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ABSTRAKT 
 
Disertační práce se zabývá problematikou průmyslových bezdrátových 
sítí a komunikačních protokolů použitých v mobilních vestavěných 
systémech řízení. Nasazení bezdrátové komunikace ve vestavěných 
řídicích systémech umožňuje vytvoření sofistikovaných komunikačních 
průmyslových sítí, které povedou ke snížení realizačních nákladů a 
umožní komunikaci s mobilními či pohyblivými zařízeními v reálném 
čase.  
 
Bezdrátová průmyslová síť složí 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 zpoždění 
mezi jednotlivými uzly, rychlost přesměrovaní, propustnost sítě a rychlost 
regenerace po výpadku dílčích komunikačních uzlů.  
 
Výsledkem disertační práce je modelové schéma a metodika návrhu 
bezdrátového komunikačního systému umožňující 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 dále pak do oblasti automobilového průmyslu.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
bezdrátová síť, digitální modulace, komunikační systém, návrhový vzor, 
operační systém, přenosový protokol, reálný čas, síťový model, topologie 
sítě, vestavěný systém   
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
A dissertation thesis deals with issue of industrial wireless networks and 
communication protocols use in a mobile embedded control systems. 
Deployment of wireless communication in embedded control systems 
allows the creation of sophisticated communications network industries, 
which will reduce implementation costs and allows you to communicate 
with mobile devices or mobile in real time. 
 
The industrial wireless network is used to transmit data packets from 
different nodes of a communication network, where the industrial network 
must comply with deterministic demands placed on it. The network 
measures the time delay between nodes, the rate of re-routing, network 
bandwidth and speed of regeneration after partial failure of 
communication nodes. 
 
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 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 

OBSAH 

 
1. ÚVOD   1 

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 3 

3. METODY NÁVRHU BEZDRÁTOVÉ PRŮMYSLOVÉ SÍŤĚ 5 

3.1.  Rozdělení vlastností průmyslových bezdrátových sítí 5 
3.2.  Metody návrhu bezdrátových síťí 6 
3.3.  Rozdělení bezdrátových sítí na základě bezpečnostních rizik 8 

4.  TOPOLOGIE A METODIKA POŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH 
 BEZDRÁTOVÝCH  SÍŤÍ   9 

5. NÁVRH MODELU A TOPOLOGIE BEZDRÁTOVÉ 
 PRŮMYSLOVÉ SIŤĚ   13 

5.1. Návrhový vzor bezdrátové sítě   13 
5.2. Model komunikace bezdrátové sítě implementovaný v Matlabu   17 

6. VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY PRO 
BEZDRÁTOVÉ SIŤĚ   21 

6.1. Průmyslový komunikační protokol „FlexRay“   21 
6.2. Průmyslový komunikační protokol „EtherCAT“   23 
6.3. Průmyslový komunikační protokol „Profinet“   24 

7. PROBLEMATIKA KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ V REÁLNÉM ČASE   26 

8. TESTOVÁNÍ A IMPLEMENTACE ALGORITMŮ PRO BEDRÁTOVOU 
KOMUNIKACI POMOCÍ JAZYKA UML   28 

9. REALIZACE MODELU NA VESTAVĚNÉM SYSTÉMU   29 

9.1. Struktura architektury komunikačního systému řízení   29 
9.2. Distribuce komunikace v  automobilového vestavěného systému   31 

10. ZHODNOCENÍ   32 

POUŽITÁ LITERATURA   35 

VÝČET TVŮRČÍCH A PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT DOKTORANDA   37 



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 už jde o těžkou průmyslovou výrobu nebo o potravinářskou 
sféru výroby. Hlavní motivací zavádění těchto bezdrátových technologií, 
jsou finanční aspekty, kdy je potřeba hlavně v době krize snižovat 
náklady na materiál a údržbu systémů. V minulých letech bylo na tyto 
technologie pohlíženo 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 možnost využití síťových modelů ve vestavěných 
systémech řízení.  
 
