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Seznam použitých zkratek:

A/D - Analogově digitální převodník

ADC - Analog to Digital Converter – analogově digitální převodník

AFA - Adaptive Frequency Agility, adaptivní využívání kmitočtů

AI - Artificial Intelligence, umělá inteligence

AP&S - Advanced Planning & Scheduling, pokročilé plánování a 

rozvrhování

BDA - Big Data Analysis, analýza velkých dat

CC - Cloud Computing

CPS - Cybernetic Systems, kybernetické systémy

CRM  - Customer Relations Management, správa vztahů se zákazníky

DCS - distribuované řídicí systémy

DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum, metoda pro rozšíření spektra při 

bezdrátovém přenosu dat

DT - Digital Twin, digitální dvojče

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, 

elektricky mazatelná paměť typu ROM

ERP  - Enterprise Resources Planning, řízení podniku

FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum, přepínání kmitočtů pro 

omezení rušení ostatními bezdrátovými zařízeními v dosahu

I/O - Input / Output – vstup / výstup

ICSP -  In Circuit Serial Programming, metoda programování kontroléru  

přímo v obvodu

IoT - Internet of Things, internet věcí
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LBT - Listen Before Talk, vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu

LED - Light Emitting Diode, dioda emitující viditelné světlo

LSB - Least significant bit, bit v binárním čísle s nejnižší hodnotou

MES - Manufacturing Execution Systems

MSB - Most significant bit, bit v binárním čísle s nejvyšší hodnotou

OEE - Overall Equipment Effectiveness, celková efektivita zařízení

P/PE  - Product/Process Engineering, vývoj produktů a procesů

PAN - Personal Area Network, soukromá síť krátkého dosahu

PDM/CMC - (Product Data Management/Collaborative Manufacturing 

Commerce) správa údajů o výrobcích/výrobě ve vzájemné obchodní 

spolupráci

PLC  - programovatelné automaty

RAM - Random Access Memory, typ paměti, která potřebuje pro udržení 

informace napájecí napětí

ROM - Read-Only Memory, paměť zapsatelná pouze jednou, určena jen ke 

čtení

RS-232 - Komunikační port pro rozhraní UART využívaný u osobních 

počítačů

S&R - Service & Repair, servis a údržba

SCM  - Supply Chain Management, řízení dodavatelských řetězců. 

SMD - Surface Mount Device, součástka určená pro povrchovou montáž

SMT - Surface Mount Technology, technologie povrchové montáže

SPI - Serial Peripheral Interface, sériové komunikační rozhraní

SS - Slave Select, ovládací signál sériového rozraní
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THT - Through Hole Technology, technologie montáže vývodových 

součástek

UART -  Universal  Asynchronous  Receiver  and  Transmitter,  standard  pro

sériovou komunikaci

USB - Universal Serial Bus

WSN - Wireless sensor network, bezdrátová senzorová síť
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Anotace
Předkládaná  disertační  práce  na  téma  „Hodnocení  spolehlivosti  technologických 

objektů  s  využitím  bezdrátových  datových  sítí.“  je  zaměřena  na  vývoj  a  otestování 

metodiky pro tvorbu digitálních dvojčat technického stavu. Práce definuje tento nový typ 

digitálního dvojčete a definuje jeho architekturu, která je založena na využití technologie 

bezdrátových  senzorových  sítí  jako  prostředku  pro  sběr  a  prvotní  kontrolu  dat 

z technologického objektu a využití expertního systému pro tvorbu diagnózy o technickém 

stavu objektu. Primární oblastí aplikovatelnosti tohoto nové druhu digitálního dvojčete je 

oblast  údržby  zařízení,  kde  je  možné  digitální  dvojče  technického  stavu  využít  pro 

plánování strategií proaktivní nebo prediktivní údržby. 

Navržená  metodika  digitálního  dvojčete  technického  stavu  je  prezentována  na 

příkladu  energetickém  objektu  –  parovodu.  Hardwarově  je  testované  digitální  dvojče 

založeno na bezdrátových sítích s technologií MIWI společnosti Microchip. Výhoda této 

technologie  je  nízká  cena,  nízká  energetická  náročnost,  modulové  struktura  a  možnost 

připojení širokého portfolia snímačů. Pro znalostní část digitálního dvojčete technického 

stavu byl využit expertní systém školicího pracoviště NTS. Diagnózy na základě měření 

byly vytvářeny v rámci testování off-line. 

Navržený  a  otestovaný  typ  digitálního  dvojčete  technického  stavu  ukázal  nové 

možnosti v této oblasti a přispívá k rozvoji znalostního řízení průmyslových objektů. Práce 

má  charakter  aplikačně-základního  výzkumu,  kdy  výsledky  bude  možné  aplikovat  jak 

v provozním  prostředí  v  oblasti  spolehlivosti,  technické  diagnostiky  a  údržby,  ale 

primárním výsledkem práce je návrh metodiky tvorby nového typu digitálního dvojčete – 

digitálního dvojčete technického stavu průmyslového objektu. 

Výsledky práce tak mohou být přínosné nejen v provozní oblasti,  ale mohou být 

inspirativní  pro  různé  výzkumné  projekty  týkající  znalostního  řízení  procesů 

a průmyslového internetu věcí.

Klíčová slova: digitální dvojče, znalostní řízení, spolehlivost, bezdrátové sítě, umělá 

inteligence
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Presented doctoral thesis “Reliability evaluation of technological devices with usage 

of  wireless  data  networks” is  focused on development  and testing  of  methodology for 

technological state digital twin models. Thesis define this new type of digital twin concept 

and  further  define  its  architecture,  which  is  based  on  usage  of  wireless  sensor  data 

networks as an instrument for data acquiring and initial  data check from technological 

device  and use  of  expert  system for  diagnosis  of  technological  object’s  state.  Primary 

applicable areaof this new type of digital twin is a maintenance, where can be used actual 

technological state for proactive or predictive planning. 

Proposed  technological  state  digital  twin  methodology  is  presented  on  energetic 

object example - steam pipe-line.The digital twin hardware is based on MIWI wireless 

networks  topology  from MICROCHIP company.  Advantage  of  this  technology  is  low 

price, low power consumption, modular structure and possibility to connect wide number 

of  sensors.  The  expert  system  based  on  NTS  department  were  used  to  creation  of 

knowledge  part  of  digital  twin.  Diagnosis  were  made  off-line  on  the  basis  of  real 

measurement. 

Proposed and tested type of technological state digital twin showed new possibilities 

in this area and contribute to development of industrial objects knowledge control. Thesis 

has character  of applied-basic research,  where the results  will  be able  to applied as in 

operation environment in reliability areas, so the technological diagnosis and maintenance. 

Primary result of this thesis is proposition of methodology for creation new type of digital 

twin – technological state digital twin of industrial object. 

The results  could be applied in operation area and could be inspiration for other 

research projects focused on knowledge control and industrial internet of things. 

Keywords:  digital  twin,  knowledge  management,  reliability,  wireless  networks, 

artificial intelligence
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1 Úvod
Dnešní složitá a nákladná zařízení kladou vysoké nároky na spolehlivost, údržbu, 

bezpečnost a účinnost provozu. Proto je nutná znalost aktuálního stavu daného zařízení nebo 

jeho  součástí.  Aktuální  technický stav  zařízení  nebo jeho  jednotlivých  částí  získáme na 

základě  diagnózy  zpracované  člověkem  nebo  inteligentním  technickým  zařízením. 

Diagnostika  stavu  objektu  je  velice  důležitá,  protože  pomocí  ní  získáme  nezávislou 

informaci  o  technickém  stavu  zařízení,  informaci  o  predikci  možných  poruch,  kterou 

můžeme stanovit, pokud máme například křivku životnosti jednotlivých částí a známe pozici 

na  této  křivce  a  samozřejmě  lokalizaci  a  příčiny  vzniklých  poruch  na  zařízení.  Tyto 

informace pomohou předcházet  těmto nežádoucím stavům a optimalizovat  výměny částí 

preventivně nebo při prvním detekci těchto stavům. 

V současné  době  existuje  mnoho moderních  prostředků  a  metod  pomocí  kterých 

může vytvářet diagnózy technických stavů, avšak problémem je, že tyto metody mnohdy 

nejsou aplikovatelné v konkrétních  podmínkách nebo narážejí  na jiná  omezení.  V těchto 

případech je nutné nalézt nová řešení a technické provedení, které budou vyhovovat těmto 

podmínkám.  Základem  pro  tvorbu  přesné  diagnózy  je  změření  diagnostické  veličiny 

v kritickém místě a jeho přenos do diagnostického zařízení, ve kterém získané informace 

zpracujeme. 

Trendem v této oblasti je tak tvorba a využití bezdrátových sítí umožňující vytvářet 

soubor měřících prostředků v kombinaci s hardwarovými prostředky zajišťující bezdrátový 

přenos  na  místo  koncentrace  informací,  kde  dochází  k jejich  analýze  a  zpracování. 

Vytváříme tak model objektu, který nám popisuje dynamické změny z žádaného hlediska, 

kterým je v daném případě hodnocení a predikce technického stavu objektu, a proto v trendu 

dnešní doby jej budeme označovat jako digitální dvojče technického stavu objektu.

Předkládaná  disertační  práce  se  bude  zabývat  metodikou  tvorby  takového  to 

digitálního dvojčete  propojením  problematiky teorie spolehlivosti se zaměřením na tvorbu 

diagnóz technického stavu, bezdrátovými komunikačními prostředky jako prostředek pro 

přenos diagnostických informací, metodami a prostředky transformace informací do znalostí 

jako metody pro tvorbu výsledné diagnózy o technickém stavu a jeho využití pro podporu 

řízení procesu. 
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2 Cíle práce

Hlavním cílem práce je navrhnout a vytvořit metodiku tvorby digitálního dvojčete 

technického stavu jako specializovaný typ digitální dvojčete výroby. Navrhované digitální 

dvojče  technického  stavu  bude  představovat  znalostně  technický  soubor  metod 

a prostředků umožňující paralelně existovat se svým vzorem a bezdrátově z něho přenášet 

významné  diagnostické  informace  o  jeho  dílčích  technologických  parametrech,  které 

budou  základem  pro  znalostní  tvorbu  diagnózy  o  jeho  technickém  stavu,  která  bude 

využitelná  pro  podporu  řízení  procesu  a  umožní  optimalizaci  procesu  z pohledu 

minimalizace prostojů, a tedy růst jeho disponibility. 

