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Úvod 

 V devadesátých letech dvacátého století se postupně stávají cenově dostupnými 

základní elektronické komponenty vhodné pro bezdrátovou radiofrekvenční komunikaci. 

Díky tomu vzniká mnoho nejrůznějších bezdrátových aplikací, které se následně stávají 

běžnou součástí našich životů. Bezdrátové zabezpečovací systémy nebo dálkové ovládání 

centrálního zamykání vozidel jsou typickým příkladem takových aplikací, stejně jako ovládání 

garážových vrat, venkovních rolet či klimatizačních jednotek. 

 Mnoho z těchto aplikací je obvykle založeno na principu komplementární dvojice 

vysílač a přijímač, přičemž komunikace probíhá většinou pouze jednosměrně. Vysílač plní 

funkci ovládacího zařízení a přijímač na základě přijetí zprávy obsahující jednoduchou 

informaci vykoná obvykle pouze jednoduchý povel, jako je například sepnutí nebo rozepnutí 

akčního členu, případně se chová jako stavový automat řízený povely z vysílače. 

 Inovace a stále vyšší míra integrace v oblasti elektronických komponent přináší první 

elektronické prvky vhodné pro budování bezdrátových sítí RF. Zprvu jde pouze  

o komponenty, které umožňují snadnější integraci do zařízení výrobců elektroniky  

a zahrnující zároveň vysílací a přijímací část, začátkem 20. století jsou již na trhu dostupná 

modulární řešení a systémy na čipu, které dávají vývojářům mnohem větší možnosti  

a podstatným způsobem akcelerují vývoj nových bezdrátových technologií.  Pro vývojáře 

odpadá nutnost soustředit se na vývoj rádiové části, lze již snadno vytvářet aplikace založené 

na komunikaci peer-to-peer nebo jednoduché síťové aplikace, obvykle s topologií hvězda.  

 S nárůstem počtu komerčních aplikací a proto, že všechny aplikace v dosahu daném 

vysílacím výkonem a prostředím sdílejí radiové spektrum, dochází ke zpřísňování regulačních 

podmínek provozování takových zařízení nejprve omezením klíčovacího poměru, později 

stále striktnějším vyžadováním pokročilých technik přístupu ke spektru, v pásmech ISM 

užívaných pro provoz komunikačních zařízení. 

 Snahy o využití existujících standardů v oblasti automatizace budov a telemetrických 

systémů, například Wi-Fi [1] nebo Bluetooth [2], vycházejí spíše z komerčních očekávání 

výrobců příslušných komponent než z technické vhodnosti. Vytváření bezdrátových sítí pro 

telemetrii a pro automatizaci budov má totiž mnoho specifik. Většinou jde o požadavky nízké 
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implementační náročnosti, nízké energetické náročnosti, vzhledem k menším objemům dat 

postačí nižší přenosové rychlosti v řádu desítek kilobitů za sekundu.  

Začínají se proto objevovat snahy o komerční standardizaci síťové komunikace, většinou 

postavené na standardu IEEE 802.15.4 [3] a doplněné o definice vyšších vrstev. Jako příklad 

takové iniciativy lze uvést Zigbee [4], jehož první specifikace byla uvolněna 14. prosince 

2004. Se Zigbee přichází velká očekávání, mnohá z nich se však během posledních let ukazují 

jako těžce uskutečnitelná. V oblasti automatizace budov je to dáno technologickou orientací 

především na pásmo ISM 2,4 GHz, které na jednu stranu přináší možnost světového 

rozšíření, ovšem na druhou stranu přináší mimo jiné také omezení daná fyzikálními principy 

šíření radiového signálu. Také snaha o možná až příliš vysokou univerzálnost přináší 

nežádoucí vysokou komplexnost a s tím spojené vysoké nároky na obvodové řešení. 

Vzhledem ke specifickým aplikačním požadavkům je zřejmé, že jde o velice komplexní 

problematiku. Při znalosti všech souvislostí je nutné připravit vhodné obvodové řešení 

komunikačních zařízení, definovat komunikační pravidla a síťové protokoly. Nejenom  

při návrhu obvodových řešení, ale také při návrhu protokolů a algoritmů je nutností 

zohlednit všechny tyto specifické aplikační požadavky, například potřebu snížení energetické 

náročnosti. Energetická náročnost provozování systému jako celku, ale také každého 

jednotlivého komunikačního zařízení, jsou značně závislé na způsobu komunikace, stejně tak 

rychlost odezvy komunikačního zařízení závisí nejenom na obvodovém řešení a přenosové 

rychlosti, ale také na způsobu doručení zprávy jednotlivým zařízením.  

V dizertační práci ukazuji souvislosti mezi způsobem řízení komunikačních zařízení 

pracujících v mikroelektronických bezdrátových sítích pro telemetrii a automatizaci budov  

a mezi energetickou náročností, navrhnu a popíšu několik nových řešení s nízkými 

implementačními nároky a vedoucí ke snížení energetické náročnosti.  

Problematice bezdrátové komunikace se věnuji již od roku 1992, od roku 2003 jsem se 

zaměřil především na bezdrátové technologie určené pro oblast telemetrie a automatizace 

budov. Dizertační práce proto reflektuje nejenom zkušenosti získané dlouhodobým studiem 

mikroelektronických bezdrátových sítí a aktuální trendy v oblasti bezdrátové komunikace, ale 

také poznatky a praktické zkušenosti získané při návrhu a realizaci takových sítí. Výsledky 

dizertační práce byly průběžně publikovány v odborných článcích, prezentovány na 

mezinárodních konferencích, našly praktické průmyslové uplatnění v průmyslu, na několik 

řešení již byly vydány mezinárodní patenty.  
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1 Současný stav a vymezení oblasti dizertace 

Na trhu je dostupných mnoho různých technologií vhodných pro nasazení v bezdrátových 

sítích, včetně těch pro oblast telemetrie a automatizace budov. Použitelnost většiny z nich 

však komplikuje jejich uzavřenost, vysoká komplexnost používaných protokolů, způsob 

licencování nebo nízká míra podpory. V současné době není k dispozici žádná komplexní  

a plně otevřená platforma optimalizovaná pro telemetrii a automatizaci budov. 

Lze konstatovat, že v oboru doposud probíhá živelný vývoj a neustálé uvádění nových 

technologií na trh. Také vytváření nových zájmových aliancí podporující nějakou konkrétní 

technologii, bylo v průběhu posledních let velice častým jevem. Mnoho takových technologií 

vzniklých v posledních letech již skomírá a přestává být používáno, protože jsou již 

překonány. Jako příklad lze uvést HomeRF [17], technologii definovanou v roce 1998  

a podporovanou velkými firmami jako Siemens či Motorola. 

1.1 Šíření signálu 

 V praxi je často využívána Friisova rovnice definující pokles přijímané energie 

s kvadrátem vzdálenosti [35]: 

 

𝑃𝑅𝑋 =  𝑃𝑇𝑋𝐺𝑇𝑋𝐺𝑅𝑋 (
𝜆

4𝜋𝑑
)2  (1.1) 

 

kde  PRX značí přijímaný výkon, 

PTX značí vysílaný výkon, 

GTX je zisk antény vysílače, 

GRX je zisk antény přijímače, 

λ je vlnová délka,  

d je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem. 

 

Rovnice se často používá při simulacích chování prvků bezdrátové sítě. Friisova rovnice 

však nezohledňuje mnoho praktických vlivů jako například ztráty způsobené odrazy, vliv 
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směrovosti antén nebo neurčitost úrovně přijímaného signálu. V příspěvku [32] byl proto 

navržen model vhodný pro popis reálných systémů a tyto jevy zohledňující: 

𝑃𝑅𝑋(𝑑) =  𝑃𝑇𝑋  (
𝜆

4𝜋𝑑
)

2

(𝐾1
2 + 𝐾2

2𝛤2 + 2𝐾2𝛤 𝑐𝑜𝑠(
2𝜋

𝜆
𝛥𝐿)) (1.2) 

 

kde PRX(d) definuje přijatý výkon ve vzdálenosti d, 

  Γ je koeficient odrazu, 

  K1, K2 jsou koeficienty získané ze simulací, 

  ΔL je odchylka přímé a odražené vlny. 