Bezdrátové technologie a komunikační systémy jsou také důležitým 
prvkem, pro získání informace v reálném čase o daném stavu technologie 
pro různé úrovně řízení. Důležitou myšlenkou je také propojení 
nejmenších částí provozu, jako například senzorů a akčních členů, až po 
nejvyšší úroveň řízení celé výroby. S pomocí stejného rozhraní je možné 
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optimalizovat celý proces v poměrně krátké době a tím také usnadnit 
diagnostiku celého systému, což opět povede ke snížení 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 možné provést v poměrně krátké době, bez 
velkých ekonomických ztrát. Další důležitou kapitolou využití 
průmyslových bezdrátových technologií jsou mobilní prvky výroby, které 
nelze pevně propojit pomocí pevných průmyslových sítí a je nutno využít 
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 využití průmyslového modelu 
bezdrátové komunikace pro nasazení systému v oblasti automobilového 
průmyslu. V rámci práce byly využity operační systémy umožňující 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 využitím 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 dosaženo co 
nejmenších realizačních a provozních nákladů, pomocí mobilních zařízení 
s malou spotřebou, což vybízí k použití 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, využívající některé průmyslové protokoly, na jejichž 
použití je demonstrována využitelnost 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.  
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Rozbor a analýza metod využitelných pro navrhovaný model bezdrátovou 
sítě. Podrobnější popis návrhových metod a zabezpečení bezdrátové 
komunikační sítě. Analýza vybraných typů topologie s diskuzí možnosti 
jejich implementace pro daný model sítě.  
 
Implementace vybraných průmyslových protokolů pro navržený 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 dosažených výsledků a 
určení dalšího vývoje celého systému. 
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3.  METODY NÁVRHU BEZDRÁTOVÉ PRŮMYSLOVÉ SÍŤĚ  

Problematice návrhu bezdrátové průmyslové sítě předchází analýza 
vlastností a metod, které musí daná komunikační síť obsahovat. Tyto 
parametry vycházejí s požadavků, které vznikají během návrhu 
komunikační sítě pro danou průmyslovou technologii nebo jiný 
uživatelský systém. Jisté metody návrhu, lze obecně aplikovat pro široké 
spektrum průmyslových úloh a k tomu doplnit podporu standardních 
vlastností distribuované průmyslové sítě. 
 
Hlavním požadavkem na komunikaci je být stále ve spojení a mít 
komunikaci maximálně flexibilní za všech vzniklých okolností. Se 
slovem flexibilní se pojí další důležitý prvek komunikace a to je mobilita. 
Aby systém byl stále ve spojení a mobilní, je nutné zahrnout velké 
množství faktorů, které mohou komunikaci ovlivnit. U pevně 
zabudovaných zařízení se komunikační parametry nebudou výrazně měnit 
od jeho původního návrhu, avšak u mobilních zařízení může 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 průmyslových bezdrátových sítí 

V průmyslových aplikacích se objevují tři základní požadavky na 
komunikaci a to: odolnost, bezpečnost a spolehlivost. Základním 
požadavkem uživatelů v průmyslu jsou bezesporu právě tyto tři zmíněné 
požadavky, které mnohdy mají klíčovou roli pro použití 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 
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mechanické prvky, které vykonávají zásadní činnost důležitou pro chod 
celého systému. Pro vestavěné systémy může být takovým mechanickým 
prvkem například ventilátor, nebo čerpadlo chladícího okruhu, při jehož 
poruše může 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).  Důležité jsou také 
teplotní provozní podmínky, které se mohou různě na zemi měnit. 
Většinou se udává teplotní rozsah v rozmezí -40 °C až po +70°C, ale 
může 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.  
Bezpečnost systému lze rozdělit na dvě části: 
 
• Zabezpečení komunikace ve smyslu šifrování dat a autorizace 
• Zabezpečení komunikace z hlediska funkční bezpečnosti 

3.2. Metody návrhu bezdrátových sítí 

Metoda návrhu bezdrátové sítě a jeho složitost se odvíjí od více faktorů. 
Jedním s těchto faktorů je množství použitých antén. V dnešní době se 
masivně rozvíjejí MIMO (Multiple Input Multiple Output) technologie 
přenosu dat a tím se otevírají nové možnosti komunikace a jejího řešení. 
Tedy to znamená, že jedno zařízení může mít více fyzických antén. 
Většinou se používají kombinace 2x1, 2x2, 2x3, 4x4 a i více, záleží na 
implementaci daného výrobce. MIMO systémy zvětšují propustnost 
bezdrátové sítě a množství přenesených dat, aniž by bylo nutné zvětšit 
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 přenosové pásmo nebo přenosový výkon. Díky lepšímu využití spektrální 
efektivity signálu, je možné přenést větší počet bitů za sekundu na 
stejném frekvenčním rozsahu a také zvýšit spolehlivost přenosu dat. 
Použitím 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“, což je fyzická realizace vysílaní 
pomocí více antén. Funguje na principu co nejefektivnějšího směrování 
přenášeného signálu do přijímače. Toho se docílí tak, že z vysílače a ze 
všech antén vysílače se vysílá stejný přenášený signál, ale jinak fázové 
natočený. Důsledkem toho je, že lze přijímat přenášený signál s mnohem 
větším ziskem. V případě, že přijímač má více fyzických antén, lze je 
těžko směrovat přenášený signál, tak aby na všech anténách přijímače 
byla stejná úroveň signálu. Nutno dodat, že pro realizaci této první 
kategorie je potřeba znát informaci o stavu kanálu na vysílači. 
 
