing) a tím zvýšit propustnost dané mesh sítě. Pro 

bezdrátovou komunikaci je navíc významné, ţe uzly mohou komunikovat se svými blízkými 

sousedy přímo, tedy na kratší vzdálenosti. Většinou jde o přímou viditelnost, coţ zvyšuje 

spolehlivost přenosu a umoţňuje přenášet větší objemy dat.  

  

Bohuţel vysoká spolehlivost a redundance spojení je podmíněná poměrně náročným 

směrováním. Pro bezdrátové deterministické sítě je směrování a jeho rychlost velmi podstatná. 

Pokud se přenáší informace přes několik uzlů, vzniká na kaţdém uzlu jisté zpoţdění. Započte-li 

se do přenosové doby určitá nejistota přenesené informace, tedy ţe zpráva se musí opakovat nebo 

jít jinou trasou, mohou se v sítích typu mesh objevit nebezpečné časové prodlevy. Všechny tyto 

aspekty topologie musí být brány v úvahu. Náročné je především dynamické vyhledávání cest a 

udrţování směrovacích tabulek, kde je potřeba se vyvarovat směrovacím smyčkám, ve kterých 

mohou pakety bloudit a tím zatěţovat síť. Topologie mesh je zobrazena na obrázku 10. 

 

 

Obr.10  Topologie smyčka sítě (pure mesh) v zapojení pro bezdrátovou komunikaci v síti 3. generace   
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Obecně je mesh topologie určena pro dynamickou bezdrátovou síť. Pokud, ale bude potřeba 

vyuţít bezdrátovou mesh sít, pro řízení v reálném čase, pak je potřeba znát přesné časy, za jakých 

zpráva dorazí od odesílatele k příjemci. Pokud dynamicky se přidá jeden uzel, dojde ke změně 

propojení jednotlivých uzlů a musí dojít k dynamickému přeplánování celé sítě. Aby tento proces 

bylo moţné provést, aniţ by se to projevilo na časovém zpoţdění komunikace, musí probíhat tato 

konfigurace nezávisle a paralelně na přenosu dat. Toto lze provést pomocí víceúrovňové 

plánovací strategie za předpokladu existence více frekvenčních pásem zároveň. Blíţe tento 

proces plánování bude popsán v kapitole 5. 

 

Topologie mesh s sebou nese kromě zmíněného sloţitějšího směrování i další nevýhody, které 

souvisejí s velkým mnoţstvím spojení. Jsou to například velké nároky na paměť zařízení 

(rozsáhlé směrovací tabulky), zvýšená spotřeba díky velkému mnoţství fyzických propojení na 

bázi bezdrátové MIMO (Multiple Input Multiple Output) komunikace, moţnost interference a 

kolísající propustnost sítě. [30] 
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5. NÁVRH MODELU A TOPOLOGIE BEZDRÁTOVÉ PRŦMYSLOVÉ 

SÍŤĚ 

Návrh modelu a topologie je vţdy závislá na konečném řešení bezdrátové komunikace. Většinou 

se nikde v průmyslovém provozu nesetkáme jen pouze s bezdrátovým přenosem dat, ale většinou 

vţdy v kombinaci s pevným propojením komunikace. Snahou je navrhnout co moţná 

nejflexibilnější model komunikace, tak aby bylo moţné ho různě kombinovat a upravovat 

v případě potřeb kladených ze strany zadavatele. Celkový model komunikace můţe být sloţen i 

s více topologií sítí najednou.  

5.1. Návrhový vzor bezdrátové sítě 

Návrhový vzor bezdrátové sítě je postaven na kombinaci různých typů sítí a variabilním způsobu 

komunikace. To znamená moţnost nasazení pro co moţná nejširší průmyslovou základnu 

jednotlivých průmyslových prvků a umoţnění přenášet i velké objemy dat v co moţná 

nejkratších časových úsecích. Další důleţitý prvek je kompatibilita s jiţ existujícími pouţívanými 

bezdrátovými prvky.  

 

V dnešní době se setkáme například s bezdrátovou senzorovou sítí, která komunikuje s okolními 

síťovými prvky jednou co 100ms aţ řádově několika sekund. Toto je specifické hlavně pro sítě 

standardu IEEE 802.15.4 ZigBee. Můţe se však objevit případ, kdy od jistého typu senzoru 

budeme potřebovat kontinuální tok informací, týkající se procesu řízení a pro takový poţadavek 

jiţ nelze danou síť konfigurovat, protoţe k tomu nebyla koncipována. V praxi se takových to 

poţadavků objevuje veliké mnoţství, hlavně z pozice zadavatele, který se během specifikace 

projektu, klade poţadavky na co moţná nejširší a nejjednodušší rozšíření komunikace, která 

vyplyne z budoucích poţadavků jeho klientů. Hlavními kritérii jsou hlavně finance, jednoduchost 

implementace a variabilita řešení s výhledem 5 – 10 let. 

 

Hlavním problémem kontinuálně komunikujících bezdrátových senzorů je bezesporu jejich 

energetický spotřeba. Tento problém byl jiţ diskutován v kapitole 3.3.2, týkající se senzorů 

v robotických systémech. Moţným řešení je bezdrátové dobíjení na základě informací 

z integrovaného managementu jednotlivých bezdrátových zařízení. Tento přístup je vhodný 

v případě, ţe skupina senzorů je integrována na uţší oblasti (příkladem mohou být jiţ zmíněné 

robotické prvky nebo celé systémy). Problém však nastává v případě, kdy mám jednotlivé 

senzory rozmístěné v celé výrobní hale a ze zdravotních hledisek nemohu takový výkon vyzářit 

v tak velkém rozsahu plochy. Z centrálního dobíjení se stává lokální a to přináší nároky na 

obsluhu a samozřejmě na finance. To znamená, to co ušetřím na kabeláţi, budu muset zaplatit za 

servis. Pokud se na tento problém podíváme i z hardwarového hlediska, nutno dodat, ţe zařízení 

bude mít i trochu větší rozměry, díky bezdrátovému dobíjení. [12] 
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V dnešní době se investují poměrně veliké peníze do vývoje nových baterií s daleko lepšími 

parametry a kapacitou vzhledem k jejich rozměrům, coţ v minulých letech bylo spíše okrajovým 

problémem. Proto tento návrh bezdrátové sítě počítá s kontinuálním tokem dat od jednotlivých 

uzlů v této síti propojených a s tím spojené větší energetické výdaje na komunikaci. Tento 

poţadavek je však klíčový pro prvky vyţadující komunikaci v reálném čase (100ns aţ 10ms). 

Návrhový vzor bezdrátové sítě je prezentován na obrázku 11. 

 

 

Obr.11  Návrhový vzor bezdrátové sítě zaloţený na topologii „mesh“ a většího počtu komunikačních 

antén – 2x2 MIMO   

Topologie navrhované bezdrátové sítě vyuţívá převáţně prvků s typem sítě „mesh“, popsané 

v kapitole 4.4, s kombinací typu „cluster tree“, popsané v kapitole 4.2. Princip návrhu počítá 

s vyuţitím volných frekvenčních pásem v oblasti frekvence 2.4 GHz a 5 GHz. Jeden ze 

základních návrhových vzorů je prezentován na obrázku 11, kde jsou pouţité obě zmíněná 
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frekvenční pásma. Frekvenční pásmo 5GHz nabízí daleko rychlejší přenos, neţ pásmo 2.4 GHz. 

Důleţitým faktorem v této bezdrátové síti je časové zpoţdění mezi jednotlivými uzly. Aby bylo 

docíleno přesného časového taktování celé sítě, je na základě topologie „star“ posílán všem 

uzlům sítě synchronizační „broadcast“ zpráva od koordinátora sítě, coţ vede k zamezení většího 

časového rozptylu neboli anglicky „jitter“. Minimálním poţadavkem je, aby časový rozptyl nebyl 

větší neţ 1μs. Nutným poţadavkem pro tento princip synchronizace komunikačních prvků je, aby 

koordinátor byl schopen pokrýt všechny prvky daného úseku bezdrátové sítě. V případě výpadku 

koordinátora, má kaţdý směrovač implementován funkci koordinátora. To znamená, pokud 

nepřijde od koordinátora synchronizační zpráva, přejímá jeho funkci uzel s o jedno niţším 

prioritním ID. Toto ID je uzlu přiřazeno při inicializaci sítě. Kaţdý síťový uzel má v sobě vlastní 

časování komunikace, která řídí přístup na médium. V případě, ţe nepřijde synchronizační 

zpráva, uzel začne komunikovat i bez této zprávy, podle vlastního plánovaní z předchozího kroku 

synchronizace. Rozptyl, který tím vznikne, není významný, pokud v dostatečně krátkém čase 

úlohu koordinátora přebere jiný uzel. V kaţdém synchronizačním taktu, začnou jednotlivá 

zařízení sítě vysílat a předají zprávu z uzlu do uzlu, to tedy znamená, ţe v kaţdém taktu se zpráva 

dostane o jeden uzel dál. Aby bylo zajištěno menší rušení, jsou jednotlivé antény vzájemně 

fázově posunuté. [15]       

 

Doba, která odpovídá jednomu cyklu je zhruba okolo 250μs. Jeden blok cyklu zprávy je rozdělen 

do různých kanálů na základě jejich priority. To znamená, ţe můţeme mít rozděleny kanály pro 

rychlou asynchronní nebo synchronní komunikaci. Lze také přenášet běţné data pomocí 

standardního protokolu TCP/IP díky tomu, ţe prioritní kanály mají vţdy přednost. Kaţdý blok 

začíná krátkým synchronizačním paketem. Přenosový rámec je zobrazen v kapitole 4 na obrázku 

7. Abychom mohli říct, kolik uzlů maximálně lze v daném návrhu pouţít, musíme spočítat 

základní dobu cyklu zprávy, dobu potřebnou pro přenesení 1 bytu na 100-250m a dobu, kterou 

zabere zpracování maximálně dlouhé přenesené zprávy. Na základě těchto parametrů lze sestavit 

následující rovnici:  
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Rozdělení kanálu se provádí na základě působnosti jednotlivých uzlů sítě a jejich vzájemné 

vzdáleností. Celá oblast sítě je rozdělena do několika frekvenčních skupin – clusterů, kde 

příslušný uzel spadá do daného clusteru. Mnohdy se jednotlivé clustery překrývají a musí dojít 

k optimalizaci clusteru. Optimalizace se odvíjí od kvality signálu od jednotlivých bezdrátových 

uzlů sítě. Pouţijeme-li pro daný cluster „n“ volných kanálů, které máme k dispozici (pro různé 

frekvence, se počet bude lišit) a rozdělíme je mezi jednotlivé uzly dané skupiny, získáme první 

iteraci rozdělení frekvenčního pásma. Rozdělení je provedeno podle výběrového algoritmu, který 
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bere v úvahu, vzdálenost uzlů a kvalitu signálu a tedy moţný zdroj rušení. Podmínkou je, aby se 

jednotlivé kanály nepřekrývaly, a proto se zavádí antialiazing filtrace jednotlivých kanálů. Pokud 

dojde k překrytí jednotlivých sousedních clusterů, aplikuje se další úroveň iterační metody 

rozdělení frekvenčních kanálů. Je moţné pouţít více metod optimalizace a to je jiţ zmíněnou 

iterační rekurzivní metodu, která hledá optimální nastavení komunikačních kanálů jednotlivých 

uzlů. Tento postup, lze aplikovat pro jednoduché sítě, kde jednotlivé uzly mají minimální počet 

překrytí, jelikoţ je výpočetně časově náročný a s rostoucím počtem uzlů a překrytí se čas 

optimalizace prodluţuje. Další moţnou metodou návrhu je metoda binárního stromu, která se 

provádí ze shora dolů a vybírá z celkové moţného mnoţství kanálů ty optimální na základě jiţ 

zmíněných kriterií. Metoda vyuţívá váhových koeficientů, jako funkci kvality signálu a 

vzdálenosti. Kaţdá úroveň stromu odpovídá určitému kanálu na dané nosné frekvenci.  

 

Všechny zde zmíněné metody nebo principy, jsou zaloţeny na statické registraci jednotlivých 

uzlů. To znamená, ţe předem známe přesný počet uzlů a jejich přibliţné rozmístění a jsme 

schopni přibliţně stanovit časové zpoţdění pro daný typ topologie sítě a daný počet uzlů. 

Mnohem sloţitější situace nastane v případě dynamického přidání uzlu. Uzel v takovém případě 

prochází třemi dynamickými základními stavy, které jsou normálně provedeny při inicializaci 

bezdrátové sítě. A těmi stavy jsou: 1) proces přizvání uzlu do sítě od koordinátora, 2) proces 

registrační fáze uzlu a 3) proces potvrzení registrace nového uzlu sítě. Během dynamické 

konfigurace se musí v co moţná nejkratších časech spočítat časové zpoţdění po přidání daného 

uzlu sítě. Dále se musí stanovit propojení mezi okolními uzly, spočítat optimální frekvence pro 

danou oblast bezdrátové sítě a ohodnotit nové komunikační cesty mezi okolními uzly. Většinu 

této úlohy musí provést koordinátor příslušného clusteru bezdrátové průmyslové sítě. Kromě 

výpočetního výkonu, je také potřeba počítat s vyšší reţií sítě kolem nového uzlu a oblastí směrem 

ke koordinátorovi daného clusteru. Návrhový vzor sítě počítá s oběma metodami řešení. 