Dílčím  cílem  disertační  práce  je  analyzovat  současné  bezdrátové  komunikační 

prostředky, popsat jejich princip a zvolit vhodný druh těchto technických prostředků pro 

tvorbu digitálního dvojčete technického stavu pracující v průmyslových podmínkách. 

Dalším  cílem  práce  bude  ověřit  navrženou  metodiku  digitálního  dvojčete 

technického stavu na průmyslové soustavě a realizovat tak digitální dvojče technického 

stavu této soustavy. 
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3 Spolehlivost technologických objektů
Spolehlivost  chápeme  jako  jednu  z  vlastností  jakosti.  Proto  je  zabezpečování 

spolehlivosti nutno řešit jako součást zabezpečování jakosti. Problematiku spolehlivosti je 

potřeba řešit systémově, jelikož je tato problematika poměrně složitá a uvozena některými 

zvláštnostmi řešení. Zde se projevují dvě důležité okolnosti:

a)  jsou  definována  tři  období,  kterými  každý  produkt  během svého  technického 

života prochází

1. období  návrhu,  tvorba  předpokladů  relevantních  pro  dosažení  definované 

spolehlivosti.  Je  zde  snaha  najít  ideální  řešení  pro  požadovanou  úroveň 

spolehlivosti a zároveň docílit toho, aby byly vynaloženy minimální náklady na 

její udržení v každém období, kterým výrobek během svého technického života 

prochází; jedná se o tzv. projektovanou spolehlivost

2. období  realizace,  navrženou  úroveň spolehlivosti  je  nyní  potřeba  realizovat; 

každý objekt v této fázi získává svoji tzv. inherentní spolehlivost

3. období provozu, v tomto období se produkt používá k předem definovanému 

účelu;  je  vyžadováno  nadefinovanou  a  posléze  realizovanou  úroveň 

spolehlivosti  udržovat  na  definované  úrovni;  hovoříme  o  tzv.  provozní 

spolehlivosti

b)  problematiku  spolehlivosti  je  nezbytné  řešit  z  hlediska  technického, 

ekonomického a organizačního.

Řešení  problematiky  spolehlivosti  v  jednotlivých  obdobích  technického  života 

objektů se vzájemně prolíná a je nutno zabezpečit dopředné i zpětné vazby při současném 

uvažování vnějších vlivů, které mají vliv na spolehlivost.[9,10,53]

Pokud chceme úspěšně  řešit  problematiku spolehlivosti,  je  zcela  nezbytné přesně 

vymezit pojmy, které v této souvislosti používáme. To totiž dále vede k jednoznačnému 

zadání,  tvorbě  jednoznačných  postupů  a  k  jednoznačné  interpretaci  dílčích  výsledků 

dosažených během řešení, což nakonec vede k jednoznačné formulaci konečných výsledků 

a  závěrů  z  nich  vyvozených.  Výrobky  a  systémy  uplatňující  se  ve  všech  oblastech 
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průmyslu se liší ve svých funkčních vlastnostech, ve své struktuře i složitosti a pracují 

v různých provozních podmínkách. Tato různorodost a rozdílnost v praktických aplikacích 

vede k tomu, že se pro různé aplikace stanovují ukazatele spolehlivosti různými metodami. 

Také dochází k odlišnostem při  stanovování teoretických metod a praktických postupů, 

které  zabezpečují  dosažení  těchto  ukazatelů.  Naopak  stejný  je  přístup  k  volbě  metod 

i praktickým  postupům,  kde  se  uplatňuje  maximální  využití  poznatků  o  spolehlivosti 

realizovaných výrobků a systémů v provozu a důsledné využívání systémového přístupu 

při  realizaci systémů nových. Systémovým přístupem zde rozumíme zejména vytváření 

podmínek pro předcházení  vzniku poruch systémů v provozu a  tím by mělo  docházet 

zároveň k omezování nutnosti vykonávat nápravná opatření.[8,10]

3.1 Provozní spolehlivost

Provozní spolehlivost vychází z inherentní spolehlivosti a bavíme se o ní ve chvíli, 

kdy uvedeme výrobek do reálných provozních podmínek, které lze charakterizovat takto:

- pracovní režim je zpravidla proměnlivější než režim laboratorní; většinou dochází k 

vyššímu  než  očekávanému  namáhání,  často  se  nedostává  kvalifikované  obsluhy  či 

kvalifikovaného zacházení, apod.

- režim  údržby  také  nebývá  vždy  dodržován  tak,  jak  je  uvedeno  v  předpisu,  bývá 

upravován či redukován, apod.

- k inherentní  bezporuchovosti  a  udržovatelnosti  je  přiřazována  celá  organizační 

a strukturální sféra logistické zajištěnosti údržby:

 školení pracovníků údržby 

 technické příručky a softwarová podpora (pokyny a manuály pro obsluhu a údržbu 

apod.)

 zařízení  pro  zkoušení,  diagnostiku  a  údržbu  (komerční  a  speciální  nářadí 

a přípravky, univerzální měřicí a diagnostické přístroje apod.)

 distribuce náhradních dílů (plánování, řízení zásob, způsob dopravy, síť skladů)
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Mohlo by se zdát, že se jedná především o sféru uživatele výrobku, ale tak tomu 

není.  O tuto  provozní  etapu  životního  cyklu  výrobku,  která  je  propojena  se 

zabezpečováním jeho provozní spolehlivosti, se musí starat výrobce. Dosáhne toho tak, že 

monitoruje a shromažďuje informace o skutečném provozním režimu výrobků a na základě 

toho např. u opravitelných výrobků připraví plán jejich údržby a jejího zajištění.

V této  souvislosti  je  také  třeba  konstatovat,  že  ve  velkém  počtu  podniků  není 

přítomna odpovědná osoba, která by měla na starost zajištění údržby a to ani na částečný 

úvazek.  Na  druhou  stranu  můžeme  říci,  že  předpisy  ohledně  údržby  bývají  často 

předimenzované  a  reálná  potřeba  údržby  bývá  většinou  nižší.  Tento  jev  se  vyskytuje 

především z toho důvodu, že výrobce to dělá pro jistotu, aby bezporuchový stav vydržel co 

nejdéle.  Často  totiž  také  dochází  k  zanedbání  či  opomenutí  údržby  neřešení  včasného 

zásahu tam, kde je ho potřeba k odvrácení hrozby výskytu poruchového stavu. Také se 

často opomíná používat metodologii údržby, která je zaměřená na bezporuchovost. 

3.2 Údržba technologických objektů

V případě údržby můžeme rozlišovat klasický a progresivní způsob údržby. Klasický 

způsob údržby vychází z těchto předpokladů:

-je  zaveden  systém  preventivních  prohlídek,  díky  kterému  jsme  schopni  zjistit 

a následně odstranit nedostatky 

-všechna  zařízení  vykazují  známky  postupného  opotřebení,  na  základě  čehož  je 

stanoven jednotný postup ke stanovení intervalů prohlídek. 

Progresivní způsob údržby vychází z reálného stavu zařízení, jehož technický stav je 

kontinuálně monitorován a v případě vyhodnocení, že je potřeba zásahu údržby je takovýto 

zásah vykonán. V praxi také dochází ke kombinaci obou způsobů údržby. Program údržby 

se pak stanoví jako jeden nebo více z následně vyjmenovaných způsobů údržby[56]:  

 pevné  časové  lhůty  (Hard  Time  Limit)  –  HT,  nastavení  časového  intervalu  po 

kterém je vykonána údržbářská činnost
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 podle stavu (On Condition) – OC, provádějí se pravidelně se opakující kontroly 

zařízení, které vyhodnotí jeho technický stav

 sledování  stavu  (Condition  Monitoring)  –  CM  technický  stav  zařízení  je 

monitorován nepřetržitě a průběžně jsou odstraňovány případné poruchy

Komplexní produktivní údržba TPM (Total Productive Maintenance)

Je taková metoda údržby, která zásadním způsobem mění pohled na problematiku 

údržby. Již v roce 1971 zformulovali pracovníci Japonského institutu provozních inženýrů 

(JIPE) definici komplexní produktivní údržby TPM a zásad, podle kterých se metoda může 

úspěšně aplikovat. V této definici se uvádí, že TPM [53]: 

 směřuje k maximalizaci efektivnosti provozu zařízení

 vytváří komplexní systém preventivní údržby v celém období životnosti zařízení

 zahrnuje všechny fáze činnosti (plánování, provoz, údržbu)

 vyžaduje účast pracovníků všech hierarchických  stupňů  podnikové  struktury od 

vrcholového řízení po provozní dělníky

 prosazuje  komplexní  produktivní  údržbu  na  základě  motivačního  řízení  činnost 

malých pracovních skupin

Totální produktivní údržba má nový pohled na údržbu, který spočívá v tom, že se 

údržba provádí v malém týmu pracovníků údržby, mezi nimiž hraje důležitou roli vlastní 

obsluha daného výrobního zařízení. Zaniká tak ostrá hranice mezi operátory a pracovníky 

údržby.