Druhou kategorií je prostorové slučování toku datových kanálů, což 
funguje tak, že vysokorychlostní datový signál je rozdělen na vícenásobný 
datový tok v užších datových proudech, kde každý 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 než jiné 
datové toky, je zařazen do téměř paralelního kanálového pole. Prostorové 
slučování datového toku je metodou, která umožňuje zvětšit kapacitu 
přenosového kanálu a dosáhnout vyšší úrovně potlačení rušivého signálu - 
SNR (Signal to Noise Ratios). Maximální počet možných rozdělení 
datového kanálu se odvíjí od počtu fyzických antén na vysílači nebo 
přijímači, s tím že se bere vždy ten menší počet antén, které jsou 
k dispozici. Rozdělení přenosového kanálu lze provést i bez jeho znalosti. 
Rozdělení přenosového kanálu lze využít, také k přenosu dat mezi více 
přenosovými stanicemi, pomocí kterých lze zajistit prostorovou správu 
zařízení. 
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Třetí kategorie se uplatňuje v případě, že vysílač neví nic o přenosovém 
kanálu – „diversity coding“. V takovém případě, vysílač vyšle ze všech 
antén stejný signál, který je kódován ortogonálně. Toto kódování využívá, 
nezávislý přenos dat a zamezuje výpadku přenášeného signálu pomocí 
většího množství antén zároveň. Jelikož nejsou známy parametry 
přenosového kanálu, nelze využít „beamforming“ nebo techniku 
zesilování příjmových polí.  Pokud je znám přenosový kanál je možné 
kombinovat komunikační techniky první a druhé kategorie. [30] 

3.3. Rozdělení bezdrátových sítí na základě bezpečnostních rizik 

Bezpečnost klasických LAN (Local Area Network) sítí je přece jen 
jednodušší než u bezdrátových sítí, kde důvodem není ani tak typ 
použitého přenosového protokolu, ale hlavně to, že přístup ke klasické 
LAN síti mají jen daná zařízení a oprávnění operátoři provozu, kdežto u 
bezdrátových sítí všichni ti, kteří jsou v dosahu bezdrátové sítě. Což 
mohou být i lidé, kteří chtějí záměrně poškodit průmyslový provoz. 
Bezpečnost komunikace lze chápat, také ve smyslu zabezpečení pomocí 
šifrování dat a autorizace přístupu. Následující kapitoly prezentují některé 
běžně používané metody zabezpečení bezdrátové sítě. 
 
Každou bezdrátovou síť lze identifikovat pomocí identifikátoru SSID 
(Service Set Identifier), s jehož pomocí je možno rozdělovat bezdrátové 
sítě na logické celky. SSID identifikátor není možno považovat za prvek 
nahrazující jiné zabezpečovací metody proto, že 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, takže 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 když 
není vysílána. Proto je potřeba použít jiné metody zabezpečení. [25] 
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4. TOPOLOGIE A METODIKA POŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH 
BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ 

Bezdrátové průmyslové sítě jsou založeny na vlastnostech Ethernetu, ale 
jako systému reálného času. Existuje základní metodika, která se používá 
k docílení průmyslových standardů a nahrazení stávající průmyslové 
sběrnice pomocí průmyslového drátového nebo bezdrátového Ethernetu. 
Lze využít 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 použití protokolu UDP namísto TCP (náhrada pomalejší 

služby 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 „ulož a pošli“ (store and forward). Přepínač umožní 
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 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 až 600 Mb/s. Rychle se však objevují komunikační čipy, pro 
které není problém komunikovat pomocí 1 Gb/s. S každým 
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. Použije- 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] 
 