 

Statická i dynamická metoda vychází ze stejného základu a to je virtuální simulační model. U 

statické optimalizace bezdrátové sítě, lze tento model simulovat v rámci aplikace na PC a 

následně naimplementovat. U dynamické optimalizace se všechno provádí v rámci vestavěného 

komunikačního uzlu – koordinátorů. Princip spočívá v tom, ţe pokud přijde poţadavek ze strany 

klientského uzlu o registraci, musí koordinátor spustit paralelní proces, který provede stejnou 

simulaci, jaká byla provedena u statické optimalizace s tím rozdílem, ţe jednotlivé frekvenční 

kanály v daném clusteru jsou uţ dány a nelze je za běhu měnit. Důsledkem toho můţe vzniknout 

situace, při malém počtu volných komunikačních kanálů, ţe nelze dodrţet optimální frekvenční 

rozestupy mezi jednotlivými komunikačními propojeními. Tím se nemyslí, ţe by se jednotlivé 

kanály překrývaly, ale nebudou od sebe dostatečně frekvenčně vzdáleny, coţ se můţe projevit 

v rámci interference vlnění s určitým stupněm rušení. Tento problém se však nemusí projevit pro 

MIMO komunikace, kde záleţí na počtu komunikačních antén a znalosti informací o 

bezdrátovém komunikačním kanálu.    
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5.2. Vybrané typy modulací pro bezdrátovou komunikaci 

Kromě návrhu bezdrátové průmyslové sítě, je potřeba také řešit samotný fyzický přenosový tok 

dat. Abychom byli schopni přenést signál, je potřeba vybrat příslušnou nosnou frekvenci a na této 

frekvenci modulovat přenášený signál. Tato část návrhu bezdrátové sítě se zabývá hlavně 

lineárními digitálními modulacemi a jejich realizací. Lineární modulace můţeme rozdělit na dvě 

skupiny a to jednodimenzionální a vícedimenzionální (s vektorovými kanálovými symboly) 

modulace. Tato kapitola se zabývá jen vybranými digitálními modulace, které byly pouţity v této 

dizertační práci. Jde o tři základní digitální modulace, určené pro testování přenosu bezdrátových 

signálů. Obecný modulovaný signál můţeme zapsat pomocí následujícího výrazu: 
 

    
n

snS TnthdAts

 

Kde modulační funkce v sumě musí splňovat postačující Nyquistovu podmínku, coţ je Nyquistův 

modulační impuls, který je definován v následujícím vztahu: 
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Lineární modulace je určena pouţitým modulačním impulsem - h(t) a téţ mnoţinou kanálových 

symbolů - dn, coţ jsou veškeré modulační vlastnosti. [3] 

5.2.1  Digitální QPSK modulace 

Prvním případem vybrané digitální modulace je QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying). Jedná 

se o PSK (Phase-Shift Keying) modulaci se čtyřmi datovými symboly dn, v základní podobě 

v komplexní rovině v pozicích {1, i, -1, -i}, coţ odpovídá modulaci 4PSK. Kromě základní 

pozice rozestavení jsou moţné i jiné alternativy otočené o π/4, které nám dávají modulaci QPSK 

v pozicích v komplexní rovině {e
iπ/4
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i3π/4
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}. Pokud pouţijeme pouze dva datové 

symboly, vznikne nám modulace BPSK (Binary Phase-Shift Keying). Obecně lze definovat 

varianty těchto modulací jako MPSK (M-ary Phase-Shift Keying), coţ znamená M-stavové 

fázové klíčování. Na obrázku 12 je znázorněná komplexní obálka g(t) a na obrázku 13 jsou pak 

znázorněny jednotlivé skupiny modulací typu PSK. Modulovaný signál - s(t) pro QPSK bude 

odpovídat součtu dvou modulací BPSK v kvadratuře. Rozloţíme tedy čtyřstavový symbol na dva 

binární symboly podle následujících výrazů: 
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  iCi Ay sin

        tyitxeAtg ti
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Obr.12  Zobrazení částí komplexní obálky g(t) „x“ a „y“ určují pozici datového symbolu v komplexní 

rovině pro digitální modulaci QPSK 

 

 

Obr.13  Skupina modifikací signálových modulací typu MPSK s různým počtem datových symbolů 

Pomocí následujícího příkladu je prezentována QPSK modulace, která vychází z obecné digitální 

fázové PSK modulace a je zobrazena na obrázku 14 a na obrázku 15 je pak zobrazeno frekvenční 

spektrum modulovaného signálu. [20] 
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Obr.14 Časový průběh modulovaného signálu pomocí QPSK modulace, amplitudové modulační sloţky 

QPSK a fázové modulační sloţky QPSK 

 

 

Obr.15 Frekvenční průběh amplitudového frekvenčního spektra modulovaného signálu, fázového 

frekvenčního spektra modulovaného signálu a výkonového frekvenčního spektra modulovaného 

signálu pomocí QPSK modulace 
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5.2.2 Digitální 16QAM modulace 

Dalším typem digitální modulace je QAM (Quadrature Amplitude Modulation), někdy také 

označované jako QASK (Quadrature Amplitude Shift Keying). Stejně jak tomu bylo u předchozí 

modulace, číslo před zkratkou QAM znamená počet datových symbolů. Co se týká rozmístění 

jednotlivých symbolů, opět jde o komplexní čísla, která jsou rozmístěné v pravoúhlém 

ekvidistantním rastru a jsou většinou symetricky rozmístěna v komplexní rovině. Kanálové 

symboly jsou následující: 
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QAM digitální modulace není tak striktně vymezena kruţnicí o průměru Ac, na které leţí 

jednotlivé datové symboly, jak je tomu u modulace MPSK z předešlé kapitoly. Obecně lze QAM 

signál popsat následující rovnicí: 
 

         ttyttxts cc   sincos

  

Následnou komplexní obálku lze zapsat v následujícím tvaru, kde D = R/l a h1 označuje pulz 

pouţitý pro kaţdý symbol (ve většině případů se jedná o obdélníkový pulz s danou časovou 

periodou Ts: 
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Na obrázku 16 jsou znázorněny jednotlivé skupiny digitálních modulací typu QAM s počtem 

datových symbolů M = 4, 32 a 64. [4] 

 

 

Obr.16  Skupina modifikací signálových modulací typu QAM s různým počtem datových symbolů 



36  

 

Disertační práce, Ing. Vilém Srovnal                                                                          2010 

Následující příklad reprezentuje QAM modulaci, která je zobrazena na obrázku 17. Obrázek 18 

ukazuje frekvenční spektrum modulovaného signálu a dále pak obrázek 19 prezentující 

komplexní obálku modulace 16QAM . 

 

Obr.17 Časový průběh modulovaného signálu pomocí 16QAM modulace, amplitudové modulační sloţky 

16QAM a fázové modulační sloţky 16QAM 

 

Obr.18 Frekvenční průběh amplitudového frekvenčního spektra modulovaného signálu, fázového 

frekvenčního spektra modulovaného signálu a výkonového frekvenčního spektra modulovaného 

signálu pomocí QAM modulace 



37  

 

Disertační práce, Ing. Vilém Srovnal                                                                          2010 

 

Obr.19 Konstelační diagram rozmístění jednotlivých datových symbolů 16QAM modulační komplexní 

obálky g(t) pro daný příklad digitální modulace. 

5.2.3 Digitální OFDM modulace 

Posledním typem digitální modulace uvedené v této disertační práci je OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) Tento typ modulace patří do široké mnoţiny modulaci 

nazývaných MCM (Multi-Carrier Modulation), kde celková modulace je sloţena z více vedle 

sebe posazených většinou lineárních modulací, které jsou od sebe vzdáleny o určitou frekvenční 

vzdálenost a jsou buzeny z jednoho vektoru datových symbolů. Kaţdá vzniklá nová nosná sloţka 

obsahuje datový symbol - dn, kde jednotlivé pouţité datové symboly jsou prvky celkového 

vektoru. Nutno dodat, ţe jak vyplývá z názvu modulace, jsou jednotlivé nosné sloţky vůči sobě 

ortogonální. Obecný zápis modulovaného signálu je pak následující. [3] 
 

    
n
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T

nS TnthdAts  

Datové symboly ve sloţkách vektoru dn = [dn,0,…,dn,Nq-1]
T
 jsou většinou v jednotlivých částech 

dílčích komponent celkové modulace stejné a pouţívají se například digitální modulace QAM, 

PSK, QPSK a jiné. Název výsledné modulace je pak například charakterizován jako sloţenina 

OFDM-QPSK. Počet datových symbolů je pak dán následujícím výrazem: 
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Modulační impuls - h(t) je prezentován v následujícím výrazu, kde „k“ udává počet komplexních 

datových symbolů a N jejich celkový počet.  
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Komplexní obálka pro OFDM modulaci je definována následujícím výrazem: 
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Kde Ac je nosná amplituda signálu, n je počet komplexních datových symbolů, gn je element 

paralelního datového vektoru komplexních symbolů g = [g0, g1, …, gN-1] a ortogonální nosné 

frekvence jsou vyjádřeny pomocí následujícího výrazu. 
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Hlavní výhoda OFDM modulace je, ţe můţe být generována pomocí FFT (Fast Fourier 

Transform) digitálních signálových technik. Pomocí následujícího příkladu je prezentována 

OFDM-QPSK modulace, která je zobrazena na obrázku 20 a frekvenční spektrum modulovaného 

signálu na obrázku 21. Obrázek 22 pak ukazuje model OFDM vysílače. 

 

Obr.20 Časový průběh modulovaného signálu pomocí OFDM modulace, amplitudové modulační sloţky 

QPSK a fázové modulační sloţky QPSK 
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Obr.21 Frekvenční průběh amplitudového frekvenčního spektra modulovaného signálu, fázového 

frekvenčního spektra modulovaného signálu a výkonového frekvenčního spektra modulovaného 

signálu pomocí OFDM modulace 

 

Obr.22 Model OFDM vysílače s modulací QPSK, který demonstruje rozdělení modulovaného signálu m(t) 

vytvořeného pomocí QPSK modulace na 4 sub-nosné frekvence (pouze demonstrace - ve 

skutečnosti 100 – 1000 sub-nosných frekvencí , záleţí na šířce pásma). Výsledný rozdíl sloţky X a 

Y společně s generátorem nosné frekvence tvoří RF obvod. 
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5.3. Model komunikace bezdrátové sítě implementovaný v Matlabu 

Modelování síťové komunikace je významné v procesu specifikace návrhu. Pomáhá urychlit 

implementaci výsledné drátové nebo bezdrátové sítě, na základě dodaných parametrů. 

Ze získaných výsledků, lze usuzovat, jak dalece je komunikační síť schopna naplnit očekávání, 

na základě poţadavků ve specifikaci návrhu. Na základě modelu, lze navrhnout nejvhodnější 

řešení a dále ho optimalizovat. Model také usnadňuje představu o jednotlivých propojeních, 

hlavně pokud se jedná o sloţité sítě na poměrně malé ploše. Důleţitá je rovněţ správné 

směrování paketů a jejich doba ţivota. Tím se myslí, ţe je stanovena maximální doba, za kterou 

musí paket urazit cestu od svého adresáta aţ po příjemce. Pokud se to v stanovené době nestane, 

ať uţ z jakýchkoliv důvodů, paket zaniká. Toto je jeden z principů, jak zabránit zacyklení paketu 

v rámci jedné smyčky (sníţení propustnosti přenosové sítě), kdyţ například příjemce v době 

vyslání paketu přestal existovat.  

 

Důleţitým faktorem řízení v reálném čase je synchronizace jednotlivých komunikačních uzlů 

v celé bezdrátové nebo hybridní průmyslové síti. V modelu jsou všechny prvky sítě 

synchronizovány pomocí synchronizačních hodin, coţ je v praxi docíleno pomocí krátkých 

synchronizačních zpráv, které jsou vyslány před začátkem samotné komunikace. Model 

komunikace také počítá s vyuţitím prioritních zásobníků zpráv, které jsou upřednostňovány na 

základě své priority. Lze tak například ladit maximální dobu ţivota datového paketu ve vztahu 

k velkému počtu zpráv s vyšší prioritou a coţ vede k delší době komunikace přes prioritní 

komunikační sloty. Dalším důleţitým faktorem je vytíţenost komunikačního uzlu a prostupnost 

daného úseku bezdrátové sítě. Přes některé uzly je směrován větší počet zpráv, nebo mají 

náročnější funkce na řízení komunikace. Takým příkladem uzlu můţe být uzel typu koordinátora 

úseku sítě. Mnohdy uzel slouţí, jako brána mezi drátovým a bezdrátovým spojením, coţ zvyšuje 

jeho důleţitost, ale také jeho daleko větší zatíţení, protoţe na něj jsou směrovány pakety z pevné 

komunikační sítě. Je vhodné, aby takových propojovacích uzlů bylo více a tím se umoţnilo 

rozloţení zátěţe komunikace mezi pevným a bezdrátovým propojením. S větším počtem 

komunikačních uzlů tohoto typu, rostě také spolehlivost celé sítě jako celku. 

 

Simulační model je implementován v modelovacím prostředí Matlab a Simulink od americké 

firmy MathWorks, ve kterém je navrţena celá komunikační síť. Jednotlivé bloky a části jsou buď 

prvky, které poskytuje vývojové prostředí Simulink, nebo se jedná o vestavěné funkce, které jsou 

naprogramovány v jazyce C a C++. Prostředí modelu umoţňuje vybrat příslušný komunikační 

protokol, jako je průmyslový standard Profinet, EtherCAT nebo CANOpen. Dále pak lze zvolit i 

tradiční TCP/IP protokol daného uzlu sítě. Jednotlivé protokoly nelze vzájemně mezi sebou 

kombinovat. Pokud se zvolí u jednoho komunikačního uzlu sítě daný průmyslový protokol, musí 

tento protokol obsahovat i ostatní síťové uzly. Komunikační model umoţňuje propojení pevného 

drátového připojení společně s bezdrátovou komunikační sítí a takto lze vytvářet hybridní sítě 
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s daným počtem komunikačních bran (gateway) mezi pevným a bezdrátovým průmyslovým 

propojením. Příklad takového modelu komunikační sítě je zobrazen na obrázku 23. 