Pozornost TPM se nezaměřuje jen na kvantifikovatelné stránky údržby, ale také na 

kvalitativní.  Těmi  jsou  např.:  disciplína,  pořádek,  systematičnost  apod.  Také  tento 

kvalitativní přínos můžeme specifikovat:

 příprava  pracoviště:  zde  se  jedná  např.  o  dodržování  mazacích  plánů,  určení 

a definice funkčních částí, ve kterých se bude zavádět autonomní údržba
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 tvorba pravidel  a úprava prostředí tak,  aby byla minimalizována tvorba poruch: 

preventivní  odstranění  zdrojů  znečištění,  konstrukční  úpravy  špatně  dostupných 

míst určených pro mazání a zkracování intervalů mezi mazáním

 zaškolení zaměstnanců inspekce a odstraňování závad

 provádění autonomní inspekce: provádí se na základě časového harmonogramu

 zajištění  systemizace  řízení:  tvorba  komplexního  systému  řízení  údržby 

a standardizace tohoto systému, tvorba předpisů (prohlídek, mazání, manipulaci na 

pracovišti, standardizaci evidence, řízení hospodaření s přípravky a nástroji)

 perspektivní autonomní řízení: tvorba komplexní strategie, definice cílů a realizace 

racionalizačních opatření, evidence výskytu vad, jejich rozbor a návrhy na zlepšení

Mezi  kvantifikovatelné benefity můžeme zařadit snížení časových ztrát z celkového 

fondu času chodu zařízení, čistého času chodu zařízení a dále zvýšení zhodnocení čistého 

chodu zařízení tím, že snížíme vady výrobků. Autoři metody to označují jako snížení šesti 

hlavních ztrát[56]:

 poruchy zařízení – časové ztráty, které způsobují nepředvídatelné poruchy

 nastavování  a  seřizování  – časové ztráty,  které  vznikají  kvůli  časové náročnosti 

nastavování a seřizování zařízení

 prostoje  a  odstávky – časové ztráty,  které  vzniknou při  prostojích a  odstávkách 

zapříčiněných poruchami čidel a dopravních zařízení

 snížení  rychlosti  –  časové  ztráty,  které  jsou  důsledkem rozdílu  mezi  skutečnou 

a předpokládanou rychlostí výrobního procesu

 vady během procesu – časové ztráty, které způsobí vady a jejich odstraňování

 snížení výkonu – časové ztráty, které jsou důsledkem náběhu po poruchách 

Důležité je to, že tyto hlavní ztráty se dají kvantifikovat a tudíž je možno provést 

vyhodnocení  celkové efektivnosti  zařízení.  Právě  průběžné měření  efektivnosti  zařízení 

a úrovně  šesti  hlavních  ztrát  je  podstatnou  vlastností  TPM.  Cílem  metody  je  snížení 

ekonomických nákladů na provoz zařízení po celou dobu jeho životnosti.[53,55]
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4 Vliv spolehlivosti a údržby na výrobní rozvrhování 
Výrobní rozvrhování je zaměřeno na sestavení optimálního rozvrhu výrobních úkolů 

tak, aby bylo dosaženo maximální možné shody mezi požadavky zákazníků a možnostmi 

výroby v daném časovém období. 

Úlohy, které se zde řeší, jsou transformace zakázek až na úroveň dne nebo směny, 

ověřování průchodnosti  zakázek,  tj.  přiřazování jednotlivých operací  určitému intervalu 

časové  stupnice  příslušného  stroje  apod.  při  dodržení  požadované  kvality  výroby 

a respektování všech omezujících podmínek (kapacitních, technologických aj.).[56]

Obecně lze úlohu výrobního rozvrhování formulovat takto: Je dána množina určitých 

výrobních zdrojů se známým rozložením jejich kapacitních možností v průběhu daného 

plánovacího  období.  Dále  je  zadán  soubor  výrobních  úkolů  se  známým  rozložením 

kapacitních nároků vyplývajících z jejich plnění. U každého z těchto výrobních úkolů je 

možno naplánovat konec jeho plnění pouze do určitého časového intervalu. Cílem je určit 

termíny  pro  ukončení  plnění  jednotlivých  výrobních  úkolů  v  rámci  daných  časových 

intervalů tak, aby v průběhu daného plánovacího období bylo u daných výrobních zdrojů 

dosaženo co nejlepšího souladu kapacitních nároků s kapacitními možnostmi.[50]

Kriteriální  funkcí  může  být  např.  směrodatná  odchylka  nebo  průměrná  absolutní 

odchylka  mezi  kapacitními  možnostmi  a  kapacitními  nároky.  V konkrétních  případech 

může  být  kritérium  optimálního  řízení  užší,  jako  např.  minimalizace  nákladů  nebo 

maximální využití výrobního zařízení.

Na  této  úrovni  řízení  vystupuje  počítač  pouze  jako  prostředek  při  automatizaci 

výpočtů,  tj.  umožňuje  rychle  prošetřit  různé  varianty  řešení,  ale  do  procesu  řízení 

a rozhodování přímo nezasahuje. Pracuje tady v režimu počítač - rádce.

Při  řešení  praktických  úloh  ve  složitějších  výrobních  systémech  (s  desítkami  až 

stovkami strojů a zařízení) je počet možných variant řešení tak vysoký, že počítač nemůže 

vyšetřit všechny varianty, tj. nemůže úlohu řešit exaktně. Je třeba na základě zkušeností, 

analogických řešení,  ale i  intuice apod.,  tj.  s použitím tzv.  heuristických metod omezit 

počet variant tak, aby výpočet příslušných kriteriálních funkcí proběhl v rozumné době. 

Úloha člověka je tedy v řízení procesu rozvrhování výroby nezastupitelná.[54]
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5 Systémy MES v průmyslových podnicích 
Systémy kategorie MES (Manufacturing Execution Systems) mají za úkol vytvořit 

propojení mezi ekonomickými informačními systémy na úrovni podniku a mezi systémy 

určenými  pro  automatizaci  technologických  procesů  (výroby).  Sdružení  výrobců 

a dodavatelů  systémů  MES  (MESA  International)  vychází  ve  svých  materiálech 

z následující, všeobecně přijímané definice MES:

„MES  poskytují  informace  umožňující  optimalizovat  výrobní  aktivity  počínaje  

odesláním objednávky a konče finálním výrobkem. Moduly MES, na základě aktuálních  

a správných údajů, ovlivňují výrobní proces tím, že spouštějí činnosti ve výrobním závodě,  

reagují na to, co se událo, a podávají o všem zprávy. Výsledkem je schopnost podniku  

rychle reagovat na měnící se podmínky, která, spojená s možností odhalovat a následně  

redukovat málo produktivní činnosti v podniku, je hnací silou růstu efektivity podnikových  

činností  a procesů.  MES  zkracují  dobu  návratnosti  investic  do  výrobních  prostředků  

a přispívají  k dodržování  termínů  dodávek,  ke  zrychlení  obratu  zásob,  k  růstu  zisku  

a k rovnoměrnosti  toku  peněžních  prostředků.  Prostřednictvím  obousměrné  komunikace  

poskytují MES stěžejní informace týkající se výrobních aktivit v rámci nejen podniku, ale  

i souvisejících zásobovacích řetězců.“ [60]

MES v tomto pojetí tvoří základ, na kterém je možné budovat úplný soubor funkcí 

informačního systému podniku. Dále je podrobněji popsáno několik obecně definovaných 

vnitřních funkčních oblastí MES, jejíchž oblast působení se dotýká problematika řešeného 

tématu  disertační  práce.  Snadno si  můžeme vytvořit  představu o tom,  jak  se  z  dílčích 

funkcí  skládají  funkční  celky,  které  jsou  tvořeny  jednotlivými  navzájem  propojenými 

softwarovými moduly.[60] 

Sběr a archivace dat 

Sběr dat je významným stavebním prvkem MES. Je to proces, při kterém přicházejí 

do systému výrobní data, která tvoří záznamy ve formulářích určených pro danou výrobní 

jednotku. Data sbíráme ve výrobním provozu ručně nebo automaticky. Některé části MES 

jsou na těchto datech natolik závislé, že bez něj by z velké části postrádaly smysl. Sběr dat 

může být dle typu výroby více či méně komplikovaný a tudíž také více či méně nákladný. 
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U moderních částí výroby, které jsou zpravidla již automatizované, to bývá většinou jen 

otázka propojení. Na druhou stranu například u čistě ruční výroby bývá sběr dat nákladný a 

navíc do značné míry zatížený chybou způsobenou „lidským faktorem“.[50]

Hlavním důvodem pro sběr dat je jejich následná interpretace. Data jsou následně 

využívána např. pro vyhodnocení a pokud možno následné zvýšení efektivity výroby.

Řízení procesu 

Řízení procesu - typická množina operátorských funkcí spočívajících v monitorování 

významných parametrů procesu a jeho automatické korekci, popř. poskytuje podporu pro 

rozhodování  operátora.  Převážně  jsou  řešeny  výrobní  situace  na  významných 

technologických  uzlech,  soustavách  nebo  linkách.  Zasahuje  i  oblast  varovných  hlášení 

(alarmů) a odstraňovaní jejich příčin.[56] 

MES systém reaguje a informuje o činnostech ve výrobě tak, jak se skutečně udály. 

Z toho je zřejmé, že je schopen rychle reagovat na podmínky, jež ovlivňují průběh výroby, 

a  např.  redukovat  činnosti,  které  nepřinášejí  žádnou přidanou hodnotu.  Nasazení  MES 

systému by mělo vést k tomu, abychom ve výsledku měli efektivní výrobní proces.

Na úrovni MES systému není prioritní technologická stránka procesu, ale ta výrobní. 

Jinými  slovy  nám  tolik  nejde  o  to  jak,  ale  o  to  kdy,  kde  a  čím  to  bude  vyrobeno. 

Samozřejmě  to  nevylučuje  možnost  propojení  technologických  a  výrobních  řídicích 

systémů.  Našim záměrem je  nejen  sledovat  a  řídit  výrobní  procesy,  ale  také  sledovat 

všechny události, které mohou mít na tyto výrobní procesy nějaký vliv.[50]

Tak  jak  roste  množství  informací,  které  z  výrobního  procesu  dostáváme,  rostou 

i nároky na jejich zpracování a vyhodnocování. Dá se říci, že již není v lidských silách 

provádět vyhodnocování takového množství dat bez pomoci specializovaných systémů. 

Řízení údržby 

Velmi důležitá, avšak často zanedbávaná, je při výrobě údržba. Mnohdy je na údržbu 

pohlíženo jako na nutné zlo. Pokud ovšem máme zájem na tom, aby byly výrobní stroje 

v optimální kondici, pak je nutné se oblastí údržby pečlivě věnovat. Převážně v menších 

podnicích je z důvodu snižování nákladů údržba často prováděna formou outsourcingu. To 

sice řeší náklady, ale na druhou stranu snižuje optimalizaci z hlediska flexibility údržby. 
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Pokud ovšem je dodavatelská firma napojena online na výstupy z MES systému a údržbáři 

odvádí svou práci přímo na úrovni MES systému, zvyšuje se průchodnost výroby. 

