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ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro monitorování 

bezdrátové sítě ZigBee. V teoretické části nás seznámí se standardem a provede 

bližší rozbor. Pro porovnání parametrů jsou uvedeny základní parametry podobných 

standardů. V další části popisuje postup při návrhu hardware pro modulární systém - 

základní desku a skenovací moduly. Jsou zde také diskutovány nutné parametry 

použitých součástek a vzniklé problémy při jejich nedodržení. Poslední část 

diplomové práce pojednává o software pro počítač, jeho popise a ukazuje praktické 

použití na zvoleném příkladě. 
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ABSTRACT  

 

This master´s thesis deal with designing of the system for ZigBee wireless 

network monitoring. In the first part, is reader introduced to this wireless standard. 

Acquired informations are possible to compare with the simillar wireless standards. 

Next part of this document describes procedure of designing harward part of modular 

system - motherboard and scanning module. In this place is so discussion about 

component parameters, which are very needed to keep. One part of this discussion is 

about the problems with wrong component parameters. The last part of this master´s 

thesis is about software part of this project and so shows designed system in work. 
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1. ÚVOD 

Bezdrátová zařízení jsou v dnešní době nejvíce se rozvíjející komunikační 

technologií, která proniká do každodenního života. Dříve používané kabelové spoje, 

jsou již dnes výrazně méně využívány a pokud to daná aplikace dovoluje, 

nahrazovány bezdrátovým přenosem dat. Zvyšujícími se požadavky na množství 

zařízení, různé aplikace, výdrž v bateriovém provozu a další ukazují, že dosud 

používané přenosové protokoly ne zcela vyhovují svými parametry. Proto vznikají 

nové varianty a modifikace, zaměřené na použití v přesně vyhraněných oblastech. 

Jako příklad si uveďte v přenos dat standardu bezdrátového USB, přenos obrazových 

dat mezi tunerem a televizí nebo pro ovládání v průmyslu standard IEEE 802.15.4 – 

ZigBee.  

Při návrhu nových zařízení je pro jejich úspěšnou realizaci potřeba nejen 

dostupnost vhodných součástek na trhu, ale také nástroje, kterým by bylo možné, 

nejen v případě výskytu chyby, zapojení odladit. Dalším, nepříjemným faktem, u 

bezdrátového provozu je vytíženost komunikačního pásma, který je pak nejvíce 

zřetelný v bezlicencových pásmech. 

Tato diplomová práce se bude zabývat návrhem koncepce monitoru 

bezdrátové sítě ZigBee/IEEE 802.15.4.  

Práce na projektu probíhala ve třech etapách, kdy se v první části zabývala 

především teoretickou stránkou. V druhé byl navrhnut a oživen hardware a poslední 

etapa vývoje byla zaměřena na programové vybavení. Tomuto postupu je uspořádán 

následující dokument, ve kterém je nejprve provedeno zařazení tohoto standardu 

(kapitola 2) a na podrobnějším popisu vlastností si čtenář o něm může vytvořit bližší 

představu. V kapitole 3 jsou nejprve stanoveny požadavky na výsledný monitor a 

následuje popis zapojení jednotlivých částí. Kapitola 4 se zabývá softwarem projektu 

a na zvoleném příkladě ukazuje funkčnost monitoru sítě. V závěru jsou pak shrnuta 

úskalí při vývoji, zhodnoceno splnění zadání a popsány další možné směry pro 

vylepšení. 
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2. BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 

V této kapitole se budeme zabývat popisem bezdrátových standardů, které 

pracují ve stejném frekvenčním pásmu jako navrhované ZigBee zařízení a blíže si 

popíšeme jejich vlastnosti. 

 

Definici standardů nižších vrstev OSI modelu nejen pro bezdrátová zařízení 

zajišťuje již od roku 1963 (první členové již od 1940) nezisková organizace IEEE, 

která v dnešní době sdružuje již více než 150 000 členů. V normách IEEE jsou 

definovány nižší vrstvy ISO/OSI modelu, definice vyšších je v režii konkrétního 

výrobce. Hlavním úkolem je tedy zajistit kompatibilitu pro přenos dat mezi HW 

různých výrobců a zpracování přenesených dat již závisí na konkrétní programové 

implementaci. 

 

 

Obrázek 1.: vrstvy ISO/OSI modelu, definované IEEE 802.15.4 

 

Nejvýše nadřazenou skupinou pro ZigBee je skupina 802 (od roku 2004 

v revizi 802b), která sdružuje definice pro komunikace po sítích jako takových – 

LAN, MAN – a po všech používaných typech spojení – kabelové, bezdrátové 

rádiové a bezdrátové optické. Jelikož bude navrhované zařízení pracovat 
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v komunikačním pásmu 2,4GHz, tak se blíže budeme věnovat popisu standardů 

v tomto pásmu: 

 

• IEEE 802.11 – Wireless LAN & Mesh 

• Wi-Fi 

• IEEE 802.15 – Wireless PAN – WPAN 

• Bluetooth, UWB, Z-Wave, ZigBee  

• IEEE 802.16 - Broadband Wireless Access  

• WiMAX 

 

Rozdíl mezi výše zmíněnými typy bezdrátových sítí je hlavně v jejich 

přenosových rychlostech, požadavcích na napájení, dosahu signálu a ceně 

výsledného zařízení. Na obrázku 2 jsou sítě zobrazeny v závislosti na jejich dosahu a 

rychlosti.  

 

 

Obrázek 2.: rozdělení bezdrátových rádiových sítí 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 14 

2.1 IEEE 802.11 – WI-FI 

Wi-fi síť patří do bezlicencové oblasti bezdrátových sítí, není tedy nutné na 

provoz zařízení žádat a kupovat povolení od nadřízeného úřadu. Toto bezlicencové 

pásmo (v ČR 900MHz - 2,4 GHz – 5GHz) můžeme také v literatuře najít pod 

zkratkou ISM - Industrial Scientific and Medical. Za vnikem, roku 1991, stojí 

Nizozemská společnost NCR Corporation/AT&T (později  Lucent &   Agere 

Systems). Dalším rozvojem v oblasti bezdrátových sítí vznikaly různé varianty a 

firemní standardy tohoto protokolu a komunikující zařízení se stala mezi sebou 

nekompatibilní. Proto v roce 1999 vznikla nezisková společnost Wi-Fi Alliance, jejíž 

snahou je celosvětově vytvořit jednotný standart. 

Běžná WiFi síť se může vyskytovat ve dvou strukturách: 

 

1. Ad-Hoc, kdy mezi sebou komunikují dva klienti a ti jsou si mezi sebou 

rovnocenní 

2. Infrastrukturně uspořádaná síť, kdy je přítomen jeden (či více) tzv. 

přístupových bodů (Acces Point) ke kterým se připojuje jeden (či více) 

klientů. 

 

Společným rysem v obou případech je potom řetězec 32 ASCII znaků tzv. 

SSID identifikátor (Service Set Identifier), který od sebe jednoznačně rozlišuje 

jednotlivé sítě. Tento identifikátor je každých 100ms doručen všem klientům 

v dosahu sítě pomocí Beacon packetu. Aby bylo zaručeno, že zprávu dostanou 

všechna zařízení v dosahu, je pro přenos použita rychlost 1 Mbps, což je nejnižší 

rychlost, jakou může AP komunikovat. V případě žádosti o připojení pak zařízení, na 

základě znalosti daného identifikátoru, vyšle AP žádost a ten pak podle uživatelem 

nastavených pravidel žádost přijme nebo zamítne. Data jsou vysílána všesměrově a 

proti odposlechu může být přenosový kanál šifrován.  