 

 

Obr.23 Model drátové a bezdrátové komunikační sítě s třemi základními prvky: koordinátor, směrovač a 

koncové zařízení. Tyto funkční prvky sítě se nacházejí, jak v drátové tak i bezdrátové části 

komunikace. Prezentovaný model umoţňuje zapojení 3x3 MIMO pro bezdrátovou komunikaci. 

Model hybridní komunikační sítě obsahuje pro demonstraci propojení, jak pevné drátové sítě, tak 

i bezdrátové sítě. Pro komunikaci je pouţit průmyslový protokol Profinet. Kaţdý komunikační 

uzel umoţňuje nastavení jeho parametrů v rámci komunikační sítě. Nastavitelné parametry uzlu 

jsou zobrazeny na obrázku 24. Model obsahuje šest typů komunikačních jednotek. Tři 

komunikační prvky jsou typu pevné drátové sítě a další tři jsou typu bezdrátové sítě. Obecně se 

dělí komunikační prvky v pevné síti Profinet na dva typy a to na IO Control a IO Device 

jednotky. Nad tímto rozdělením lze dále dělit jednotky na základě vyšší funkční strategie řízení 

komunikace a to na jednotky typu koordinátor, směrovač a koncové zařízení. Tyto druhy 

funkčních komunikačních uzlů se hlavně uplatňují v topologiích typu „mesh“ a ve sloţitých 

strukturách kombinovaných topologií. Model umoţňuje komunikovat kaţdému uzlu bezdrátové 

sítě pomocí 3 antén pro příjem a 3 antén pro vysílání dat. Počet antén se můţe měnit podle toho, 

kolik antén obsahuje fyzické komunikační rozhraní, které je simulováno podle modelu. V této 

dizertační práci se pouţívá vestavěný komunikační hardware typu 2x2 MIMO (2 antény pro 

vysílání a 2 antény pro příjem). V modelu však nejsou všechny antény vyuţity. 
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Obr.24 Nastavitelné parametry jednotlivých uzlů komunikační sítě, na základě fyzického propojení, jejich 

typu a funkce vzhledem k sítové topologii. Definování komunikačního rozhraní a metody 

komunikace. 
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Aby se mohla hybridní komunikační síť testovat v navrţeném modelu, je potřeba do sítě posílat 

pakety, které jsou směrovány, k univerzálnímu příjemci (univerzální adresa pro jakýkoliv uzel, 

který paket přijme), který do paketu přidá svoji zdrojovou adresu a přeposílá paket dále do sítě na 

základě náhodného algoritmu výběru. Generátor volí náhodně úroveň priority paketu a dobu 

zpoţdění odeslaného paketu. Na konci se do paketu přidá CRC (Cyclic Redundancy Check), 

neboli cyklický redundantní součet. Je moţné volit mezi různými variantami CRC. Model 

generátoru paketů je zobrazen na obrázku 25. Na obrázku 26 je zobrazen model MAC rozhraní, 

pro drátovou nebo bezdrátovou komunikační síť. Nastavení modulu bezdrátové komunikace pro 

jednotlivé nosné frekvence a rozsahy kanálu je znázorněno na obrázku 27.  

   

 

Obr.25 Model generátoru paketů hybridní komunikace generuje entity s universální síťovou adresou 

příjemce a proměnnou velikostí paketu. V generátoru je zahrnuto také časové zpoţdění a úroveň 

náhodné priority příslušného paketu. 
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Pakety z generátoru jsou přijímány přes pevnou síť a dále směrovány do bezdrátové sítě na 

základě vygenerovaného doručovacího indexu paketu. Na bezdrátový funkční blok, který je 

zobrazen na obrázku 28, jsou směrovány pakety, které přeposílá manaţer řídicího modulu. 

Kaţdým průchodem komunikačního uzlu, získává paket časovou značku, která udává jeho 

ţivotní cyklus. Pokud tato značka přesáhne předem stanovenou hodnotu, pak je paket 

komunikačním uzlem zrušen. Koordinátor bezdrátové sítě plánuje nejkratší průchodnou 

vzdálenost paketu sítí podle aktivity uzlů s nejkratším časovým zpoţděním. To znamená, ţe 

snahou plánovače trasy putování paketu je, aby výsledná časová známka u příjemce paketu byla 

co nejmenší. Koordinátor nemusí data vţdy směrovat do bezdrátové sítě, ale můţe vyuţít také 

prků pevné sítě, které mají také napojení na bezdrátovou síť. Tím lze dosáhnout lepší 

spolehlivosti a bezpečnosti. [31] 

 

    

Obr.26 Model MAC rozhraní s implementovaným programem pro IO řídicí jednotku komunikující 

s okolními uzly přes standardní průmyslový protokol Profinet. Nad touto jednotkou je dále vloţen 

koordinační modul, který rozhoduje o cestě paketu přes drátovou i bezdrátovou komunikační síť. 
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Obr.27 Parametry bezdrátového komunikačního modulu s nastavení pro příslušnou nosnou frekvenci. Buď 

jde o frekvenci 2.4 nebo 5 GHz s daným počtem komunikačních kanálů o příslušné frekvenční 

šířce (20 nebo 40 MHz). Lze také zvolit 2 typy modulace na sub-nosné frekvenci. 

 

Obr.28 Bezdrátový komunikační funkční modul vyuţívající 16QAM a QPSK modulaci pro jednotlivé 

sub-nosné sekvence, které tvoří celkovou digitální OFDM modulaci.  
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6. VYBRANÉ PRŦMYSLOVÉ KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY PRO 

BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 

Průmyslové komunikační protokoly jsou spojeny buď s vybraným typem průmyslové oblasti, kde 

se pouţívají, nebo také zeměpisnou oblastí kontinentem, kde určitá firma nebo sdruţení firem 

jsou dominantní trhu, a které daný protokol podporují a vyuţívají jej ve svých prostředcích 

automatizace nebo jiných činnostech, kde je zapotřebí komunikace. Dalším faktorem mohou být 

historické důvody, které zasahují aţ do současnosti. Obecně se jednotlivé průmyslové protokoly 

pojí k určité dané skupině hardwaru. 

 

V této disertační práci jsou popsány 3 zástupci deterministických průmyslových protokolů, které 

umoţňují komunikaci v reálném čase. Protokoly jsou vybrány ve spojitosti s cílovými aplikacemi 

z oblasti průmyslové robotiky a automobilového průmyslu. Uvedené komunikační protokoly 

umoţňují implementaci v různých operačních systémech reálného času.  

 

Průmyslové protokoly FlexRay nebo FlexCAN umoţňují implementaci ve více typech 

operačních systémů. Příkladem takových to operačních systémů jsou: 
 

 Embedded RTAI Linux, RT Linux – Xenomai 

 VxWorks 5.4 - 5.5, VxWorks 6.6 – 6.8 

 QNX 6.x 
 

Oba uvedené typy průmyslových protokolů se uplatňují hlavně v oblasti automobilového a 

leteckého průmyslu, ale i v aplikacích průmyslové automatizace. Protokol FlexCAN je popsán v 

kapitole 6.1, která se zabývá komunikací pomocí průmyslového protokolu FlexRay. 

 

Protokol EtherCAT se uplatňuje hlavně v oblasti řízení pohonů, pro kterou byl i původně 

navrţen. Dalšími oblastmi vyuţití tohoto průmyslového protokolu jsou odlévání a válcování 

kovů, tiskařské stroje, balení materiálu, řízení vstřikování různých tekutých materiálu do různých 

typů forem, atd.) Protokol EtherCAT lze vyuţít také na zařízeních, které vyuţívají ke komunikaci 

protokol CANopen nebo Device Net. EtherCAT umoţňuje implementaci v následujících RTOS 

(Real Time Operating System): 
 

 RTAI Linux + RTNet, RT Linux – Xenomai, PRE-EMPT RT Linux 

 VxWorks 5.4 - 5.5, VxWorks 6.1 – 6.8 

 QNX 6.x, 

 WinCE 4.2, 5.0, 6.0 

 KUKA VxWin 3.5, CeWin 3.5 

 PikeOS 
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 RTX 
 

Protokol Profinet se uplatňuje ve všech odvětvích průmyslové automatizace a lze jej pouţít pro 

různé úrovně řízení a monitorování průmyslových procesů a řízení výroby. V této disertační 

práci, je tento protokol pouţit v oblasti automobilového průmyslu a robotických systémů. 

Profinet IO je podobný komunikačnímu standardu pouţívaném na průmyslové sběrnici Profibus, 

ale vyuţívá rozhraní Ethernet. Profinet lze implementovat v následujících operačních systémech 

umoţňující řízení v reálném čase: 
 

 Embedded Linux, RTAI Linux, RT Linux – Xenomai, PRE-EMPT RT Linux 

 VxWorks 5.4 - 5.5, VxWorks 6.1 – 6.8 

 QNX 6.x, 

 WinCE 4.2, 5.0, 6.0 

6.1. Prŧmyslový komunikační protokol „FlexRay“ 

Protokol FlexRay byl navrţen v roce 2000 konsorciem sdruţující výrobce automobilů a 

automobilové elektroniky (BMW, Volkswagen, Daimler AG, General Motors, Robert Bosh 

GmbH, NXP, Freescale semiconductors, aj.). V dnešní době jiţ konsorcium jako takové 

neexistuje, protoţe splnilo svou funkci a to byl návrh komunikačního rozhraní, které by lépe 

vyhovovalo potřebám automobilového průmyslu. Konsorcium završilo svoji činnost vydáním 

specifikace 3.0 pro komunikační systémy s FlexRay rozhraním. Tato specifikace je na poţádání 

veřejně dostupná. Konsorcium jako takové se rozpadlo v roce 2009 a o jeho údrţbu se stará firma 

Altran Technologies.   

 

V současné době je ve všech automobilových řídicích systémech rozšířená průmyslová sběrnice 

CAN (Controller Area Network), která pouţívá prioritní systém řízení přístupu ke sběrnici. Tím 

je umoţněno přenášet upřednostňované prioritní zprávy na úkor těch s menší prioritou. To však 

můţe vést k velkému zpoţdění zpráv s nízkou prioritou, pokud se vyskytne velké mnoţství zpráv 

s vyšší prioritou. Dalším moţným potenciálním problémem je současný výskyt více zpráv se 

stejnou prioritou. Komunikační protokol FlexRay tyto problémy řeší tak, ţe rozdělí přenosové 

médium na statické a dynamické časové sloty. Během statického segmentu je vykonávána 

periodická deterministická komunikace, zatím co během dynamického segmentu jsou přenášeny 

prioritní zprávy. Dalším významným přínosem komunikace FlexRay je moţnost vyuţití dvou 

fyzických přenosových kanálů A a B s přenosovou rychlostí kanálů do 10Mbit/s. To znamená, ţe 

celkový maximální přenos dat můţe být aţ 20 Mbit/s, coţ je 20x víc neţ u běţné CAN 

komunikace. Pouţívají se dvě různé varianty vyuţití komunikačních kanálů, první variantou je jiţ 

zmíněné navýšení přenosové rychlosti, nebo druhou variantou moţnosti je vyuţití jednoho kanálu 

přenosu pro zvýšení bezpečnosti přenosu, jako redundantního kanálu. Samozřejmě další moţné 

vyuţití druhého přenosového kanálu, je pro jiţ diskutovaný prioritní přenos zpráv. Pro připojení 
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k FlexRay clusteru, je zapotřebí speciální řídicí komunikační jednotka, která můţe být, buď 

integrována přímo v procesoru, nebo tvoří samostatnou řídicí jednotku. [12] 

 

Topologie u komunikace pomocí FlexRay není klasickým sběrnicovým systémem s jedním 

přenosovým médiem, ale dájí se kombinovat různé typy topologií jako například „star“ nebo 

„cluster tree“. Jednotlivé příklady zapojení komunikace pomocí FlexRay jsou zobrazeny na 

obrázku 29.  

 

 
 

Obr.29 Topologie sítě FlexRay A) topologie sběrnice (bus), B) topologie strom (cluster tree), C) topologie 

smyčka ve hvězdě (mesh star) 

Komunikace FlexRay přenáší data v cyklech, pro které lze nastavit dobu cyklu v daném clusteru 

sítě. Celkový počet cyklů je 64, přičemţ se jednotlivé cykly vykonávají v pořadí od 0 do 63. Po 

konci cyklu 63 se začíná cyklovat opět od 0. Jak uţ bylo řečeno, FlexRay pouţívá dva typy 

segmentů a to statický a dynamický. 

 

 Statický segment komunikace FlexRay pouţívá přístupovou metodu TDMA (Time Division 

Multiple Access) pro rezervaci přenosového pásma. TDMA umoţňuje přistupovat na médium 

více uţivatelů a sdílet jej na základě rozdělení časových slotů, které jsou většinou stejné délky. 

V rámci daného komunikačního slotu můţe komunikovat pouze jeho vlastník. Komunikace všech 

uzlů musí být přesně synchronizována. Statický segment je moţné nastavit pouze před spuštěním 

komunikace a nelze ho během komunikace měnit. Kaţdý slot statického segmentu komunikace 

FlexRay přenáší jeden rámec, který většinou obsahuje „payload“ data. Identifikační číslo rámce 

ID je shodné s číslem vybraného komunikačního slotu. 

 

Naproti tomu dynamický segment je daleko komplexnější a nepouţívá přístupovou metodu 

TDMA, jak je tomu u statického segmentu, ale metodu přístupu mezi jednotlivými uzly. Vyuţívá 

se, zde hlavně prioritní řízení komunikace, jako je tomu u sběrnice CAN. Mnohdy se o této 

metodě hovoří jako o proceduře s určitým počtem komunikačních mini-slotů. Dynamické sloty 

jsou číslovány postupně za sebou. Na konci pole statických slotů, začíná oblast segmentu 

dynamické komunikace. Oproti statickému segmentu mohou rámce zabírat více mini-slotů. Čítač 

jednotlivých slotů se zvýší v okamţiku, kdy je celý rámec v pořádku odeslán. Segmenty 
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komunikace jsou zobrazeny na obrázku 30. Je zde zobrazen celý komunikační cyklus, který se 

skládá ze 4 částí a to ze statického segmentu, dynamického segmentu, okno symbolů (Symbols 

Window) a síťového nevyuţitého času NIT (Network Idle Time). Příkladem symbolu můţe být 

například MTS (Media Test Symbol), test zda jsou všechny uzly sítě v provozu a fungují.  