Funkční oblast plánování a řízení údržby se stará hlavně o to, aby výrobní prostředky 

byly v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k neplánovaným odstávkám výroby. 

Obsahuje rozvrh periodické i preventivní údržby. Je-li k tomu výrobní zařízení patřičně 

vybaveno, řídí se údržba podle jeho reálného stavu. Při aktuálním problému se zařízením 

reaguje alarmem a jako pomoc pro případnou budoucí diagnostiku uchovává historii těchto 

alarmů.[10,11]

Analýzy výkonnosti 

Analýza výkonnosti porovnává výsledky ve výrobě aktuálně dosahované s výsledky 

ve  výrobě  dosahovanými  v  krátkodobé  historii  a  na  základě  toho  predikuje  odhady 

ekonomických  výstupů.  Analýza  výkonnosti  probíhá  v reálném  čase  a prezentuje  své 

závěry  až  po  uplynutí  sumarizačního  období  (např.  směny,  dne,  týdne  apod.)  nebo  je 

prezentuje průběžně.

Sledování a řízení efektivity výroby

Základem sledování a  řízení efektivity výroby je minimalizace ztráty ve výrobě. 

Ztráty ve výrobě můžeme rozdělit do čtyř základních skupin:

1. Ztráty plánované: preventivní údržba, úklid,  výzkum a vývoj, testy,  víkendy, 

dovolené

2. Ztráty operační: změna nastavení strojů při změně produkce, nedostatek zásob 

materiálu nebo pracovních sil, nekvalifikovaná obsluha, výpadky zařízení, úzká 

hrdla ve výrobním procesu apod.

3. Ztráty výkonové: nesprávné nastavení strojů, vědomé zpomalení, prodloužení 

výrobního cyklu

4. Nízká kvalita výroby: nepřesnosti ve výrobě, vada materiálu, opravy apod.

Jak z předchozího vyplývá, tak ztráty ve výrobě nelze zcela odstranit, ale většinu 

výrobních ztrát lze razantně snížit a některé typy ztrát dokonce zcela odstranit lze. Reálný 

výkon výroby pak je závislý na tom, jak se podaří redukovat vznik výše uvedených ztrát. 
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Přínosy automatického sběru dat a výpočtu OEE

1. Zvýšení efektivity výroby

2. Snížení nákladů na sběr dat o prostojích

3. Sledování efektivity v reálném čase

4. Přesné určení skutečné příčiny prostojů 

5. Odhalení skryté kapacity výroby

6. Optimalizace intervalů údržby

Úspěšné zavedení MES systému může vypadat takto:

 určení osob, které jsou zodpovědné za implementaci v rámci podniku, 

lidé z výroby,  informatici,  pracovníci odpovědní za systém pro řízení 

technologií a budoucí uživatelé dat

 určení prioritních oblastí, které mají být v podniku řešeny, jejich pořadí 

a určení termínů jejich řešení

 vytvoření takové infrastruktury, která bude schopna reagovat na aktuální 

požadavky podniku, umožní snadný rozvoj dle měnících se podmínek 

a požadavků uživatelů i zákazníků

 vytvoření týmu, ve kterém budou jak zástupci podniku čili uživatelé, tak 

zástupci dodavatele, a budou mít jasně definované pravomoci a úkoly 

s cílem realizovat MES

 zprovoznění jednotlivých funkcí MES

Sběr a distribuce technologických dat v kontextu MES volá po nových technických 

řešeních.  Řešením  by  mohl  být inteligentní  řídicí  terminál  s  možností  začlenit  jej  do 

soustavy  technických  prostředků  řízení  skrze  volitelné  komunikační  kanály.  Terminál 

v odolném  (průmyslovém)  provedení  s určitým  souborem  periferií  a  se  souborem 

vstupních  a  výstupních  kanálů  pro  případné  připojení  technologických  signálů  musí 

obsahovat také programové vybavení, které je schopno efektivně vyhodnotit důležité údaje 
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o technologickém  procesu  a  předat  do  nadřazeného  systému  (i  naopak,  ze  systému 

k technologickému  zařízení)  pouze  smysluplná  a  předzpracovaná  data  bez  zbytečné 

redundance.

Informační panely

Zobrazují např. počty vyrobených kusů na jednotlivých zařízeních nebo na výrobní 

lince.  Kromě informací číselných může mít  i  informativní  charakter  v podobě různých 

barev pozadí. Systém může dle normovaných časů počítat,  kolik by mělo být v daném 

časovém úseku  vyrobeno  kusů  a  pokud  je  tento  počet  kusů  dosažen  a  nebo  je  vyšší, 

indikuje to pozadí tabulky zelené barvy. Pokud je tento počet nižší,  indikuje to pozadí 

červené barvy. A pokud má zařízení nastavený prostoj, je pozadí žluté.

Přehled neshodných výrobků

Neshodné výrobky pro každé zařízení a libovolné časové období. Chybné výrobky 

jsou sumarizovány jednak podle příčin chyby, jednak podle typu výrobku.

Statistika prostojů

Prostoje jsou sumarizovány podle typu a podle skupiny prostojů. Každou skupinu lze 

kliknutím myši zobrazit podrobněji – podle jednotlivých prostojů, které do skupiny patří.

Podle počtu dobrých a špatných kusů, normovaného času na jejich výrobu a podle časů 

zadaných prostojů je možno sledovat využití času na jednotlivých zařízeních. Zpočátku se 

objevovalo poměrně velké procento neklasifikovaných prostojů, později se práce předáků 

zpřesnila a statistiky zobrazují poměrně přesný obraz využití strojů 

Výkonové statistiky

Výkonové statistiky představují přehled vyrobených kusů za libovolné období pro 

každé výrobní zařízení. Informace má kromě tabulky i podobu sloupcového grafu.

Dálková správa IT aplikace

Dálková správa (DS) umožňuje výrobnímu podniku rychlou podporu dodavatelem IT 

systému řízení výroby. Tím je možné dosahovat velmi rychlé reakce v případě problémů 

zákazníka.  DS  umožní  vzdáleně  přes  internet)  monitorovat  činnost  u  zákazníka, 

modifikovat celou aplikaci zákazníka, případně přesouvat data k zákazníkovi či od něj. 
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Pro DS je v takovém případě použito spojení přes VPN, které může být zabezpečeno 

například pomocí přístupových certifikátů a přenos dat šifrován. Takto se zvýší bezpečnost 

přenášených dat a omezí možnost třetích stran nabourat se do našeho systému.

To umožňuje diagnostikovat možné problémy na celé výrobní technologii.  Tím je 

podpořena  kontinuita  a  flexibilita  výroby  a  jsou  minimalizovány  případné  odstávky. 

Možné omezení spočívá pouze v rychlosti připojení k internetu. 

Management znalostí

V současné době zaznamenáváme obrovský nárůst objemu uchovávaných informací 

z jednotlivých  podnikových  systémů.  Zamezit  tomuto  nekontrolovatelnému  nárůstu 

uchovávaných informací lze pouze aplikací znalostního řízení. Management znalostí nebo 

také knowledge management definujeme jako tvorbu a údržbu znalostí.  Hlavním cílem 

managementu  znalostí  je  identifikovat  a  interpretovat  specifickou znalost,  zkušenost  či 

jinou dovednost  tak, aby ji mohl využít široký okruh uživatelů. Použití znalosti uživatelem 

přináší vyšší kvalitu, efektivitu a produktivitu práce.[26]

Znalost nejde jednoduše definovat jako data či informace. Znalost můžeme definovat 

několika  způsoby.  Znalost  vychází  ze  zkušeností  a  pozitivně  ovlivňuje  schopnost 

samostatného rozhodování. Znalost je soubor zkušeností, hodnot, kontextových informací 

a osobního pohledu. To vše je základem pro rozvoj a získávání nových zkušeností. 

Znalostní systémy jsou takové IT systémy, s jejichž pomocí jsme schopni snadno 

data shromažďovat, sjednocovat, integrovat a následně tyto znalosti dál šířit. Mohou mít 

velmi  různorodou  formu,  od  jednoduše  řečeno  obecných  forem  jako  internetový 

prohlížeč ,který dohlíží nad jednoduchými procesy, přes datový sklad se specializovanými 

procesy  a  reportovacími  nástroji  k  tvorbě  a  údržbě  dokumentace,  až  po  diagnostický 

expertní systém obsahující specializovanou znalost. 

V publikaci [26] je definováno osm základních principů znalostního managementu:

 „Znalost primárně vzniká a leží v hlavách lidí.

 Sdílení znalostí vyžaduje důvěru.

 Technologie umožňují vytváření nových vlastností spojené se znalostí.
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 Sdílení znalostí musí být podporováno a odměňováno.

 Je nutná podpora managementu a vytvoření zdrojů.

 Vytváření znalostí by mělo začínat pilotním programem.

 Je nutné definovat kvalitativně a kvantitativně měřitelné ukazatele pro vyhodnocení  

pilotního programu.

 Vytváření znalostí je kreativní proces, zároveň by mělo být podporováno vytvářet  

znalost  novými  cestami,  které  umožňují  danou  znalost  vhodně  reprezentovat  

a zpracovávat“. [26]

Celá  řada  komerčních  organizací,  které  působí  v  oblastech  s  přidanou  hodnotou 

lidské práce, má problém při odchodu zkušených pracovníků jelikož ztrácí jejich babyté 

znalosti  a  zkušenosti.  Takováto  ztráta  znalostí  je  považována za  klíčový  problém a  je 

potřeba přijmout taková opatření aby jejich znalosti zůstaly uchovány. Dalším důvodem 

k uchovávání  znalostí  je  globální  kooperace,  která  se  provádí  skrze  různé  částí  světa. 

