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Vývojáři dánské firmy NeoCortec měli 
velké ambice: jejich protokol NeoMesh má 
být na trhu nejvšestrannější a nejlépe pou-
žitelný pro zařízení internetu věcí napájená 
z baterií. Vsadili na škálovatelnost, autonom-
ní provoz a dynamickou konfiguraci, proto-
že to jsou vlastnosti, které vývojářům apli-
kací pro bateriově napájená zařízení nejvíce 
ulehčují život. Přitom jim nešlo jen o návrh 
sítí „na zelené louce“, ale také o to, aby spl-
nili požadavky na implementaci např. při roz-
šíření sítě nebo výměně jednotlivého komu-
nikačního uzlu. A rovněž bylo bráno v úva-
hu také to, aby sítě NeoMesh byly co nejvíce 
přizpůsobivé a umožňovaly provoz i tam, kde 
se topologie sítě dynamicky mění.

 

Vylepšená síť mesh

K tomu, aby dosáhli těchto cílů, vylepši-
li vývojáři sítě, které se v oblasti kabelových 
komunikačních sítí používají již desetiletí: 
mesh. V bezdrátovém světě měly sítě mesh 
na začátku problémy, mimo jiné s ohledem na 
škálovatelnost a energetickou náročnost. Síť 
NeoMesh se s těmito problémy vypořádala, 
a představuje proto novu generaci sítí mesh, 
která je přitažlivou variantou např. k sítím 
LoRa nebo Sigfox.

Toto jsou tři základní rysy sítí NeoMesh:
– síť se snadno vytváří, mění a rozšiřuje: síť 

NeoMesh se nastavuje a spravuje sama, dy-
namicky se přizpůsobuje měnícím se pod-
mínkám a může být bez problémů rozšiřo-
vána,

– nízké náklady na údržbu a dlouhodobá 
funkčnost: uzly NeoMesh jsou napájeny 
z baterií, mají dlouhou provozuschopnost 
a vytvářejí sítě vysoce odolné proti poru-
chám,

– snadná integrace, žádné skryté náklady: mo-
duly NeoMesh jsou navržené tak, aby jejich 
integrace do produktů byla co nejjednoduš-
ší a náklady zůstaly pod kontrolou.

Patentovaný protokol

Koncept bezdrátové ad hoc sítě typu mesh 
NeoMesh je založen na patentovaném proto-
kolu pro bezdrátové automaticky se spravující 
sítě mesh s velmi malou spotřebou, který zaru-
čuje bezpečný a spolehlivý provoz sítě snímačů 
s až 64 000 koncovými uzly. Podle svých po-
žadavků si může uživatel vybrat mezi třemi va-
riantami bezdrátových předem nakonfigurova-
ných modulů s rozměry 11 × 18 × 2,5 mm pro 
frekvenční rozsahy 2,4 GHz (ISM), 868 MHz 

NeoMesh: snáze ke složitým sítím

(SRD)/915 MHz (ISM) nebo 433 MHz, kte-
ré umožňují jednotlivým uzlům sítě fungovat 
naprosto autonomně. 

Především v případě, kdy není třeba per-
manentní výměna dat v reálném čase, např. 
když se měřená hodnota aktualizuje v minu-
tových až hodinových intervalech, je možné 
takto realizovat sítě snímačů IoT s baterio-
vým napájením a velmi dlouhou provozu-
schopností. Protokol zajišťuje synchronizaci 
uvedení celé sítě do stavu spánku, takže vý-
drž baterií může být až několik let. 

Kromě automatické správy je v síti zajiš-
těno také automatické routování, takže doda-
tečné rozšíření, přestavby sítě nebo provoz 
mobilních senzorů nejsou spojeny s žádný-
mi dodatečnými náklady.

To vše znamená, že sítě NeoMesh jsou 
zvláště vhodné pro úlohy, kdy se síť v průbě-
hu jejího provozu dynamicky mění a součas-
ně jsou kladeny velké požadavky na dlouho-
dobou stabilitu provozu a robustnost zařízení.

K tomu je třeba ještě dodat, že provo-
zovatel má nad sítí plnou kontrolu. Zna-
mená to, že provoz není spojen s žádný-
mi poplatky operátorům ani s pravidelně 
opakovanými platbami licenčních či tarif-
ních poplatků.