Hlavička přenosového rámce pro FlexRay komunikaci je zobrazena na obrázku 31 a samotný 1 

rámec je zobrazen na obrázku č. 32. 
 

 

Obr.30 Cyklus komunikace v síti FlexRay a rozdělení jednotlivých částí komunikačního cyklu 

 

Obr.31 Hlavička komunikace pomocí FlexRay a rozdělení obsazení jednotlivých částí rámce 

 

Obr.32 Rozloţení jednoho přenosového rámce pro komunikaci pomocí FlexRay 

Hlavička rámce má velikost 5 bytů přičemţ jednotlivé části hlavičky plní svoji specifickou 

funkci. První bit hlavičky je rezervován pro další účely. Druhý bit indikuje přítomnost speciální 

řídicí informace PPI (Payload Preamble Indicator). Třetí bit NFI (Null frame Indicator), slouţí 

hlavně při začátku komunikace, nebo pouţívá jako signalizace, ţe jsou připravena nová data na 

vyslání pro statický segment. Čtvrtý bit SFI (Synch. Frame Indicator), sloţí k synchronizaci 

celého clusteru FlexRay. Pátý bit SUFI (Start Up Frame Indicator) slouţí k zahájení komunikace 

clusteru a to jen pro studený start jednotlivých uzlů. Identifikátor rámce Frame-ID koresponduje 

s číslem slotu a můţe identifikovat aţ 2048 různých rámců. Číslování začíná od čísla 1, kde 0 je 
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neplatný identifikátor. Za zmínku stojí ještě údaj z hlavičky rámce o počtu cyklů CC (Cycle 

Count), které jsou počítány čítačem a jejichţ rozsah je od 0 – 63. Na obrázku 33 a 34 je ukázáno 

zobrazení celého rámce FlexRay zprávy na osciloskopu. První průběh z osciloskopu zachycuje 

hlavičku přenosového rámce a 3 přenosové kanály.  
 

 

Obr.33 Rozloţení jednoho přenosového rámce pro FlexRay komunikaci zobrazeného na osciloskopu – 

začátek rámce 

 

Obr.34 Rozloţení přenosového rámce pro FlexRay komunikaci zobrazeného na osciloskopu – konec 

rámce 
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Předtím neţ je rámec vyslán na fyzické médium je nastavena nízká úroveň TSS (Transmission 

Start Sequence) pro aktivování driverů komunikace. Poté následuje jeden vysoký bit pro 

nastavení začátku přenosového rámce FSS (Frame Start Sequence). Na druhém průběhu 

z osciloskopu jsou zobrazeny kanály 28 – 32 a kontrola pomocí CRC (Cyclic Redundancy Check) 

a celý rámec je ukončen pomocí FES (Frame End Sequence). Na obrázku 35 je zobrazen stavový 

automat komunikace pomocí FlexRay, to pouze nejdůleţitější stavy a přenosy komunikace. 
 

 

Obr.35 Důleţité stavy a přenosy protokolové komunikace pro průmyslový standard FlexRay 

6.2. Prŧmyslový komunikační protokol „EtherCAT“ 

Průmyslový standard pod názvem EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) byl 

navrţen pro rychlé přenosy dat, v co moţná nejkratších cyklech komunikace. Tento způsob 

komunikace se uplatňuje hlavně v oblastech řízení pohonů, Důleţitým prvkem komunikace je 

synchronizace jednotlivých komunikačních zařízení s co moţná nejmenším časovým rozptylem – 

jitter od vnitřních synchronizačních hodin. Pokud je nutné, můţe se pro synchronizaci mimo 

segment sítě také vyuţít distribuovaná synchronizace od externích hodin podle standardu IEEE 

1588. 

 

Původně byl protokol EtherCAT navrţen pro komunikaci s méně nákladnými zařízeními. 

Průmyslové ethernetové sítě se vyznačují poměrně krátkými přenosovými rámci pro jednotlivé 

uzly a většinou neobsadí ani minimální standardní komunikační rámec Ethernetu, který je 1500 

bytů. Díky tomu, není komunikační sít naplno vyuţita a dochází k zbytečným časovým ztrátám, 

díky časté komunikaci mezi jednotlivými uzly s poměrně malým mnoţstvím informace. Tento 

problém vedl, k navrţení ulně jiné strategie komunikace pro průmyslová zařízení.  
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Nová strategie spočívá ve změně MAC (Media Access Control) vrstvy neţ, jak je tomu u 

standardního Ethernetu. Princip této změny spočívá v přístupu ke komunikaci. Jedná se o typický 

model komunikace master-slave, kde komunikační rámec prochází jednotlivé „slave“ zařízení a 

kaţdý modul má příslušnou adresu v přenosovém rámci, ze které čte a poté na danou adresu 

zapisuje. Komunikační zařízení obsahují speciální hardwarové rozhraní, většinou se dvěma porty, 

ale není to podmínkou. Hlavní důvod pro speciální hardware je co moţná nejkratší časové 

zpoţdění na komunikačním uzlu, kterým rámec prochází. Časové zpoţdění na takto upraveném 

hardwaru se pohybuje řádově v jednotkách nanosekund. Komunikace je řešena jako logický kruh, 

kde poslední zařízení sítě posílá komunikační rámec nazpátek. [24] 

 

Na úrovni MAC vrstvy je protokol EtherCAT přímo vloţen do standardního ethernetového 

rámce. To vede na adresování na úrovni MAC adresy. Pro komunikaci uvnitř rámce se vyuţívají 

UDP pakety a adresovaní na základě IP adresy. Komunikovat mezi sebou mohou, jak jednotky 

„master“ a „slave“, tak i jen samostatné „slave“ jednotky. Typickými topologiemi komunikace 

EtherCAT jsou sběrnice, linie, strom, hvězda, ale dají se vytvářet i daleko komplikovanější typy 

topologií. K této realizaci je ale zapotřebí větší počet fyzických portů. Systém komunikace 

EtherCAT umoţňuje formu redundance, jak tomu je například u jiţ zmíněného protokolu 

FlexRay. Redundance připojení je řešena na úrovni fyzického kruhu. Pro zařízení typu 

EtherCAT, lze vyuţít komunikační profily, zaloţených na komunikaci pomocí CANOpen nebo 

profilu pro řízení pohonů SERCOS. Na obrázku 36 je zobrazen Ethernetový rámec s EtherCAT 

datagramy. Pro systémy, které nejsou časově kritické lze pouţít rozšířenou hlavičku s UDP/IP 

přenosového paketu.  

 

 
 

 

 Obr.36 Datagramy typu EtherCAT jsou implementovány v Ethernetovém rámci 88A4h. Jsou zobrazeny 

dva druhy EtherCAT telegramů: a) bez UDP/IP  b) s UDP/IP (ţlutý rámec) 
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Implementace řídicího zařízení na základě standardu EtherCAT, lze realizovat i na běţném PC 

nebo průmyslovém PC. Díky jednoduché synchronizaci a poměrně malému mnoţství 

přenesených rámců v rámci komunikačního cyklu není nutné pouţívat speciální hardware. 

Naopak pro podřízené uzly – „slave“ zařízení je zapotřebí speciálního hardware z důvodu 

rychlého zpracování komunikačního rámce procházejícího uzlem. Takovým to speciálním 

hardwarem můţou být například systémy s větším počtem komunikačních portů, vyuţívající 

FPGA (Field Programmable Gate Array) nebo přímo na míru postavené ASIC obvody 

(Application Specific Integrated Circuit), které se vyznačují poměrně malý časovým zpoţděním, 

řádově v jednotkách nanosekund. Nejistota synchronizace (jitter) zařízení v síti EtherCAT se 

pohybuje okolo 1μs a za jeden cyklus v době trvání 10μs je moţné obslouţit aţ 256 digitálních 

I/O uzlů komunikace. Na obrázku 38 je znázorněna hlavní řídicí vrstva (master stack) protokolu 

EtherCAT. [29] 

 

 

 
 

 

Obr.37 Řídicí vrstva implementována v rámci komunikačního uzlu sítě EtherCAT, běţící na operačním 

systému s řízením v reálném čase. Konfigurace EtherCAT komunikace pomocí XML souboru 

s parametry komunikační jednotky. 

Protokol EtherCAT nabízí moţnost bezpečné (safety) komunikace pomocí bezpečnostních 

rámců. Data získaná z bezpečnostního rámce jsou poté bezpečně přenesena do aplikační vrstvy, 

kde jsou vyhodnocena. Tento způsob protokolové komunikace splňuje bezpečnost úrovně SIL3. 

Operační systémy s reálným časem 

Konfigurace 

komunikace 

EtherCAT 

Aplikační úroveň systémového řešení 
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6.3. Prŧmyslový komunikační protokol „Profinet“ 

Profinet je otevřený inovativní standard pro průmyslový Ethernet. Profinet lze pouţít pro řízení 

většiny oblastí výroby s různými stupni a prvky automatizace. Komunikace pomocí Profinetu 

můţe procházet celou strukturou řízení automatizovaných procesů. To znamená, ţe pomocí 

Profinetu je moţné propojit řízení managementu procesů aţ po jednotlivé senzory v nejniţších 

oblastech výroby. Průmyslová síť Profinet byla vyvinuta mezinárodní organizací Profibus 

International (PI) s cílem rozšířit moţnosti průmyslové komunikace zaloţené na standardu 

Profibus o další průmyslové informační technologie komunikující pomocí rozhraní Ethernet. 

Zavedením průmyslového Ethernetu umoţnilo vyuţít daleko flexibilnější konfigurační nástroje 

pro nastavení komunikační sítě, síťových sluţeb a diagnostických nástrojů. Profinet umoţňuje 

přenášet daleko větší objemy dat neţ, jak tomu bylo u sběrnice Profibus, a to v reálném čase. 

Profinet je standardizován normami IEC 61158 a IEC 61784, které charakterizují specifikace a 

profily průmyslové komunikační sítě. [25] 

 

Profinet můţeme rozdělit na dva typy pouţití. Prvním typem je Profinet CBA (Component Based 

Automation), který se vyuţívá pro modulární systémy zaloţených na komponentách, kde kaţdé 

zařízení je chápáno jako nezávislá komponenta. Komponentou můţe být například PLC 

(Programmable Logic Controller), vzdálená IO periferie, senzor nebo čidlo. Tyto jednotlivé části 

jsou reprezentovány pomocí softwarových komponent. Profinet CBA vyuţívá komunikační 

technologii DCOM (Distributed Component Object Model) a je určen pro řízení jednodušších 

komplexních distribuovaných systémů zaloţených na objektovém komunikačním modelu 

klient/server. Vlastnosti Profinet CBA je popsány pomocí XML konfiguračních souborů. Přehled 

základních vlastností Profinetu CBA: 

 

 striktní oddělení návrhu od jeho implementace,  

 vertikální a horizontální odlišitelnost mezi stupni řízení  

 otevřenost komunikace pro zavedené průmyslové sítě, vyuţití proxy-serveru 

 kaţdé zařízení zapojené do sítě Profinet CBA má svou jedinečnou IP adresu  

 pouţívá se standardní komunikační protokol TCP/IP  

 hardware je přístupný pomocí technologie DCOM 

 

Druhým typem je Profinet IO, který se vyuţívá pro řízení časově náročných distribuovaných 

zařízení. Prifinet IO vychází se specifikace pro Profinet DP, ale jako komunikační přenosové 

medium je pouţit průmyslový Ethernet. Profinet IO komunikační zařízení můţeme rozdělit na 3 

typy (role) a to: 

 PROFINET IO Controller – řídicí zařízení (master) 

 PROFINET IO Device – podřízené zařízení (slave) 

 PROFINET IO Supervisor – dohlíţecí, diagnostické a programovací zařízení 
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IO Controller se stará o řízení sítě a datové výměny mezi jejími účastníky komunikace. Řídicí 

program zpracovává data, přijímá alarmy a organizuje synchronizaci mezi jednotlivými 

komunikačními uzly sítě.  IO Device zařízení představují decentralizované periférie, která si 

vyměňují data s IO Controller zařízeními v daných časových intervalech. Komunikace mezi 

jednotkami můţe probíhat synchronně nebo asynchronně, podle časových poţadavků na 

komunikaci. Jednotlivá zařízení v síti Profinet je moţné konfigurovat pomocí IO-Controller nebo 

také pomocí IO-Supervisor. Jednotlivá zařízení je moţné síťově konfigurovat pomocí GSD 

(General Station Description) souborů, které jsou zaloţené na XML formátu. IO Controller 

organizuje přenosové kanály a ukládá informace o připojených komunikačních jednotkách. 

Všechny tři typy zařízení mají přidělenou jedinečnou MAC (Media Access Control) a IP 

(Internet Protocol) adresu v lokální síti, na základě které jsou zařízení identifikována. [14] 

 

V rámci protokolu Profinet rozeznáváme tři typy komunikačních kanálů určených pro výměnu 

dat. Prvním typem komunikačního kanálu je TCP/IP standard, určený pro přenos paketů 

v nekritické časové oblasti. Většinou se tento kanál vyuţívá pro parametrizaci a nastavení 

zařízení nebo acyklické operace přenosu dat. Pomocí tohoto kanálu je moţné vyuţívat klasické 

sluţby Ethernetu. Druhým typem komunikačního kanálu je RT (Real Time) kanál s řízením 

v reálném čase s cyklickou výměnou dat nebo vzniklých procesních alarmů. Většinou tento typ 

komunikačního kanálu je označován jako kanál časové důleţitosti třídy 2 (class2). Poledním 

typem kanálu je IRT (Isochronous Real Time) kanál, který slouţí pro isochronní výměnu dat, 

uřčených pro rychlé řízení převáţně pohonných jednotek. Komunikace pomocí IRT kanálu můţe 

probíhat jen pomocí speciálně upravených přepínačů sítě, které jsou většinou tvořeny pomocí 

speciálních ASIC obvodů. Tento druh IRT komunikačního kanálu je označován jako kanál 

časové důleţitosti třídy 3 (class3) a má nejvyšší stanovenou přenosovou prioritu. Na obrázku 38 

je znázorněna doba cyklu pro jednotlivé typy komunikace pomocí standardu Profinet. 