Použití vysokorychlostních přenosů dat, umožňuje minimalizaci časové 
prodlevy a použití plně duplexního módu. Komunikační stanice mohou 
mezi sebou zprávy vysílat i přijímat současně, čímž vzroste rychlost 
obousměrné komunikace dvakrát a také se tím zmenšuje pravděpodobnost 
kolize. Aby mohlo být dosaženo v průmyslových aplikacích ještě kratších 
časových prodlev, používá 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, což u 
protokolu TCP není možné. 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 dosažení většího stupně determinismu v sítích Ethernet je výhodnější 
než používat model klient-server, používat komunikační model 
producent-konzument nebo i model vydavatel – odběratel. Oba modely 
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 komunikace využívají multicasting, tedy hromadné posílání zpráv s tím 
rozdílem, že 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, že segmenty sítě (kanály) jsou 
rozděleny podle priorit. Časově kritické zprávy jsou pak přepínači 
směrovány do příslušných segmentů (kanálů) podle úrovně priority. [14] 

  

Obr.1 Prioritní sloty, které jsou reprezentovány jako VLAN TAG pro druhou 
vrstvu protokolu průmyslového Ethernetu 

Synchronizační mechanismy, které se používají v sítích LAN, např. NTP 
(Network Time Protocol) a SNTP (Simple Network Time Protocol), neřeší 
základní požadavky průmyslové automatizace. Proto je pro účely 
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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 možných 
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, jenž může využívat 
velký počet průmyslových stanic. Metoda PTP umožňuje dosáhnout 
adekvátní a někdy i lepší synchronizace, než jak je tomu u sběrnice typu 
fieldbus. 
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5. NÁVRH MODELU A TOPOLOGIE BEZDRÁTOVÉ 
PRŮMYSLOVÉ SÍŤĚ 

Návrh modelu a topologie je vždy závislá na konečném řešení bezdrátové 
komunikace. Většinou se nikde v průmyslovém provozu nesetkáme jen 
pouze s bezdrátovým přenosem dat, ale většinou vždy v kombinaci 
s pevným propojením komunikace. Snahou je navrhnout co možná 
nejflexibilnější model komunikace, tak aby bylo možné ho různě 
kombinovat a upravovat v případě potřeb kladených ze strany zadavatele. 
Celkový model komunikace může být složen 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 možnost nasazení pro co 
možná nejširší průmyslovou základnu jednotlivých průmyslových prvků a 
umožnění přenášet i velké objemy dat v co možná nejkratších časových 
úsecích. Další důležitý prvek je kompatibilita s již existujícími 
používanými bezdrátovými prvky.  
 
V dnešní době se setkáme například s bezdrátovou senzorovou sítí, která 
komunikuje s okolními síťovými prvky jednou co 100ms až řádově 
několika sekund. Toto je specifické hlavně pro sítě standardu IEEE 
802.15.4 ZigBee. Může se však objevit případ, kdy od jistého typu 
senzoru budeme potřebovat kontinuální tok informací, týkající se procesu 
řízení a pro takový požadavek již nelze danou síť konfigurovat, protože 
k tomu nebyla koncipována. V praxi se takových to požadavků objevuje 
veliké množství, hlavně z pozice zadavatele, který se během specifikace 
projektu, klade požadavky na co možná nejširší a nejjednodušší rozšíření 
komunikace, která vyplyne z budoucích požadavků jeho klientů.  
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Obr.2  Návrhový vzor bezdrátové sítě založený na topologii „mesh“ a většího 
počtu komunikačních antén – 2x2 MIMO   

Topologie navrhované bezdrátové sítě využívá převážně prvků s typem 
sítě „mesh“ a s kombinací typu „cluster tree. Princip návrhu počítá 
s využitím volných frekvenčních pásem v oblasti frekvence 2.4 GHz a  
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5 GHz. Jeden ze základních návrhových vzorů je prezentován na obrázku 
11, kde jsou použité obě zmíněná frekvenční pásma. Frekvenční pásmo 
5GHz nabízí daleko rychlejší přenos, než pásmo 2.4 GHz. Důležitým 
faktorem v této bezdrátové síti je časové zpoždění 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, což vede k zamezení většího 
časového rozptylu neboli anglicky „jitter“. Minimálním požadavkem je, 
aby časový rozptyl nebyl větší než 1μs. Nutným požadavkem pro tento 
princip synchronizace komunikačních prvků je, aby koordinátor byl 
schopen pokrýt všechny prvky daného úseku bezdrátové sítě. V případě 
výpadku koordinátora, má každý směrovač implementován funkci 
koordinátora. To znamená, pokud nepřijde od koordinátora 
synchronizační zpráva, přejímá jeho funkci uzel s o jedno nižším 
prioritním ID. Toto ID je uzlu přiřazeno při inicializaci sítě. Každý síťový 
uzel má v sobě vlastní časování komunikace, která řídí přístup na 
médium. V případě, že 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 každém synchronizačním taktu, začnou jednotlivá zařízení sítě vysílat a 
předají zprávu z uzlu do uzlu, to tedy znamená, že v každém 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, že můžeme mít rozděleny kanály pro rychlou asynchronní nebo 
synchronní komunikaci. Lze také přenášet běžné data pomocí 
standardního protokolu TCP/IP díky tomu, že prioritní kanály mají vždy 
přednost. Každý blok začíná krátkým synchronizačním paketem. 
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Přenosový rámec je zobrazen v kapitole 4 na obrázku 7. Abychom mohli 
říct, kolik uzlů maximálně lze v daném návrhu použít, 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. Použijeme-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 bere v úvahu, vzdálenost uzlů a kvalitu 
signálu a tedy možný 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 možné 
použít více metod optimalizace a to je již 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, jelikož je výpočetně časově 
náročný a s rostoucím počtem uzlů a překrytí se čas optimalizace 
prodlužuje. Další možnou metodou návrhu je metoda binárního stromu, 
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která se provádí ze shora dolů a vybírá z celkové možného množství 
kanálů ty optimální na základě již zmíněných kriterií. Metoda využívá 
váhových koeficientů, jako funkci kvality signálu a vzdálenosti. Každá 
úroveň stromu odpovídá určitému kanálu na dané nosné frekvenci.  
 