Výstavba sítě je jednoduchá

Navrhnout síť NeoMesh, změnit ji nebo 
doplnit je pro vývojáře velmi snadné. Správa 
sítě a routování jsou v maximální míře zau-
tomatizovány. Nové uzly jsou do sítě připo-
jovány zcela automaticky prostřednictvím 
patentovaného postupu pro matchmaking. 
Všechny uzly jsou autonomní jednotky, které 
jsou předem naprogramované tak, aby podle 
potřeby dynamicky měnily svou úlohu jako 
zdroj dat, router nebo místo určení dat. Není 
k tomu třeba žádná hierarchie uzlů nebo hie-
rarchická infrastruktura sítě. Architektura sítě 
se může dynamicky měnit. Uzly mohou podle 
potřeby měnit svoji pozici a není nutné pře-
dem stanovit žádnou topologii sítě.

Robustní a s dlouhodobou 
provozuschopností

Uzly NeoMesh nejsou závislé na síťovém 
napájení a vytvářejí komunikační síť, která je 
velmi odolná proti poruchám. 

Nový protokol NeoMesh pro bezdrátovou komunikaci usnadňuje výstavbu rozsáhlých 
autonomních a dynamicky se měnících sítí IoT. Zakládá se na osvědčených sítích typu 
mesh a umožňuje snazší integraci nových síťových uzlů.

Tab. 1. Nominované a oceněné produkty v soutěži Embedded World Award (vítězné produkty 
jsou uvedeny jako první a zvýrazněny tučně)

Kategorie Produkt Přihlašovatel
hardware Antenova‘s Robusta Antenna – Part No SR4G031 (miniatur-

ní anténa GNSS s velmi malými rozměry vhodná k instalaci 
na kovové povrchy)

Antenova Ltd

OPTIGA™ Trust X (pokročilý řídicí modul pro zabezpečení 
zařízení IoT)

Infineon 
Technologies AG

NeoMesh (viz tento článek) Neocortex
software byET-engine (výpočetní engine pro hluboké neuronové sítě 

určený speciálně pro vestavné systémy)
Embedded Trend 
GmbH & Co. KG

Blurry Box Encryption Method (ochrana softwaru na zákla-
dě Kerckhoffsova principu; metoda je vhodná pro tradiční 
programy i složité průmyslové aplikace)

WIBU-Systems AG

XJTAG DFT Assistant (plugin, který vývojářům umožňuje 
identifikovat a opravit potenciální problémy testovatelnosti 
podle standardu JTAG už při návrhu)

XJTAG

nástroje SentriX (pro zabezpečení vestavných zařízení, založený na 
hardwarových bezpečnostních komponentách)

Data 
I/O Corporation

emmtrix Parallel Studio (pro paralelní programování he-
terogenních výpočetních systémů v jednotném prostředí)

emmtrix 
Technologies 
GmbH

SpiderPLC (pro programování logických funkcí ve vestavných 
systémech – jednodušší funkce lze naprogramovat přímo, slo-
žitější lze volat jako bloky vytvořené v C/C++ nebo IEC 61131)

iniNet Solutions 
GmbH

Obr. 1. Vývojový modul pro síť NeoMesh
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Na pozadí kontinuálně běží proces op-
timalizace routování uzlů. Každý uzel prů-
běžně a v reálném čase vyhledává nejlépe 
dostupný rádiový signál a současně jím po-
sílá do sítě data. Jestliže se uzel přemístí na 
novou pozici nebo se v přenosové trase vy-
skytne překážka, v reálném čase se vyhledá 
nové spojení. 

NeoMesh je síť, která je plně napájena 
z baterií. Vzhledem k tomu, že provoz uzlů 
je energeticky velmi úsporný, může síť bez 
problémů pracovat celé roky bez závislosti 
na vnějších zdrojích napájení. 

Z hlediska zabezpečení je NeoMesh na 
úrovni kabelových sítí: přenášená data jsou 
šifrována algoritmem AES128. Je-li navíc 
při výměně dat mezi vysílačem a přijímačem 
zvolen příslušný mechanismus potvrzování 
zpráv při komunikaci end-to-end, je zajištěno 
bezchybné přijetí všech odeslaných paketů. 