 

 

Obr.38 Doba cyklu jednotlivých typů komunikace na bázi protokolu Profinet s nejmenším 

synchronizačním rozptylem (jitter < 1μs) pro IRT komunikaci. 
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Důleţitým prvkem komunikace Profinetu IRT je proces synchronizace definován standardem 

IEEE 1588. Zpřesněním časování a rozdělením komunikace do prioritních slotů pro isochronní 

komunikaci, lze dosáhnout poměrně rychlých odezev jednotlivých zařízení připojených ke 

komunikační síti. Speciálně upravené přepínače, postavené na ASIC obvodech, jsou schopny 

dobu cyklu vykonat v časech menších neţ 250μs. Vhodnou optimalizací přenosového protokolu 

lze tuto dobu přenosu ještě sníţit aţ na hodnotu okolo 62.5μs, aniţ bychom pouţili jiný hardware. 

Na obrázku 39 je znázorněno rozdělení komunikačních kanálů a sloţení komunikačního cyklu.      

 

 

Obr.39 Struktura sloţení komunikace a přenosového rámce zaloţeného na průmyslovém standardu 

Profinet RT/IRT. 

Na obrázku 40 je znázorněn přenosový rámec přenosového protokolu Profinet RT nebo IRT, 

s tím ţe pro IRT variantu se v hlavičce zprávy nemusí objevit VLAN () informace. 

 

 

Obr.40 Komunikační protokol Profinet RT nebo IRT zaloţený na obecném TCP/IP Ethernetovém rámci 

Abychom mohli stanovit přesné časy komunikace, musíme do komunikace zahrnout také časy 

zpoţdění, které vnikají během zpracování rámce na přepínači. Díky časovým známkám, které 

přidáváme do komunikace, jsme schopní říct, jak dlouho trvalo zpracování na daném přepínači 
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komunikace. Pro představu je na obrázku 41 prezentován proces zpoţdění komunikačního rámce, 

tak jak putoval od zdroje (master) k cílové stanici (slave). [13] 

 

 

Obr.41 Komunikační zpoţdění způsobené časovou ztrátou na přepínačích a přenosových linkách 

Profinetu.  

Důleţitým prvkem v rámci komunikace pomocí protokolu Profinet je bezpečnost přenosu dat. 

PROFIsafe pro Profinet byl vytvořen za účelem zabezpečení důleţitých částí aplikací. Stupeň 

bezpečnosti je schopen vyhovět pro oblast automatizace aţ úrovni SIL 3 (Safety Integrity Level). 

Systém bezpečnosti vychází ze standardu IEC 61508 a definuje ochranná opatření pro PROFIsafe 

jako: 1) sériové číslování bezpečnostních zpráv, 2) očekávání příchozích zpráv s novým 

pořadovým číslem a potvrzením, 3) šifrování dat mezi odesílatelem a příjemcem, 4) bezpečnostní 

přídavná kontrolní data (CRC). Na obrázku 42 je prezentována bezpečnostní vrstva PROFIsafe. 

  

 

Obr.42 Zabezpečení komunikace pomocí PROFIsafe vrstvy pro protokoly Profinet nebo Profibus  
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7. PROBLEMATIKA KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ V REÁLNÉM ČASE 

Komunikace mezi jednotlivými nezávislými zařízeními můţe probíhat pomocí pevného 

drátového nebo bezdrátového připojení, jak uţ bylo diskutováno v předchozích kapitolách této 

disertační práce. Nároky na způsob komunikace a časovou odezvu komunikujících jednotek 

můţou být různé v závislosti na funkci, kterou vykonávají. Obecně lze komunikaci a 

komunikující systémy rozdělit do dvou kategorií. První kategorie systémů zahrnuje oblast řízení 

a komunikace, u kterých dojde-li k výpadku komunikace nebo je-li přenášena informace 

zpoţděna, nemá to fatální následky na funkčnost řízené technologie. Někdy takové systémy 

označujeme jako systémy s měkkými podmínkami řízení v reálném čase (Soft Real Time). 

Druhou kategorií jsou systémy, pro jejichţ řízení je vyţadována přesná časově synchronizovaná 

komunikace, při jejímţ přerušení z různých moţných důvodů dojde k problémům a někdy 

k zničujícím následkům na řízené výrobní nebo funkční technologii. Takovéto zařízení 

označujeme jako systémy s tvrdými podmínkami řízení v reálném čase (Hard Real Time). [11]    

7.1. Základní popis problematiky komunikace a řízení v reálném čase 

V další části této kapitoly budou popsány systémy, které vyţadují pro svoji funkčnost tvrdé 

podmínky pro řízení v reálném čase. Abychom mohli tyto podmínky splnit, musí se znát, pro 

jakou oblast řízení bude komunikace vyuţita. Jiné časové nároky na komunikaci budou v oblasti 

řízení pomalých teplotních dějů a jiné nároky budou pro rychlou změnu dynamiky pohonů stojů. 

Obecně lze také komunikaci dělit na základě časové odezvy připojených zařízení. Pro různé 

oblasti komunikace a řízení v reálném čase jsou časové odezvy poměrně odlišné a záleţí hodně 

na oblasti pouţití. Například, pokud je potřeba přenášet soubory v reálném čase, je postačující 

doba odezvy okolo 500 ms. Další oblastí přenosu je hlasová komunikace pomocí IP telefonu, 

která vyţaduje časovou odezvu okolo 20 ms. [18] 

 

Lze říci, ţe o tvrdých časových podmínkách komunikace pro oblast průmyslové automatizace lze 

hovořit, pokud je vyţadována komunikace s časovým cyklem menším neţ 10 ms. To znamená, ţe 

v tomto časovém intervalu jsou obslouţeny všechny řízené jednotky. Mnohdy ani 10 ms nemusí 

být dostatečné, coţ se můţe projevit hlavně u aplikací, které vyţadují kontrolu pohybů ve více 

různých osách a jejich vzájemnou synchronizaci. U takových systémů je poţadován co nejmenší 

synchronizační rozptyl časování telegramů (jitter). Tento problém byl diskutován v předchozích 

kapitolách. Pro tyto typy řízených systémů se časový cyklus komunikace můţe pohybovat od 10 

do 250 μs a pro méně náročné aplikace aţ do 1 ms. Další důleţitou podmínkou řízení v reálném 

čase je jiţ probíraný princip časového determinismu komunikace a přístupu na přenosové 

medium, coţ znamená, ţe komunikace probíhá podle předem určeného algoritmu a ţe kroky 

potřebná pro navázání komunikace a průběh komunikace jsou jednoznačně dány. [15]  
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7.2. Současný stav v oblasti komunikace a řízení v reálném čase 

V současné době na trhu v oblasti průmyslové automatizace je moţné zakoupit nejrůznější 

průmyslové prvky nebo celé komplexní systémy, které uţívají komunikaci v reálném čase na 

nejrůznějších typech komunikačních protokolů. Jako nejvhodnější průmyslové medium pro 

komunikaci v nejrůznějších modifikacích byl zvolen standard Ethernet, který se přizpůsobil 

průmyslovým podmínkám. V mnoha případech je nutné pro řízení v reálném čase pouţít 

speciálně upravený hardware, který splňuje časové poţadavky na komunikaci. Většinou se jedná 

o speciální přepínače komunikace vyuţívající speciální ASIC obvody nebo speciálně navrţené 

FPGA zařízení. Kromě fyzické realizace komunikace, je potřeba dodat i ostatní úrovně 

komunikace, obsaţené v programovém firmwaru daného přepínače (switch) nebo přístupové 

brány (gateway).  

 

V mnoha případech tyto části komunikace stojí samostatně nebo jsou součástí komunikačního 

modulu, který je připojen přes různé typy rozhraní (PCI, PCIe, PC/104 Plus, PCI/104 Express, 

USB a jiné). Součástí takových to řešení, je implementace přenositelného kódu, který řeší způsob 

komunikace pomocí daného rozhraní a přenosového protokolu. Tato programová oblasti se 

nazývá „Communication Stack“, kterých se stará o zpracování komunikačních rámců a jejich 

roztřízení do různých prioritních front. Zprávy, které přijdou na přepínač nebo bránu, mohou mít 

různý významový charakter, jako jsou alarmy nebo diagnostická a parametrická data 

komunikační sítě. Příchozí komunikační data, musí být zpracována v předem známém časovém 

intervalu, který splňuje podmínky komunikace v reálném čase. Kromě řešení úrovně RT (Real-

Time) komunikace, můţe síťový prvek plnit také určitou funkci. Funkcí je myšlena nějaká 

vykonávaná činnost, která potřebuje získávat data od okolních zařízení v reálném čase. [2] 

 

Propojení aplikační úrovně, která plní specifickou funkci a komunikační části, vybízí k pouţití 

komplexního řešení, které by obě oblasti spojovalo a usnadnilo vnitřní implementaci na daném 

druhu zařízení. Tímto společným jmenovatelem můţe být operační systém reálného času 

(RTOS). Pouţití operačního systému umoţňuje, implementaci daleko sloţitějších systémů, které 

vyţadují paralelní souběh několika procesů zároveň. Ovšem nejde jen o rozdělení aplikace do 

paralelních procesů, ale také o přidělení přesného času vyuţití jednotlivých hardwarových 

jednotek, jako jsou například periferie nebo řídicí procesor. V mnoha případech se v praxi 

pouţívá u průmyslových zařízení kombinace více procesorových jednotek, společně s ASIC a 

nebo FPGA obvody, a to vše v jednom hardwarovém řešení. Snahou je dosáhnout co nejmenších 

časových zpoţdění s co nejmenšími náklady. Dalším důleţitým parametrem jsou co moţná 

nejmenší rozměry zařízení. Většinou se jedná o hardware, který je vestavěn do větších řídicích 

celků, které musí umoţňovat co moţná největší rozsah modularity a mít schopnost distribuovat 

informace v co nejširším rozsahu aplikace. Mnohdy aplikační úroveň můţe běţet na jiném typu 

operačního systému s reálným časem, neţ je tomu u komunikační část.    
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7.3. Využití operačních systémŧ s řízením v reálném čase 

Operační systémy přináší mnoho výhod, ale také nevýhod během procesu implementace na daný 

konkrétní hardware. Obecně však z dlouhodobého hlediska ţivotnosti, řešení s operačním 

systémem, přináší daleko větší flexibilitu a stabilitu, neţ jak je to u koncových cílových binárních 

aplikací, kde sebemenší změny vyţadují poměrně náročnou implementaci, nehledě na celkové 

testování finálního produktu. Výhodou operačních systémů pro řízení v reálném čase je to, ţe 

nabízejí komfort programování, testování a moţnosti vyuţití osvědčených mechanismů, které 

splňují bezpečnostní kritéria většinou aţ do úrovně SIL 3. Poměrně velkou výhodou je 

přenositelnost kódu a s tím související jen minimální zásahy do výsledné aplikace, při změně 

pouţité cílové platformy. Poměrně sloţitou částí aplikace je, při pouţití určitého druhu 

operačního systému pro řízení v reálném čase, implementace obsluhy hardwarových periferií a 

komunikace s nimi. Takové to implementační části se říká balíček hardwarové podpory BSP 

(Board Support Package), který zajistí samotnou implementaci komunikace s periferiemi HAL 

(Hardware Abstraction Layer). Součásti balíčku hardwarové podpory jsou pak ovladače, pro 

řízení v reálném čase, pro implementaci fyzické paměti a periferií. Vyvíjet vlastní BSP je 

poměrně časově zdlouhavé řešení a většinou se na tyto úkoly specializují přímo firmy vyvíjející 

operační systémy pro řízení v reálném čase nebo tvůrci vestavěných hardwarových komponent.  

 

Samozřejmě pokud se vyvine vlastní hardware s vyuţitím jen omezeného počtu periferií a dále se 

nepočítá s větším rozšířením stávající funkčnosti zařízení, nevyplatí se implementovat BSP 

balíček, pro daný typ operačního systému. Pro takové účely plně dostačuje vlastní implementace 

přístupu k jednotlivým periferiím a řídicího kontrolního algoritmu. Pokud je pouţit operační 

systém pro řízení v reálném čase, musí se vzít na vědomí, ţe s kaţdým prodaným kusem je nutno 

zaplatit kusovou licenci, která můţe poměrně navýšit koncovou cenu prodávaného zařízení. 

Kromě zákaznické licence, někdy také označované jako runtime licence, je nedílnou součástí 

vývojáře také vývojová licence, která není vůbec levnou záleţitostí a můţe se pohybovat řádově 

od stovek tisíc aţ po několik milionů korun v závislosti na cílovém určení koncového produktu a 

s tím souvisejících nutných bezpečnostních certifikátů. [19] 

7.3.1 Operační systém Linux a jeho modifikace s funkcí reálného času 

Operační systém Linux je postaven na volné implementaci Unixu. V mnoha ohledech, tak jak je 

koncipován, nesplňuje poţadavky kladené na operační systémy pro řízení v reálném čase. 