 

 Pro realističtější popis chování vzhledem k neurčitosti síly signálu lze rovnici (1.2) dále 

upravit o komponentu vyjadřující tuto neurčitost:  

 

𝑃𝑅𝑋 =  𝑃
𝑅𝑋

(𝑑) + 𝑋𝜎(𝑃𝑅𝑋̅̅ ̅̅ ̅̅ )  (1.3) 

1.2 Směrování v bezdrátových sítích 

Je zřejmé, že vytvoření funkčního uspořádání bezdrátové sítě využívající paketový 

přenos a sestávající z desítek, stovek či tisíců zařízení je vzhledem k obrovskému počtu 

možných uspořádání takové sítě algoritmicky nesmírně náročný proces, pro sítě sestávající  

z komunikačních zařízení s omezenými hardwarovými zdroji (programová a datová paměť)  

a komunikující malými rychlostmi se dále komplikuje v případě mnohonásobných směrování.  

Na komerčním trhu existují pokusy vytvořit protokoly podporující bezdrátové sítě mesh. 

Jako příklad lze uvést Zigbee (http://www.zigbee.org) využívající AODV algoritmus, nebo 

SmartMesh technologii firmy Dust Networks (http://www.dustnetworks.com) postavenou 

na vlastním proprietárním řešení [14]. Náročnost na zdroje procesoru, především vysoké 

nároky na programovou a datovou paměť mikrořadiče, vedla k mnoha pokusům omezit 

počet podporovaných zařízení v síti a počet směrování a tím do značné míry zjednodušit 

vlastní realizaci. Jako příklad takových technologií lze uvést MiWi 

(http://www.microchip.com/miwi) založenou opět na standardu IEEE 802.15.4, ovšem 

omezující počet směrování. Důvodem vysokých nároků na paměť je především fakt, že 

většina technologií využívá pro směrování směrovací tabulky. Jejich velikost je úměrná počtu 

podporovaných zařízení a počtu možných směrování v síti mesh. 

http://www.zigbee.org/
http://www.microchip.com/miwi
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Malý počet možných směrování, omezený počet komunikačních zařízení v jedné síti, 

nízká efektivita kolizních algoritmů, stejně jako vysoké nároky na používaný hardware, 

diskvalifikují mnohá podobná řešení pro použití v rozlehlých aplikacích se stovkami či tisíci 

komunikačních zařízení zapojených v obecné bezdrátové mesh síti. 

Směrování v  sítích mesh je často řešeným a diskutovaným problémem. Zvláště v oblasti 

mikroelektronických bezdrátových sítí využitelných pro oblast automatizace budov  

a telemetrii je nalezení vhodných směrovacích algoritmů obrovskou výzvou. Vlastní způsob 

směrování má totiž dopad na řízení spotřeby celého síťového řešení, ale také například  

na parametry sítě, její propustnost či aplikační využitelnost. Ve své práci jsem se proto 

zaměřil také na definici nových způsobů směrování s minimálními požadavky na systémové 

zdroje.  

V oblasti telemetrie a automatizace budov se se využívají především sítě s paketovým 

přenosem dat. V takových sítích jsou zprávy posílány po menších částech označovaných jako 

pakety. Pakety v sobě nesou informaci o svém adresátovi a jsou v obecné síti mesh 

přeposílány od odesílatele postupně z jednoho zařízení na další až k adresátovi. Definování 

cesty, tedy určování, přes která zařízení budou pakety přeposílány, se označuje jako 

směrování nebo též jako routování (z anglického routing). Cílem směrování je zabezpečit co 

možná nejspolehlivější a nerychlejší doručení paketu adresátovi. 

Síť mesh je nejobecnější síťová topologie, ve které může být obecně mezi libovolnými 

dvěma zařízeními zapojenými v této síti navázáno spojení, to znamená, že tato zařízení 

mohou spolu navzájem komunikovat a předávat si zprávy. V reálných bezdrátových sítích pro 

telemetrii a automatizaci budov je obvyklé, že pouze některá zařízení jsou navzájem 

propojená a mohou spolu navázat spojení, což souvisí se členitostí prostoru,  

ve kterém jsou bezdrátové sítě provozovány a samozřejmě tedy i s dosahem jednotlivých 

komunikačních zařízení. 

Nejsnáze lze obecnou síť mesh a směrování ilustrovat na příkladu měst, která jsou 

navzájem propojena silniční sítí, a směrování jako jízdu vozidla vezoucí náklad (paket)  

z města odesílatele zásilky k jejímu adresátovi. Vozidlo jede postupně od jednoho města  

k dalšímu a využívá danou silniční síť. Jednotlivé silnice propojující města představují spojení 

mezi nimi. Celá cesta z počátečního do koncového bodu je tak rozdělena na jednotlivé 

silnice, které v případě obecných sítí nazýváme spojeními. V uvedeném příkladu existuje 

mnoho různých cest, kterými může vozidlo dopravit zásilku mezi městem odesílatele  
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a městem příjemce, podobně v reálných bezdrátových sítích mesh může existovat mnoho 

různých cest, kterými může být paket směrován od odesílatele k příjemci.  

Protože v obecné síti mesh může být nebo nemusí být mezi libovolnýma dvěma 

zařízeními spojení, bude vždy počet celkových možných spojení v síti zahrnující n zařízení 

menší nebo roven číslu NMAX danému vztahem 1.4. V konkrétním ilustračním příkladu  

s městy vyjadřuje tento vztah maximální počet silnic v silniční síti mezi n městy.  

 

𝑁𝑀𝐴𝑋 =  
𝑛 (𝑛−1)

2
   (1.4) 

 

V bezdrátové síti mesh spolu zařízení komunikují bezdrátově, obvykle v oblasti radiových 

vln. Spojení mezi dvěma komunikujícími zařízeními je tak obvykle limitováno dosahem 

těchto zařízení, příliš vzdálená zařízení spolu nemohou navzájem navázat spojení. Protože  

v obecné bezdrátové síti mesh není obvykle dopředu známo, jak jsou jednotlivá zařízení 

navzájem vzdálena a není proto zřejmé, která zařízení mohou spojení navázat, je směrování, 

tedy nalezení cesty mezi zařízením odesílajícím paket a adresátem paketu, náročný 

algoritmický problém, především vzhledem k počtu možných cest, jako kombinací různých 

spojení, který navíc musí být vyřešen komunikačními zařízeními s obvykle malým výpočetním 

výkonem a s omezenými zdroji (například paměť) v reálném čase. 

V praxi se pro komunikaci v  mesh sítích využívají různé metody směrování. Jako příklad 

lze uvést směrování založené na směrovacích tabulkách, často využívané ve výpočetní 

technice, zaplavování nebo náhodné směrování. Směrování založené na sdílení a distribuci 

směrovacích tabulek nebo vektorů je jedním z nejoptimálnějších z pohledu efektivity 

doručení paketu, ovšem příliš náročné na paměť řídicího procesoru nebo mikrořadiče 

komunikačních zařízení, zvláště v případě rozlehlých sítí s mnoha zařízeními. Zaplavování 

neuspořádané sítě založené na distribuci paketu postupně do celé sítě je řešení, které  

je vhodné pro spolehlivé doručení paketu, ovšem z hlediska optimalizace a vzhledem  

ke specifikům bezdrátových sítí s pomalými datovými přenosy a problémům se sdílením 

média (konflikty přístupu k médiu a jejich řešení) by znamenalo v uvedeném ilustračním 

příkladu projet vozidlem celou silniční síť v případě požadavku zaručeného doručení. 