V dnešní  době je  již  zcela  běžnou součástí  převážně nadnárodních korporací,  že  spolu 

spolupracují týmy lidí působící na různých kontinentech. Kvalitní tvorba, snadné sdílení 

a bezpečné ukládání znalostí se pak může přeměnit ve značnou konkurenční výhodu.

V současné  době  je  znalostní  management  aktuální  a  jednou  z jeho  počátečních 

forem jsou digitální dvojčata.
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6 Bezdrátová komunikace
Bezdrátová komunikace je využívána pro spojení dvou či více zařízení v takových 

případech, kde je propojení kabelem neuskutečnitelné nebo nechtěné. Návrh a konstrukce 

takových zařízení může být sice náročnější a také dražší, ale ve výsledku mohou být také 

zároveň mnohem efektivnější.  Je  potřeba se také zabývat  lokalitou  a  také  zástavbou v 

místě, kde má být bezdrátová komunikace realizována. Benefitem bezdrátové komunikace 

je skutečnost, že se nemusí instalovat kabelové rozvody.

V  případě  potřeby  propojení  komunikačních  uzlů  v  rámci  rozlehlých  ploch  je 

rozumnější a méně nákladné vydat se směrem bezdrátové komunikační technologie, než 

pracně natahovat kabeláž mezi jednotlivé uzly. Nejde přitom jen o takové věci jako to, že 

v případě potřeby uzel přemístit je zapotřebí buď prodloužit kabel či natáhnout nový, ale 

jde  také  o  možnost  využít  takovou  topologii  sítě,  která  bude  dané  infrastruktuře  lépe 

vyhovovat. Je to například topologie, která je označována jako mesh topologie a jednou z 

jejich  předností  je  schopnost  získávat  data  i  ze  vzdálených  komunikačních  uzlů,  které 

nejsou  v  dosahu  hlavního  komunikačního  bodu.  Data  se  k  němu  dostanou  přes  jiné 

komunikační  uzly,  které  v jeho dosahu jsou a  zároveň jsou v dosahu těch  vzdálených 

komunikačních uzlů. Tato schopnost či funkcionalita je označována termínem multi-hop.

Nevýhodou bezdrátového řešení je nutnost mít zajištěno vlastní napájení pro každý 

jednotlivý  senzorový  uzel.  Tyto  jednotky  je  proto  potřeba  napájet  bateriemi  či 

akumulátorem. Správně zvolená kapacita ve vztahu k celkové spotřebě nám pak zajistí 

dosažení  dostatečně  dlouhého  intervalu  výměny.  Další  možnost  je  jednotlivé  senzory 

napájet z rozvodné sítě (pokud se v dané lokalitě nachází) v místě, kde jsou instalovány, ale 

tímto řešením omezíme jejich mobilitu a možnosti umístění.[23,58,59]
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6.1 Přehled frekvenčních pásem pro zařízení krátkého 

dosahu

Pro bezdrátovou komunikaci jsou vyčleněna pásma s různými režimy a pravidly pro 

provozování  zařízení.  Jednotlivá  pásma  se  liší  zejména  typem  přenášené  informace, 

vyzářeným výkonem a také dobou, po kterou zařízení komunikuje (klíčovací poměr), tedy 

vysílá  do  okolí.  Tyto  předpisy  je  možné  najít  na  webové  prezentaci  Českého 

telekomunikačního úřadu.[17]

Základní přehled:

• 27 MHz - Provozování je možné podle VO-R/10/04.2012-7.

• 49 MHz  -  Provozování  není  přípustné  (dochází  k  rušení  rozhlasové  služby 

a necivilních aplikací).

• 230-400 MHz -  Pásmo  je  vyhrazeno  pro  vojenské  účely  -  civilní  provoz  není 

povolen.

• 433 MHz - Provozování  je  možné podle VO-R/10/04.2012-7 (pouze přenos dat; 

bezdrátová sluchátka nejsou povolena).

• 470-789 MHz, 823-832 MHz  –  Možno  provozovat  bezdrátové  mikrofony  podle 

VO-R/10/04.2012-7.  (V  rozmezí  694-789  MHz  v  dlouhodobém  výhledu  možné 

omezení.)

• 789-823 MHz, 832-862 MHz  –  Od  1.1.2013  provoz  bezdrátových  mikrofonů 

zakázán.

• 863-865 MHz  -  Provozování  akustických  aplikací  je  možné  podle 

VO-R/10/04.2012-7.

• 868-870 MHz - Provozování je možné podle VO-R/10/04.2012-7.

• 870-960 MHz - Pásmo provozu mobilních telefonů (GSM) – provozování jiných 

aplikací není přípustné.

• 2,4 GHz - Provoz (RLAN, RFID, zařízení krátkého dosahu) je možný podle VO-R/

12/09.2010-12 nebo VO-R/10/04.2012-7.[17]
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Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že jediným možným řešením je využití pásem 

433  MHz,  868  MHz  nebo  2,4  GHz.  Poslední  jmenované  pásmo  se  v  současné  době 

využívá zejména k provozování Wi-Fi sítí.  To znamená, že je tady možnost potýkat se 

s nefunkčností celého systému z důvodu rušení od zařízení sdílejících stejný kanál. Pro 

jednoduché  aplikace  a  různá  dálková  ovládání  se  ve  většině  případů  v  Evropské  unii 

používá pásem 433 a 868 MHz. Avšak v místech či oblastech, kde není pásmo 2,4 GHz 

nadměrně  využíváno,  lze  jej  také  využít  i  pro  technické  aplikace  typu  bezdrátových 

senzorových sítí.[57]

6.2 Bezdrátové senzorové sítě
Bezdrátové senzorové sítě WSN (Wireless Sensor Network) se používají převážně 

v místech,  kde  je  potřeba  monitorovat  fyzikální  veličiny  a  zároveň  pokrýt  poměrně 

rozlehlou oblast. Často jsou také taková místa špatně dostupná, a proto by bylo poněkud 

obtížné propojit jednotlivé monitorovací uzly pomocí kabelu. Výhoda takovéto sítě tedy 

spočívá ve variabilitě a poměrně vysokém stupni volnosti při rozmisťování jednotlivých 

monitorovacích uzlů, ovšem na druhou stranu je zde i jedna nevýhoda, a to v nutnosti 

zajistit napájení těchto monitorovacích uzlů. To je často řešeno pomocí alkalických baterií 

či akumulátorů typu AA nebo AAA. 

Senzorové sítě bývají z pravidla homogenní. To znamená, že monitorovací uzel je 

jeden jako druhý vybaven stejnou komunikační kartou, která má stejný bezdrátový dosah, 

využívá stejné komunikační protokoly a stejné přenosové rychlosti.

Datový tok u senzorových sítí bývá jednosměrný a to od senzorových uzlů směrem 

k centrálnímu  přijímači.  Ten  následně  data  zobrazuje  nebo  je  také  dál  zpracovává 

a vyhodnocuje.  Senzorová síť  je  nastavena tak,  že jednotlivé  uzly nekomunikují  přímo 

s centrálním přijímačem, který je připojen k centrálnímu počítači,  kde se následně data 

ukládají a dále zpracovávají, ale přes nejbližší monitorovací uzel v okolí a skrze ten jsou 

data posílána právě směrem k centrálnímu přijímači.[27,28]

Dá  se  říci,  že  se  bavíme  o  typickém  konceptu  komunikace  WSN  (bezdrátové 

senzorové  sítě).  Celkový  počet  senzorových  uzlů  a  jejich  umístění  je  dáno  zadáním 

a požadavky, které jsou na tuto síť kladeny.
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Vzhledem k tomu, že WSN bývají rozlehlé a počet senzorových uzlů v nich bývá 

vysoký, klade se důraz na to, aby realizace takového uzlu byla levná, fyzické provedení 

bylo malé a výdrž provozu na baterie byla v jednotkách let. Na obrázku 3 je zobrazeno 

blokové schéma takového senzorového uzlu [2,7].

6.3 Technologie a topologie používané v senzorových sítích

6.3.1  ZigBee

Bezdrátová technologie, která primárně pracuje na stejné frekvenci jako Wi-Fi nebo 

Bluetooth, ale v žádném případě tyto standardy nemůže nahradit. Má je doplňovat tam, kde 

se Bluetooth ani Wi-Fi nehodí. Je oproti nim totiž velice pomalá, rychlost se pohybuje 

v řádu desítek kilobitů za sekundu, s dosahem maximálně na desítky metrů.

Její  výhodou  je  jednoduchost,  naprosto  minimální  hardwarové  požadavky,  nízká 

spotřeba  energie  a  přitom  je  schopna  tvorby  poměrně  složitých  sítí.  Využití  této 

komunikace  směřuje  především  do  průmyslu  pro  bezdrátové  sítě  různých  senzorů 

a regulátorů, nebo také pro monitorovací systémy ve zdravotnictví.

V  budoucnu  se  pravděpodobně  se  ZigBee  budeme  setkávat  i  v  ovládání 

inteligentních  budov.  Může  řídit  osvětlení,  žaluzie,  domácí  spotřebiče  (pračky,  myčky, 

topení či  klimatizaci)  či  nenáročné počítačové periferie.  U klávesnic a myší by snadno 

mohla vytlačit Bluetooth.[12,13,14]
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Tato  technologie  je  postavena  na  standardu  představeném  v  roce  2004, 

IEEE 802.15.4.  Je podporován mezinárodním společenstvím velkých elektrotechnických 

firem ZigBee Alliance, mezi jehož členy patří i nadnárodní splečnosti jako Samsung, Texas 

Instruments, Philips, AT&T, Cisco, Huawei, Intel, Whirlpool, LG a další.