Standardní Linux poskytuje skvělý průměrný výkon s časováním řádově s milisekundovou 

přesností a s vyuţitím vlastností standardu POSIX „soft real-time“. Tato úroveň časování či 

plánování úloh je však pro řízení v reálném čase nedostačující, proto se objevili různé způsoby, 

jak tento nedostatek klasického Linuxového operačního systému vylepšit. Dá se říct, ţe existují 

tři různé druhy přizpůsobení tohoto operačního systému provozním podmínkám v reálném čase. 
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Obecně lze Linux rozdělit na dvě části a to operace vykonávané na úrovni jádra a pak operace 

vykonávané v uţivatelském reţimu. [18] 

 

Prvním druhem úpravy Linuxu je úprava jádra, ve formě volitelných modulů a sluţeb s danou 

hloubkou abstrakce. Tento typ úpravy je označen jako RT Linux. Mezi hlavni moduly RT Linuxu 

patří:  

 

1) Prioritní plánovač procesů, který podporuje standard POSIX (Portable Operating System 

Interface) pro metody přístupu k rozhraní  

2) Časovač, který řídí hodinový signál procesoru a exportuje abstraktní rozhraní pro 

připojení obsluţných rutin k hodinovému signálu. 

3) Přístupové rozhraní k RT ovladačům zařízení podle standardu POSIX.  

4) Obsluţné rutiny přerušení přistupují k Linuxovým procesům přes vrstvu zařízení, coţ 

umoţňuje čtení a zápis do RT komponent. 

5) Synchronizační objekty umoţňující přístup k sdíleným prostředkům 

6) Propojení RT komponent a Linuxových procesů pomocí sdílené paměti. 

 

Upravené jádro Linuxu povoluje instalaci obsluţných rutin přerušení s velmi nízkou prodlevou 

(Low Latency) a umoţňuje pouţití symetrického paralelního zpracování - SMP (Symmetric Multi-

Processing).  Lze tedy z předchozího popisu říct, ţe RT Linux operační systém dodrţující 

standard POSIX, který většinou jako svoji aplikační platformu vyuţívá embedded Linux a 

poskytuje rychlou odezvu s malou odchylkou při plánování procesů (jitter scheduling). [8] 

 

Druhým typem úpravy Linuxu je úprava, která přímo nemodifikuje jádro Linuxu, ale přidává 

k němu speciální modul, který vyuţívá konceptu HAL (Hardware Abstraction Layer) k získání 

informací z Linuxu a k zachytávání některých nezbytných funkcí. Tato úprava se nazývá RTAI 

(Real Time Application Interface) Linux a jak jiţ název napovídá, jedná se o aplikační rozhraní 

určené pro řízení a komunikaci v reálném čase. RTAI Linux nabízí jádru stejné sluţby, přidáním 

vlastností operačního systému pro řízení v reálném čase. Tento typ modifikace se skládá hlavně z 

plánovače přerušení (interrupt dispatcher), kde RTAI vrstva hlavně odchytává přerušení periferií 

a v případě nutnosti je přesměrovává do Linuxu. Pokud se neobjevuje ţádná aktivita v oblasti 

reálného času, RTAI modul bere Linux jako úlohu, která běţí na pozadí s niţší úrovní priority. 

Hlavním cílem RTAI modulu je odsunout aplikace vyţadující řízení v reálném čase z prostoru 

jádra (kernel-space) do uţivatelské oblasti (user-space). Dalším cílem RTAI modulu je 

zjednodušení přechodu mezi různými typy operačních systémů pro řízení v reálném čase (jako 

například VxWorks nebo VRTX). RTAI poskytuje dva typy způsobu časování a to periodické 

nebo jednorázový časový takt, který je přeprogramován s kaţdým novým přerušením. RTAI 

definuje dva módy operací v oblasti řízení v reálném čase. První mód (primární část) zajišťuje 

velmi nízké prodlevy přenecháním kontroly úlohy plánovači reálného času, který nemůţe být 
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zpoţděn ţádnou pravidelnou aktivitou Linuxu. Druhý mód (sekundární část) garantuje nízké 

zpoţdění, ale můţe být vyšší neţ u primárního módu. Sekundární mód odkládá přerušení, která 

jsou zpracovávaná Linuxem do té doby, dokud úloha reálného času stále běţí.  Tím to způsobem 

se zamezí zpoţdění, které by mohlo díky přerušení od Linuxu vzniknout. Architektura 

operačního systému Linux je zobrazena na obrázku 43. Jistou nevýhodu této architektury lze 

spatřovat ve společné části paměti operačního systému s ostatními drivery okolního rozhraní, 

které běţí ve stejném paměťovém prostoru Linuxového jádra. To znamená, ţe v případě 

nekorektního chování jednoho driveru můţe dojít k pádu celého systému. Naopak výhodou je 

kompaktnost celého systému a poměrně dobrá modularita při konfiguraci jádra operačního 

systému. [21] 

 

 

Obr.43 Architektura Linuxového operačního systému s rozdělením na uţivatelský prostor (user space) a 

prostor jádra (kernel space) 

V současné době se projekt RTAI Linuxu začlenil do vývojové struktury pro řízení v reálném 

čase, která se nazývá: „Real-Time Development Framework“ a najde se pod názvem Xenomai. 

Tato vývojová struktura spolupracuje s Linuxovým jádrem a podporuje striktní pevné řízení 

v reálném čase v oblasti uţivatelského módu. Xenomai je zaloţen na abstraktním jádře 

operačního systému s reálným časem, coţ umoţňuje vytvářet různá rozhraní v oblasti reálného 

času. Xenomai je podporován na nejrůznějších platformách a různých typech hardwaru, coţ 

vedlo k jeho většímu rozšíření. [8]  

7.3.2 Operační systém VxWorks 

VxWorks je komerční operační systém pro řízení v reálném čase vyvinutý společností Wind 

River Systems. Předchůdcem operačního systému VxWorks byl původně poměrně jednoduchý 

operační systém s názvem VRTX, který postrádal systém souborů a vývojové prostředí. V 90. 

letech firma Wind River Systems upustila od pouţívání VRTX a vyvinula vlastní operační 

systém pod názvem VxWorks, který je určen pro vestavěné systémy. VxWorks vyuţívá Unix 

rozhraní zaloţené na standardu POSIX (Portable Operating System Interface). Operační systém 

VxWorks obsahuje více-úlohové jádro s preemptivní správou procesů, které má velmi rychlou 
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odezvou na přerušení. Součástí operačního systému je také propracovaná ochrana paměti. 

Mechanismus ochrany paměti rozděluje systém do několika samostatných oblastí, které jsou od 

sebe navzájem odděleny. V jedné z těchto paměťových oblastí, které spravuje manaţer paměti, je 

umístěno jádro operačního systému VxWorks. Další paměťové oblasti jsou rezervovány pro 

kaţdou novou uţivatelkou aplikaci. Všechny aplikace běţí v nezávislé paměťové oblasti, tak aby 

nemohla jedna aplikace ohrozit chod jiné, nebo případně jádro operačního systému. Kaţdá 

aplikace běţí ve vlastním paměťovém prostoru. [26] 

 

Součástí vestavěného operačního systému je také vývojové prostředí. Pro dřívější verze VxWorks 

5 se toto vývojové prostředí IDE - (Integrated Development Environment) nazývalo „Tornado“, 

ale s příchodem verze 6 se přešlo na IDE, které vyuţívá Eclipse technologii a nazývá se „Wind 

River Workbench“.  Součástí vývojového nástroje Tornado, je připravený cílový vestavěný 

operační systém, který je kompilován pro danou platformu společně s cílovou aplikací. 

Vytvořený projekt lze testovat přímo na cílovém zařízení a ladit ho v reálném čase nebo vyuţít 

moţnosti nahrát projekt do simulátoru, který se nazývá „VxSim“. Nová verze vývojového 

prostředí Wind River Workbench nabízí kromě vylepšených vývojových nástrojů, také moţnost 

konfigurace jádra operačního systému VxWorks a následné ladění aplikace v reálném čase. 

Struktura vývojového prostředí Wind River Workbench je zobrazena na obrázku 44. 

 

 

Obr.44 Vývojové prostředí Wind River Workbench 2.4 obsahující uţitečné vývojové nástroje  
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Wind River nabízí velké mnoţství balíčků BSP (Board Support Package), pro různé cílové 

platformy (např. ARM, XScale, ColdFire, Intel x86, MIPS, PPC, atd.), které obsahují ovladače 

pro různé typy hardwaru a komunikačních rozhraní. Komunikace v rámci operačního systému a 

jeho periferií je zajištěna pomocí speciální vnitřní sběrnice, která se nazývá „Vx-Bus“. 

 

Operační systém VxWorks by v disertační práci nasazen v rámci komunikační jednotky Siemens 

CP1616, která slouţí ke komunikaci pomocí sítě Profinet a obsahuje v sobě velmi rychlý 

přepínač portů, který je potřebný k dodrţení pevných přenosových časů cyklu zprávy, jak bylo 

popsáno v kapitole 6, týkající se komunikace pomocí protokolu Profinet. Komunikační jednotka 

Siemens CP 1616 je realizována na architektuře ARM a umoţňuje ladění pomocí připojeného 

rozhraní Ethernet. [25] 

 

Základní architektura operačního systému VxWorks je zobrazena na obrázku 45, kde je ukázána 

ochrana jednotlivých části paměti celého systému. Obecná architektura tohoto operačního 

systému je odvozena z platformy Unixu. Firma Wind River Systems nabízí také variantu s RT 

Linuxem, který byl původně volně dostupným (otevřeným) softwarem a byl popsán v předchozí 

kapitole. [18] 
 

  

Obr.45 Architektura operačního systému VxWorks s zaloţená na platformě Unix a vyuţívající striktní 

ochranu paměti, všech svých dílčích částí. 

7.3.3  Operační systém QNX 

QNX patří mezi zástupce komerčního operačního systému reálného času, který byl pouţit v této 

disertační práce. QNX je vyvíjen od roku 1980 firmou QNX Software Systems. Operační systém 

QNX je operační systém unixového typu, včetně shellu a externích programů a je kompatibilní 

s normou POSIX, obdobně jako předchozí operační systém VxWorks. V této disertační práci je 

QNX vyuţíván jako hlavní řídicí operační systém, který spolupracuje s operačním systémem 

VxWorks, jenţ je součástí komunikačních komponent a rovněţ je vyuţíván pro samostatné 

aplikační úlohy. QNX představuje jeden z nejlépe řešených operačních systémů zaloţených na 
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mikrojádře (micro-kernel) s maximálním modulárním přístupem, který usnadňuje softwarovou 

architekturu návrhu. U tohoto operačního systému je kladen důraz na maximální bezpečnost 

celého systému. Kaţdý dílčí softwarový modul - proces běţí ve svém vyhrazeném paměťovém 

prostoru a je spravován řídicí jednotkou paměti MMU (Memory Management Unit) tak, aby 

nemohlo dojít k situaci, ţe jeden běţící proces svou činností ohrozí jiný proces, například i z 

oblasti mikrojádra operačního systému, které běţí ve vlastním preferenčním módu. Všechny části 

operačního systému jsou od sebe paměťově odděleny a to včetně jednotlivých ovladačů periferií, 

plánovače úloh reálného času, vnitřní procesové komunikace IPC (Inter Process 

Communication), systému souboru a dalších částí operačního systému QNX. Tato celková 

modulární architektura operačního systému QNX je zobrazena na obrázku 46. [17] 
 

 

Obr.46 Architektura operačního systému QNX zaloţená na modulární struktuře s vyuţitím mikrojádra a 

maximální ochraně paměti jednotlivých částí operačního systému. 

Zpracování v operačním systému QNX probíhá ve dvou módech, odpovídající dvěma úrovním na 

obrázku 46, kde mikrojádro operačního systému běţí v systémovém (real) módu, obdobně jako u 

předchozích operačních systémů, s tím rozdílem, ţe jde jen o skutečnou oblast jádra systému) a 

ostatní části operačního systému QNX běţí v chráněném uţivatelském (protect) módu. 

Komunikace mezi jednotlivými procesy, jádrem a dalšími částmi operačního systému probíhá 

pomocí zpráv, na základě dobře propracovaného mechanismu komunikace. Komunikace probíhá 

na základě modelu klient – server, jak je ukázáno na obrázku 47. [27] 
 

 

Obr.47 Systém předávání zpráv v operačního systému QNX zaloţeném na modelu klient - server 
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Mikrojádro operačního systému QNX poskytuje jen základní funkce a sluţby (časovače, 

plánovače, signály, atd.), které vyuţívají ostatní procesy k vzájemné komunikaci a spolupráci. 

Všechny procesy mezi sebou komunikují pomocí vnitřní virtuální softwarové sběrnice zpráv – 

„message bus“. Tato sběrnice a na ní napojené procesy jsou ukázány na obrázku 48. 

 

 

Obr.48 Model komunikace v operačního systému QNX Neutrino zaloţený na virtuální komunikační 

sběrnici 

Operační systém reálného času QNX se postupně dodával ve třech verzích: 
 

 QNX2 – určený pro 16. bitovou platformu  

 QNX4 – určený pro 32. bitovou platformu, vysoce stabilní systém určený k řízení 

technologických procesů, grafické rozhraní Photon – QNX Windows (X Windows)  

 QNX6 – určený také pro 32. bitovou platformu, s podporou různých grafických 

uţivatelských rozhraní, standardně dodáván s rozhraním Photon microGUI. Vyuţití 

v různých vestavěných systémech pro průmyslové a uţivatelské aplikace [10] 
 

Díky struktuře návrhu není problém v operačním systému QNX pouţít větší počet fyzických 

procesorů (multi-core), naopak tento systém k tomu doslova vybízí a je to jeden z rozšiřujících 

runtime technologických prvků tohoto operačního systému. Během vývoje aplikace si vývojář 

můţe sám určit, na kterém jádře, má příslušný proces nebo vlákno běţet. Další výbornou 

vlastností tohoto operačního systému, která se řadí do oblasti rozšiřujících runtime technologií, je 

adaptivní rozdělení úloh (adaptive partitioning) na základě času procesoru nebo většího počtu 

procesorů. Během vývoje vestavěného systému se můţe vývojář rozhodnout, kolik příslušný 

proces z celkového času procesoru (procesorů) vyuţije. Při znázornění celkového času procesoru, 

ve tvaru koláčového grafu, tak kaţdý jeho díl představuje přidělený časový úsek daného procesu 

a dohromady dávají 100%. Adaptivní rozdělení času procesoru je zobrazeno na obrázku 49. 

