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Struktura RDS

Struktura RDS je znázorněna na obr. 1. 
Jejím základem je interní pracovní stanice 
RDS (pojmy externí, interní a vzdálený jsou 
zde používány z hlediska firmy ABB, nikoliv 
zákazníka). Interní pracovní stanice RDS je 
určena pro vzdálený přístup k cílovému sys-
tému a její zabezpečení podléhá bezpečnost-
ní politice ABB.  

Klient RDS je klientská část systému 
na PC u zákazníka. Na této úrovni je nasta-
vena zabezpečená kódovaná komunikace 
(SSL) se serverem RDS v interní pracov-
ní stanici RDS v ABB, a to prostřednictvím 
širokopásmového připojení v síti interne-
tu, a je signalizována dostupnost pro vzdá-
lenou údržbu.

Vzdálené diagnostické služby nejsou ome-
zeny na konkrétní produkt nebo systém a jsou 

určeny pro řídicí systémy, pohony (od nízko-
napěťových po vysokonapěťové), systémy pro 
řízení kvality QCS pro papírenské stroje (mě-
řicí rámy a senzory), regulační PID smyčky, 
točivé stroje a příslušenství (motory, generá-
tory, převodovky aj.) a provozní analyzátory 
(např. provozní chromatografy). Komunika-
ce od provozního zařízení až po interní pra-
covní stanici je na obr. 1 naznačena modrou 
nepřerušovanou čárou.

Externí pracovní stanice RDS mohou být 
umístěny u zákazníka nebo u spolupracující 
inženýrské či servisní organizace. 

Zabezpečení

Pro vzdálený přístup k zařízení je vytvá-
řen zabezpečený komunikační kanál mezi kli-
entem, připojeným ke komunikační síti řídi-
cího systému konkrétního výrobního zaříze-

ní, a diagnostickým serverem RDS. Spojení 
umožňuje nepřetržitě monitorovat stav zaří-
zení. Přenos souborů do diagnostického ser-
veru RDS a z něj je zabezpečen šifrováním, 
autorizací, ověřením identity uživatele a je 
chráněn proti virům.

Závěr

Společnost ABB neustále klade důraz 
na zlepšování produktivity výroby, bezpeč-
nosti a provozní ziskovosti při snižování 
požadavků na zdroje energie, a to pro zá-
kazníky v každém odvětví průmyslu. Více 
informací o vzdálených diagnostických služ-
bách, ale i dalších produktech z oblasti au-
tomatizace lze získat na adrese: www.abb.
cz/service.

Jiří Kula, ABB s.r.o.

6. Shrnutí

Všechny představené standardy mají ně-
kolik společných vlastností. Využívají stejnou 
normu rádiové komunikace IEEE 802.15.4-
-2006 v pásmu ISM 2,4 GHz, upravují lin-
kovou vrstvu umožněním přístupu TDMA 
s přeskakováním kanálů a definují protokol 
po aplikační vrstvu. Srovnání komunikačních 
modelů jednotlivých standardů je na obr. 9.

WIA-PA zachovává kompatibilitu s nor-
mou IEEE 802.15.4 a pouze ji rozšiřuje, 
WirelessHART i ISA100.11a využívají pou-
ze některé funkce z vrstvy MAC normy IEEE 
802.15.4 a nahrazují ji vlastní linkovou vrst-
vou. Všechny standardy podporují dynamic-
kou změnu kanálu, WirelessHART podle pev-
ně dané sekvence, ISA100.11a podle pevně 
dané sekvence s možností adaptace a WIA- 
-PA s poněkud složitým mechanismem kom-
binujícím tři různé metody. Na síťové úrov-
ni nabízejí všechny standardy redundantní síť 
s topologií mesh. WirelessHART umožňuje pl-
nou topologii mesh, protože všechna zařízení 
WirelessHART jsou směrovače. ISA100.11a 
i WIA-PA zachovávají rozdělení na směrova-
če a koncová zařízení bez směrovací funkce, 
což vede k hybridní topologii hvězda-mesh. 
Směrovací algoritmy jsou obdobné, využívají 
redundantní spojení (vlastní topologii mesh) 
a směrování podle grafu, popř. source rou-
ting. Směrování je ve všech případech cent-