Protokoly ZigBee jsou optimalizovány i pro 8 bitové kontroléry, celá struktura tedy 

zabírá jen 30 kB paměti. Globálně pracuje v pásmu 2,4 GHz s 16 kanály a rychlostí až 25 

kb/s. V USA využívá pásmo 915 MHz, které je u nás vyhrazeno pro GSM, s 10 kanály 

a přenosovou rychlostí 40 kb/s, v Evropě pásmo 868 MHz s jedním kanálem a rychlostí 

20 kb/s. Pro adresování jednotlivých zařízení se používají binární kódy s délkou 64 bitů, 

případně ve zkrácené verzi 16 bitů.[1,2,12]

Pro vlastní komunikaci jsou definovány čtyři typy rámců, které jsou buď řídící, nebo 

datové:

 Beacon Frame - slouží pro synchronizaci a v beacon-enabled sítích k probuzení 

uživatelských zařízení

 Data Frame - slouží pro všechny datové přenosy, je možné jej použít pro přenos 

až 104 bytů dat

• Acknowledgment Frame - slouží pro potvrzení úspěšně přijatého rámce.

• MAC Command Frame - slouží k nastavení a řízení klientských zařízení v síti.

Topologie sítě může být konfigurována do tří typů viz (Obr. 3):
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• Hvězda (star) s centrálním koordinačním centrem

• Strom (cluster), která slouží zejména k prodloužení vzdáleností

• Síť (mesh), každé zařízení je zároveň repeater[3,14,15]

6.3.2 Bluetooth

Jedna z nejpoužívanějších technologií krátkého dosahu pro bezdrátovou komunikaci. 

Hlavní  předností  Bluetooth  je  možnost  ve  stejném  okamžiku  přenášet  jak  data,  tak 

hlasovou komunikaci.  Při  návrhu se konstruktéři  snažili  dosáhnout  co nejmenší  možné 

spotřeby,  aby  nebyla  příliš  zatěžována  baterie  mobilních  zařízení.  Proto  Bluetooth 

disponuje pokročilými funkcemi uspávání při neaktivním spojení nebo hibernace po delší 

nečinnosti.

Pro sestavování senzorových sítí se v omezené míře Bluetooth využívá, avšak není 

zcela  ideálním  řešením.  Pro  sítě  bezdrátových  senzorů  disponuje  zbytečně  velkými 

přenosovými rychlostmi, optimalizací pro přenos streamovaného audio signálu a mnoha 

protokoly určenými pro multimediální zařízení.

Další  nevýhodou  jsou  samotné  síťové  topologie  používané  v  této  technologii 

a zobrazené na obrázku 4. Jedná se o topologii typu peer-to-peer nebo ad-hoc, ta se při 

komunikaci  pomocí  Bluetooth  nazývá Piconet.  S  využitím tohoto  druhu sítě  je  možné 

připojit současně k jednomu řídícímu zařízení jen sedm zařízení podřízených. Peer-to-peer 

umožňuje spojit jen dvě navzájem rovnocenná zařízení.

Naopak  výhodou  řešení  s  použitím  Bluetooth  je  možnost  snadného  připojení 

k osobnímu počítači nebo jinému mobilnímu zařízení, telefonu nebo tabletu [16].
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6.3.3 MiWi

Jedná se o proprietární řešení od společnosti Microchip. Cílem projektu je nabídnout 

zákazníkům vývojové prostředí a předpřipravený komunikační protokol. Pro zjednodušení 

vývoje vlastní aplikace a urychlení cesty výrobku na trh.

Protokol  MiWi ™, byl  vyvinut  tak,  aby umožňoval  nízkonákladové,  komerční  či 

inteligentní  domácí  sítě,  je  používán například  v  aplikacích,  jako jsou systémy HVAC 

a poplašné  senzory,  kde  je  zapotřebí  spolehlivé  samo-uzdravující  síťové  infrastruktury. 

Protokol MiWi podporuje provoz v IEEE 802.15.4 v pásmech 868 MHz a 2,4 GHz. 

Skladba  protokolu  MiWi  nabízí  podstatně  menší  náročnost  ve  srovnání  s  na 

otevřeném standardu založeném protokolu Zigbee® kompatibilním s tímto standardem. To 

umožňuje provoz v mikroprocesorech s menší pamětí a tudíž s nižšími náklady. Typický 

koncový uzel vyžaduje pouze 20 kB kódového prostoru.

Vývojové prostředí zahrnuje balíky pro podporu dvou komunikačních protokolů:

• MiWi P2P - Odlehčená verze protokolu podporuje pouze komunikaci peer-to-peer 

v topologii hvězda

• MiWi PRO - podporuje síťovou topologii typu mesh, která může obsahovat až 8000 

uzlů a data mohou být přeposlána 64 přeskoky.

Nechybí  samozřejmě  optimalizace  pro  snížení  spotřeby  a  rozměrů  výsledného 

fyzického výrobku. Při srovnání s technologií ZigBee dosahují moduly menších rozměrů.

• Funkční s většinou 8, 16 a 32 bitových mikrokontrolérů PIC

• Podpora všech volných pásem pro zařízení krátkého dosahu[25,29,30)]
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6.3.4 ANT

ANT je jednoduchá, levná a velice energeticky úsporná technologie od společnosti 

Texas  Instruments  pro  bezdrátové  sítě  krátkého  dosahu  typu  point-to-point  a  další 

komplexní síťové topologie.

Je určena zejména pro zpracování získaných dat ze senzorů ve zdravotnictví a sportu. 

Dá se však využít i pro průmyslovou senzorovou síť topologie MESH

Je  definována  jako  uspořádání  komunikujících  uzlů,  kde  je  každý  uzel  přímo 

propojen se všemi ostatními uzly v síti. V případě vynechání některých spojů, bez pevně 

dané struktury, se tato topologie označuje jako částečný MESH.

Pro účely senzorových sítí je nejvýhodnější použít právě MESH síťovou topologii 

ve variantě  neúplné.  Protože  ve  většině  případů  není  možné  kvůli  umístění  senzorů 

s každým komunikovat přímo.

Ve verzi částečné je totiž možné tuto síť provozovat i bez přímého spojení všech 

jednotek.  Spojení  probíhá  pomocí  ostatních  zařízení  v  síti  a  je  možné  data  přijímat 

ze všech senzorů v právě jednom místě.

Výhoda topologie spočívá také v automatickém hledání spojovacích tras a zejména 

objevování nových zařízení připojených do sítě.[16,18]

Jednodušší typ sítě MESH je označován termínem multi-hop viz (Obr.5). Jedná se 

také o síť tvořenou zařízeními, která nejsou všechna navzájem v dosahu, ale patří společně 

do jedné sítě. [19]
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7 Digitální dvojče technického stavu
Pojem digitální dvojče je jedním z produktů koncepce Průmysl 4.0, jejíž hlavním 

cílem je  rozvoj  digitalizace a  automatizace výrobních procesů.  Návrh metodiky tvorby 

digitálního dvojčete je hlavním výstupem předložené disertační práce. 

7.1 Popis digitálních dvojčat
Digitální dvojče je digitální reprezentace fyzického objektu, technologického procesu 

nebo systému. Technologie, pomocí které tvorbu digitálních dvojčat realizujeme, je dnes 

již na pokročilé úrovni a umožňuje simulovat i obsáhlé struktury, např.: budovy, továrny, či 

celá města. 

První, kdo začal o tomto směru digitalizace uvažovat,  byli inženýři  z NASA. Od 

skutečných  modelů  v  plné  velikosti,  reprezentující  první  vesmírné  koráby,  využívané 

k testování a řešení možných problémů na oběžné dráze Země, přecházejí postupem času 

a vývojem technologie k úplným digitálním simulacím. Děje se tak především z důvodů 

ekonomických a časových. Např. kolize simulovaná na digitálním dvojčeti  je prakticky 

zadarmo, ovšem stejná kolize provedená na reálném modelu nás stojí jednak čas strávený 

výrobou nového modelu(či prototypu) a také finanční náklady spojené s výrobou modelu 

nového.[37] 

Velmi  rychle  se  digitální  dvojčata  začala  rozvíjet  v  roce  2017,  dnes  je  to  jeden 

z nejvýznamnějších technologických trendů. Do tří až pěti let prý „budou miliardy věcí 

reprezentovány  digitálními  dvojčaty,  dynamickým  softwarovým  modelem  fyzické  věci 

nebo  systému“.  Digitální  dvojčata  jsou  díky  neustále  rostoucímu výpočetnímu výkonu 

pracovních  stanic  a  serverů  dostupnější,  jelikož  mohou  být  prováděny  simulace  stále 

komplexnějších a složitějších celků.

Digitální dvojče je virtuální reprezentace fyzického produktu nebo procesu, která se 

používá  k  porozumění  a  předpovídání  výkonových  charakteristik  fyzického  partnera. 

Digitální  dvojčata  se  používají  v  průběhu  životního  cyklu  produktu  k  simulaci, 

předpovídání a optimalizaci produktů a výrobních procesů před investováním do fyzických 

prototypů a aktiv. Díky integraci více-fyzikální simulace, analýzy dat a strojového učení 

jsou  digitální  dvojčata  schopna ukázat  dopad změn návrhu,  scénářů  použití,  podmínek 
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prostředí  a  dalších  nekonečných  proměnných  -  eliminují  potřebu  fyzických  prototypů, 

zkracují dobu vývoje a zlepšení kvality finalizovaného produktu nebo procesu.

Aby bylo zajištěno přesné modelování po celou dobu životnosti produktu nebo jeho 

výroby, digitální dvojčata používají data ze senzorů instalovaných na fyzických objektech 

k určení výkonu objektů v reálném čase, provozních podmínek a změn v čase. Použitím 

těchto dat se digitální dvojče vyvíjí a průběžně aktualizuje, aby odráželo jakoukoli změnu 

fyzického protějšku v průběhu životního cyklu produktu, a vytváří tak uzavřenou zpětnou 

vazbu ve virtuálním prostředí, která společnostem umožňuje nepřetržitě optimalizovat své 

produkty, výrobu a výkon při minimálních nákladech. Potenciální aplikace pro digitální 

dvojče závisí na tom, v jaké fázi životního cyklu produktu modeluje. Obecně lze říci, že 

existují tři typy digitálních dvojčat - produkt, výroba a výkon, které jsou vysvětleny níže. 