Uplatní se tehdy, kdyţ jeden proces (s běţnou prioritou) začne spotřebovávat velké mnoţství 
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času procesoru a ostatní procesy se začnou dostávat do problémů a nejsou schopny vykonávat 

svoji činnost ve svých stanovených časových limitech, coţ můţe nastat například u grafických 

aplikací. [27] 
 

 

Obr.49 Struktura adaptivního rozdělení úloh (adaptive partitioning) na základě času procesoru 

Podrobná struktura QNX Neutrino RTOS je zobrazena na obrázku 50, jsou zde uvedeny 

rozšiřující runtime technologie a hardwarová podpora pro různé architektury procesorů. Vývoj, 

kompilaci a ladění celého operačního systému společně s vlastní aplikací, lze provádět pomocí 

„QNX Momentics Tool Suite“, coţ je IDE zaloţené na Eclipsu. [27] 
 

 

Obr.50 Víceúrovňová struktura operačního systému QNX 6 Neutrino s rozšiřujícími runtime 

technologiemi a podporovanými typy hardwarových architektur v rámci BSP balíčků 
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Dalším rozšiřujícím prvkem QNX 6 Neutrino je moţnost spustit celý systém během 2-3 sekund 

do plně funkčního stavu. Tato vlastnost je nazývána „Fast Boot“, neboli rychle zavedení systému 

do operační paměti. QNX zavaděč do paměti (bootloader) muţe vyuţívat 3 přístupy. Jedním 

s přístupů je způsob, ţe se obejde BIOS a pouţije se vlastní zavaděč, který standardně zavede 

operační systém (hodně se pouţívá pro architekturu x86). Pokud však je potřeba mít spuštěnou 

aplikaci před tím, neţ jsou zavedeny některé ostatní ovladače, muţe si vývojář stanovit pořadí, 

v jakém se jednotlivé části ovladačů budou zavádět, coţ je druhý způsob konfigurace zavaděče 

operačního systému QNX.  
 

 

Obr.51 QNX 6 Neutrino zavaděč (bootloader) vyuţívající techniku IDA pro okamţité navázání 

komunikace 

Můţe však také nastat situace, při které je potřeba část hardwaru inicializovat během spuštění 

operačního systému, coţ je třetí typ zavaděče. Této metodě se říká QNX bootloader with IDA 

(Instant Device Activation) a celý proces je znázorněn na obrázku 51, kdy během 500 ms je 

ovladač periferie plně funkční. V rámci komunikace pomocí drátových a bezdrátových sítí v této 

disertační práci, jsou vyuţity standardní protokoly a zabezpečení, které QNX RTOS nabízí. Tyto 

protokoly a zabezpečovací metody přenosu dat jsou prezentovány na obrázku 52.   
 

 

Obr.52 Protokoly a zabezpečovací metody, které jsou součástí operačního systému QNX 6 Neutrino  
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8. TESTOVÁNÍ A IMPLEMENTACE ALGORITMŦ PRO BEDRÁTOVOU 

KOMUNIKACI POMOCÍ JAZYKA UML 

Proces implementace kódu a jeho testování přináší rozmanité problémy, které je nutné během 

vývoje řešit. Nejde jen o to, určitý druh aplikace naimplementovat, ale také umoţnit jeho 

jednoduché a rychlé rozšíření nebo upravení dle potřeb zákazníka. Pokud tento druh práce 

provádí jiný vývojář, neţ který tento druh aplikace programoval (ve většině případů v praxi to tak 

bývá), můţe proces seznámení s kódem a jeho úprava zabrat poměrně dlouhý čas. Proto je snaha, 

během vývoje vyuţít takové nástroje, které by tento proces co moţná nejvíce urychlily. Jedním 

z takových nástrojů je návrhový jazyk UML (Unified Modeling Language). Jedná se o grafický 

návrhový nástroj, který vizuálně zachycuje myšlenky návrhu, přičemţ vyuţívá objektově 

orientovaného programování pro popis analýzy a návrhu řešeného problému. Cílem je, 

z navrţeného modelu vygenerovat spustitelný kód, který lze testovat na základě různých kritérií a 

omezujících podmínek. UML tedy není jen standardní návrhový nástroj, ale umoţňuje poměrně 

širokou moţnost testování jednotlivých navrţených komponent nebo celého navrţeného systému. 

Standard UML definuje standardizační skupina OMG (Object Management Group), která byla 

zaloţena v roce 1989 a jedná se neziskové průmyslové konsorcium, které sdruţuje stovky 

průmyslových i jiných organizací. Vývojové nástroje vyuţívající jazyk UML, nenabízí jen popis 

systému, pomocí objektů, ale také pomocí kvalitní dokumentace, k jednotlivým částem 

grafického návrhu. To znamená, ţe vývojář můţe rychle a jednoduše vyhledat, popis 

k jednotlivým dílčím částem návrhu. [1] 

 

UML programovací jazyk lze rozšířit i do oblasti systémů, které vyuţívají ke své činnosti reálný 

čas. Potom se hovoří, o vývojovém nástroji RT UML (Real Time Unified Modeling Language), 

který poskytuje implementaci prvků reálného času. V této disertační práci byl implementován 

návrh komunikační sítě pomocí jazyka RT UML. Pro návrh modelu byl vyuţit nástroj od firmy 

IBM Rhapsody 7.4 s pouţitím implementačního jazyka C ++ pro realizaci vestavěného kódu. 

V souvislosti s implementací UML modelu na konkrétní cílovou platformu, nastává otázka, jak 

tento model konkrétně implementovat a jak ho začlenit do jiţ stávajícího systému, kterým můţe 

být operační systém s reálným časem nebo samostatná aplikace. Částečnou odpověď, lze získat 

pomocí standardu MDA (Model Driven Architecture), jenţ je definován pomocí skupiny OMG a 

jde o standardizování UML, jako programovacího jazyka. MDA poskytuje mnoţinu 

strukturovaných specifikací, které jsou vyjádřeny jako modely. Přístup k vývoji pomocí MDA 

definuje funkce systému, které jsou pouţívané k definici platformou nezávislého modelu - PIM 

(Platform Independent Model). PIM definuje charakteristiky a vlastnosti (stavy, aktivity, chování, 

atd.), které jsou důleţité po korektnost modelu, ale neříká nic o realizované technologie. Jde čistě 

o abstraktní model, který je blíţe specifikován v rámci jeho potomků – polymorfní technologie. 

Celý proces abstrakce a následné specifikace platformy je zobrazen na obrázku 53. Tím to 

potomkem je model, který specifikuje vlastní cílovou platformu – PSM (Platform Specific 
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Model). PSM musí znát jazykovou sémantiku rodiče, kterým je PIM model. PSM model zahrnuje 

návrhové technologie, jako jsou: [5] 
 

 Podsystémová organizace – vnořování dílčích bloků 

 Distribuovaná architektura návrhu 

 Bezpečnost a spolehlivost architektury 

 Rozčlenění architektury návrhu 
 

Abstraktní model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Implementace na architektuře PowerPC            Implementace na architektuře Intel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.53 Model zaloţený na prvcích abstrakce - PIM a následné pozdější implementaci, podle cílové  

specifikace – PSM 

UML definuje několik druhů pouţívaných struktur. Tyto struktury jsou: strukturovaný diagram, 

balíčkový diagram, komponentní diagram, objektový model diagramu, diagram rozmístění. Dále 

UML definuje tyto základní typy chování: stavový graf, diagram aktivit, případový diagram. 
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Jednotlivé časové události mohou byt zachyceny pomocí sekvenčního diagramu. Na obrázku 54 

je ukázána kompletní hierarchie způsobu návrhu jednotlivých částí modelu. Diagram modelu 

můţeme rozdělit na dvě části. A to část strukturovaného diagramu a část diagramu, která popisuje 

chování daného modelu. [9] 

 
Obr.54 Vývojová struktura UML diagramů , kterými lze popsat model a jeho chování. 

 

Rhapsody pracuje na dynamickém principu automatického generování kódu, který je při změně 

modelu automatický změněn. To znamená, ţe výsledná implementační část je generována na 

základě abstraktního dynamického modelu. Nástroj, který synchronizuje vývojovou modelovou 

část a oblast implementace kódu, se nazývá dynamický model asociace kódu DMCA (Dynamic 

Model Code Associativity). [28] 

 

Cílem výsledné aplikace, v této disertační práci je, aby generovaný kód na základě UML modelu, 

fungoval v reálném čase a aby bylo moţné aplikaci pouţít v rámci operačních systémů určených 

pro řízení v reálném čase. Tento poţadavek lze splnit, pouţitím speciálního struktury reálného 

času (Real-Time Framework), která je integrovaná nad operačním systémem. Na obrázku 55 je 

zobrazena vrstva určená pro řízení v reálném čase a nad ní je vloţen generovaný implementační 

kód, získaný na základě modelu. 

 

Úroveň RTOS, která je zachycena na obrázku 55 reprezentuje různé typy operačních systémů 

jako je VxWorks, Integrity, QNX, Linux, ThreadX, Nucleus, atd. Pokud se vybere systém bez 

operačního systému, tak není problém tuto vrstvu vynechat a vyuţít místo ní „micro C 

framework”, který je součástí Rhapsody a poskytuje základní optimalizované vlastnosti 

operačního systému, jako je například plánovač úloh. 
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Obr.55 Real-Time Framework integrující řízení vláken, událostní a stavů, které nejsou aplikačně závislé 

Další výbornou vlastností Rhapsody je zpětné vytvoření modelu na základě dodaného kódu. 

Tento proces se nazývá „reverse engineering process“. Další moţností, kterou Real-Time 

Framework umoţňuje, je vloţení zpětně kompatibilního kódu, který se týká podpory starších 

typů zařízení, a který lze do struktury návrhu přidat. [28] 

8.1. Návrh implementace modulŧ bezdrátové sítě pomocí Rhapsody RT 

UML 

V předchozí kapitole byl popsán princip vývoje aplikací na základě Rhapsody RT UML. V této 

kapitole bude popsána bezdrátová komunikační síť, která je součástí balíčku, který je určen pro 

komunikaci pomocí protokolu Profinet. Model sítě, který byl navrţen v Matlabu a Simulinku byl 

převeden do návrhu bezdrátové komunikační sítě pomocí RT UML. Jsou zde zastoupeny 3 typy 

modulů, které se liší svojí funkcí, ale z hardwarového hlediska jsou totoţné. Jedná se o moduly 

koordinátora, směrovače a koncového zařízení bezdrátové komunikační sítě, tak jak byly popsány 

v kapitole 5.  Aby bylo moţné, tyto moduly implementovat, je nutné zvolit vhodné napojení pro 

daný typ překladače. Na obrázku 56 je zobrazen celkový model bezdrátové sítě, společně 

s konfigurační záloţkou, ve které je moţné vybrat příslušný typ operačního systému, pro který se 

bude projekt překládat. Jako příklad lze zvolit operační systém VxWorks 6.6, pro který celý 

projekt přeloţíme a otestujeme v rámci simulátoru „VxSim“, který je součástí vývojového 

prostředí Wind River Workbench, které vyuţívá prostředí Eclipse. V levém sloupečku na 

obrázku 56 můţeme vidět jednotlivé záloţky, které reprezentují různé způsoby zápisů a popisu 

modelu, tak jak byly specifikovány na obrázku 54. Prvním krokem je přeloţení modelu 

bezdrátové sítě pomocí překladače integrovaného v prostředí Wind River Workbench. Jednotlivé 

typy kompilačních nástrojů, lze integrovat do prostředí Rhapsody během instalace tohoto 

produktu, nebo je později přidat. Na obrázku 57 je vidět model komunikace reprezentovaný 

stavovým diagramem, který ukazuje vzájemné závislosti a stavy komunikačního systému.  
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Obr.56 Vývojové prostředí Rhapsody RT UML a projekt bezdrátové komunikační sítě. 

 

 

Obr.57 Statechart modelu komunikace uvnitř modulu jednotky typu směrovač, který specifikuje chování 

zařízení 
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Mimo stavového diagramu, lze komunikaci systému také popsat pomocí časové závislosti, která 

je vyjádřená pomocí sekvenčního diagramu na obrázku 58. Aby bylo moţné sledovat a ladit 

chování aplikace, je nutné celý systém nahrát do simulátoru nebo případně do cílového zařízení 

pomocí prostředí Wind River Workbench, které se otevře po nahrání zkompilované aplikace z 

prostředí Rhapsody. Prostředí Workbench s nezávislou aplikací je zobrazeno na obrázku 59. [5] 

 

Obr.58 Sequence diagram ukazuje časový rámec komunikace uvnitř vestavěného modulu 

 

Obr.59 Vývojové prostředí Wind River Workbench, které je vyuţito pro ladění aplikace ve VxSimulátoru 
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8.2. Testování implementace návrhu pomocí jazyka RT UML 

Výhodou UML je, ţe je to bohatý jazyk s mnoha statickými a dynamickými modely, které kdyţ 

dobře pouţijeme, mohou popsat chování systémů. Tyto modely se kříţově navzájem doplňují a 

tak je daleko jednodušší odhalit chybu v samotném návrhu, jiţ v oblasti sémantického popisu. 