 

Celé komunikační pásmo (2,4000 – 2,4835 GHz) je rozděleno na třináct 

kanálů (platí pro Evropu) s rozestupy center 22 MHz. Pouze pásma 1,5,9 a 13 se 

nepřekrývají (platí pro Evropu) – viz. obrázek 3.  
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Obrázek 3.: WiFi: rozdělení pásma 2,4 GHz na jednotlivé kanály 

 

2.2 IEEE 802.15 

Pro názornější představu o zařazení ZigBee zařízení si nyní podrobněji 

popišme standard IEEE 802.15. V němž jsou definována zařízení bezdrátové osobní 

sítě (Wireless Personal Area Network, zkratka WPAN) která jsou nenáročná na 

napájení a vzhledem k dosahu sítě se jedná o zařízení s malým dosahem a vynikají 

nízkými pořizovacími náklady. Tato velká skupina je rozdělena na několik menších 

podskupin: 

 

• 802.15.1 – zatím ještě nejrozšířenější skupina známá jako Bluetooth, verze 

1.1 a 1.2 s rychlostí do 790kb/s v pásmu 2.4GHz 

• 802.15.2 se zabývá společnou funkcí všech bezdrátových zařízeních 

v normě IEEE 802 

• 802.15.3 skupina vysokorychlostních zařízení (HighRate) 

• 802.15.3a - WiMedia do rychlosti 55 Mb/s v pásmu 2.4 GHz 

• 802.15.3b – UWB do rychlosti 480 Mb/s v pásmu od 3.1 do 10.5 GHz  

• 802.15.4 – skupina nízkorychlostních (LowRate) zařízení - ZigBee 

• 802.15.5 – zařízení, která jsou schopna provozu v síti mesh (viz. dále) 

• 802.15.6 – skupina zařízení v uspořádání BAN 
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2.2.1 Bluetooth 

Bluetooth v dnešní době nalezneme téměř ve všech mobilních telefonech, 

počítačových perifériích, GPS modulech a dalších. Byl certifikován v roce 1999 (v. 

1.0) a nyní je spravován sdružení Bluetooth Special Interest Group, které má dnes již 

více než 10000 členů. Byl navržen jako bezdrátová náhrada komunikace po sériové 

lince RS232 pro mobilní zařízení. V komunikačním pásmu 2,4 GHz definuje 79 

komunikačních kanálů s šířkou 1MHz. Ke zvýšení odolnosti proti rušení je použita 

metoda frequency-hoping, kdy je vysílací/příjmací kanál během 1s přeladěn 

1600krát. Přelaďovací vzorec určuje master sítě a všechna k němu připojená zařízení 

se jím řídí. Tato metoda slouží zároveň k synchronizaci jednotlivých zařízení. Pro 

komunikaci jsou definovány čtyři kanály. Dva jsou využity pro přímou komunikaci 

mezi připojenými zařízeními. Další slouží pro vyhledání nových zařízení (inquiry 

channel) kdy jsou vysílány vyhledávací žádosti a nová zařízení na ně odpoví a doručí 

masterovi informace se jménem, třídou funkčnosti, seznamem funkcí a dalšími 

technickými informacemi jako jsou výrobce nebo typ podporované verze protokolu.  

V posledním kanále probíhá synchronizace frekvence a přístupových kódů. 

Na základě výkonu vysílače (dosahu signálu) jsou zařízení rozdělena do 

skupin (na základě vzdálenosti vysílače a příjmače mohou svůj výkon snížit či zvýšit 

na maximální hranici třídy v níž je provozováno): 

 

• Class 1 – vysílač do 100mW s dosahem ~100m 

• Class 2 – vysílač do 2,5mW s dosahem ~10m 

• Class 3 – vysílač do 1mW s dosahem ~1m 

 

Komunikační rychlost je standardem v 1.2 stanovena na 1 Mb/s a ve verzi 2.0 

potom 3Mb/s. Nejnovější varianta, která byla zveřejněna pod názvem Bluetooth Core 

Specification v3.0 High Speed, stanovuje maximální rychlost 24 Mb/s. Další 

novinkou je možnost projení s Wi-Fi sítí. 

 

Síťové uspořádání dovoluje využít spojení jeden-s-jedním nebo jeden-s-

mnoha. Nejmenší síťovou jednotkou je tzv. piconet, ve kterém může být přítomno 
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maximálně 7 aktivních slave zařízení (adresa aktivního zařízení je definovaná jako 

tříbitová), až 255 spících či neaktivních zařízení (adresa je definována jako 

osmibitová ) a jeden master. Propojením více takových sítí vzniká seskupení 

s názvem scratternet. To je umožněno tím, že může master jedné sítě být zároveň 

jako slave v další síti.  

Na obrázku 4 je zobrazen obecný tvar packetu, který se skládá z přístupového 

kódu, hlavičky a v případě EDR režimu synchronizační části. Následuje hlavička pro 

data, data a kontrola správnosti CRC. 

 

 

Obrázek 4.: obecný tvar Bluetooth packetu 

 

2.2.2 UWB 

Hlavní doménou UWB sítí jsou aplikace zaměřené na vysokou rychlost 

přenášených dat. Svoje uplatnění tak nachází např. jako náhrada kabeláže počítače 

v komunikaci se svými periferiemi, při detekci osob přes zeď nebo jako radar, nejen 

v automobilovém průmyslu. Při vzdálenosti do 10m je možné provozovat až šest 

zařízení při rychlosti přenosu dat do 50Mb/s.  Principielně pracuje UWB ve velmi 

širokém pásmu a v jednom okamžiku je přenášeno velké množství pulzů. Tím je 

malá i jejich energie a proto je není v mnoha případech možné rozpoznat od šumu na 

pozadí a odposlouchávat. 

 

2.2.3 Z-Wave 

Je protokol, který vyvinula firma Zensys. Od roku 2005 je spravovaný Z-

Wave Alliancí s téměř 160členy. Hlavní směr uplatnění nachází v aplikacích 

s bateriovým provozem tj. v domácí automatizaci a zabezpečovacích systémech, kde 

je vyhovující maximální rychlost komunikace 40 Kb/s a dosah sítě v přímé 
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viditelnosti do 100m (30m uvnitř budovy). Uspořádání sítě je možné pouze jako 

mesh a jednotlivá zařízení není možné uspávat, protože fungují jako opakovače.  

 

2.2.4 ZigBee 

Ze zde uvedených standardů je ZigBee nejmladší – jeho specifikace byla 

představena teprve v roce 2004. Jeho zavedení si od počátku nekladlo nároky 

konkurovat již zavedeným komunikací ale naopak jeho hlavní podstatou bylo 

umožnit nasazení především levné komunikace, s velkou výdrží při bateriovém 

provozu a volně dostupném zdrojovém kódu. Tyto vlastnosti jsou sice vykoupeny 

nižší komunikační rychlostí, která však v mnoha oblastech zcela dostačuje. Jako 

typického zástupce reálné nasazení v praxi můžeme jmenovat např. použití v řešení 

tzv. chytrého domu – smart house, kde je ho použito jako náhrada všech dosud 

užívaných druhů komunikací. Najdeme ho tedy v systému pro sběr dat ze snímačů 

(teploty, tlaku … ), ovládání klimatizace, světel, televize, audio sestav a dalších. 