Jednoduchá integrace, žádné dodatečné 
náklady

Bezdrátový modul NeoMesh (obr. 1) je 
koncipován tak, aby usnadňoval návrh pro-
duktů, jichž bude součástí. Na výběr jsou tři 
varian ty se třemi frekvenčními rozsahy. Všech-
ny tři (2,4 GHz, 868/915 MHz, 433 MHz) však 
mají stejný půdorys a stejné rozhraní. Tímto 
způsobem mohou koncové produkty používat 
kterýkoliv z modulů NeoMesh bez toho, že by 
bylo nutné cokoliv znovu konstruovat. 

Navíc jsou moduly vybaveny všemi poža-
dovanými knihovnami, které usnadňují integra-
ci do koncového produktu. Mimo to není pro-
voz sítě NeoMesh spojen s žádnými tarifními 
poplatky. Znamená to, že uživatel není zatížen 
žádnými pravidelnými platbami a má provoz 
sítě plně pod svou kontrolou. Sítě NeoMesh tak 
mohou přenášet v podstatě neomezené obje-
my dat – den po dni, bez závislosti na předem 
sjednaném objemu dat nebo konfiguraci sítě. 

Se sítěmi NeoMesh lze velmi rychle rea-
lizovat a uvést na trh řešení např. napojení 
existujících měřicích zařízení do sítě, propo-
jení decentrálních zdrojů elektřiny (obr. 3), 
propojení inteligentních zařízení v budovách, 
různé úlohy v zemědělství, v oblasti chyt-
rých měst apod. 

V praxi se již používá několik konkrét-
ních úloh s využitím sítí NeoMesh a další 
se připravují. 

Schildknecht DATAEAGLE 

Jedním z příkladů je firma Schildknecht 
AG, výrobce a integrátor systémů pro přenos 
dat v průmyslu. Loni na podzim na veletrhu 
SPS IPC Drives v Norimberku představila 
nový produkt využívající protokol NeoMesh. 
Jde o I/O modul s bezdrátovou komunikací 
DATAEAGLE X-treme IO 2730. 

Tento modul umožňuje změnit sníma-
če připojené kabelem na bezdrátové. To je 
zvláště výhodné v místech, kde je velmi málo 
montážního prostoru nebo která jsou těžko 
přístupná, popř. na pohyblivých částech stro-
je. Signál ze snímačů se přenáší do I/O mo-
dulu a odtud bezdrátově do komunikační brá-
ny DATAEAGLE compact 2730, která tvoří 
druhý konec komunikačního kanálu. Tím je 
dosaženo bezdrátové integrace měřené hod-
noty ze senzoru do řídicího systému nebo 
do cloudu. 

fou, kde není k dispozici ani elektřina, ani te-
lefonní síť, odesílat hlášení o škodách a po-
třebě pomoci. 

Prototypy zařízení Reachi již byly dvakrát 
otestovány na Filipínách. V roce 2018 bude 
zahájen pilotní provoz jednoho tisíce zaříze-
ní Reachi, také na Filipínách. Jedna z nej-
důležitějších vlastností zařízení Reachi zde 
bude testována ve zvlášť náročných podmín-
kách: zařízení dohromady vytvoří dynamic-
kou a flexibilní síť mesh. 

Kompletní síť bude rozdělena do podúse-
ků a v každém z nich může být až 1 000 zá-
chranářů, každý se svým zařízením Reachi. 
Pro tuto rozlehlou úlohu byl vyvinut speciální 
rádiový modul s dosahem 2,5 km. 

Každá dílčí síť obsahuje komunikační 
bránu NeoMesh-Gateway, která odesílá data 
prostřednictvím satelitního spojení. Tímto 
způsobem je možné odesílat důležité infor-
mace pomáhajícím organizacím i v případě, 

že je v místě zcela zni-
čena komunikační i roz-
vodná síť.