Prvním krokem v oblasti testování je vymezení co chceme testovat a v jakém rozsahu. Většinou 

se testy provádějí pro daný konkrétní balíček. Balíček je formou zápisu návrhu v programovacím 

jazyku UML. Na kaţdý balíček jsou kladeny jiné poţadavky během testování. Nejprve testujeme 

syntaxi návrhu, která je platformě nezávislá PIT (Platform Independent). Poté se přejde na oblast 

expertního testování, určité oblasti návrhu, podle stavových diagramů modelu. Na základě stavů 

v systému je poté moţné sledovat jednotlivé poţadavky chování a celou konsistenci návrhu.  Na 

obrázku 60 je popsán proces přechodu od návrhové k testovací části modelu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.60 Přechod od vývojového modelu řídicího systému k jeho testovací fázi aţ na úroveň kódu  

 

Obr.61 Testování generovaných vstupních kritérií, kde VAG (Variable Assignment Graph) představuje 

vykonávaný model, který zaznamenává, jak a kdy jsou proměnné definovány 

Návrh modelu 

řídicího 

systému 

Testovací model 

řídicího 

systému 
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Předpokladem během testování je, ţe model pouţívá pouze deterministické modely chování, 

které lze vhodně zachytit v sekvenčním modelu. Důleţitým prvkem testování je generování 

vhodných vstupních testovacích dat. Pro testování se vyuţívají testovací formuláře, které zahrnují 

omezující kritéria, počáteční podmínky. 

8.3. Testování časového zpoždění pomocí návrhu komunikace v Rhapsody 

RT UML a protokolu Profinet 

V rámci testování byl pouţit základní model se čtyřmi prvky sítě, kdy byla oddělena pevná síť od 

bezdrátové a byly testovány časy zpoţdění, mezi jednotlivými uzly. V testu byly pouţity pouze 

prvky směrovače, které přesměrovávaly jednotlivé zprávy komunikace podle předem stanovené 

cesty mezi jednotlivými uzly sítě. Během testování byly naměřené hodnoty zpoţdění pro 

jednotlivé přenosové trasy, které jsou zobrazeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 - Test zpoţdění přenosu dat pro pevné zapojení a pro bezdrátové připojení, kdy 

komunikace je realizována pomocí protokolu Profinet 

 

Z realizovaného zapojení je patrné, ţe při bezdrátovém propojení uzlů, mezi sebou, kdy zpráva 

putovala mezi třemi uzly (ID zprávy 222, 223, 224, 225), nebyla dodrţena pevná časová 

zpoţdění, i kdyţ byl pouţit u všech uzlů stejný hardware. To se vysvětlit nevhodnou 

implementací synchronizačních mechanismů, které byly pouţity z „Profinet IO Communication 

Stack“. Jak je vidět z tabulky 2 nejhorších zpoţdění je dosaţeno pro topologii linie, která provádí 

přesměrování přes dva uzly sítě N2 a N3, coţ má za následek zpoţdění doručené zprávy. Naproti 

tomu „full mesh“ má všechny uzly mezi sebou propojené přímo, ale vyţaduje daleko větší reţii 

při zpracování směrovacího algoritmu, pro danou topologii sítě. Z celého testu vychází topologie 

typu „star“, které vykazuje nejmenší zpoţdění, jak pro pevné, tak pro bezdrátové zapojení uzlů. 
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Testovací bezdrátová síť, byla sestavena s vestavěných řídicích jednotek i.MX35, které budou 

blíţe specifikovány v kapitole 9. Na obrázku 62 a 63 je zobrazen první prototyp zapojení 

komunikační sítě, kde čtvrtý uzel bezdrátové sítě tvoří PC s operačním systémem QNX 6. [32] 

 

 

Obr.62 Testovací bezdrátová síť tvořená vestavěnými řídicími jednotkami a jednou jednotkou v PC 

 

Obr.63 Testovací bezdrátová a pevná síť tvořená Siemens PCI kartou ERTEC400 a bezdrátovým 

modulem WUBR-506N, komunikujícím přes rozhraní USB 
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9. REALIZACE MODELU NA VESTAVĚNÉM SYSTÉMU  

Pro realizaci disertační práce byl vybrán vestavěný systém, který má hlavě uplatnění v oblasti 

automobilového průmyslu a umoţňuje komunikaci s uţivatelem pomocí LCD dotykového 

panelu. Model komunikace byl vyuţit pro sběr dat pomocí bezdrátového připojení a následné 

vizualizaci pomocí uţivatelského rozhraní na LCD display.  

9.1. Struktura architektury komunikačního systému řízení 

Vestavěný systém umoţňuje kromě bezdrátové komunikace, také komunikovat po sběrnici CAN 

a umoţnit tím bezdrátovou diagnostiku, dílčích řídicích jednotek ve vozidle. Během testů byl 

systém také připojen do pevné průmyslové sítě Profinet přes průmyslový čtyř-portový přepínač 

Ertec 400. Tento přepínač byl vloţen ve formě PCI karty do běţného stolního PC, na kterém 

běţel operační systém reálného času QNX. Na počítači byla vytvořena „gateway“ mezi PCI 

kartou (Siemens CP1616) a bezdrátovým připojením, které bylo realizováno pomocí USB 

vestavěného modulu (WUBR-506N). [34] 

 

 

Obr.64 Architektura přenosového mostu mezi pevnou a bezdrátovou komunikační sítí realizovanou na PC 
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Tento modul vyuţívá technologii MIMO 2x2, která jiţ byla v této práci představena. Bezdrátový 

modul je schopen komunikovat pomocí dvou připojených antén a to buď ve frekvenčním 

přenosovém pásmu 2.4 GHz a nebo 5GHz. Architektura celého systému je zobrazena na obrázku 

64. Přenosová „gateway“ se skládá několika částí. Nejniţší úrovní v návrhu systému je ovladač 

pro PCI kartu, který je vytvořen pro operační systém QNX 6. Mimo ovladače pro pevnou 

komunikaci bylo nutné implementovat ovladač pro komunikaci s bezdrátovým modulem. Nad 

touto nejniţší vrstvou jsou realizovány šablony protokolové specifikace a časové poţadavky 

komunikace. Nejvyšší vrstva této architektury návrhu je realizována pomocí bezdrátového 

síťového frameworku (Wireless Network Framework), který byl vytvořen pomocí Rhapsody RT 

UML. Součástí tohoto frameworku jsou pak jednotlivé typy komunikačních uzlů (Gateway, 

Router, End-Device). V současné době je implementován pro vestavěný systém pouze modul 

směrovače. Komunikační systém je naprogramován v jazyce C++ [16] a ovladače jednotlivých 

zařízení v jazyce C. [7] 

9.2. Popis jednotlivých modulŧ vestavěného systému 

Vestavěný systém se skládá ze tří hlavních částí a to je hlavní řídicí procesorová jednotka s LCD 

dotykovým panel, která vyuţívá procesor i.MX35 od firmy Freescale. Na tomto vestavěném 

systému je implementován operační systém QNX 6 nebo podle potřeby také Linux. Součástí 

systému je také grafické uţivatelské rozhraní QT od firmy Nokia. [33] Pomocí tohoto rozhraní je 

uţivatel schopen komunikovat se systémem. Tato vestavěná jednotka je zobrazena na obrázku 65 

společně s napojením na bezdrátovou komunikaci, pomocí dvou přenosových antén na frekvenci 

2.4 a 5 GHz. [32] 

 

 

Obr.65 Vestavěný systém postavený na procesoru i.MX35a integrující další rozšiřující periferie. 
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Dalším vestavěným modulem je uzel bezdrátové komunikace WUBR-506N, vyuţívající 

komunikační rozhraní MIMO 2x2 (Rx/Tx). Tento modul je schopen přenášet data s přenosovou 

rychlostí 300 Mbit/s (teoretická rychlost přenosu, ve skutečnosti poloviční). Bezdrátový modul je 

k centrální jednotce vestavěného systému připojen přes rozhraní USB 2.0. Toto komunikační 

zařízení je zobrazeno na obrázku 66. [34] 

 

 

Obr.66 Vestavěný systém modulu bezdrátové komunikace WUBR-506N, vyuţívající standard IEEE 

802.11 b/g/n  

Posledním vestavěným systémem je zařízení v podobě PCI kartu od firmy Siemens ERTEC 400 

s komunikačním procesorem CP1616. Toto modul můţe byt integrován v rámci většího 

vestavného zařízení přes rozhraní PCI. V této disertační práci, bylo k dispozici pouze PC, které 

však plně k testovacím účelům dostačovalo. V rámci této karty byl implementován operační 

systém VxWorks 5.5 a s ním i komunikační „stack“ určený pro Profinet IO komunikaci. PCI 

karta je zobrazena na obrázku 67. [25] 

 

 

Obr.67 Siemens Ertec 400 - PCI karta s operačním systémem reálného času VxWorks 5.5 
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9.3. Distribuce komunikace v rámci automobilového vestavěného systému  

Model bezdrátové komunikace byl implementován v rámci projektu TIP (Kompletní řešení 

pohonné jednotky elektromobilu) do elektromobilu Kaipan, pro nějţ byl systém vyvíjen společně 

s ostatními řídicími jednotkami. V současné době jde pouze o prototypové řešení, které bude dále 

vyvíjeno. Schéma celkového řešení je zobrazeno na obrázku 68. 

 

 
 

Obr.68 Komunikační systém elektromobilu Kaipan vyuţívající bezdrátový přenos dat v reálném čase 

Součástí modelu komunikace jsou také řídicí jednotky komunikující pro rozhraní CAN. Pro tento 

typ komunikace, byl v rámci řídicí jednotky, implementován ovladač pro FlexCAN. Řídicí 

jednotka je schopna komunikovat pomocí zabezpečeného komunikačního rozhraní se servisním 

pracovníkem a diagnostikovat vzniklé poruchy jednotlivých řídicích jednotek nebo senzorů. 

V modelu komunikace jsou zahrnuty také kamery, určené pro sledování dopravní situace a 

schopné rozpoznávat dopravní značky. Tento systém je však zatím ve formě testování mimo 

samotný automobil.  
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10. ZHODNOCENÍ 

Disertační práce se zaměřuje na popis metodiky návrhu modelu bezdrátové průmyslové sítě pro 

řízení v reálném čase. Návrhový model bezdrátové sítě implementuje různé typy průmyslových 

protokolů, které lze v rámci simulace podle potřeby měnit. Model slouţí pro analýzu a 

vyhodnocení stavu komunikace, při různých okolních podmínkách. Navrhovaná metodika je 

popsaná pomocí blokových částí, které tvoří celkový model sítě. Jednotlivé bloky jsou popsány 

pomocí algoritmů, které lze aplikovat ve vestavěných řídicích systémech, určených pro řízení 

v reálném čase. Návrh modelu je sestaven tak, aby splňoval poţadavky na bezpečnou komunikaci 

v rámci přenosové sítě. Disertační práce se také soustřeďuje na problematiku přenosu digitálních 

signálů a s tím souvisejícího vyuţití různých typů digitálních modulací. Návrhový vzor popisuje 

různé typy aplikovatelných síťových topologií, které mohou být pro bezdrátovou komunikaci 

vyuţity. Na základě simulačního modelu lze stanovit celkové mnoţství přípojných uzlů, které 

ještě budou splňovat kritéria pro komunikaci v reálném čase.  

 

Návrhový model bezdrátové sítě je koncipován tak, aby splňoval jak softwarové tak i hardwarové 

podmínky pro distribuci jednotlivých dílčích modulů v různých částech průmyslových 

technologií. Aby bylo moţné model implementovat v rámci vestavěných řídicích systémů, byl 

pouţit unifikovaný návrhový jazyk UML, který umoţňuje abstraktně zpracovat bezdrátový 

komunikační model na základě síťové přenosové specifikace. Obyčejný UML jazyk však 

neobsahuje vlastnosti a transakce, které jsou potřeba pro řízení v reálném čase a proto byla 

vyuţita upravená verze RT UML, která plně pokrývá tyto poţadavky. Pomocí RT UML modelu a 

speciálních implementačních nástrojů, je moţné generovat výsledný aplikační kód, který je 

pouţit ve vestavěných systémech.  

 

Z obecného hlediska, lze výsledný aplikační kód pouţít i ve sloţitých vestavěných zařízeních, 

obsahujících operační systém, který většinou v průmyslových aplikacích je určen pro řízení 

v reálném čase. Oddělení implementační části návrhu bezdrátové komunikace od sémantické 

části UML modelu umoţňuje velkou flexibilitu, například v rámci pouţití na různých cílových 

aplikačních platformách a architekturách. Velká výhoda takového přístupu je snadná údrţba 

cílového kódu, který má blokovou a objektovou strukturu.  

 

V disertační práci jsou demonstrovány metody návrhu bezdrátové sítě na aplikaci z oblasti 

automobilového průmyslu, která vyuţívá bezdrátové propojení pro sběr dat a napojení na okolní 

komunikační systémy. 

 

Základní části textu disertační práce popisují: 
 

– metody návrhu bezdrátových sítí pomocí blokově orientovaných objektů  
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– metody optimalizace návrhu rozdělení bezdrátových komunikačních sítí  

– návrhy komunikačních síťových topologií určených pro vyuţití v průmyslových 

aplikacích 

– vyuţití různých typů průmyslových komunikačních protokolů v rámci bezdrátové sítě 

– začlenění operačních systémů pro řízení v reálném čase v rámci komunikačního systému 

– přenesení komunikačních síťových prvků do jazyka UML 

– realizace bezdrátového komunikačního systémů v rámci vestavěné aplikace určené pro 

automobilový průmysl 

 

Mezi hlavní přínosy disertační práce patří: 

 

– popis metodiky návrhu bezdrátové komunikace určené pro průmyslové aplikace a 

implementace objektově orientovaných algoritmů vhodných pro řízení v reálném čase 

– rozšíření oblasti pouţití bezdrátových průmyslových síťových topologií, které dosud 

nebyly nasazovány v aplikacích, vyuţívajících řízení v reálném čase 

– propojení bezdrátové komunikace s pevným připojením v rámci průmyslové sítě 

– vytvoření komunikačního modelu vyuţívajícího průmyslové protokoly 

– přenesení komunikačního modelu do abstraktního prostředí jazyka UML 

– návrh a realizace komunikačního modelu na vestavěných řídicích systémech 
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