Náhodné směrování je využívané ve výpočetní technice například při zahlcení směrovače  

a může snížit ztrátovost paketů, ovšem například pro bezdrátové sítě mesh pro telemetrii  
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je zcela nevhodné vzhledem k nízké spolehlivosti a k očekávanému dopadu na energetickou 

náročnost komunikačních zařízení.  

Na rozdíl od propojených systémů, kde jednotlivá zařízení mohou mít mezi sebou 

dedikované spojení, je specifikem bezdrátových mesh sítí sdílení komunikačního spektra 

(vrstva média). Nevhodné využívání komunikačního spektra a nepoužívání pravidel  

pro komunikaci by vedlo ke kolizím jednotlivých komunikačních spojení a nebylo by možné 

efektivně komunikovat. Na ilustračním případě se silniční sítí mezi městy by to znamenalo,  

že by bez definování pravidel, kdo má přednost či po jaké straně silnice se má jezdit, vznikl 

chaos, došlo by ke kolizím a mnohé ze silnic by se staly neprůjezdné. 

Pro komunikaci v bezdrátových sítích se proto používají různé techniky zabraňující 

kolizním stavům. Nejpoužívanějšími metodami je definování pravidel KDY KDO KDE může 

vysílat, tzv. časový multiplex nebo též vícenásobný přístupy s časovým dělením, TDMA  

z anglického Time Division Multiple Access, a také JAK může vysílat, tedy na jakých 

frekvencích může každé komunikační zařízení vysílat. V praxi se využívají také další techniky 

pro přístup k médiu / spektru, lze zmínit například CSMA, CDMA nebo  FDMA. 

Pro svou implementační jednoduchost a spolehlivost se v praxi pro zamezení kolizím  

při vysílání velice často používá technika TDMA, která je založena na tom, že v daném 

časovém intervalu, označovaném jako časový slot, může vysílat vždy pouze jedno konkrétní 

zařízení. Skupina časových slotů příslušejících různým účastníkům se nazývá rámec.  

Na ilustračním příkladu se silniční sítí lze nejsnadněji demonstrovat tento přístup jako využití 

semaforu, který omezuje provoz na sdílené křižovatce v časově ohraničených intervalech.  

Protože většina dnešních obvodů RF umožňuje přijímat a vysílat na více frekvencích, 

využívá mnoho systémů také frekvenční skákání, FHSS z anglického Frequency Hoppping 

Spread Spectrum, kdy jsou buď jednotlivé bity, mnohem častěji však skupiny bitů, přenášeny  

na různých frekvencích. V praxi to znamená, že mohou být přenášeny současně v čase, 

protože se vzájemně neruší. Tento způsob komunikace lze ilustrovat na zvoleném případě 

jako víceproudou silnici mezi městy, kdy po silnici může jet zároveň několik vozidel současně.  

Jak již bylo zmíněno, může být v obecné síti mesh s n komunikačními zařízeními 

navázáno až NMAX spojení mezi komunikačními zařízeními, přičemž NMAX je dáno vztahem 

(1.4). Protože topologie obecné bezdrátové sítě mesh není dopředu známa, znamenalo  

by to v mezním případě aplikace bezkolizního epidemického zaplavení pomocí TDMA 

dedikovat až NMAX časových slotů pro jednotlivá směrování pro zaručení spolehlivého 
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doručení paketu. To by ovšem bylo značně neefektivní z časového hlediska. Například pro 

běžně používané rychlosti 19,2 kbit/s a přenos krátkého paketu se 24 B dat v síti se 100 

komunikačními zařízeními by jeden rámec mohl trvat až 50 s. To je samozřejmě pro reálné 

aplikace nepřijatelné řešení. 

1.3 Energetická náročnost provozu komunikačních zařízení WSN 

Provozní energetická náročnost komunikačních zařízení je v mnoha aplikačních použitích 

zásadním parametrem pro výběr technologie. Optimalizaci provozu WSN a návrhu algoritmů 

přispívajících ke snížení energetické náročnosti je proto věnována značná pozornost.  

V příspěvku na konferenci SENSORCOMM 2012 se tým z Norska zaměřil na snížení 

energetického rozpočtu přepnutím směrujících prvků sítě do stavu snížené spotřeby, protože 

dovodil, že celkovou spotřebu energie na realizaci směrování lze kvantifikovat jako [33]: 

 

𝐸𝑇𝑂𝑇 = 𝑏 ∗  
𝐷

𝑑
((𝑘1 + 𝑘2 ∗  𝑑2) + (𝑘3 ∗  𝜋𝑑2 ∗  𝜆)) (1.5) 

 

kde  D je vzdálenost iniciujícího a koncového prvku sítě, 

 d je komunikační dosah každého prvku sítě, 

poměr D/d tedy značí očekávaný počet směrování, 

 b je počet odvysílaných/přijatých bitů, 

 λ značí hustotu aktivních prvků sítě pokryté signálem,  

 k3 ∗  πd2 ∗  λ definuje energii spotřebovanou při příjmu,  

 k1, k2, k3 parametrizují konkrétní RFIC obvody. 

Tým dále definoval tzv. efektivní dosah komunikace [33] a nabídl řešení ve formě 

suspendace některých prvků sítě s tím, že pouze vybrané prvky sítě následně provádějí 

přeposílání dat a příjem ostatními prvky je tak redundantní. Tvrzení byla podpořena 

simulacemi ukazujícími dramatický pokles celkové energetické náročnosti při suspendaci 

některých prvků sítě. 

V příspěvku [34] Leonard Kleinrock a John Silvester poukázali na fakt, že velmi vysoký 

komunikační dosah může vést k interferencím a degradaci sítě a ukázal, že optimální počet 

sousedů z pohledu propustnosti sítě je roven 6 s tím, že v případě menšího počtu sousedů 

může docházet k velké degradaci sítě.  
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1.4 Lineární kódování v sítích 

Lineární kódování v sítích je technika, která zvyšuje propustnost sítě se směrováním tak, 

že namísto pouhého přeposílání se jednotlivé zprávy kombinují a teprve následně přeposílají. 

Pro ilustraci funkce lineárního kódování v sítích se obvykle používá obrázek motýlí sítě – viz 

Obr. 1.1, ze kterého je patrný tok dat (A, B) v síti. 

 

Obr. 1.1: Motýlí síť a lineární kódování 

Princip lineárního kódování v sítích spočívá v tom, že prvky sítě podílející se na předávání 

zpráv vytvářejí zprávy nové, které jsou lineární kombinací zpráv přijatých dříve. Princip 

kódování je zobrazen na obrázku Obr. 1.2.  

 

Obr. 1.2: Zakódovaná zpráva C 

Prvek sítě přijme zprávy Z1, Z2 a Z3 a následně vytvoří zakódovanou zprávu C, přičemž 

zpráva C bude lineární kombinací těchto přijatých zpráv. Pro C bude platit vztah (1.17). 
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𝐶 =  𝑔1. 𝑍1 + 𝑔2. 𝑍2 +  𝑔3. 𝑍3                            (1.6) 

 

kde g = (g1, g2, g3) je kódovací vektor. 

 

Pro obecnou síť s n prvky vytvářejícími zprávy Z lze vztah (1.17) zobecnit: 

      

𝐶 =  ∑  𝑔𝑖
𝑛
𝑖=1 . 𝑍𝑖                                (1.7) 

 

kde g = (g1, g2, …, gn) je kódovací vektor, který je následně připojen k zakódované zprávě C. 

1.5 Současný stav - shrnutí 

Na základě měření a experimentů prováděných v předchozích letech se podle mého 

názoru jako optimální pro aplikační oblast telemetrie a automatizace budov především 

bezdrátová řešení pracující v sub-GHz pásmech a podporující síťové topologie mesh.  