Dalším velkým pozitivem je odolnost vůči rušení, což tento standard dále předurčuje 

k průmyslovému použití, kde je, pokud potřebujeme na větší vzdálenost přenášet 

malé objemy dat, nevýhodné (drahé a složité) používat např. WiFi spojení. Oblastí, 

ve které by mohlo dojít ke hromadnému nasazení, může být v budoucnosti sběr dat 

ze senzorů v lékařských přístrojích pro monitorování pacientů, kde by mohl nahradit 

doposud používané kabelové spoje a zvýšit nejen větší komfort pacientů ale zároveň 

umožnit prakticky neustálý dohled v rámci pohybu v daném objektu.  

Jmenované a výše popsané obecné vlastnosti shrnuje tabulka 1., kde jsou pro 

srovnání uvedeni i dva podobné standardy WiFi a Bluetooth.  
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Tabulka 1.: porovnání vlastností ZigBee, Bluetooth a Wi-Fi 

Obchodní jméno Wi-Fi TM Bluetooth TM ZigBee TM 

Použití 
velký objem dat, 

video 
náhrada za kabel řízení a monitorování 

Velikost kódu > 1MB > 250 KB 4 – 32 KB 

Životnost baterií (dny) 0.5 - 5 1 – 7 100 – 1000 i více 

Max. velikost sítě (počet uzlů/síť) 32 7 264 

Přenosová rychlost (kb/s) 11 000 720 20 – 250 

Max. dosah (m) 100 10 100 

výhody rychlost jednoduchost, cena výkon/cena, spolehlivost 

 

 

Nyní si blíže popíšeme vlastnosti ZigBee. Jako každý komunikační standard i 

tento lze popsat pomocí ISO/OSI modelu, který je uveden na obrázku 5. Nejnižší dvě 

vrstvy (fyzická a spojovací) jsou definovány ve specifikaci IEEE 802.15.4 a ZigBee 

k nim přidává síťovou a aplikační. Řešení finální aplikace je pak na samotném 

zákazníkovi, který si jej definuje v aplikační vrstvě modelu.  
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Obrázek 5.: ZigBee ISO/OSI model 

2.2.4.1 Fyzická vrstva - PHY  

Hlavní funkce jsou zahájení, udržování a ukončení fyzického připojení do sítě 

a příjem/vysílání dat. Dále indikuje kvalitu spojení přijatých packetů a vybírá kanál 

pro připojení. Pomocí funkce „řízení vysílacího výkonu“ je možné řídit výkon 

vysílače v závislosti na vzdálenosti vysílače a přijímače. Z technických parametrů 

určuje veškeré elektrické a fyzikální vlastnosti spoje. Pro přenos dat je vysílaný 

signál modulován metodou DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum. V beacon 

módu je k samotnému kanálu přistupováno pomocí CSMA/CA algoritmu. Takto jsou 

zcela vyloučeny kolize během přenosu, protože před  zahájením komunikace vysílací 

stanicí nejprve poslouchá, zda-li na daném kanále volno a před samotným vysíláním 

vyšle tzv. „jam signál“ který informuje ostatní účastníky sítě o tom že bude vysílat. 

Výhodou beacon módu je též možnost snížení spotřeby koncových zařízení, protože 

příjem/vysílá dat je uskutečňován pouze po příchodu beacon rámce, který vysílá 

koordinátor – přesněji je popsán dále.  
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Pro bezdrátovou komunikaci ZigBee zařízení je definováno 27 kanálů na 

různých frekvencích v závislosti na místě použití (Evropa, USA, globálně). 

Rozdělení na frekvenční pásma a rychlost přenosu dat je následující: 

 

• Pro Evropu je využito pásmo 868 MHz s jedním kanálem, označeným 

jako 0, při rychlosti 20kbps. 

• Pro Spojené státy americké je využito pásmo 915 MHz s deseti kanály, 

označenými jako 1 – 10. Kanály jsou odstupňovány po 2Mhz, při 

rychlosti 40kbps. 

• Celosvětově je využito pásmo 2.4 GHz se šestnácti kanály, označenými 

jako 11 – 26, které jsou odstupňovány po 5 MHz. Maximální rychlost 

komunikace je 250kbps. 

 

 

Obrázek 6.: ZigBee: rozdělení pásma 2,4 GHz na jednotlivé kanály 

 

Výměna mezi jednotlivými zařízeními v síti probíhá pomocí packetů, jejich 

strukturu je možné vidět na obrázku 7. Tento packet obsahuje tzv. rámce, pomocí 

kterých probíhá např. datová komunikace – viz. dále. Úvodní část packetu, o délce 

32bitů, slouží k synchonizaci jednotlivých zařízení. Dále je pomocí 8bitů definován 

začátek rámce a  následuje 16bitová hodnota délky rámce (PHY hlavička). 

Následujících 1016bitů z packetu je datových. 
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Obrázek 7.: packet PHY vrstvy 

2.2.4.2 Linková vrstva - MAC  

zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými zařízeními pomocí rámců, spravuje 

připojování nových zařízení do sítě a přiděluje jim adresy, zabezpečuje jednotlivé 

rámce, směruje je k příjemci a udržuje ustavená spojení v síti. Zabezpečuje přenos 

MAC příkazů, datových, beacon a potvrzovacích rámců, které slouží buď k přenosu 

dat nebo ke konfiguraci a správě sítě. Vyhledává nové sítě, uchovává informace (o 

síti a o nejbližších sousedech). Je odpovědná za start nové sítě a specifikuje topologii 

sítě, která je dále popsána v kapitole 2.2.4.2.6.  

 

2.2.4.2.1 Obecný tvar rámce 

Délka jednotlivých rámců je 127bajtů, ale při vysílání nemusí být využita 

jejich celá délka, např. ACK rámec má jen 40bitů (5 bajtů). Na obrázku 8 můžeme 

potom vidět uspořádání jednotlivých částí. Řídící rámec obsahuje data nutná 

k identifikaci typu vyslané zprávy (TYP), udává zda je na informace aplikován 

zabezpečovací algoritmus. Dále je zde informace o tom, zda má být zpětně potvrzeno 

přijetí a jaká je použita adresace v síti (zkrácená/normální) a délka adres zdroje a 

cíle. Pole pořadí rámce obsahuje identifikační údaj o vyslaném rámci – hodnota 

inkrementálního počítadla, která je po vyslání zvýšena o jedničku. Význam dalších 

polí bude vysvětlen v popisu jednotlivých typů rámců. 
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Obrázek 8.: obecný tvar rámce 

2.2.4.2.2 Datový rámec 

slouží pro přenos „užitečných dat“, například naměřených dat ze snímače. 

Pole řídící rámec je blíže specifikováno předcházejícím obrázkem. Vysílač i přijímač 

jsou identifikovány vlastním PAN popisovačem, který je povinný uvádět. Dále může 

být uvedena MAC adresa v délce 0, 2 nebo 8 bajtů. Adresovací mód je dán řídícím 

rámcem. Maximální velikost dat přenášených v jednom rámci je 104B a delší 

informace jsou pak rozděleny do více zpráv. 