Všechny zde zmíněné metody nebo principy, jsou založeny na statické 
registraci jednotlivých uzlů. To znamená, že předem známe přesný počet 
uzlů a jejich přibližné rozmístění a jsme schopni přibližně stanovit časové 
zpoždění pro daný typ topologie sítě a daný počet uzlů. Mnohem 
složitější 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 možná nejkratších časech spočítat 
časové zpoždění 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 režií sítě kolem nového uzlu a oblastí směrem ke 
koordinátorovi daného clusteru. Návrhový vzor sítě počítá s oběma 
metodami řešení. 

5.2. 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,  
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na základě požadavků 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 
složité sítě na poměrně malé ploše. Důležitá je rovněž správné směrování 
paketů a jejich doba života. Tím se myslí, že je stanovena maximální 
doba, za kterou musí paket urazit cestu od svého adresáta až po příjemce. 
Pokud se to v stanovené době nestane, ať už z jakýchkoliv důvodů, paket 
zaniká. Toto je jeden z principů, jak zabránit zacyklení paketu v rámci 
jedné smyčky (snížení propustnosti přenosové sítě), když například 
příjemce v době vyslání paketu přestal existovat.  
 
Simulační model je implementován v modelovacím prostředí Matlab a 
Simulink od americké firmy MathWorks, ve kterém je navržena 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 umožňuje 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 umožňuje propojení pevného drátového připojení 
společně s bezdrátovou komunikační sítí a takto lze vytvářet hybridní sítě 
s daným počtem komunikačních bran (gateway) mezi pevným a 
bezdrátovým průmyslovým propojením. Příklad takového modelu 
komunikační sítě je zobrazen na obrázku 3. Model hybridní komunikační 
sítě obsahuje pro demonstraci propojení, jak pevné drátové sítě, tak i 
bezdrátové sítě. Pro komunikaci je použit průmyslový protokol Profinet. 
Každý komunikační uzel umožňuje nastavení jeho parametrů v rámci 
komunikační sítě. Nastavitelné parametry uzlu jsou zobrazeny na obrázku 
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Obr.3   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 umožňuje zapojení 3x3 MIMO pro bezdrátovou komunikaci. 

4. 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 složitých strukturách kombinovaných topologií. Model 
umožňuje komunikovat každému uzlu bezdrátové sítě pomocí 3 antén pro 
příjem a 3 antén pro vysílání dat. Počet antén se může měnit podle toho, 
kolik antén obsahuje fyzické komunikační rozhraní, které je simulováno 
podle modelu.  
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Obr.4 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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6. PRŮMYSLOVÉ KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY PRO 
BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 

Průmyslové komunikační protokoly jsou spojeny buď s vybraným typem 
průmyslové oblasti, kde se používají, nebo také zeměpisnou oblastí 
kontinentem, kde určitá firma nebo sdružení firem jsou dominantní trhu, a 
které daný protokol podporují a využívají jej ve svých prostředcích 
automatizace nebo jiných činnostech, kde je zapotřebí komunikace. 
Dalším faktorem mohou být historické důvody, které zasahují až 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 umožňují komunikaci v reálném čase. 
Protokoly jsou vybrány ve spojitosti s cílovými aplikacemi z oblasti 
průmyslové robotiky a automobilového průmyslu. Uvedené komunikační 
protokoly umožňují implementaci v různých operačních systémech 
reálného času.  
 