Z implementačního pohledu se jako optimální jeví modulární řešení a komplexní řešení SoC 

integrovaná na čipu, neboť odpadá nutnost vývoje části RF, vývojový cyklus finální aplikace 

se zkracuje na několik týdnů a leckdy se díky vyšší integraci dosáhne i vyšší míry produktové 

interoperability.  

Jak je patrné z předchozích odstavců, je popis energetické náročnosti provozu 

komunikačních zařízení pracujících v bezdrátových sítích značně zatížen neurčitostí danou 

prostředím, která má podstatný vliv také na způsob práce komunikačního zařízení z pohledu 

jeho zapojení do síťové struktury.  

Lze předpokládat, že s vyšší penetrací prostředí bezdrátovými technologiemi bude 

docházet mnohem častěji také k interferencím mezi různými technologiemi využívajícími 

sdílené médium než je tomu v současné době a že bezdrátové technologie založené  

na směrovacích vektorech proto budou diskvalifikovány pro aplikace s vyšším počtem 

síťových prvků a směrování, neboť energetické náklady na nalezení, potvrzování a udržování 

informací o topologii budou mít podstatný vliv na energetickou životnost systému. 
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2 Zaměření a cíle dizertační práce 

Základním úkolem každé bezdrátové technologie je spolehlivé doručování zpráv. 

Vzhledem ke specifickým požadavkům různých aplikací, ať je to doba odezvy, propustnost, 

rychlost, objem přenášených dat, nebo nároky na spolehlivost, však nelze jakoukoliv 

bezdrátovou technologii využívat univerzálně pro všechny možné účely. 

Dizertační práce je zaměřena na mikroelektronické bezdrátové sítě určené či využívané 

pro telemetrii a pro automatizaci budov, tedy sítě specifické především prostředím, ve 

kterém vlastní síťová komunikace probíhá. Členitost prostředí, interference, odrazivost 

povrchů či propustnost, ale také například pohyb osob nebo prostorové změny, vytvářejí 

z budov prostředí zcela nedeterministické, pro libovolný prostorový bod nelze popsat nebo 

předpovědět přesný průběh elektromagnetického pole v každém časovém okamžiku. 

Mikroelektronické bezdrátové sítě určené pro telemetrii a automatizaci budov jsou 

vzhledem k jejich určení specifické také tím, že komunikace probíhá mezi řídicím prvkem sítě 

a jemu podřízenými prvky. To je patrné především v případě telemetrických sítí.  

Výrazným specifikem telemetrických sítí je snaha minimalizovat energetickou náročnost 

provozu jednotlivých komunikačních zařízení a prodloužit tak dobu jejich bezúdržbového 

provozu, neboť mnohé prvky těchto sítí jsou bateriově napájené. Požadavek na snížení 

energetické náročnosti je však stejně výrazný také v případě mikroelektronických 

bezdrátových sítí určených pro automatizaci budov, protože se obvykle v rámci jedné sítě 

kombinují prvky bateriově napájené s prvky napájenými ze sítě.  

Dizertační práce bude zaměřena na výběr vhodného síťového uspořádání, na zvýšení 

spolehlivosti a na snížení energetické náročnosti spojené s provozem v bezdrátové síti. 

Dílčím cílem této dizertační práce je prokázat vliv dynamických parametrů aktivních 

komponent na celkovou spotřebu a ukázat vliv způsobu řízení na celkovou energetickou 

náročnost jejich provozu.  

Hlavním cílem této dizertační práce je navrhnout nová řešení využitelná pro 

mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov, která budou 

zohledňovat specifika těchto sítí, a která povedou ke snížení energetické náročnosti a ke 

zvýšení spolehlivosti procesu doručování zpráv. 



Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov 

 

 - 16 -  

 

3 Výsledky dizertace 

3.1 Energetická náročnost provozu komunikačních zařízení  

Na celkovou energetickou bilanci komunikačního zařízení pracujícího v bezdrátové síti 

mají vliv nejenom hodnoty sledovaných veličin (proudové odběry), ale také dynamické 

parametry zařízení. V praxi se lze navíc setkat s případy, kdy nepopsané nebo problematické 

chování aktivních komponent musí být vhodným způsobem korigováno, například změnou 

způsobu řízení, přičemž taková korekční opatření mohou mít následně vliv na energetickou 

bilanci. Dále uvedu jeden příklad takové vynucené korekce na úrovni fyzické vrstvy.  

Nová verze 2.3.1. normy ETSI EN 300 220-1 zpřísnila posuzování emisí radiovými 

zařízeními a zavedla nový požadavek pro sledování emisí v postranních pásmech tak,  

jak je znázorněno na Obr. 3.1. Moduly TR-52DA certifikované podle předchozí verze normy, 

měly vyzařovací charakteristiku neslučitelnou s požadavky nové verze této normy [36].  

 

 

Obr. 3.1: Definice maximálních povolených emisí v postranních pásmech [36] 

 

Detailní analýzou dynamického chování modulu bylo zjištěno, že emise v postranních 

pásmech vznikají na začátku a na konci vysílacího cyklu kvůli zákmitům. Viz Obr. 3.2, měřeno 
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spektrálním analyzátorem Rhode-Schwarz. Zákmity vznikají periodicky na různých 

kmitočtech, proto výsledná obálka (znázorněna modrou barvou) jimi byla deformovaná. 

Pravděpodobnou příčinou je nestabilní frekvence PLL na začátku vysílání, kdy se vysílají 

synchronizační znaky 0xAA, a při doběhu vysílání, kdy obvod pokračuje ve vysílání do doby, 

dokud se nevypne.  

 

 

 

Obr. 3.2: Obálka emisního spektra modulu TR-52DA, IQRF OS 3.02D 

 

Jakákoliv provedená obvodová opatření a změny (filtrace, blokační kondenzátory) však 

měly nulový vliv na nevhodnou vyzařovací charakteristiku modulu. Proto jsem zkusil změnit 

programově průběh vysílacího výkonu na začátku a na konci vysílání. Jako optimální  

se ukázal postupný náběh vysílacího výkonu a jeho velice pomalý doběh na konci vysílání. 

Dosažené zlepšení je patrné komparativním porovnáním obálky signálu původního modulu 

s IQRF OS 3.02D (černě) a modulu s popsanými programovými korekcemi (modře) tak, jak je 

znázorněno na Obr. 3.3. 
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Obr. 3.3: Porovnání vyzařovacích charakteristik před a po programovém opatření 

 

Na tomto příkladu jsem detailně ukázal, že nedefinované a nevhodné chování aktivních 

komponent je někdy možné korigovat změnou způsobů jejich řízení. V tomto případě jsem 

dynamicky měnil průběh vysílacího výkonu na začátku a na konci vysílání. Výsledkem byla 

vyzařovací charakteristika přijatelná z pohledu nové verze normy ETSI EN 300 220-1. Změna 

způsobu řízení komunikačního zařízení je však v tomto případě vynucená a především, 

provedené změny budou mít dopad na celkovou energetickou bilanci komunikačního 

zařízení, protože došlo k vynucenému navýšení časové režie, v tomto případě dokonce  

ve stavu vysílání, tedy v režimu maximální spotřeby. Do vysílací smyčky jsem vložil značky  

pro detekci na logickém analyzátoru. Velikost časové režie jsem následně pomocí logického 

analyzátoru změřil a výsledky sumarizoval v tabulce 3.1. 