 

 

Obrázek 9.: datový rámec 

2.2.4.2.3 Beacon rámec 

slouží především k synchronizaci jednotlivých zařízení v síti. Pokud jsou 

daná zařízení nakonfigurováno v režimu beacon enable, slouží k uspávání a 

probouzení jednotlivých zařízení. Je vysílán koordinátorem sítě v přesně daných 

časových okamžicích které mohou mít odstup mezi 15ms a 251s. Slouží nejen 

k synchronizaci jednotlivých zařízení, ale v době mezi dvěma příchody můžeme 
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uspat koncové zařízení. Takto je možné dosáhnout velice malé spotřeby a při 

bateriovém provozu životnost v řádech několika let.  

 

 

Obrázek 10.: beacon rámec 

2.2.4.2.4 ACK rámec 

signalizuje vysílači, že příjmací zařízení přijalo předchozí packet bez chyb. 

 

 

Obrázek 11.: ack rámec 

 

2.2.4.2.5 MAC příkaz 

slouží ke správě sítě. Samotný příkaz je popsán svým ID a případnými 

atributy následovanými za identifikátorem. Jednotlivé typy příkazů a jejich význam 

je uveden v tabulce 2. 

 

 

Obrázek 12.: rámec MAC příkazu 
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Tabulka 2.: typy MAC příkazů 

Typ příkazu význam 

Association request 
Žádost nové zařízení o přiřazení do 

sítě 

Association response Odpověď koordinátora sítě na request 

Disassociation notify 

Oznámení koordinátora danému 

zařízení, nebo opačně o odpojení ze 

sítě 

Data request Žádost o zaslání dat 

PAN ID Conflict notify 
Zpráva o kolizi identifikátoru 

zařízení 

Orphan Notify 
Zpráva o ztrátě kontaktu s PAN 

koordinátorem 

Beacon request 

Žádost o zaslání informací o síti a 

umožnit tak komunikovat s 

koordinátorem 

Coordinator realign 

Zasílá zařízení, které ztratilo kontakt 

s koordinátorem, novou adresu ( v 

krátkém tvaru) 

GTS Request 

Žádost o přidělení/odstranění GTS 

slotu – času vyhrazenému ke 

komunikaci po příchodu beaconu 

 

2.2.4.2.6 Topologie sítě 

Základními prvky sítě, rozdělené podle jejich funkčnosti, jsou: 

 

•  plně funkční zařízení, které může pracovat v jakékoliv síti jako 

koordinátor sítě a komunikovat s ostatními prvky v síti. 
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•  zařízení s redukovanou funkčností je omezeno na použití v síti typu 

hvězda. Nemůže pracovat jako koordinátor sítě a komunikace je omezena 

na spojení s koordinátorem sítě.  

 

Podle standardu IEEE 802.15.4. je potřeba pro správnou funkci sítě jedno 

zařízení typu koordinátor, které definuje typ a novou síť spustí. 

 Koncová zařízení předávají požadovaná data, např. z čidel koordinátorovi.  

mohou mít svoje funkce omezené a to proto, aby mohly být minimalizovány náklady 

na jejich výrobu.  

V síti se může vyskytovat ještě jeden typ tzv. router nebo též směrovač jehož 

prostřednictvím komunikují koncová zařízení s koordninátorem. Ten může také sám 

vytvořit lokální síť, kterou připojí k již spuštěné síti. Grafické znázornění 

jednotlivých typů zařízení v síti je na obrázku 13. 

 

 

Obrázek 13.: příklady možných topologií sítě ZigBee 
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Topologii připojení jednotlivých zařízení je možné realizovat jako sítě typu 

hvězda, strom nebo síť (mesh). U sítě typu hvězda řídí jeden prvek – koordinátor sítě 

– veškerou komunikaci a obsluhu. Všechna zařízení komunikují přímo 

s koordinátorem. Při konfiguraci strom koordinátor spustí síť a komunikace 

s koncovým zařízením probíhá pomocí směrovačů. Toto zapojení umožní zvětšit 

vzdálenost mezi centrálním a koncovým zařízením. V (mesh) síti je možné vytvořit 

redundantní spojení mezi jednotlivými prvky. Tímto způsobem je potom možná 

komunikace dvou zařízení i při částečném, místním rušení, viz. obrázek 14. Data si 

„najdou“ cestu k požadovanému cíli.   

Dále norma definuje 64bitové adresování. Proto je teoreticky možné na 

najednou provozovat až 264 zařízení. Možnost jak redukovat velikost přenášených 

paketů a zároveň platně adresovat je využít zkrácené, 16bitové adresování. Každé 

zařízení musí mít ZigBee aliancí přiřazenou svoji jedinečnou MAC adresu. 

 

 

 

Obrázek 14.: překážka v komunikaci dvou ZigBee zařízení 
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2.2.5 Aplikační vrstva - APL 

je složena z pomocné aplikační vrstvy APS která poskytuje rozhraní mezi 

síťovou a aplikační vrstvou. Komunikace probíhá pomocí ZDO (ZigBee Device 

Object)  a výrobcem definovaných objektů. ZDO definují roli zařízení v síti (zda se 

jedná o koordinátora, směrovač nebo koncové zařízení) a zřizují zabezpečené spojení 

mezi zařízeními v síti. Dalšími funkcemi aplikační vrstvy jsou: 

•  proces vyhledávání nových zařízení v síti pomocí žádosti na IEEE nebo 

NWK adresu (discovery), 

• spojování více zařízení se stejnými funkcemi (binding). 

 

2.2.6 WiMAX 

je definován normou IEEE 802.16 a spravován neziskovou organizací 

WiMAX Forum. Poprvé byl publikován v roce 2002 a od té doby několikrát upraven. 

Umožňuje komunikaci v pásmu 2-11 GHz na vzdálenost až 50 km v přímé 

viditelnosti a do 10 km v zástavbě. Jeho hlavní předností je rychlost komunikace až 

do 75 Mb/s což tento standard předurčuje i pro přenos videa a hlasu ve vysoké 

kvalitě v reálném čase.  
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3. NÁVRH ZIGBEE ZAŘÍZENÍ 

V následující kapitole budou nejprve stanoveny a popsány vlastnosti 

výsledného zařízení,  popsán výběr jednotlivých komponent a postup při oživování.  

 

3.1 VLASTNOSTI NAVRHOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

Výsledkem diplomové práce bude zařízení, které bude monitorovat provoz 

v bezdrátové síti standardu ZigBee/IEEE 802.15.4. Ve spolupráci s nadřazeným 

systémem (PC) bude možné obsah zachycených packetů dále analyzovat. 

Z předchozích požadavků vyplývají potřebné parametry zařízení, tj.: modulární 

monitor – základní deska na kterou bude možné připojit až 16 modulů pro jednotlivé 

kanály. Každý tento modul bude řízen samostatným MCU, který bude získaná data 

posílat do PC. Schéma funkce je zobrazeno na obrázku 15. 