Průmyslové protokoly FlexRay nebo FlexCAN umožňují 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 se zabývá komunikací pomocí 

 
21 

průmyslového protokolu FlexRay. Protokol EtherCAT se uplatňuje 
hlavně v oblasti řízení pohonů, pro kterou byl i původně navržen. Dalšími 
oblastmi využití 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 využít také na zařízeních, které využívají ke komunikaci 
protokol CANopen nebo Device Net.  

 
Protokol Profinet se uplatňuje ve všech odvětvích průmyslové 
automatizace a lze jej použít pro různé úrovně řízení a monitorování 
průmyslových procesů a řízení výroby. V této disertační práci, je tento 
protokol použit v oblasti automobilového průmyslu a robotických 
systémů. Profinet IO je podobný komunikačnímu standardu používaném 
na průmyslové sběrnici Profibus, ale využívá rozhraní Ethernet. 

6.1. Průmyslový komunikační protokol „FlexRay“ 

V současné době je ve všech automobilových řídicích systémech 
rozšířená průmyslová sběrnice CAN (Controller Area Network), která 
používá prioritní systém řízení přístupu ke sběrnici. Tím je umožněno 
přenášet upřednostňované prioritní zprávy na úkor těch s menší prioritou. 
To však může vést k velkému zpoždění zpráv s nízkou prioritou, pokud se 
vyskytne velké množství zpráv s vyšší prioritou. Dalším možným 
potenciálním problémem je současný výskyt více zpráv se stejnou 
prioritou. Komunikační protokol FlexRay tyto problémy řeší tak, že 
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 
možnost využití dvou fyzických přenosových kanálů A a B s přenosovou 
rychlostí kanálů do 10Mbit/s. To znamená, že celkový maximální přenos 
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dat může být až 20 Mbit/s, což je 20x víc než u běžné CAN komunikace. 
Používají se dvě různé varianty využití komunikačních kanálů, první 
variantou je již zmíněné navýšení přenosové rychlosti, nebo druhou 
variantou možnosti je využití jednoho kanálu přenosu pro zvýšení 
bezpečnosti přenosu, jako redundantního kanálu. Samozřejmě další 
možné využití druhého přenosového kanálu, je pro již diskutovaný 
prioritní přenos zpráv. Pro připojení k FlexRay clusteru, je zapotřebí 
speciální řídicí komunikační jednotka, která může 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“. 

6.2. Průmyslový komunikační protokol „EtherCAT“ 

Průmyslový standard pod názvem EtherCAT (Ethernet for Control 
Automation Technology) byl navržen pro rychlé přenosy dat, v co možná 
nejkratších cyklech komunikace. Tento způsob komunikace se uplatňuje 
hlavně v oblastech řízení pohonů, Důležitým prvkem komunikace 
jesynchronizace jednotlivých komunikačních zařízení s co možná 
nejmenším časovým rozptylem – jitter od vnitřních synchronizačních 
hodin. Pokud je nutné, může se pro synchronizaci mimo segment sítě také 
využít distribuovaná synchronizace od externích hodin podle standardu 
IEEE 1588. 
 
Původně byl protokol EtherCAT navržen 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 využita a dochází 
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k zbytečným časovým ztrátám, díky časté komunikaci mezi jednotlivými 
uzly s poměrně malým množstvím informace. Tento problém vedl, 
k navržení ulně jiné strategie komunikace pro průmyslová zařízení.  
 
Nová strategie spočívá ve změně MAC (Media Access Control) vrstvy 
než, 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 
každý 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 možná nejkratší časové 
zpoždění na komunikačním uzlu, kterým rámec prochází. Časové 
zpoždění 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] 

6.3. Průmyslový komunikační protokol „Profinet“ 

Profinet je otevřený inovativní standard pro průmyslový Ethernet. 
Profinet lze použít pro řízení většiny oblastí výroby s různými stupni a 
prvky automatizace. Komunikace pomocí Profinetu může procházet celou 
strukturou řízení automatizovaných procesů. To znamená, že pomocí 
Profinetu je možné propojit řízení managementu procesů až po jednotlivé 
senzory v nejnižších oblastech výroby.  
 