rálně dáno správcem sítě, se sledováním sta-
vu linek. Na aplikační vrstvě se jednotlivé 
standardy rozcházejí. WirelessHART je pří-
mo kompatibilní s protokolem HART, aplika-
ce je založena na příkazech HART, připojení 
na jiné standardy není řešeno. ISA100.11a de-

finuje objektově orientované aplikační proce-
sy, které komunikují podle norem ISA 100, ale 
prostřednictvím překladu a tunelování mohou 
podporovat i další průmyslové protokoly. WI-
A-PA definuje jednoduché aplikační objekty 
a možnost podpory jiných protokolů prostřed-

nictvím virtuálního zařízení. Ovšem ani ISA 
100.11a, ani WIA-PA nedefinují aplikační pro-
fily, a tudíž explicitně nezajišťují interopera-
bilitu a zaměnitelnost zařízení. Specializova-
nost protokolu WirelessHART bez podpory 
jiných protokolů se tak může ukázat naopak 

jako výhoda. Architektura je u všech standar-
dů obdobná: bezdrátová síť je prostřednictvím 
brány připojena na další součásti komunikač-
ního systému. V případě WirelessHART je to 
HART, v případě ostatních to může být v pod-
statě libovolný protokol. Souhrn hlavních pa-

Bezdrátové komunikační systémy založené 
na IEEE 802.15.4 v automatizaci (3. část)

Ondřej Hynčica, Karel Pavlata
(dokončení z minulých čísel)

Obr. 9. Srovnání komunikačních modelů standardů IEEE 802.15.4, ISA100.11a, WirelessHART 
a WIA-PA

IEEE 802.15.4-2006 MAC

IEEE 802.15.4-2006 PHY
 (868 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz)

IEEE 802.15.4

ISA 100.11a DLL
WIA-PA DL-podvrstvaWirelessHART MAC 

(TDMA, CSMA)

UDP (IETF) transportní vrstva (spolehli-
vý přenos, segmentace)

aplikační 
proces

aplikační 
objekt

aplikační 
proces

aplikační 
objekt

aplikační podvrstva aplikační podvrstva

WirelessHART APP 
(příkazy, předdefinovaná 

data)

IEEE 802.15.4-2006 PHY 
(2,4 GHz)

IEEE 802.15.4-2006 PHY 
(2,4 GHz)

IEEE 802.15.4-2006 PHY 
(2,4 GHz)

6LoWPAN (IETF) WIA-PA NWK 
(hvězda-mesh)

WirelessHART NWK 
(mesh)

ISA 100.11a WIA-PAWirelessHART

IEEE 802.15.4-2006 MAC



42 AUTOMA  6/2011

komunikační systémy

rametrů, ve kterých se jednotlivé standardy 
liší, je uveden v tab. 2.

Bezdrátová síť je spravována centralizova-
ně prostřednictvím správce sítě (network ma-
nager), přičemž všechny standardy zajišťují, 
aby selhání správce nevedlo k výpadku sítě. 
K zabezpečení se používá symetrický šifro-
vací algoritmus AES, v případě WIA-PA jsou 
data šifrována na linkové a aplikační vrstvě, 
ISA 100.11a zabezpečuje linkovou a trans-
portní vrstvu, WirelessHART zabezpečuje 
transportní vrstvu. Za správu kryptografic-
kých klíčů a konfiguraci zabezpečení je vždy 
zodpovědné vyhrazené zařízení označované 
jako správce zabezpečení (security manager). 