 

 

Obrázek 15.: princip funkce navrhovaného zařízení 

3.2 HW KOMPONENTY PRO MODUL NA JEDEN KANÁL 

S ohledem na velké množství jednotlivých modulů, které budou umístěny na 

jedné základní desce, bylo nutné navrhnout DPS s ohledem na co nejmenší rozměry, 

které jsou v konečném návrhu 60 x 25mm (bez připojovacích konektorů). 
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3.2.1 Rádiový čip 

Pro příjem rádiového signálu je v současné době možné zakoupit velké 

množství čipů různých výrobců. Mezi hlavními můžeme jmenovat například 

Freescale, Microchip, Texas Instrument a další. Tyto čipy se liší svojí velikostí, 

množstvím externích součástek pro jejich funkčnost atd. Nemálo podstatná je také 

dostupnost aplikačních schémat, referenčních designů a vývojového software. Z 

těchto parametrů padla volba na HW od firmy Freescale z produktové řady 

MC1321x. Konkrétně byl zvolen SIP (system in package) MC13213:  

• 60kB flash a 4kB paměti RAM  

• MCU a transciever v jednom pouzdře 

• komunikace s modemem po SPI 

• komunikační pásmo 2,4GHz 

• pracovní napětí v rozsahu 2 ÷ 3,4V 

• rozsah teplot -40oC ÷ +85oC 

• jako zdroj hodinového signálu je možné použít 16MHz krystal nebo 

externí zdroj signálu 

• pouzdro LGA-71 o velikosti 9 x 9 x 1 mm 

 

 

 

 

Obrázek 16.: Freescale MC13213R2, měřítko 4:1 
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Obrázek 17.: blokové schéma Freescale MC13213 [15] 

 

 

Obrázek 18.: blokové schéma modemu [15] 
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Obrázek 19.: blokové schéma HCS08 [15] 

 

3.2.2 Zdroj hodinového signálu 

Jako zdroj hodinového signálu je možné použít krystalu umístěného přímo na 

desce plošného spoje nebo externí signál. Výběr na navržené DPS je možný pomocí 

pájecích plošek.  
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Při volbě konkrétného typu krystalu je nutné vycházet z doporučení výrobce 

(viz.[14]) a dodržet tak několik základních parametrů jak ukazuje tabulka 3. Mezi 

vhodné můžeme zařadit : 

• NDK typ NX3225SA 

• Toycom typ TSX3225-16M-26360 

• AVX typ CX3225SB 

• KDS typ DSX321G 

Při objednávání součástek pro osazení  a oživení modulu nebylo u společnosti 

Farnell možné kusově objednat žádný z uvedených krystalů, proto byl pro DPS v.1 

zvolen podobný typ – AVX CX5032SB. Ten se od doporučených parametrů liší jen 

nepatrně v dovoleném zatížení, které v hodnotě překračuje o 1 pF, tj. 10pF. 

V průběhu testování se tento typ krystalu ale ukázal jako zcela nevhodný, protože i 

drobná odchylka od doporučených parametrů způsobila nefunkčnost MCU při 

taktovací frekvenci vyšší než 8MHz (ke správné činnosti modemu je třeba právě 

16MHz). Frekvence krystalu nebyla stabilní a modem nebyl schopen pracovat, 

protože vyžaduje stabilní frekvenci taktů.  

Tabulka 3.: doporučené parametry krystalu pro MCU 

Parametr Hodnota 

frekvence 16.000000 MHz 

frekvenční stabilita 10 ppm 

teplotní stabilita 15 ppm 

stárnutí 2 ppm 

ESR 40 - 50 

dovolené zatížení 5 – 9 pF 

kapacita vůči zemi < 2 pF 

 

3.2.3 Anténa pro příjem/vysílání 

Pro zařízení typu ZigBee můžeme použít několik možných typů antén. 

Prvním možností je k navrhovanému zařízení externí anténu přes SMA konektor. 

Tato anténa bude mít oproti dále uvedeným typům větší rozměrové konstrukční 
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nároky, tj. konektor pro její připojení a anténku vně zařízení. Další možností je 

použití čipové antény, kterou je možno umístit přímo na desku plošného spoje. 

Společnou nevýhodou obou popsaných typů antén je cena, která není při následné 

výrobě zařízení zanedbatelná. Pokud se snažíme minimalizovat náklady a přitom mít 

anténu s dobrými vlastnostmi, jeví se jako ideální použít poslední typ antény - 

leptané na plošném spoji. Po konzultaci s vedoucím práce byl zvolen právě tento typ 

antény. Podle [16] je možné vybrat ze dvou druhů a to F-anténu a dipólovou anténu. 

Dále budou popsány jejich vlastnosti. 

 

3.2.3.1 Dipólová anténa 

Rozměry antény je možné vidět na obrázku 20 a směrovou charakteristiku na 

obrázku 21. Vzhledem k rozměrům bude vhodné použít anténu v aplikacích, které 

nekladou velké požadavky na velikost DPS. 

 

 

Obrázek 20.: rozměry dipólové antény, zdroj [16] 
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Obrázek 21.: směrová charakteristika dipólové antény, zdroj [16] 

3.2.3.2  F-Anténa 

Anténa vyniká svými malými rozměry (obrázek 22) a velice dobrou 

směrovou charakteristikou (obrázek 23). Jedním požadavkem na rozměr výsledné 

DPS je její velikost a s ohledem na tento fakt, byla zvolena tato varianta antény. Na 

rozdíl od dipólové antény je ale nutné použít balun, který konvertuje diferenciální 

vstup/výstup z modemu na výstup s jedním koncem na straně antény.  

 

 

Obrázek 22.: rozměry F-antény 
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červená – vertikální polarizace, modrá – horizontální polarizace 

Obrázek 23.: směrová charakteristika F antény, zdroj [16] 

 

3.2.4 Další části modulu 

jsou konektory pro připojení k základní desce a konektor k programování 

MCU pomocí USB P&E micro Multilink Interface. Na prvním jsou vyvedeny 

napájecí piny, dva piny pro externí přerušení KBD, vstup pro externí hodinový signál 

a dva piny pro komunikaci po sériové lince RS232. Účelem KBD je především 

zjednodušit ovládání modulů, tedy například zadávat povely k zahájení skenování 

sítě, k přenosu dat, případně budit z uspaného stavu bez nutnosti použít komunikační 

rozhraní. 

Interakce s okolím je též možná pomocí dvou led diod, jejichž fukci lze 

libovolně programovat. Třetí led slouží k indikaci přítomnosti napájecího napětí.  

Rozložení součástek na DPS a osazenou DPS zobrazuje obrázek 25  a 

obrázek 24. 
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3.3 SCHÉMA ZAPOJENÍ MODULU 

Modul je zapojen podle doporučení výrobce [14], schéma je na obrázku 24.  

 

 

Obrázek 24.: schéma zapojení modulu 
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Základ zapojení tvoří rádiový čip Freescale MC13213, kdy je v jednom 

pouzdře obsažen modem pro vysílá/příjem a zároveň i 8-bitový procesor HCS08. 

Napájecí část obvodu vyžaduje pouze několik externích filtrovacích kondenzátorů. 

Napájení z baterií není uvažováno a proto jsou piny VDD i VDDBAT připojeny 

přímo na kladné napájení. Samotná stabilizace napájecího napětí na 3,3V a jeho další 

filtrování bude zajištěno na základní desce. Signalizace přítomnosti napětí je 

indikována led diodou POWER_LED.  

Krystal, zajišťující zdroj hodinového signálu pro modem je připojen XTAL1, 

XTAL2 a výstupního pinu CLKO může být, jako v tomto případě, dále využit. 

Zapojení obsahuje možnost zvolit jiný zdroj hodin pro samotný MCU pomocí 

pájecích plošek CLK_SWITCH. 

Jelikož bude zařízení pouze přijímat data, byla dále implementována pouze 

jedna anténa. V případě, že by bylo potřeba vysílat data, rádiový čip obsahuje vnitřní 

přepínač a stejný port (anténu) je pak možné použít i pro vysílání.  