Profinet můžeme rozdělit na dva typy použití. Prvním typem je Profinet 
CBA (Component Based Automation), který se využívá pro modulární 
systémy založených na komponentách, kde každé zařízení je chápáno 
jako nezávislá komponenta. Komponentou může být například PLC 
(Programmable Logic Controller), vzdálená IO periferie, senzor nebo 
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čidlo. Tyto jednotlivé části jsou reprezentovány pomocí softwarových 
komponent. Profinet CBA využívá komunikační technologii DCOM 
(Distributed Component Object Model) a je určen pro řízení jednodušších 
komplexních distribuovaných systémů založených 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, využití 

proxy-serveru 
• každé zařízení zapojené do sítě Profinet CBA má svou 

jedinečnou IP adresu  
• používá se standardní komunikační protokol TCP/IP  
• hardware je přístupný pomocí technologie DCOM 

 
Druhým typem je Profinet IO, který se využívá pro řízení časově 
náročných distribuovaných zařízení. Prifinet IO vychází se specifikace 
pro Profinet DP, ale jako komunikační přenosové medium je použit 
průmyslový Ethernet. Profinet IO komunikační zařízení můžeme rozdělit 
na 3 typy (role) a to: 
 

• PROFINET IO Controller – řídicí zařízení (master) 
• PROFINET IO Device – podřízené zařízení (slave) 
• PROFINET IO Supervisor – dohlížecí, diagnostické a 

programovací zařízení 
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7. PROBLEMATIKA KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ V REÁLNÉM 
ČASE 

Komunikace mezi jednotlivými nezávislými zařízeními může probíhat 
pomocí pevného drátového nebo bezdrátového připojení, jak už bylo 
diskutováno v předchozích kapitolách. Nároky na způsob komunikace a 
časovou odezvu komunikujících jednotek můžou 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 zpožděna, 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 jejichž řízení je vyžadována přesná 
časově synchronizovaná komunikace, při jejímž přerušení z různých 
možných 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]  
 
Pro řízení v reálném čase se často používají operační systémy. Operační 
systémy přináší mnoho výhod, ale také nevýhod během procesu 
implementace na daný konkrétní hardware. Obecně však z dlouhodobého 
hlediska životnosti, řešení s operačním systémem, přináší daleko větší 
flexibilitu a stabilitu, než jak je to u koncových cílových binárních 
aplikací, kde sebemenší změny vyžadují poměrně náročnou 
implementaci, nehledě na celkové testování finálního produktu. Výhodou 
operačních systémů pro řízení v reálném čase je to, že nabízejí komfort 
programování, testování a možnosti využití osvědčených mechanismů, 
které splňují bezpečnostní kritéria většinou až do úrovně SIL 3. Poměrně 
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velkou výhodou je přenositelnost kódu a s tím související jen minimální 
zásahy do výsledné aplikace, při změně použité cílové platformy. 
Poměrně složitou částí aplikace je, při použití 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.  
 
V disertační práci byly použity 3 typy RTOS. Operační systém Linux je 
postaven na volné implementaci Unixu a využívá rozhraní založené na 
standardu POSIX „soft real-time“. Dá se říct, že existují tři různé druhy 
přizpůsobení tohoto operačního systému provozním podmínkám 
v reálném čase. Obecně lze Linux rozdělit na dvě části a to operace 
vykonávané na úrovni jádra a pak operace vykonávané v uživatelském 
režimu. [18] Další ze zástupců operačních systémů je VxWorks, jenž je 
určen pro řízení v reálném čase vyvinutý společností Wind River 
Systems. VxWorks využívá Unix rozhraní založené na standardu POSIX 
(Portable Operating System Interface) pro řízení v reálném čase. 
Operační systém VxWorks obsahuje více-úlohové jádro s preemptivní 
správou procesů, které má velmi rychlou odezvou na přerušení. 
Posledním zástupcem operačních systémů v disertační práci je QNX. 
Představuje jeden z nejlépe řešených komerčních operačních systémů 
založených na mikrojádře (micro-kernel) s maximálním modulárním 
přístupem, který usnadňuje softwarovou architekturu návrhu. U tohoto 
operačního systému je kladen důraz na maximální bezpečnost celého 
systému. Každý dílčí softwarový modul - proces běží ve svém 
vyhrazeném paměťovém prostoru a je spravován řídicí jednotkou paměti 
MMU (Memory Management Unit) 
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8. TESTOVÁNÍ A IMPLEMENTACE ALGORITMŮ 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 umožnit jeho jednoduché a rychlé rozšíření 
nebo upravení dle potřeb zákazníka. Pokud tento druh práce provádí jiný 
vývojář, než který tento druh aplikace programoval (ve většině případů 
v praxi to tak bývá), může proces seznámení s kódem a jeho úprava zabrat 
poměrně dlouhý čas. Proto je snaha, během vývoje využít takové nástroje, 
které by tento proces co možná nejvíce urychlily. Jedním z takových 
nástrojů je návrhový jazyk UML (Unified Modeling Language). Jedná se 
o grafický návrhový nástroj, který vizuálně zachycuje myšlenky návrhu, 
přičemž využívá objektově orientovaného programování pro popis 
analýzy a návrhu řešeného problému. Cílem je, z navrženého modelu 
vygenerovat spustitelný kód, který lze testovat na základě různých kritérií 
a omezujících podmínek. [1] 
 