Časové režie označené jako pre a post jsou způsobené přípravou paketů, zapnutím, 

nastavením a následným vypnutím funkčních částí MRF49XA. Tyto režie nelze příliš snížit, 

jsou vyžadovány standardní obsluhou obvodu MRF49XA. Jejich měření jsem provedl tak,  

že jsem přímo do operačního systému vložil značky mezi jednotlivé programové bloky. 
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Tab. 3.1: Zpracované výsledky měření s ukázkou vlivu režie 

Charakteristika měření 
režie 
pre 

hlavička synchro data 
režie 
post 

TX 
režie 
EMC 

režie 
% 

IQRF OS 3.04D, TX: 64 B, 
EMCcfg = 0 

1190 2860 825 29661 851 35387 0 
0,00

% 
IQRF OS 3.04D, TX: 64 B, 

EMCcfg = 1 
1190 3692 826 29662 852 36222 835 

2,31
% 

IQRF OS 3.04D, TX: 64 B, 
EMCcfg = 2 

1190 2860 828 29661 2988 37527 2140 
5,70

% 
IQRF OS 3.04D, TX: 64 B, 

EMCcfg = 3 
1189 3698 825 29659 2986 38357 2970 

7,74
% 

IQRF OS 3.04D, TX: 5 B, 
EMCcfg = 0 

633 2840 826 5018 235 9552 0 
0,00

% 
IQRF OS 3.04D, TX: 5 B, 

EMCcfg = 3 
633 3698 825 5019 2405 12580 3028 

24,07
% 

 

I přes specifika každé aplikace lze na základě experimentálních simulací konstatovat, že 

míra vlivu statických parametrů spojených s energetickou náročností bude záviset na režimu 

práce konkrétního komunikačního zařízení a na váze, kterou se režijní časy promítnou do 

celkové spotřeby. Na základě uvedených poznatků v této kapitole lze konstatovat, že 

energetická náročnost provozu zařízení pracujících v bezdrátových sítích není závislá pouze 

na statických údajích spotřeby aktivních komponent, ale že může do značné míry záviset na 

dynamických parametrech komponent, především však na způsobu řízení.  

V následujících kapitolách proto navrhnu a popíšu několik řešení využívajících nové 

způsoby řízení komunikačních zařízení, které zásadním způsobem sníží energetickou 

náročnost provozu těchto zařízení související s jejich zapojením do bezdrátové sítě. 

3.2 Bitové kódování časovými kvanty 

Realizace jakékoliv sítě začíná na fyzické vrstvě, která definuje způsob, jakým jsou 

přenášeny jednotlivé bity, a stará se o jejich bezchybný přenos. Vstupem do této vrstvy jsou 

data d(x) určená k odvysílání. Na přijímací straně jsou v případě bezchybného přenosu 

bezdrátovým přenosovým kanálem, stejná data výstupem - viz. Obr. 3.4. V této kapitole se 

budu detailněji zabývat některými aspekty souvisejícími s implementací fyzické vrstvy, 

popíšu nový způsob kódování časovými kvanty a jeho vliv na kvalitu spojení a na spotřebu. 
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Obr. 3.4: Fyzická vrstva – spojení 

 

Přenos dat pomocí bezdrátových technologií pro telemetrii a automatizaci budov je 

obvykle založen na sériovém odesílání binárních dat, tedy jako posloupností binárních 

hodnot 0 a 1.  Data se do bezdrátového přenosového kanálu obvykle odesílají upravená, kdy 

jsou pro zlepšení přenosu před vysláním zakódována a na straně přijímací opět dekódována, 

viz Kódování v bloku m(x) a Dekódování v bloku e(x) na Obr. 3.4. Důvodem úpravy dat před 

jejich odesláním je zlepšení přenosových vlastností kanálu, to znamená například zvýšení 

jeho odolnosti vůči rušení, odstranění statické složky, umožnění využití pásmových propustí 

a v neposlední řadě také pro umožnění synchronizace vysílajícího a přijímajícího zařízení. 

  V prostředí mikroelektronických bezdrátových sítí pro telemetrii a automatizaci 

budov s mnoha navzájem komunikujícími zařízeními se rozptyl přesnosti časování 

jednotlivých prvků projeví podstatně výrazněji a úprava dat umožňující snadnější, přesnější a 

častější synchronizaci vysílače a přijímače se proto jeví jako nevyhnutelná. U mnoha 

standardně používaných algoritmů pro odstranění statické složky jsou vkládány další znaky. 

Zlepšení kvality přenosového kanálu je tak dosaženo za cenu snížení komunikační rychlosti, 

tím dochází ke snížení propustnosti přenosového kanálu.  Propustnost je však jedním 

z hlavních kvalitativních parametrů přenosového kanálu, definoval jsem proto na začátku 

řešení cílové parametry pro úpravu dat a jejich následný převod na výstupní signál tak, aby: 

 

 nedocházelo ke snížení propustnosti kanálu, 

 byla odstraněna statická složka signálu, 

 výsledný signál obsahoval synchronizační informace. 
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Minimalizace vkládání redundantních dat jsem dosáhl tak, že binární posloupnosti 

stejné logické hodnoty jsou rozdělovány teprve od délky N, kterou lze snadno algoritmicky 

parametrizovat. Následná transformace je realizována převodem posloupností délek 1 až N 

bitů stejné logické hodnoty deterministickým signálem definované časové délky.  

Vlastní způsob převodu probíhá tak, že se nejprve postupně rozděluje vstupní řetězec 

na bloky stejných binárních hodnot maximální délky N tak, že pokud je délka posloupnosti 

bitů stejné logické hodnoty větší nebo rovna N, potom se za N-tý bit vloží jeden redundantní 

bit opačné logické hodnoty. Tímto způsobem je vstupní posloupnost bitů rozdělena na 

skupiny bitů stejné logické hodnoty o délkách 1 až N bitů. Následně se provede transformace 

těchto skupin na výstupní signál časové délky, která je funkcí bitové délky těchto bloků. 

Protože každá délka posloupnosti bitů stejné hodnoty bude interpretována signálem 

dané časové délky, nastavené tak, aby mohl být signál zpětně dekódován, bude závislá  

na přesnosti časování. V následujících odstavcích ukážu, že i při použití levných mikrořadičů, 

využívajících pouze interní oscilátor RC, je možné dosáhnout komprese a výsledný signál 

bude odvysílán rychleji než v případě dříve uvedených kódování. Celé řešení lze realizovat 

hardwarově, například tak, jak je patrné z Obr. 3.5, v praxi se však určitě podstatně častěji 

využije programová implementace do mikrořadiče. 

Pro lepší názornost popíšu řešení z Obr. 3.5, které blokově ukazuje příklad možné 

implementace popsaného kódování pro N = 3, tedy rozdělující vstupní posloupnost bitů na 

posloupnosti bitů stejných logických hodnot o maximální délce N.  

 

Obr. 3.5: Blokové schéma kódovacího automatu 

  

Tímto způsobem kódování a vhodnou volbou časových konstant dochází k takové 

úpravě přenášených dat, která nejenom zlepšuje přenosové vlastnosti bezdrátového kanálu 
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odstraněním statické složky, ale která zároveň vzhledem k použitému způsobu kompresního 

kódování zvyšuje propustnost bezdrátového kanálu. Příklad zakódování, odstranění statické 

složky a komprese jsou patrné z Obr. 3.6. 

 

 

Obr. 3.6: Příklad zakódování sekvence dat 

 

Pro názornou ukázku, jak probíhá popsané kódování, jak ho lze parametrizovat  

a jak vypadá výstupní signál, jsem připravil program v jazyce PHP, který pro všechny 

kombinace binárních posloupností délky 8 bitů výstupní signál vygeneruje. Ukázka výstupu 

z programu je vidět na Obr. 3.7. 

 

 

Obr. 3.7: Ukázka způsobu kódování časovými kvanty 

 

V první sloupci jsou vstupní nezakódovaná data, ve druhém sloupci jsou jako 

mezivýsledek zobrazena upravená data bez statické složky, rozdělená vloženými bity, ty jsou 

pro přehlednost označeny červeně. Ve třetím sloupci je zobrazena definice výstupního 
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signálu v mnemonice Hx, Lx, kde Hx značí binární posloupnost jedniček délky x, a Lx značí 

binární posloupnost nul délky x. V posledním kroku se podle nastavených parametrů 

provede transformace na výstupní signál.  