Protože nejsou led diod RXLED1 a TXLED1 hardwarově spojené přímo se 

sériovou linkou, je možné nejen signalizovat činnosti sériové linky, ale také další 

zvolené stavy. 

Aby bylo možné do mikroprocesoru nahrát uživatelský program a k jeho 

ladění jsou v zapojení využity odpovídající piny obvodu. 

 

 

Obrázek 25.: P&E USB Multilink Interface 
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3.4 DPS MODULU 

Navržená DPS je vyhotovena s ohledem na co nejmenší velikost, proto také 

padla volba na osazení součástkami v smd provedení. Taktéž samotné srdce, MCU, 

byl dodán v moderní patici LGA-71 o velikosti 9x9 mm. Velikost čipu je opravdu 

miniaturní a s tím také vznikají další požadavky na samotné osazení. Vzhledem k 

tomu, že je potřeba zapájet zemnící piny, které nejsou umístěny standardně po okraji, 

ale zde jsou umístěny ze spodní strany, není možné čip pájet ručně pomocí 

mikropájky (viz. obrázek 16) . Po konzultaci s p. Ing. Jiřím Starým, Ph.D. z ústavu 

elektrotechnologie VUT v Brně bylo rozhodnuto o osazení v horkovzdušné peci a k 

tomuto úkonu byl také umožněn přístup do příslušné laboratoře, kde byly osazeny 

testovací kusy. Výsledek práce na osazení je na obrázku 26 a obrázku 28. 

 

 

Obrázek 26.: osazená DPS modulu – pohled shora, M1:1 

 

 

Obrázek 27.: rozložení pinů a led diod na DPS – pohled shora 
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Obrázek 28.: osazená DPS modulu – pohled zespodu, M1:1 

 

 

Obrázek 29.: pájecí plošky pro volbu zdroje hodinového signálu 

 – pohled zespodu 

3.5 ZÁKLADNÍ DESKA PRO JEDNOTLIVÉ MODULY 

Hlavním úkolem základní desky je ovládat činnost jednotlivých modulů a 

posílat nashromážděná data nadřazenému systému (PC). V navrženém zapojení 

nejsou data z modulů deskou zpracovávána – pracuje jako přepínač jednotlivých 

sériových linek a převodník na komunikaci po USB.  

Schéma zapojení je na obrázku 30. Základ tvoří dvojnásobný převodník 

RS232 <-> USB pod označením FT2232D firmy FTDI a zapojen je podle 

doporučení výrobce [18]. Kanál A slouží k samotné komunikaci a pomocí kanálu B, 

který pracuje v režimu bit-bang, je dále ovládána dvojice demultiplexorů 74238 pro 

tvorbu přerušení KBD a přepínač sériových linek. Uložení parametrů převodníku 

zajišťuje sériová paměť EEPROM 93LC46. Pro testovací účely je možné pomocí 

jumperů na místo komunikace po USB zvolit jako výstup sériovou linku. Napájení 

celého obvodu a připojených modulů je zajištěno přímo ze sběrnice USB. V případě 

zamítnutí vysokoodběrového režimu může být deska napájena z externího zdroje.  
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Zapojení základní desky je navrženo pro testovací účely pouze pro 8 kanálů. 

Schéma demonstruje nutnost použití velkého množství externích součástek a dále 

pak při oživování skenovacího modulu došlo k potížím, které jsou popsány v kapitole 

4.1.1. Z těchto dvou důvodů bylo po konzultaci s vedoucím rozhodnuto tuto desku 

prakticky nerealizovat a zaměřit se především na odstranění zmiňovaných problémů. 

Vylepšení v návrhu bude popsáno v závěru. 

 

 

Obrázek 30.: schéma základní desky 
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3.5.1 Převodník FTDI FT2232D - Dual USB UART/FIFO 

je hlavní součástí základní desky. V jednom obvodu jsou integrovány dva 

nezávislé kanály, které mohou být individuálně nakonfigurovány podle potřeb dané 

aplikace. V jednom okamžiku je tedy možné komunikovat např. po RS232 (RS-422, 

RS-485…) a zároveň druhý kanál využít pro ovládání (v režimu bit-bang). Ke 

správné činnosti je třeba obvod doplnit několika externími součástkami a pamětí pro 

uložení nastavení. Blokové schéma obvodu je na obrázku 31. 

 

 

Obrázek 31.: blokové schéma FTDI FT2232D, zdroj [18] 
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4. SW VÝBAVA PROJEKTU 

Následující kapitola se bude zabývat SW výbavou pro komunikační modul a 

pro PC. Programové vybavení ve funkci analyzátoru bude porovnáno s již 

dostupnými prostředky na trhu.  

4.1 PROGRAM PRO MCU 

Jednou z výhod zvoleného MCU je to, že firma Freescale dodává k tomuto 

HW také softwarovou podporu – konkrétně program Codewarrior pro tvorbu a 

odlaďování kódu pro MCU a BeeKit, který slouží k vygenerování projektu pro práci 

s bezdrátovým standardem ZigBee. Na tomto místě bych rád ocenil vstřícný přístup 

firmy Freescale, která bez jakýchkoliv problémů poskytnula na jeden rok registrační 

údaje na plnou verzi programu Codewarrior for microcontrollers (standard edition) a 

BeeKit.  

Pro tuto diplomovou práci se nabízely tři různé varianty protokolu (stacků): 

• Simple MAC (SMAC) 

• IEEE 802.15.4 PHY/MAC 

• BeeStack ZigBee Protocol Stack 

 

V každém z výše jmenovaných je možné využívat odlišné funkce pro práci se 

zařízení, proto bylo nutné vybrat jeden konkrétní. Nejprve byl odzkoušen BeeStack, 

který je výrobcem doporučován používat, avšak zde nastal problém při linkování 

zkompilovaného kódy, kdy linker vrátí chybovou hlášku se strohým oznámením že 

vznikla chyba, kterou ale nijak blíže nespecifikuje. Druhou možností bylo zvolit 

variantu MAC, která nabízí větší množství funkcí a rutin pro práci než SMAC. A 

proto byl zvolen MAC jako vhodným pro další práci. Nevýhodou, která se ukázala 

během práce, je pak omezený přístup ke zdrojovým kódům pro práci s modem, které 

jsou zde dodávány jako kompilované knihovny.  
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4.1.1 Problémy při testování SW pro MCU 

Při testování zvoleného stacku se vyskytnuly neočekávané problémy. V první 

fázi byly přičteny na vrub programu BeeKit a vygenerovaným zdrojovým kódům, 

protože jednoduché algoritmy (přenos dat přes RS232, čítače/časovače…), 

generované pomocí doplňku ke Codewarrioru - Procesor Expertu, fungovaly bez 

problémů. Při detailnější studii zdrojových kódů byl nalezen problém v inicializační 

funkci Init_802_15_4(), která po restartu procesoru provede základní nastavení 

protokolu. Chyba se vyznačovala tím, že se práce procesoru při spuštění této funkce 

zastavila a program „zatuhnul“. Konkrétní zdroj (řádek kódu, sekvence, …) chyby se 

ale dlouho nedařilo vystopovat. V konzultaci s p. Ing. Ondřejem Hynčicou bylo 

usouzeno, že s největší pravděpodobností může být dvojí příčina: 

• SW: příliš nová verze MAC, která obsahuje hodně neodladěných chyb 

• HW: spočívající ve volbě krystalu (viz. kapitola 3.2.2), který plně 

nevyhovuje doporučení Freescale. 