Transport peněz

Jiný příklad použití 
je z jižní Afriky. Místní 
firma, která se speciali-
zuje na převozy peněz 
a cenností, testuje řeše-
ní na základě NeoMesh, 
jehož úkolem je zpro-
středkovat informace 
o transportních boxech. 
Protože společnost má 
několik skladů, potře-
buje mít pro zajištění 
efektivní logistiky přes-
ný přehled o tom, kde se 

nacházejí prázdné boxy. Proto je každý box 
vybaven senzory, jež zjišťují jeho polohu 
a prostřednictvím sítě NeoMesh předávají 
informace do dohledového centra.

Záchranné prostředky 

Globální dodavatel záchranných prostřed-
ků, sídlící v Dánsku, používá senzory s rádi-
ovou komunikací ve svém systému pro řízení 

NeoMesh na veletrhu Embedded World

Na veletrhu Embedded World letos v únoru v Norimberku jsem navštívil stánek dán-
ské firmy NeoCortec. Jejich bezdrátová síť NeoMesh mě zaujala, protože může najít hodně 
uplatnění v oblastech, jako jsou řízení dopravy a logistiky, městské infrastruktury, zeměděl-
ství, ale i v průmyslu. Síť NeoMesh byla dokonce nominována na ocenění Embedded World 
Award. Přestože hlavní cenu nakonec nezískala, už nominace je na úrovni „čestného uzná-
ní“. Porota totiž ze všech přihlášených před veletrhem vybere v každé kategorii pouze tři 
nominované a teprve z nich první den veletrhu zvolí v každé ze tří kategorií jednoho vítěze. 
Přehled nominovaných a oceněných zájemci najdou v tab. 1. 

Ve stánku mi zástupci firmy o síti NeoMesh povídali velmi poutavě. Nevím, zda článek, 
který mi potom poslali, nebude pro naše čtenáře příliš obecný. Zajímají-li vás podrobnos-
ti, jako např. dosah, způsob zabezpečení, koexistence s jinými sítěmi apod., doporučuji na-
vštívit jejich webové stránky.

(Bk) 

Obr. 2. Modul NeoMesh integrovaný do ko-
munikační brány 

Obr. 3. Jednou z možností použití je dohled nad decentralizovanými 
zdroji elektřiny

NeoMesh pro záchranáře 

Dánská firma LinkAiders nyní pracuje na 
vývoji bezdrátového komunikačního modulu 
pro oblasti postižené živelními pohromami. 
Společně s dánským Červeným křížem vyvi-
nula zařízení Reachi – komunikační modul 
pro záchranáře napájený z baterie a odolný 
proti nárazu i vodě. Reachi dává záchraná-
řům možnost z oblastí postižených katastro-
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evakuace lodi. Systém v případě nouze navá-
dí pasažéry lodi k záchranným skluzům ve-
doucím do záchranných člunů. Protože kaž-
dým skluzem může v daný okamžik sjíždět 
jen jeden pasažér, je třeba zajistit, aby před 
tím, než jej použije další pasažér, předchozí 
pasažér skluz uvolnil. Každý skluz je pro-
to vybaven snímačem napájeným z baterií 
a vybaveným rádiovým rozhraním. Tento 
snímač dává signál pasažérovi nahoře, že 
už může skluz použít. Jestliže svítí červené 
světlo, znamená to, že skluz je obsazen. Jak-
mile se rozsvítí zelená, může čekající osoba 

nastoupit do skluzu a bezpečně se dostat do 
záchranného člunu.

Závěrem

V době, kdy se internet věcí vyvíjí z pou-
hého hesla do podoby techniky běžně použí-
vané v praxi, snaží se vývojáři vytvořit sys-
témy snímačů, které nejen mnoho slibují, ale 
také jsou skutečně funkční a splňují vysoké 
požadavky na bezpečnost, robustnost a dyna-
miku. Současné hlasité diskuse o tom, který 
z mnoha standardů IoT na trhu je nejlepší, 

vedou k tomu, že mnozí výrobci agresivně 
označují své řešení za nejlepší pro danou ob-
last použití. Do tohoto babylonu vnáší Neo-
Mesh něco specifického: řešení vhodné pro 
dlouhodobou provozuschopnost, robustní, 
dynamické, škálovatelné a odolné proti chy-
bám, které je optimální pro systémy sníma-
čů napájené z baterií. Nic víc, ale nic méně.