Při dekódování se signál nejprve dekóduje podle délky jeho trvání na posloupnost bitů. 

Z podstaty kódování je zřejmé, že každému signálu dané délky odpovídá jednoznačná 

posloupnost bitů a dekódování je tedy převodem signálu určitého časového trvání  

na posloupnost bitů. Z ní se následně odstraní vkládané rozlišovací řetězce. 

Jedním z parametrů charakterizujících přenosový kanál je jeho kapacita. Maximální 

kapacita přenosového kanálu C je charakterizována Shannonovým-Hartleyovým vztahem 

[35]: 

𝐶 = 𝐵 . 𝑙𝑜𝑔2 (1 +  
𝑆

𝑁
)   (3.1) 

kde  C je maximální dosažitelná rychlost ideálního přenosového kanálu, 

B je šířka pásma komunikačního kanálu, 

S je střední hodnota výkonu signálu na výstupu kanálu, 

N je střední hodnota výkonu šumu na výstupu kanálu.  

 

 Výhodou navrženého řešení je kromě odstranění statické složky signálu také zlepšení 

kvality přenosového kanálu. Při vhodně zvolených parametrech kódování je přenášený signál 

kompaktní, díky kompresní povaze kódování dochází navíc ke zvýšení propustnosti 

přenosového kanálu. Způsob zakódování vede ke snížení výstupní bitové rychlosti při vyšším 

objemu přenesených dat. Toho lze prakticky využít buď ke zvětšení komunikačního dosahu 

zařízení při stejné energetické náročnosti jeho provozu, nebo, v případě, že je komunikační 

dosah dostačující, ke zvýšení objemu přenesených dat zvýšením komunikační rychlosti. 

Navržené řešení tak díky zkrácení doby vysílání (konsekventně i příjmu) zásadním způsobem 

snižuje celkovou energetickou bilanci síťového komunikačního zařízení. Na řešení byl vydán 

český [P1], evropský [P2] a americký patent [P3]. 

3.3 Virtuální směrovací struktura a její směrové zaplavení využívající TDMA 

Pokud realizace sítě začíná na fyzické vrstvě, potom, z pohledu média, na síťové vrstvě 

končí. V případě bezdrátových sítí pro telemetrii a automatizaci budov jde zřejmě  

o nejkomplexnější a zároveň implementačně nejsložitější část návrhu komunikačního 
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zařízení. Síťová vrstva se stará o adresaci a směrování. V prostředí relativně pomalých sítí 

složených většinou z komunikačních zařízení s  malým výpočetním výkonem a s omezenými 

zdroji je proto efektivní doručení zprávy jednomu či více adresátům v reálném čase složitý 

algoritmický problém. Kvalitní řízení mikroelektronického komunikačního zařízení na síťové 

vrstvě má zásadní vliv na spolehlivost a na snížení energetické náročnosti, proto jsem se 

zaměřil na návrh nového konceptu virtuálního přeuspořádání sítě a směrování. Při vlastním 

návrhu jsem zohledňoval specifika bezdrátových sítí určených pro telemetrii a automatizaci 

budov. Obvykle se jedná o síť složenou z komunikačních zařízení funkčně vázáných na určité 

místo v prostoru – senzory, spínače, zásuvky. Z tohoto pohledu je proto vhodné část sítě 

aplikačně určenou pro oblast telemetrie a automatizace budov chápat jako staticky 

uspořádanou a neměnnou. Podstatou řešení je tuto statickou část sítě funkčně přeuspořádat 

v závislosti na umístění jednotlivých zařízení v síti tak, aby komunikační zařízení, která jsou 

její součástí, dokázala snadno, spolehlivě a bez kolizí předávat pakety, tedy využívat tuto část 

sítě pro efektivní směrování. Nově vytvořené virtuální uspořádání, kdy každý komunikační 

prvek sítě určený ke směrování obdrží od řídicího prvku sítě C virtuální směrovací číslo VRN 

na základě jeho umístění v síti, umožní oddělit adresovací a směrovací prostor a protože 

směrovací prostor bude uspořádán, bude pro každý prvek sítě jednoduché provádět 

směrování pouze na základě virtuálního směrovacího čísla VRN.  

 

a)            b) 

 

 

Obr. 3.8: Síťová topologie a její nové funkční uspořádání 
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Příklad neuspořádané sítě je znázorněn na Obr. 3.8 a), na  Obr. 3.8 b) je zobrazena stejná 

síť virtuálně uspořádaná. Z obrázků je patrné, že každému nalezenému podřízenému 

komunikačnímu zařízení Nx (s adresami N1 až N5) bylo přiřazeno unikátní virtuální směrovací 

číslo VRN (R1 až R5).  

Pro reálný provoz jsou nutná a obvyklá redundantní spojení, tedy uspořádání mesh, 

jak bylo ukázáno v úvodní kapitole. Stupeň propojení sítě γ se obvykle vyjadřuje pomocí 

hustoty zařízení λ jako γ = πd2λ. Energetickou náročnost směrování broadcastu Ei lze pro 

jednotlivé prvky v závislosti na poloze definovat jako: 

 

𝐸𝑖

𝑅𝑇𝑆𝐿𝑂𝑇
= {

𝑝𝑟𝑜 𝑉𝑅𝑁𝑖 ≤
𝛾

2
: 𝐼𝑅𝑋(

𝛾

2
+ 1) + 𝐼𝑇𝑋 + 𝐼𝑆𝐿𝐸𝐸𝑃(𝑛 − 2)                          

𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘: 𝐼𝑅𝑋(
𝛾

2
+ 1) + 𝐼𝑇𝑋 + 𝐼𝑆𝐿𝐸𝐸𝑃 ((𝑉𝑅𝑁𝑖 −

𝛾

2
)(𝛼 − 1) + 𝑛 − 2)

 

 (3.2) 

Rovnice (3.15) vyjadřuje energetickou náročnost směrování v  mesh síti pro jednotlivé 

směrující prvky této sítě v závislosti na stupni propojení sítě. Rovnice zohledňuje také vliv 

specifické implementace režimu LPRX (α - 1) a spotřebu v režimu SLEEP. Většina ostatních 

modelů však tyto vlivy nezohledňuje vzhledem k jejich malému dopadu na celkový výsledek. 

Pro porovnání energetické náročnosti navrženého způsobu směrování s ostatními modely 

provedu podobné zjednodušení pro Ei a následně pro ERTOT: 

 

𝐸𝑖 = 𝑅𝑇𝑆𝐿𝑂𝑇. (𝐼𝑇𝑋 + 𝐼𝑅𝑋)  (3.3) 

 

𝐸𝑅𝑇𝑂𝑇 = 𝑛. 𝑅𝑇𝑆𝐿𝑂𝑇. (𝐼𝑇𝑋 + 𝐼𝑅𝑋) (3.4) 

 

 Z rovnice (3.16) je zřejmé, že každé zařízení provede pouze jedno směrování a během 

jednoho rámce pouze jedenkrát přijme zprávu. Z obecné rovnice (1.16) popisující 

energetickou náročnost standardního doručení zprávy sítí lze dovodit minimální 

energetickou náročnost ESTOT obecného směrování: 

        

𝐸𝑆𝑇𝑂𝑇 = 𝑅𝑇𝑆𝐿𝑂𝑇 
𝐷

𝑑
(𝐼𝑇𝑋 + 𝜋𝑑2𝜆𝐼𝑅𝑋) (3.5) 
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Porovnání ESTOT a ERTOT není možné generalizovat, ale je nutné provést ho vždy  

pro konkrétní stupeň propojení γ, pro dané geometrické uspořádání a pro specifické 

parametry RFIC obvodu. Například pro moduly TR-72DA je ITX 1,43-násobkem IRX,  

pro topologii Line lze konstatovat, že D/d = n a protože každý prvek sítě má spojení pouze  

na sousední prvky je γ = 2. V tomto konkrétním případě lze zapsat ESTOT a ERTOT jako: 

        

𝐸𝑆𝑇𝑂𝑇 = 𝑛 . 𝑅𝑇𝑆𝐿𝑂𝑇(1,43 𝐼𝑅𝑋 + 2𝐼𝑅𝑋) (3.6) 

 

𝐸𝑅𝑇𝑂𝑇 = 𝑛. 𝑅𝑇𝑆𝐿𝑂𝑇. (1,43 𝐼𝑅𝑋 + 𝐼𝑅𝑋) (3.7) 

 

Čas strávený v režimu příjmu má ve většině aplikací rozhodující vliv na celkovou 

energetickou náročnost, lze proto konstatovat, že snížením tohoto času na minimum, tedy 

setrvání v režimu příjmu pouze jednou během rámce, bude mít značně pozitivní vliv na 

snížení energetické náročnosti provozu zařízení zapojeného do bezdrátové sítě. 