 

Pro snazší nalezení výše popisované chyby a pro další práci na projektu, byl 

pro tyto účely p. Ing. Hynčicou zapůjčen vývojový kit Freescale MC13213. Na něm 

se podařilo jednak úspěšně spustit zdrojové kódy a také najít pravý zdroj předchozích 

neúspěchů – jednoznačně se jedná o chybnou volbu krystalu. Z ladících informací, 

zaznamenávaných vývojovým prostřením při běhu programu, bylo zjištěno, že je 

zvolený krystal schopen pracovat s maximální frekvencí 8,1 MHz což je v zásadním 

rozporu s tabulkou 3, která uvádí, že požadovaná pracovní frekvence je právě 

16MHz.  

Z výše jmenovaného důvodu byla DPS pro modul přepracována pro použití s 

doporučovaným krystalem a další vývoj MCU programu byl, po dobu výroby nové 

DPS a doručení krystalu, prováděn s pomocí vývojového kitu. 

 

4.2 PRŮZKUM TRHU – ZIGBEE SNIFERY  

ZigBee jako standard byl certifikován teprve v roce 2004 a vzhledem k tomu 

se na trhu zatím nevyskytuje mnoho různých variant a řešení. V podstatě můžeme 
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najít dva základní přístupy ke skenování ZigBee sítě: jednak malým a kompaktním 

dongle zařízením do USB, nebo větším postaveným na vývojovém kitu daného 

výrobce bezdrátového čipu. Společným faktorem obou provedení je pak cena takého 

zařízení. Vývojové kity, zřejmě pro svoje větší rozměry, můžeme zakoupit v ceně od 

150 - 200 dolarů i více (DigiKey - KIT PACKET SNIFFER FOR 802.15.4 - 

ATAVRRZ541 – 229 dolarů). USB dongle se software se pohybuje v cenové relaci 

500 dolarů a více (BzWorks - WiSens® Classic Packet Sniffer/Analyzer – 500 

dolarů). V současnosti můžeme na trhu najít tyto sniffery (další zde neuvedené jsou 

většinou postavené na modifikaci uvedených): 

• BzWorks - WiSens® Classic Packet Sniffer/Analyzer 

• Flexipanel – Pixie Sniffer 

• Rohde&Schwarz - ZigBee sniffer FTS4ZB 

• Microchip - ZENA Network Analyzer 

• Zástupci vývojových kitů – Atmel, Radiocrafts a další 

 

 

Obrázek 32.: WiSens Sniffer + ukázka programu,  

zdroj http://www.bzworks.com 

 

Obrázek 33.: vývojový kit ATAVRRZ541, zdroj: http://www.atmel.com 
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4.3 PROGRAM PRO PC 

Program analyzátoru packetů je napsán pomocí Microsoft Visual Studio 2008 

jako MFC aplikace. Hlavní okno je zobrazeno na obrázku 34 a jeho popis můžeme 

rozdělit do několika skupin podle jejich funkcí. Dále se popíšeme jejich vlastnosti a 

ovládání programu. 

 

 

Obrázek 34.: hlavní okno programu ZigBee Sniffer 

 

4.3.1 Sekce Dekódovaný packet 

V této části hlavního okna jsou dekódována a přehledně zobrazována data ze 

skenovacích modulů. Vzhled byl zvolen tak, aby byla co nejvíce zachována 

přehlednost o přijatých datech. Zobrazovány jsou následující parametry (popis 

jednotlivých sloupů zleva doprava), název sloupce – popis: 

• č. – pořadové číslo přijatého packetu. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 47 

• SEQ No. – každý vyslaný packet má svoje unikátní číselné označení, které 

je mu před vysláním přidáno modemem. Toto číslo je vlastně počítadlo, 

které se při každém odeslání inkrementuje.  

• LQI – udává kvalitu signálu. 

• Délka – toto pole udává délku vyslaného packetu. 

• Typ packetu – zde je slovně popsán typ a pokud je ve zprávě nesena i 

datová informace je vypsána za popis. 

• SEn – indikuje zda jsou data kódována 

• FrPe – v případě, že jsou informace přenášené packetem větší než jeho 

maximálně povolená délka (125B) je o tom přijímač informován tímto 

příznakem. 

• ACK – pokud je vysílačem vyžadováno potvrzení úspěšného přijetí dat. 

• IPan – indikuje zkrácené adresování v síti, pole MAC není v tomto případě 

uvedeno 

• SRC ID – identifikátor vysílače ve formátu čtyř hexadecimálních čísel. 

Tento údaj musí obsahovat každý účastník sítě. 

• SRC MAC – unikátní adresa zařízení, která je přiřazena ZigBee aliancí. 

Délka může být, pokud není využito IPan, 4 nebo 8 hexadecimálních čísel. 

• DEST ID – stejný význam jako u SRC ID, pouze se jedná o identifikátor 

přijímače 

• DEST MAC – stejný význam jako u SRC MAC, pouze se jedná o adresu 

přijímače 

 

4.3.2 Sekce výběr 

Pro detailnější přehled o obsahu packetu slouží sekce výběr. Po kliknutí na 

vybraný řádek v dekódovaném packetu jsou ve „výběr – TYP PACKETU“ 

zobrazeny informace o typu a obsah datové části packetu. Další dvě položky výběr 

zobrazují nedekódovaný packet, tj. ve formátu jak je vysílán, a to hexadecimálně a 

binárně.   
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4.3.3 Sekce kanál 

Zde je možné pomocí rozbalovacího menu zvolit kanál, na kterém má 

probíhat sledování komunikace a pomocí tlačítka nastav, zapsat zvolené nastavení do 

modulu. Pro informaci je zde také uveden počet přijatých packetů a doba po kterou 

byly sledovány. 

 

4.3.4 Nastavení parametrů komunikačního portu 

V programu je implementována možnost vybrat pro připojení skenovacího 

modulu k PC jeden z deseti sériových portů. Po spuštění nastavovacího okna jsou 

automaticky detekovány aktivní porty a ty jsou nabídnuty k volbě. Aktivním portem 

se myslí buď přímo HW přítomnost sériového portu, nebo připojení a instalace 

převodníku na USB port.  

 

 

Obrázek 35.: okno nastavení komunikačního portu 

 

4.3.5 Programové menu 

Na obrázku 36 jsou detailní pohledy na jednotlivé položky. V nabídce Hlavní 

menu je možné pomocí „Uložit data“ aktuálně získaná data uložit na pevný disk. 

V případě, že chceme zobrazit uložená data použijeme volbu „Načíst data“. Pro 
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přehlednost a snadný přístup k uloženým informacím, byl zvolen formát uložení dat 

jako textový – každý packet je uložen na samostatném řádku. Příklad uložení dat je 

možné vidět na obrázku 37. 

 

 

Obrázek 36.: programové menu s rozbalenými položkami 

 

 

Obrázek 37.: ukázka uložení dat v souboru 

4.4 UKÁZKA ČINNOSTI 

V následujícím odstavci si ukážeme praktickou ukázku činnosti navrženého 

zařízení a vizualizaci v programu ZigBee Sniffer. Jako demonstrační program byla 

zvolena aplikace s jedním zařízením master/koordinátor a jedním slave/koncové 

zařízení. Zdrojové kódy byly vygenerovány pomocí Freescale Beekitu. Dále budou 
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uvedeny dva příklady fungování ZigBee zařízení – beacon a non-beacon mód, ze 

kterých je názorně vidět princip funkce jednotlivých zařízení. 