UML programovací jazyk lze rozšířit i do oblasti systémů, které využívají 
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 využit nástroj od firmy IBM Rhapsody 7.4 s použitím 
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 operačního systému nebo aplikace. Částečnou odpověď, 
lze získat pomocí standardu MDA (Model Driven Architecture), jenž je 
definován pomocí skupiny OMG a jde o standard UML.  
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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 umožňuje 
komunikaci s uživatelem pomocí LCD dotykového panelu. Model 
komunikace byl využit pro sběr dat pomocí bezdrátového připojení a 
následné vizualizaci pomocí uživatelského rozhraní na LCD display.  

9.1. Struktura architektury komunikačního systému řízení 

Vestavěný systém umožňuje kromě bezdrátové komunikace, také 
komunikovat po sběrnici CAN a umožnit 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 vložen ve formě PCI karty do běžného 
stolního PC, na kterém běžel 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] Tento modul využívá 
technologii MIMO 2x2, která již 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 5. Přenosová 
„gateway“ se skládá několika částí. Nejnižší 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 nejnižší 
vrstvou jsou realizovány šablony protokolové specifikace a časové 
požadavky komunikace. Nejvyšší vrstva této architektury návrhu je 
realizována pomocí bezdrátového síťového frameworku (Wireless 
Network Framework), který byl vytvořen pomocí Rhapsody RT UML. 
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Součástí tohoto frameworku jsou pak jednotlivé typy komunikačních uzlů 
(Gateway, Router, End-Device). Komunikační systém je naprogramován 
v jazyce C++ [16] a ovladače jednotlivých zařízení v jazyce C. [7] 
 

 
Obr.5 Architektura přenosového mostu mezi pevnou a bezdrátovou komunikační 

sítí realizovanou na PC 
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9.2. 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 nějž 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.6  Komunikační systém elektromobilu Kaipan využívající bezdrátový přenos 
dat v reálném čase 
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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 slouží 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 požadavky na 
bezpečnou komunikaci v rámci přenosové sítě. Disertační práce se také 
soustřeďuje na problematiku přenosu digitálních signálů a s tím 
souvisejícího využití různých typů digitálních modulací. Návrhový vzor 
popisuje různé typy aplikovatelných síťových topologií, které mohou být 
pro bezdrátovou komunikaci využity. Na základě simulačního modelu lze 
stanovit celkové množství 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 možné 
model implementovat v rámci vestavěných řídicích systémů, byl použit 
unifikovaný návrhový jazyk UML, který umožňuje 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 využita upravená verze RT 
UML, která plně pokrývá tyto požadavky. Pomocí RT UML modelu a 
speciálních implementačních nástrojů, je možné generovat výsledný 
aplikační kód, který je použit ve vestavěných systémech.  
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Z obecného hlediska, lze výsledný aplikační kód použít i ve složitých 
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 umožňuje velkou flexibilitu, například v rámci použití na 
různých cílových aplikačních platformách a architekturách. Velká výhoda 
takového přístupu je snadná údržba cílového kódu, který má blokovou a 
objektovou strukturu.  
 
V disertační práci jsou demonstrovány metody návrhu bezdrátové sítě na 
aplikaci z oblasti automobilového průmyslu, která využívá 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  

– metody optimalizace návrhu rozdělení bezdrátových 
komunikačních sítí  

– návrhy komunikačních síťových topologií určených pro využití 
v průmyslových aplikacích 

– využití 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 
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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 použití bezdrátových průmyslových síťových 
topologií, které dosud nebyly nasazovány v aplikacích, 
využívajících řízení v reálném čase 

– propojení bezdrátové komunikace s pevným připojením v rámci 
průmyslové sítě 

– vytvoření komunikačního modelu využívajícího průmyslové 
protokoly 

– přenesení komunikačního modelu do abstraktního prostředí 
jazyka UML 

– návrh a realizace komunikačního modelu na vestavěných 
řídicích systémech 
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