 S redundantními spojeními vzrůstá spolehlivost doručení zprávy. V případě FSK 

modulace použité pro moduly TR-5xD a TR-7xD lze očekávat bitovou chybovost Pe(FSK) [35]: 

 

𝑃𝑒(𝐹𝑆𝐾) =  𝑄 ( √
𝐸𝑏

𝑁0
 ) =

1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐 (√

1

2

𝐸𝑏

𝑁0
) (3.8) 

kde  Eb/N0 vyjadřuje odstup signálu od šumu (SNR - Signal to Noise Ratio) 

 erfc je doplňková chybová funkce. 

 

Paket bude špatně doručen v případě, že alespoň jeden bit je přijat špatně. Ztrátovost 

paketů PP lze definovat v závislosti na počtu bitů N jako: 

 

𝑃𝑝 =  1 − (1 − 𝑃𝑒)𝑁 = 1 − (1 −
1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐 (√

1

2

𝐸𝑏

𝑁0
))

𝑁

 (3.9) 

 

Nechť D je vzdálenost mezi odesílatelem a příjemcem zprávy a dosah jednotlivých 

zařízení je d. Potom bude potřeba provést minimálně i = D/d směrování. Vztah chybovosti 

paketů k PISM k počtu provedených neredundantních směrování i můžeme vyjádřit jako: 
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𝑃𝐼𝑆𝑀 =  1 − (1 − 𝑃𝑝)
𝑖
  (3.10) 

 

Protože síťová zařízení budou pracovat na hranici udávané citlivosti, lze předpokládat 

chybovost udávanou pro tuto citlivost. Závislost pravděpodobnosti doručení chybného 

paketu na počtu směrování pro uvedený RFIC Spirit1 [37] je zobrazen na Obr. 3.9. Je z něj 

patrná rychlá konvergence pravděpodobnosti přijetí chybného paketu se zvyšujícím se 

počtem neredundantních směrování. 

 

Obr. 3.9: Závislost pravděpodobnosti chyby na počtu směrování bez redundance 

 

Algoritmy optimalizující počet směrování a využívající nejkratší cestu bez redundance 

budou pro doručení zprávy potřebovat minimálně i směrování. Pravděpodobnost nedoručení 

zprávy bez chyb v závislosti na počtu směrování bude dána vztahem (3.23). Spolehlivost 

doručení paketů v uspořádané síti využívající směrové zaplavení lze naopak předpokládat 

vyšší díky využití redundantních spojení. Pro úspěšné doručení zprávy pomocí směrového 

zaplavení v této síti stačí, aby alespoň jedno ze síťových zařízení následné zóny, pro které 

existuje cesta k adresátovi, přijalo paket bez chyby. Pravděpodobnost PZ úspěšného 

přeposlání zprávy z jednoho síťového zařízení do zóny následné lze popsat vztahem 

zohledňujícím počet spojení j tohoto zařízení na síťová zařízení následné zóny, pro které 

existuje cesta k adresátovi: 

 

𝑃𝑍 =  1 − 𝑃𝑃
𝑗  (3.11) 
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Ze vztahu (3.24) je zřejmé, že pravděpodobnost úspěšného směrování stoupá s počtem 

spojení j do následné zóny, například pro předpokládanou 4% chybovost 80 B paketů 

stoupne dílčí pravděpodobnost úspěšného směrování z 96% na 99,84% již pro j = 2. Protože 

lze navíc v každé zóně předpokládat nejenom jedno, ale k zařízení s i-násobným propojením 

na následnou zónu ve směru adresáta, bude se dále pravděpodobnost úspěšného směrování 

zvyšovat. 

Navržený způsob virtuálního uspořádání bezdrátové sítě a způsob směrování založený  

na směrovém zaplavení a využívající TDMA podstatným způsobem zvyšují spolehlivost 

doručení zprávy, jsou implementačně nenáročné a přispívají ke snížení energetické 

náročnosti provozu zařízení zapojených do bezdrátové sítě. Na řešení již byly vydány patenty 

[P4], [P5] v ČR a USA, další pokračovací patent v USA [P6] byl vydán v listopadu 2015, byla 

podána také EU patentová přihláška [P7]. 

3.4 Sběr dat a rychlé potvrzování příkazů 

Výhod popsaného způsobu virtuálního přeuspořádání sítě a směrování pomocí 

orientovaného zaplavení takto přeuspořádané sítě využívá také následující řešení určené pro 

sběr dat a rychlé potvrzování příkazů. Jedná se o řešení, které podstatným způsobem 

zefektivňuje hromadný sběr dat ze zařízení, tedy řeší základní problém telemetrických sítí, 

navíc také umožňuje maximálně zrychlit odezvu systému na příkazy adresované všem 

zařízením nebo určité skupině zařízení, což je zase jedním z klíčových požadavků systémů 

využívajících bezdrátové sítě pro automatizaci budov. Řešení zásadním způsobem 

optimalizuje provoz v bezdrátové síti a má obrovské možnosti průmyslového uplatnění. 

Časová náročnost TFRC je zcela nezávislá na síťovém uspořádání. Byla odstraněna 

kvadratická závislost sběru dat na počtu podřízených prvků sítě n a pro jakoukoliv síť lze 

deterministicky vyjádřit časovou náročnost celého procesu sběru dat.  

Vzhledem k uspořádání sítě a způsobu agregace dat zároveň dochází navíc se 

vzrůstajícím propojením sítě γ k podstatnému zvýšení spolehlivosti přenosu dat. 

Implementaci tohoto způsobu hromadného sběru dat tak lze využít nejenom pro sběr dat 

v bezdrátové síti, ale také pro potvrzování provedení příkazů což má zásadní význam pro 

zvýšení efektivity řízení provozu v bezdrátových sítích. 

Lineární kódování v sítích popsané v kapitole 1.4 vyžaduje přidání kódovacího vektoru 

ke zprávám s agregovanými daty. V případě implementace popsaného způsobu sběru dat 
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toto není nutné, protože každé zařízení má na základě svého VRN čísla ve zprávě dedikovaný 

datový prostor, do kterého jsou ukládána přijatá data, přičemž zkombinování přijatých zpráv 

lze provést jednoduše, například pomocí logické operace OR. Energetickou náročnost 

procesu sběru dat pro celou síť ETOT lze vyjádřit takto: 

 

𝐸𝑇𝑂𝑇 = 𝑛𝑇𝐹𝑅𝐶𝐼Ø𝑖 =   

= 𝑛. 2𝑛 (2𝐼𝑇𝑋𝑖  +  𝐼𝑅𝑋𝑖 (1 +
𝜋𝑑2𝜆

2
)) /2𝑛 =    

= 𝑛 (2𝐼𝑇𝑋𝑖  +  𝐼𝑅𝑋𝑖 (1 +
𝜋𝑑2𝜆

2
))   (3.12) 

 

Z rovnice (3.32) je patrné, že energetická náročnost sběru dat realizovaného 

navrženým řešením je nízká a závisí na hustotě pokrytí λ. Nízké energetické náročnosti 

procesu sběru dat bylo dosaženo využitím uspořádání sítě popsaným v kapitole 3.1, které 

umožnilo sběr dat jejich postupnou agregací směrem od prvku sítě s nejvyšším VRN číslem. 