Kombinace a integrace tří digitálních dvojčat, jak se vyvíjejí společně, se nazývá digitální 

vlákno.  Termín  „vlákno“  se  používá,  protože  je  tkaný  do  všech  fází  životního  cyklu 

produktu a výroby a shromažďuje údaje z něj.[51,52]

7.2 Princip digitálních dvojčat
Digitální  dvojče  vytvářejí  specialisté,  často  odborníci,  kteří  se  zabývají  vědou  o 

datech nebo aplikovanou matematikou.  Tito  odborníci  pak zkoumají  fyzikální  podstatu 

daného  objektu  a  následně  jej  co  možná  nejpřesněji  replikují  ve  virtuálním  prostředí 

pomocí odpovídajících matematických modelů.

Digitální dvojče je vytvořeno tak, aby bylo schopno získávat vstupní data ze senzorů, 

které monitorují a zachycují stav dvojčete ze světa reálného. To umožňuje této technologii 

simulovat  objekt  v  reálném  čase  a  snadněji  identifikovat  možné  problémy  i  výkon. 

Digitální dvojče může být také navrženo na základě prototypu fyzického dílu, takže může 

posloužit  jako  zpětná  vazba  už  při  návrhu  produktu.  Dokonce  také  samo  může  být 

prototypem  ještě  dřív,  než  je  produkt  reálně  vytvořen.  Třeba  návrh  křídla  letadla  či 

přítlačného  křídla  automobilu.  V první  řadě  se  vytvoří  digitální  dvojče,  na  kterém se 

simuluje obtékání vzduchu a chování materiálu, a když dosáhneme uspokojivých výsledků, 

tak  teprve  poté  přejdeme  k  výrobě  reálného  modelu.  V  průmyslové  výrobě  si  takto 

můžeme navrhnout výrobní halu a rozmístění výrobních linek a robotů, provést simulaci 
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a na  základě  výsledků  teprve  reálně  rozmístit  jednotlivá  zařízení,  kde  každé  z  těchto 

zařízení může mít samo osobě své digitální dvojče, které bude detailnější a přesnější, než 

při  tvorbě  celé  výrobní  haly,  a  kde  pro  nás  detailní  stav  zařízení  není  v  danou chvíli  

podstatnou informací.

Digitální dvojče může být velmi komplikované či naopak jednoduché: záleží čistě na 

vývojáři  a  na  potřebách  firmy.  Je-li  např.  vytvořeno  digitální  dvojče  stroje,  umožňuje 

simulaci   provozu a toku výroby po celý životní  cyklus  tohoto  stroje.  Lze díky němu 

provádět  hodnocení  ukazatelů KPI,  jako jsou např.  počty vyrobených položek,  analýza 

prostojů, poruchovost a energetické údaje.[51]

7.3 Důvody pro implementaci
Výroba  digitálního  dvojčete  může  být  dosti  nákladná,  tak  proč  vlastně  digitální 

dvojče vytvářet? Odpověď na tuto otázku je možná trochu paradoxní, hlavně z důvodů 

ekonomických. V dnešní době složitých a stále složitějších strojů či komplexních a stále 

komplikovanějších  procesů  je  digitální  dvojče  nejen  neocenitelným  pomocníkem,  ale 

především  nám  uspoří  spoustu  nákladů.  Například  při  výrobě  součástek  z  drahých 

materiálů si nejprve vyrobíme digitální dvojče této součástky,  tuto odladíme dle našich 

potřeb a až výsledný produkt reálně vyrobíme. Ušetříme tak za materiál,  který bychom 

spotřebovali  při  reálných  pokusech.  Takto  si  můžeme  představit,  že  tento  proces 

extrapolujeme na složité  technické zařízení  a  rázem nám úspory výrazně vzrostou.  Při 

stavbě výrobního podniku je také ekonomicky výhodnější nejprve digitálně nasimulovat 

jeho  provoz  a  rozmístění  výrobních  strojů,  jelikož  se  může  stát,  že  pozdější  přesuny 

zařízení již nebudou vůbec možné nebo budou doslova astronomicky nákladné.[36,38]

7.4 Druhy digitálních dvojčat
Digitální dvojče produktu

Použití  digitálních  dvojčat  pro  navržení  efektivního  designu  nových  produktů. 

Digitální dvojčata lze použít k virtuálnímu ověření provedení produktu a zároveň ukazují, 

jak se vaše produkty budou chovat v ve fyzickém světě. Toto „produktové digitální dvojče“ 
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poskytuje propojení mezi virtuálním a fyzickým produktem, které vám umožní analyzovat, 

jak produkt funguje za různých podmínek, a provádět úpravy ve virtuálním světě, aby se 

zajistilo, že příští fyzický produkt bude fungovat přesně podle vašich představ. Nezáleží na 

tom, zda máte složité systémy a materiály - digitální dvojčata produktů vám pomohou při 

orientaci  v  této  složité  oblasti  při  přijímání  nejlepších  možných  rozhodnutí.  To  vše 

eliminuje potřebu vyrábět více prototypů, zkracuje celkovou dobu vývoje, zvyšuje kvalitu 

finálního vyrobeného produktu a umožňuje rychlejší odezvu v reakci na zpětnou vazbu 

zákazníků.

Digitální dvojče výroby

Využití digitálních dvojčat při plánování výroby a ve výrobě. Digitální dvojče výroby 

může pomoci  ověřit,  jak  dobře  bude výrobní  proces  fungovat  ve  výrobě,  než  se  něco 

skutečně do výroby dostane.  Simulací  procesu pomocí  digitálního  dvojčete  a  analýzou 

toho,  co  se  děje  s  využitím  digitálního  vlákna,  mohou  společnosti  vytvořit  metodiku 

výroby,  která  zůstane  efektivní  za  různých  podmínek.  Výroba  může  být  ještě  dále 

optimalizována  vytvořením  digitálních  dvojčat  produktu  ze  všech  výrobních  zařízení. 

Pomocí dat z digitálních dvojčat výroby a produktů mohou podniky zabránit nákladným 

prostojům na zařízení - a dokonce předpovídat,  kdy bude nezbytná preventivní údržba. 

Tento neustálý proud přesných informací umožňuje rychlejší, efektivnější a spolehlivější 

výrobní proces.

Digitální dvojče výkonu

Pomocí digitálních dvojčat zachycujte, analyzujte a pracujte na provozních datech. 

Chytré  produkty  a  chytré  továrny  generují  obrovské  množství  dat  týkajících  se  jejich 

využití  a  účinnosti.  Digitální  dvojče  výkonu  zachycuje  tato  data  z  produktů  a  závodů 

a analyzuje  je,  aby  poskytla  přehledné  informace  pro  informované  rozhodování.  Díky 

využití digitálních dvojčat výkonu mohou společnosti: 

• Vytvářet nové obchodní příležitosti 

• Získat vhled k vylepšení virtuálních modelů 

• Zachytit, shromažďovat a analyzovat provozní data 

• Zlepšit produkt a zefektivnit výrobní systém
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Digitální dvojče technického stavu

Z výše  uvedeného je  zřejmé,  že  problematika  digitálních  dvojčat  není  uzavřená 

a časem  budou  přibývat  různá  specializovaná  digitální  dvojčata.  V rámci  předkládané 

disertační práce se zaměříme právě na takovýto nový typ digitálního dvojčete – digitální 

dvojče technického stavu. Toto digitální dvojče budeme chápat jako pokročilý inteligentní 

diagnostický systém, který bude pro tvorbu diagnóz využívat znalostní metody a pokročilé 

hardwarové prostředky na bázi bezdrátových komunikačních modulů. 

Základními funkcemi pak budou: 

 Shromažďování a analýza diagnostických dat

 Sledování dynamických změn 

 Hodnocení a predikce technického stavu. 

V dalším textu se zaměříme na metodiku tvorby takovéhoto digitálního dvojčete a 

uvedeme příklad z průmyslové praxe. 
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8 Algoritmizace tvorby digitálního dvojčete 
technického stavu

V dalším textu bude popsána algoritmizace tvorby digitálního dvojčete technického 

stavu.

8.1 Rešerše
Jak již bylo dříve zmíněno, tato práce se dotýká témat jako bezdrátové senzorové 

sítě,  digitální  dvojčata  a  expertní  systémy.  Aby  bylo  možno  tato  témata  relevantně 

zpracovat,  bylo  zapotřebí  projít  následující  literaturu  pojednávající  o  těchto  tématech. 

Každá  měla  nějaký  přínos  pro  tuto  práci.  Jak  při  výběru  technologie  pro  vybudování 

bezdrátové  senzorové  sítě,  tak  následně  při  zkoumání  digitálních  dvojčat,  kde  bylo  až 

překvapivé, jak rozsáhlou oblast mohou pokrývat, až po prostudování expertních systémů 

na jejichž základě interpretujeme získaná data.

V  publikaci  Wireless  sensor  network  survey  od  Yick,  Jennifer;  Mukherjee, 

Biswanath; Ghosal, Dipak zjistíme, jak důležitou roli má bezdrátová senzorová síť (WSN) 

při  vzdáleném monitorování  prostředí  a  sledování  cílů.  To bylo  umožněno,  zejména v 

posledních letech, díky vyšší dostupnosti senzorů, které jsou menší, levnější a inteligentní. 

Tyto  senzory  jsou  vybaveny  bezdrátovými  rozhraními,  se  kterými  mohou  navzájem 

komunikovat za účelem vytvoření sítě. Návrh WSN výrazně závisí na použití a musí brát v 

úvahu  faktory,  jako  je  prostředí,  cíle  návrhu  aplikace,  náklady,  hardware  a  systémová 

omezení. Cílem jejich průzkumu je představit komplexní přehled současné literatury od 

vydání  publikace  I.F.  Alkyildiz,  W.  Su,  Y.  Sankarasubramaniam,  E.  Cayirci,  Průzkum 

senzorových  sítí,  IEEE Communications  Magazine,  20021.  Poskytuje  přehled  několika 

nových  aplikací  a  poté  přezkoumává  literaturu  o  různých  aspektech  WSNs.  Problémy 

klasifikuje do tří různých kategorií: 

(1) interní platforma a základní operační systém

(2) zásobník komunikačních protokolů

(3) síťové služby, zajišťování a nasazení.
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Zkoumá hlavní vývoj v těchto třech kategoriích a nastiňuje nové výzvy v této oblasti.