Další informace: www.neocortec.com.
[Arne Vollertsen: Leichter zum komplexen Netz. 
Tisková zpráva firmy NeoCortex A/S, 2018.]

(Překlad a úprava: redakce)
(NeoCortex)

Zakázku na modernizaci řídicího systému 
odsíření kouřových spalin v Elektrárně Měl-
ník I za 20 milionů korun získala společnost 
ZAT. Elektrárna Mělník I nyní zavádí u šesti 
kotlů nové odsíření kouřových spalin. Meto-

da mokré vápencové vypírky kouřových ply-
nů (BNG) bude vyhovovat novým ekologic-
kým požadavkům lépe než dosavadní techno-
logie. Řízení odsiřovacího procesu bude mít 
na starosti systém SandRA (Safe and Relia-
ble Automation) od společnosti ZAT. Systé-
my této příbramské firmy řídí většinu pro-
vozních souborů v Elektrárnách Mělník už 
téměř dvacet let.

 „V současné době jsme ve fázi akceptač-
ních zkoušek v naší zkušebně v Příbrami za 

Odsíření v Elektrárně Mělník I bude řídit systém 
SandRA firmy ZAT

přítomnosti zákazníka, předání celé zakázky 
se plánuje na březen 2020,“ říká Ivo Tichý, 
člen představenstva ZAT a. s. „Zároveň bude-
me pro společnost AF-Consult Czech Repub-
lic, se kterou zakázku realizujeme, vyrábět 

rozváděče nízkého napětí,“ upřesňuje Franti-
šek Kural, ředitel divize Energetika společnos-
ti ZAT. Projekt se uskuteční ve dvou etapách, 
konečné předání je plánováno na březen 2020.

„Nová architektura řídicího systému naší 
společnosti obsahuje HMI operátorskou úro-
veň zajišťující kontakt operátora s řízenou 
technologií a její ovládání díky platformě 
Wonderware. Procesní úroveň je realizová-
na řídicím systémem SandRA Z200. Každý 
z provozních souborů, jako jsou vykládka 

vápence, příprava vápenné suspenze, řízení 
reaktorů a společné části, úprava výchozích 
produktů sádrovce a jeho odvodnění atd., 
bude obsahovat vlastní automatiku systému 
ZAT Z200,“ dodává František Kural. Jednot-
livé řídicí systémy jsou komunikačně propo-
jené pomocí redundantní sběrnice Ethernet. 
Data budou ukládána v SQL serveru pro po-
třeby dalšího zpracování, např. analýz či zjiš-
ťování trendů. Životnost nového řídicího sys-
tému pro odsíření je plánována minimálně na 
dalších patnáct let. ZAT bude mít na starosti 
i servis tohoto systému.

Společnost ZAT dodává řídicí systémy do 
Elektrárny Mělník od 70. let minulého stole-
tí a dodala řídicí systémy na většinu provo-
zovaných souborů v elektrárně včetně řízení 
bloků B1 až B6. „Výhodou pro elektrárnu je 
naše dlouhodobá zkušenost s jejich provozy 
a systémy, které budeme postupně nahrazovat 
za plného provozu, i znalost všech typů odsi-
řovacích procesů,“ doplňuje František Kural.

Velké zkušenosti s odsířením

ZAT se zaměřuje na vývoj, výrobu a im-
plementaci řídicích systémů pro energetiku 
a průmyslu. V oblasti odsíření firma v posled-
ní době realizovala dvanáct projektů v elek-
trárnách Mělník II a III, v Elektrárnách Opa-
tovice, teplárnách Strakonice, Příbram, Elek-
trárny Vřesová a dalších.

Pro tepelné i vodní elektrárny ZAT dodá-
vá řídicí systémy blokových a neblokových 
provozních souborů, přístrojové vybavení, 
elektro vlastní spotřeby a vyvedení výko-
nu a poskytuje poradenství. Firma garantuje 
spolupráci při uvádění do provozu i násled-
ný dlouhodobý servis. 

(ed)

Obr. 1. Akceptační zkoušky řídicího systému odsíření v ZAT Příbram