Spotřeba zařízení bude celkově nejvyšší 
pro sítě WirelessHART, protože všechna zaří-
zení pracují jako směrovače a možnost využít 
spánkový režim bude závislá na aktuální ko-
munikační zátěži, lepší situace bude pro ISA 
100.11a, která umožňuje zvolit velikost slotu 
a podporuje i koncová zařízení bez směrovací 
funkce. Obdobně WIA-PA umožňuje spánko-
vé režimy pro koncová zařízení, pro směro-
vače bude využití spánkového režimu závi-

set na objemu komunikace a z toho vyplýva-
jící délky neaktivní části superframe. ZigBee 
PRO umožňuje nejnižší spotřebu pro konco-
vá zařízení, ale směrovače musí být trvale na-
pájeny. Seřazení výrobků podle jednotlivých 
standardů podle ceny od nejnižší po nejvyš-
ší bude ZigBee, ISA100.11a, WirelessHART 
[11]. Jaké jsou alespoň relativní ceny a nákla-
dy na certifikaci zařízení WIA-PA, není snad-
né zjistit. Shrnutí některých výhod a nevýhod 
jednotlivých standardů z pohledu průmyslové 
automatizace ukazuje tab. 3.

6.1 Konvergence standardů

Všechny popsané standardy mají vel-
mi podobnou cílovou oblast i vlastnosti. 
Dává tedy vůbec smysl mít tři téměř totož-
né standardy pro jednu věc? Otázka inter-
operability průmyslových bezdrátových 
standardů není nová a ISA zřídila komisi 
ISA100.12, která se konvergenci standar-
dů věnuje. V současnosti existují tři návrhy, 
kterými se tato komise zabývá [10]. První 
návrh (podaný firmami ABB, Emerson, En-

dress+Hauser a Siemens) je rozšířit stan-
dard WirelessHART (IEC 62591) o některé 
funkce definované v ISA100.11a a vytvořit 
druhou generaci standardu WirelessHART, 
přičemž současně by měl být podporován 
i standard WIA-PA. Výsledkem by tedy byl 
jediný standard. Druhým návrhem (podpo-
rují ho firmy Honeywell, Invensys, Nivis, 
Yokogawa, Fuji Electric, Hitachi America, 
Yamatake) je ponechat normu ISA100.11a 
v dosavadní podobě a vůbec neřešit konver-
genci standardů. Třetím návrhem (předlože-
ným GE) je přepsání ISA100.11a tak, aby 
se stal zastřešujícím standardem pro Wire-
lessHART, současné ISA100.11a a WIA- 
-PA a umožnil fungování těchto sítí se shod-
ným napojením na páteřní sítě. Toto řešení 
sice nezajistí interoperabilitu ani vzájemnou 
kompatibilitu, ale zajistí jednotný rámec pro 
použití všech uvedených standardů. Nicmé-
ně je-li možné vzít si ponaučení ze situace 
ohledně průmyslových provozních sběrnic 
nebo průmyslového Ethernetu, lze předpo-
kládat, že sjednoceny nebudou a každý ze 
standardů si najde svou vlastní specifickou 
oblast použití.

6.2 Závěr

Hlavní výhodou průmyslových bezdrá-
tových komunikačních systémů je levnější 
a rychlejší instalace oproti kabelovému při-
pojení. Přesto je paradoxně jako jedna z hlav-
ních překážek rozšíření bezdrátových komu-
nikačních systémů do automatizace procesní 
výroby uváděna jejich vysoká cena. Vyřeše-
na není ani otázka ohledně napájení bezdrá-
tových zařízení. Přestože je deklarována vel-
mi dlouhá očekávaná doba provozu, zůstává 
výměna baterií velmi nepraktickým zásahem. 
Další otázky, jako jsou vzájemná kompatibili-
ta standardů nebo napojení na navazující sys-
témy, jsou starým problémem průmyslové au-

Tab. 2. Srovnání parametrů jednotlivých standardů

Standard WirelessHART ISA100.11a WIA-PA ZigBee PRO
Kompatibilita s IEEE 
802.15.4