 

4.4.1 Ukázka 1: Master + Slave, Beacon mód 

Jako ukázková aplikace je použita MyWirellessApp Demo Beacon 

Coordinator/End Device. Obrázek 38 zobrazuje celkový pohled na proběhlou 

komunikaci při připojování nového zařízení do sítě. Vidíme, že v tomto případě je 

aktivní stanicí koordinátor sítě, který v definovaných časových intervalech vysílá 

Beacon rámce. Blíže si nyní popíšeme jednotlivé kroky: 

 

1. koordinátor opakovaně vysílá beacony:  

2. po příchodu 45. zažádá nové zařízení o přiřazení MAC adresy. 

V komunikaci je použita 64b jedinečná adresa, přiřazená ZigBee aliancí. 

Pro testovací účely je použita vlastní adresa FF FF FF FF FF FF FF 11, 

v tomto nastavení ale není možné zařízení provozovat v praxi: 

 

3. tento požadavek je koordinátorem potvrzen vysláním ACK: 

 

4. následně jsou novému zařízení poslány dva beacony: 

 

5. a zařízení odpovídá žádostí data request o přidělení síťové adresy: 

 

6. koordinátor žádost potvrdí a novému zařízení je zaslána síťová adresa 

spolu s se stavovým kódem 00, který značí, že přidělení proběhlo bez 

problémů (opět koordinátor se také identifikuje 64b MAC adresou FF FF 

FF FF FF FF FF 22):  

  

7.  proces přidělení adresy je ukončen potvrzovacím ACK vyslaným 

koordinátorovi a nové zařízení může plnit svoji funkci a komunikovat 

v síti. 
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Obrázek 38.: přiřazování adresy novému zařízení v síti, becon mód 

 

4.4.2 Ukázka 2: Master + Slave, Non Beacon mód 

Na druhém příkladě si ukážeme aplikaci MyStarNetwork Demo 

Coordinator/End Device kde bude ukázáno nejen přihlášení nového zařízení do sítě, 

ale také jeho aktivní dotazování na koordinátora s žádostí o data a veškerá 

komunikace je potvrzována. Pokud budou tyto data připraveny, budou zaslány. 

Obrázek 39 zobrazuje celkový pohled na proběhlou komunikaci. Vidíme, že v tomto 

případě je aktivní stanicí nové zařízení sítě, které v nastavených časových 

okamžicích vysílá žádosti o zaslání beaconu. Níže si popíšeme jednotlivé kroky. Pro 

ukázku byl zvolen případ, kdy je nové zařízení funkční dříve než samotný 

koordinátor sítě, protože v opačném případě nejsou žádná data k analyzování – 

koordinátor vyčkává na přijetí nových žádostí. 

 

1. po příchodu 7. žádosti Beacon request odpovídá koordinátor vysláním 

svého beaconu   

2. následuje potvrzovaná žádost o přidělení adresy v síti: 

 

3. v dalším kroku zažádá nové zařízení o zaslání nové adresy: 
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4. koordinátor žádost potvrdí a novému zařízení je zaslána síťová adresa 

spolu s se stavovým kódem 00, který značí, že přidělení proběhlo bez 

problémů (opět koordinátor se také identifikuje 64b MAC adresou FF FF 

FF FF FF FF FF 22):  

  

5.  proces přidělení adresy je ukončen potvrzovacím ACK vyslaným 

koordinátorovi a nové zařízení může plnit svoji funkci a komunikovat 

v síti. 

6. V dalších krocích následují žádosti nového zařízení o data (č. 15, 19, 21, 

23):  

7. V případě že má koordinátor data připravená jsou poslána zpět (č.17, 25): 

 

 

 

Obrázek 39.: přiřazování adresy novému zařízení v síti, non becon mód 
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5. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala návrhem monitoru bezdrátové sítě 

ZigBee/IEEE 802.15.4 a její jednotlivé části, popisují postup od teoretických znalostí 

až po praktickou realizaci. 

Bližšímu seznámení, se jmenovaným standardem, byla věnována kapitola 2, 

která pojednává nejen o popise jednotlivých vrstev ISO/OSI modelu ale na výčtu 

základních vlastností bezdrátových sítí, pracujících ve stejném frekvenčním pásmu, 

umožňuje si vytvořit obecnou představu o již zavedených standardech zařadit ZigBee 

mezi ně. V kapitole 3 byly stanoveny požadavky na výslednou hardwarovou stránku 

projektu a popsány vlastnosti součástek vybraných pro realizaci. Kapitola 4 je 

věnována popisu software pro PC a ukazuje praktické použití na dvou zvolených 

příkladech. Jedna z jejích částí se věnuje diskuzi problémů, které vznikly částečně již 

při návrhu hardwarové stránky, ale v plné míře se projevily až při SW testech 

navrženého modulu. 

V této práci se podařilo úspěšně splnit všechny body zadání týkajících se 

programového vybavení, ale díky výše popsaným problémům nebyla prakticky 

realizována základní deska monitoru a proto by byly vhodné další etapy vývoje: 

•  Realizovat základní desku: zde by bylo vhodné opustit původní návrh 

podle kapitoly 3.5 a zaměřit se na obvodové řešení např. s hradlovým 

polem, pomocí něhož by bylo možné realizovat komunikace 

s jednotlivými moduly a PC bez nutnosti velkého množství externích 

součástek. 

•  Programové vybavení: vytvořit modernější vzhled celé aplikace a upravit 

pro použití s novým hw. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 

ISO/OSI – International Organization for Standardization/ Open Systems 

Interconnection 

HW    – Hardware 

SW   –  Software 

LAN   –  Local Area Network 

MAN    –  Man Area Network 

PAN    –  Personal Are Network 

WLAN  –  Wireless Local Area Network  

WPAN  –  Wireless Personal Area Network  

IEEE   –  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISM    – Industrial Scientific and Medical 

BAN   – Body Area Network Technologies 

Wi-Fi    –  Wireless Fidelity 

WiMAX  –  Worldwide Interoperability for Microwave Access 

UWB   – Ultra Wide Band 

GPS    –  Global Positioning System 

MCU    –  Micro controller unit 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 

8.1 SCHÉMATA, OSAZOVACÍ PLÁNY, DPS 

1. Příloha 1 – DPS modulu 

2. Příloha 2 – osazovací plány modulu 

 

8.2 OBSAH PŘILOŽENÉHO CD 

program – zdrojové kódy a zkompilované programy 

- MCU – program pro MCU 

- PC – program pro PC 

Schema_dps – schémata a DPS v programu Eagle 

- motherboard – základní deska 

- scan modul – skenovací modul 

text – elektronická verze diplomové práce 
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8.3 PŘÍLOHA 1 – DPS MODULU 

 

 

Obrázek 40.: DPS modulu, vrstva TOP 

 

 

 

Obrázek 41.: DPS modulu, vrstva BOTTOM 
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8.4 PŘÍLOHA 2 – OSAZOVACÍ PLÁNY MODULU 

 

Obrázek 42.: osazovací plán DPS modulu, vrstva TOP 

 

Obrázek 43.: osazovací plán DPS modulu, vrstva BOTTOM  