Z rovnice (3.31) je dále zřejmé, že pro každý prvek sítě lze při rovnoměrně rozložené hustotě 

zařízení předpokládat při sběru dat pomocí metody FRC stejnou energetickou náročnost. 

Rovnoměrnost energetického zatížení jednotlivých prvků sítě lze považovat za obrovskou 

výhodu, neboť odpadají problémy s údržbou bateriově napájených prvků způsobené 

nerovnoměrným vytížením. 

Řešení založené na využití topologie mesh v kombinaci se směrovým zaplavením 

popsané v předchozích kapitolách naopak zvyšuje pravděpodobnost doručení, protože 

využívá redundantní spojení. Přesto ve specifických případech, pokud selže nějaké parciální 

neredundantní spojení, nemusí být agregovaná data doručena kompletně. Důvodem pro 

toto možné selhání je použitá optimalizace, kdy se zaplavení provádí vždy v konkrétním 

směru, v případě Potvrzovacího rámce od prvku s nejvyšším VRN číslem, viz Obr. 3.10. 

V tomto konkrétním uspořádání jsou dvě potenciálně slabá místa, spojení mezi N1/C a 

spojení mezí N5/C. Pro výšení spolehlivosti za cenu nepatrného zvýšení časové odezvy jsem 

v konkrétní implementaci operačního systému IQRF OS 3.06 přidal odvysílání krátkého 

Individuálního rámce, během kterého každé síťové zařízení odvysílá v jemu dedikovaném 

časovém slotu pouze svou informaci, nikoliv kombinovanou zprávu, přičemž v ostatních 
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časových slotech jednotlivé prvky naslouchají ostatním prvkům sítě a připravují k odvysílání 

kombinovanou zprávu, kterou následně dle předchozího popisu odvysílají v příslušném 

časovém slotu Potvrzovacího rámce. 

 

Obr. 3.10: Směrovost sběru dat 

Tímto způsobem dojde k odstranění možných problémů s nesymetrií popsané 

v předchozím odstavci a samozřejmě také k obecnému zlepšení spolehlivosti díky zvýšení 

redundance. Komunikace v síti během Individuálního rámce (modře) a během Potvrzovacího 

rámce (šedě) je znázorněna na Obr. 3.11.  

 

Obr. 3.11: Odstranění orientace grafu přidáním Individuálního rámce 

 

Spolehlivost sběru dat z jednotlivých prvků po odstranění směrovosti lze vyjádřit 

vztahem (3.33). Následným porovnáním (3.28) a (3.33) je patrné další zvýšení spolehlivosti.  
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𝑃𝐴 = 1 − 𝑃𝑃
𝜋𝑑2𝜆  (3.13) 

 

kde  λ vyjadřuje hustotu komunikačních zařízení sítě, 

 d je dosah každého komunikačního zařízení, 

PP je pravděpodobnost ztráty paketu. 

 

Popsaný způsob zvýšení spolehlivosti agregace dat má dopad také na celkovou 

energetickou náročnost procesu sběru dat. Protože jsou však zprávy odesílané v průběhu 

Individuálního rámce násobně kratší než kombinované sběrné zprávy odesílané v průběhu 

Potvrzovacího rámce, je dopad přijatého opatření na celkovou spotřebu minimální.  

Popsaný způsob sběru dat a potvrzování zpráv využívající virtuální směrovací 

strukturu popsanou v kapitole 3.4.1 zásadním způsobem zvyšuje spolehlivost komunikace  

a propustnost systému, snižuje energetickou náročnost práce v obecné bezdrátové síti  

a přináší nové efektivní nástroje a možnosti pro správu sítě. Na řešení byly podány patentové 

přihlášky v ČR [P9], USA [P10], EU, Japonsku a v Číně, v roce 2015 byl vydán EU patent [P8]. 

 



Mikroelektronické bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov 

 

 - 32 -  

 

4 Závěr a shrnutí 

Dílčím cílem dizertační práce bylo prokázat vliv dynamických parametrů aktivních 

komponent na celkovou spotřebu a ukázat vliv způsobu řízení na celkovou energetickou 

náročnost jejich provozu. V kapitole 3.1 jsem demonstroval, že způsob řízení komunikačních 

zařízení má zásadní vliv na celkovou energetickou náročnost provozu komunikačních zařízení 

pracujících v bezdrátové síti, stejně jako dynamické parametry aktivních komponent.  

Hlavním cílem práce bylo navrhnout nová řešení využitelná pro mikroelektronické 

bezdrátové sítě pro telemetrii a automatizaci budov, která povedou ke snížení energetické 

náročnosti a ke zvýšení spolehlivosti procesu doručování zpráv. Několik nově navržených 

řešení jsem popsal v kapitole 3. 

Výhodou nového řešení kódování na fyzické vrstvě popsaného v kapitole 3.2 je krom 

odstranění statické složky signálu také zlepšení kvality přenosového kanálu. Při vhodně 

zvolených parametrech kódování je přenášený signál kompaktní, díky kompresní povaze 

kódování dochází navíc ke zvýšení propustnosti přenosového kanálu. Způsob zakódování 

vede ke snížení výstupní bitové rychlosti při vyšším objemu přenesených dat. Toho lze 

prakticky využít buď ke zvětšení komunikačního dosahu zařízení při stejné energetické 

náročnosti jeho provozu, nebo, v případě, že je komunikační dosah dostačující, ke zvýšení 

objemu přenesených dat zvýšením komunikační rychlosti. Navržené řešení tak díky zkrácení 

doby vysílání, a tedy i příjmu, zásadním způsobem snižuje celkovou energetickou bilanci 

síťového komunikačního zařízení. Na řešení byl vydán český [P1], evropský [P2] a americký 

patent [P3]. 

V kapitole 3.3 navržený způsob virtuálního uspořádání bezdrátové sítě a způsob 

směrování založený na směrovém zaplavení a využívající TDMA podstatným způsobem 

zvyšují spolehlivost doručení zprávy, jsou implementačně nenáročné a přispívají ke snížení 

energetické náročnosti provozu zařízení zapojených do bezdrátové sítě. Na řešení již byly 

vydány patenty [P4], [P5] v ČR a USA, další pokračovací patent v USA [P6], byla podána také 

EU patentová přihláška [P7]. 

V  kapitole 3.4 jsem popsal zcela nový koncept sběru dat a rychlého potvrzování 

příkazů v bezdrátových sítích, který zásadním způsobem zvyšuje spolehlivost komunikace a 
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propustnost systému, snižuje energetickou náročnost práce v obecné bezdrátové síti a 

přináší nové efektivní nástroje a možnosti pro správu. Tento koncept přináší zcela nové 

možnosti pro oblast bezdrátových sítí určených pro telemetrii a automatizaci budov. Na 

řešení již byl udělen EU patent [P8] a byly podány patentové přihlášky v ČR [P9], USA [P10], 

Japonsku a v Číně. 

Věřím, že hlavní cíl dizertační práce, tedy navrhnout nová řešení pro mikroelektronické 

bezdrátové sítě využívané pro telemetrii a pro automatizaci budov, která povedou ke snížení 

energetické náročnosti a ke zvýšení spolehlivosti procesu doručování zpráv, byl splněn, 

výsledky práce byly průběžně publikovány, na většinu řešení představených v dizertační práci 

byly podány mezinárodní patentové přihlášky a koncept řešení byl ověřen také v praxi. 

Získané poznatky mohou být využity při případném návrhu specializovaných integrovaných 

obvodů a jednoúčelových procesorů.  
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