IEEE 802.15.4-2006,  
pouze PHY

IEEE 802.15.4-2006,  
pouze PHY

IEEE 802.15.4-2006,  
PHY i MAC

IEEE 802.15.4-2003,  
PHY i MAC

Pásmo 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz, 868 MHz, 915 MHz
Přístup k médiu TDMA v kombinaci s CSMA TDMA, CSMA TDMA/CSMA/FDMA CSMA
Dynamická změna kanálu změna kanálu podle 

pseudonáhodné sekvence
rychlá, pomalá a
kombinovaná změna kanálu

adaptivní změna kanálu, 
pravidelná změna kanálu

adaptivní přesun sítě  
na jiný kanál

Velikost časového slotu 10 ms 10 až 14 ms 10 ms nepoužívá
Latence 10 ms 10 ms 10 ms ≥4 ms
Topologie full-mesh, lze hvězda hvězda-mesh hvězda-mesh hvězda-mesh
Směrovací funkce všechna zařízení mají 

funkci směrovače
pouze směrovače pouze směrovače pouze směrovače

Směrování graph, source routing graph routing graph, source routing AODV, source routing
Optimalizace spotřeby 
směrováním

ne ne ne ne

Spánkový režim  
pro směrovače

ano ano ano ne, plánováno

Agregace dat ne ano ano ne
Podpora průmyslových 
protokolů

HART Profibus, FF, Modbus, 
HART (tunelování, překlad)

Profibus, FF, Modbus, 
HART (adaptace přes 
virtuální zařízení)

ne

Tab. 3. Souhrn výhod a nevýhod z pohledu použití v průmyslu

Standard Výhody Nevýhody
WirelessHART deterministický přístup, odolnost 

proti rušení, návaznost na existující 
zařízení HART

pouze TDMA s pevným slotem, 
drahé komponenty, spotřeba zařízení 
závislá na topologii

ISA100.11a deterministický přístup, odolnost 
proti rušení, nastavitelné TDMA 
a CSMA, podpora různých 
provozních sběrnic, IPv6

komplikovaná struktura aplikačních 
objektů, drahé komponenty, 
nedokončená standardizace

WIA-PA deterministický přístup, odolnost 
proti rušení, centralizovaná 
i distribuovaná správa

komunikační cyklus je svázán 
s pevnou superframe-strukturou, 
zabírá několik komunikačních kanálů, 
nepodporuje blacklisting

ZigBee PRO podpora různých oblastí použití, 
existující produkty, mnoho 
výrobců, aplikační profily zajišťují 
interoperabilitu

není určeno do průmyslu, 
nedeterministický přístup k médiu, 
nepodporuje bateriově napájené 
směrovače
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tomatizace a nevypadá, že se podaří je vyřešit. 
Největší konkurencí nových bezdrátových ko-
munikačních sítí zůstávají klasické průmyslové 
sběrnice, které se ty bezdrátové snaží nahra-
dit. Výhody průmyslových sběrnic jsou zřej-
mé – zatím nižší nebo srovnatelná cena, ná-
vaznost na další systémy, jednodušší zabezpe-
čení, větší rychlost a spolehlivost komunikace 
a především provoz v reálném čase (real-time). 
Bezdrátové komunikační systémy musí kro-
mě technických problémů překonat i nedůvě-
ru ke spolehlivosti a bezpečnosti komunikace. 
Naproti tomu přinášejí spoustu výhod a zůstá-

vá nejspíš jen otázkou času, než se bezdrátové 
komunikační sítě v oblasti automatizace pro-
cesní výroby výrazněji prosadí.

Poděkování
Článek vznikl za podpory projektu 1M0567 
Centra aplikované kybernetiky.
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Tab. 4. Seznam zkratek (uvedeny jsou zkratky ze všech tří částí článku s českým překladem nebo vysvětlením)

ACK Acknowledgement krátký paket potvrzující příjem

ARQ Automatic Repeat-reQuest metoda automatického přeposlání paketu při neobdržení potvrzení

ASK Amplitude Shift Keying amplitudová digitální modulace

BPSK Binary Phase Shift Keying binární fázová modulace

CAP Contention Access Period první fáze aktivní části IEEE 802.15.4 superframe s přístupem CSMA k médiu

CFP Contention Free Period druhá, volitelná fáze aktivní části IEEE 802.15.4 superframe s vyhrazeným přístupem TDMA k médiu

CIWA Chinese Industrial Wireless Alliance organizace, která vyvíjí, podporuje a certifikuje WIA-PA; založena čínskou akademií věd

CSMA-CA Carrier Sense Multiple Access with 
Collision Avoidance

metoda vícenásobného přístupu k médiu se zabráněním kolizím pomocí detekce obsazení média

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum metoda modulace s přímým rozprostřením spektra signálu kódováním pseudonáhodnou sekvencí

FDMA Frequency Division Multiple Access metoda přístupu ke sdílenému médiu rozdělením přístupu na různé frekvence daného pásma

FFD Full Function Device typ zařízení podle IEEE 802.15.4 s plnou funkčností, s funkcemi směrování

GTS Guaranteed Time Slots metoda přístupu definovaná v IEEE 802.15.4 prostřednictvím rezervovaných časových slotů

ISA International Society of Automation nezisková organizace založená roku 1945 podporující standardizaci v  automatizaci

ISM Industrial, Scientific, Medical mezinárodní bezlicenční frekvenční pásma

O-QPSK Offset Quadrature Phase Shift Keying kvadraturní fázová modulace

PSSS Parallel Sequence Spread Spectrum metoda modulace s rozprostřením spektra signálu cyklickým kódováním ortogonálními sekvencemi

RFD Reduced Function Device typ zařízení podle IEEE 802.15.4 s omezenou funkčností, bez schopnosti směrování

TDMA Time Division Multiple Access metoda přístupu ke sdílenému médiu prostřednictvím přidělených časových oken (slotů)

UDP User Datagram Protocol nespojovaná datagramová služba

WIA-PA Wireless network for Industrial Auto-
mation – Process Automation

standard pro bezdrátovou komunikaci pro potřeby procesní automatizace (IEC 62601)

WPAN Wireless Personal Area Networks bezdrátové sítě krátkého dosahu
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y   Dvacet let činnosti 
a změna v organizaci  
společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. oslaví letos 
v listopadu dvacet let své existence. Byla 
založena v listopadu 1991 pěti společníky, 
kteří dosud všichni pro ni aktivně pracují. 
S ohledem na svůj další rozvoj se společ-
nost rozhodla upravit strukturu funkcí svých 
vedoucích pracovníků tak, aby přehledně 
vyjadřovala jejich okruhy kompetence. Ve-
dení společnosti pracuje nově ve složení Jan 
Daněk jako Managing Director; Petr By-
ron, Director, Marketing and Finance; Ma-
rek Černý, Director, Sales and Operations; 

Jan Houška, Director, Applications and De-
velopment, a Jiří Sehnal, Technical Director. 
Hlavní odpovědnost za prodej ve dvou hlav-
ních skupinách programových nástrojů nabí-
zených společností Humusoft mají Pavel Be-
neš (Matlab Product Manager) a Karel Bitt-
ner (Comsol Product Manager).

Společnost od svého vzniku dělí své síly 
rovným dílem mezi výrobu, prodej a ser-
vis přístrojového a programového vybavení. 
V současnosti má osmnáct stálých zaměst-
nanců a proměnný počet externích spolupra-
covníků pro řešení konkrétních úloh. Jejími 
nejvýznamnějšími vývojovými a výrobními 
aktivitami jsou software Simulink 3D Ani-
mation, Real Time Windows Target a Real 
Time Toolbox pro prostředí Matlab a Simu-

link, výroba měřicích a řídicích karet pro PC 
a výroba elektromechanických hi-tech výuko-
vých modelů a dále vývoj, kompletace a pro-
dej výkonných pracovních stanic HeavyHor-
se, určených ke zpracovávání náročných nu-
merických úloh.

Současně je společnost v ČR a na Sloven-
sku výhradním zástupcem firem MathWorks 
(software Matlab pro vědeckotechnické vý-
počty a Simulink pro tvorbu modelů), Com-
sol (nástroj Comsol Multiphysics pro modelo-
vání a simulaci fyzikálních procesů), Lanner 
Group (software Witness pro simulaci a analý-
zu podnikových procesů) a dSPACE (vývojové 
systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).
[Tisková zpráva Humusoft, 10. května 2011.]
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