[31]

V publikaci Routing techniques in wireless sensor networks: A survey od: Al-Karaki, 

JN; Kamal, AE se autoři zabývají tím, že bezdrátové senzorové sítě se skládají z malých 

uzlů  se  schopnostmi  snímání,  výpočtu  a  bezdrátové  komunikace.  Mnoho  směrovacích 

protokolů, systémů řízení spotřeby a šíření dat bylo speciálně navrženo pro WSN, kde je 

energetická náročnost zásadní otázkou návrhu. Směrovací protokoly ve WSN se mohou 

lišit  v  závislosti  na  architektuře  a  využití  sítě.  V  tomto  článku  se  uvádí  přehled 

nejmodernějších směrovacích technik ve WSN. Nejprve jsou nastíněny konstrukční výzvy 

pro směrovací protokoly ve WSN, poté následuje komplexní přehled směrovacích technik. 

Celkově jsou techniky směrování klasifikovány do tří kategorií na základě základní síťové 

struktury: flit, hierarchické a na základě umístění. Kromě toho mohou být tyto protokoly 

rozděleny do vícecestných, dotazových, vyjednávacích, QoS a koherentních v závislosti na 

použitém  protokolu.  Studujeme  konstrukční  kompromisy  mezi  energetickými  a 

komunikačními režijními úsporami v každém paradigmatu směrování. Zdůrazňují se také 

výhody  a  výkonnost  každé  směrovací  techniky.  Článek  v  závěru  poukazuje  na  možné 

budoucí oblasti výzkumu.[32]

V další  publikaci An annulus sector grid aided energy-efficient multi-hop routing 

protocol for wireless sensor networks od autorů Huang, Jianhua; Ruan, Danwei; Meng, 

Wenqiang  se  uvádí,  že  bezdrátové  senzorové  sítě  (WSN)  sestávají  z  velkého  počtu 

senzorových  uzlů,  které  mají  obvykle  velmi  omezenou  energii  a  jsou  rozmístěny  v 

nehostinném prostředí.  Baterie  v  uzlech  nelze  dobíjet  ani  snadno vyměňovat.  Proto  je 

nutné  navrhnout  energeticky  efektivní  směrovací  protokoly,  aby  se  maximalizovala 

životnost  sítě.  Tento  dokument  navrhuje  směrovací  protokol  s  kruhovou  sektorovou 

mřížkou (ASGRP), který používá metodu shlukování mezikruží mřížkových segmentů ke 

zlepšení energetické účinnosti WSN a prodloužení životnosti sítě. Je prezentována metoda 

shlukování sektorů mřížky mezikruží na základě aritmetické progrese, aby se síťová oblast 

rozdělila na klastry různých velikostí. Od základnové stanice (BS) směrem ven je oblast 

sítě  rozdělena  do  různých úrovní  s  přírůstkovou stejnou rozdílovou  vzdáleností.  Tento 

článek  také  představuje  mezifázový  vícecestný  směrovací  algoritmus  pro  zlepšení 

energetické  účinnosti  přenosu  dat  mezi  uzly  BS  a  hlavami  clusterů  (CH).  Algoritmus 
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kombinuje uzly správy komunikace (CM) s uzly CH pro vytvoření tras pro přenos dat. 

Výsledky  simulace  ukazují,  že  ve  srovnání  s  multi-hop  EEBCDA,  EEMRP a  CAMP, 

ASGRP prodlužuje životnost sítě o 24,36 - 70,68% v síti 200 m x 200 m a 25,47 - 90,34% 

v síti 400 m x 400 m. Navrhovaný protokol výrazně snižuje spotřebu energie v každém 

kole a má lepší výkon energetické bilance a účinnosti ve větší oblasti sítě.[33]

Publikace Industrial Wireless Sensor Networks: Challenges, Design Principles, and 

Technical Approaches autorů Gungor, Vehbi C.; Hancke, Gerhard P. pojednává o tom, že 

na dnešním konkurenčním průmyslovém trhu čelí společnosti rostoucím požadavkům na 

zlepšení efektivity procesů, dodržování environmentálních předpisů a splnění finančních 

cílů  společnosti.  Vzhledem  k  rostoucímu  věku  mnoha  průmyslových  systémů  a 

dynamickému trhu průmyslové výroby jsou pro zlepšení produktivity a účinnosti takových 

systémů  zapotřebí  inteligentní  a  levné  průmyslové  automatizační  systémy.  Spolupráce 

průmyslových bezdrátových senzorových sítí (IWSN) přináší oproti tradičním kabelovým 

průmyslovým monitorovacím a řídicím systémům několik výhod včetně samoorganizace, 

rychlého  nasazení,  flexibility  a  vlastní  schopnosti  inteligentního  zpracování.  V  tomto 

ohledu  hraje  IWSN  zásadní  roli  při  vytváření  vysoce  spolehlivého  a  samoléčivého 

průmyslového systému, který rychle reaguje na události v reálném čase vhodnými kroky. V 

tomto  článku  jsou  nejprve  představeny  technické  výzvy  a  principy  návrhu  z  hlediska 

vývoje hardwaru, systémových architektur a protokolů a vývoje softwaru. Konkrétně byly 

diskutovány  rádiové  technologie,  techniky  sběru  energie  a  konstrukce  napříč  vrstvami 

IWSN. Kromě toho jsou představeny standardy IWSN pro majitele systémů, kteří plánují 

využívat nové technologie IWSN pro aplikace průmyslové automatizace. V tomto článku 

je naším cílem poskytnout moderní pohled na současný stav v IWSN a diskutovat o dosud 

otevřených otázkách výzkumu v této oblasti a tím zefektivnit a řídit rozhodovací proces.

[34]

Další publikace se zabývají pojmem digitální dvojče, jeho stručnou charakteristikou, 

oblastmi  využití  a  přínosem  pro  dnešní  dobu.  V publikaci  Digital  Twins  and  Cyber-

Physical  Systems  toward  Smart  Manufacturing  and  Industry  4.0:  Correlation  and 

Comparison  od  autorů  Tao,  Fei;  Qi,  Qinglin;  Wang,  Lihui;  et  al.  se  dozvíme,  že 

nejmodernější  technologie,  jako je  internet  věcí  (IoT),  cloud  computing  (CC),  analýza 

velkých  dat  (BDA)  a  umělá  inteligence  (AI),  výrazně  stimulovaly  vývoj  inteligentní 
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výroby. Důležitým předpokladem inteligentní výroby je kybernetická fyzikální integrace, 

kterou  výrobci  stále  více  přijímají.  Jako  upřednostňovaný  prostředek  takové  integrace 

získali  kybernetické  systémy  (CPS)  a  digitální  dvojčata  (DT)  rozsáhlou  pozornost 

výzkumníků a odborníků v průmyslu. Díky smyčkám zpětné vazby, ve kterých fyzikální 

procesy ovlivňují kybernetické součásti a naopak, mohou CPS a DT dodávat výrobním 

systémům větší účinnost, odolnost a inteligenci. CPS a DT sdílejí stejné základní pojmy 

jako  intenzivní  kybernetické  spojení,  interakce  v  reálném čase,  integrace  organizace  a 

hloubková spolupráce. CPS a DT však nejsou identické z mnoha perspektiv, včetně jejich 

původu,  vývoje,  inženýrských  postupů,  kybernetického  mapování  a  základních  prvků. 

Abychom  zdůraznili  rozdíly  a  vzájemné  vztahy  mezi  nimi,  tento  článek  zkoumá  a 

analyzuje CPS a DT z více perspektiv.[35]

Publikace  od  Laaki,  Heikki;  Miche,  Yoan;  Tammi,  Kari  s  názvem Prototyping a 

Digital  Twin  for  Real  Time  Remote  Control  Over  Mobile  Networks:  Application  of 

Remote  Surgery  uvádí,  že  koncept  digitálního  dvojčete  (DT)  se  objevil,  aby  umožnil 

výhody budoucích paradigmat, jako je průmyslový internet věcí a průmysl 4.0. Cílem je 

přinést každý popis zdroje dat a ovládacího rozhraní, vztahující se k produktu nebo procesu 

k dispozici prostřednictvím jediného rozhraní, pro automatické vyhledávání a automatické 

navazování komunikace. Navrhování architektury DT pro každou budoucí aplikaci je však 

ambiciózní  úkol.  Proto  jsou  prototypové systémy pro specifické  aplikace  potřebné pro 

postupné navrhování DT. Informuje o vývoji nového prototypu DT pro analýzu požadavků 

na komunikaci v kriticky důležitých aplikacích, jako jsou mobilní operace podporované na 

dálku.  Takové  operace  vyžadují  nízkou  latenci  a  vysokou  úroveň  bezpečnosti  a 

spolehlivosti,  a  proto  jsou  perfektním  předmětem  pro  analýzu  DT  komunikace  a 

kybernetické bezpečnosti. Systém se skládal z robotické paže a systému virtuální reality 

HTC (VR) připojeného přes 4G mobilní síť. Pro hodnocení systému bylo zaměstnáno více 

než  70  testovacích  uživatelů.  Aby  se  vyřešila  kybernetická  bezpečnost  systému,  byl 

začleněn modul pro manipulaci se sítí, který testuje účinek výpadků sítě a útoků; studovali 

jsme nejmodernější postupy a jejich využití v rámci DT. Schopnost systému pro skutečnou 

vzdálenou chirurgii je omezena schopnostmi systému VR a nedostatečnou zpětnou vazbou 

od robota.  Se  systémem však  lze  provádět  simulace  a  výzkum vzdálených  operací.  V 

důsledku  toho  navrhují  nápady  pro  navázání  komunikace  a  nezbytné  technologie 

kybernetické  bezpečnosti,  které  pomohou  při  vývoji  architektury  DT.  Dále  dospěli  k 
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závěru,  že  rozvoj  DT vyžaduje  mezioborový  rozvoj  v  několika  různých  inženýrských 

oborech. Každé pole využívá své vlastní nástroje a metody, které se ne vždy dokonale hodí. 

To je potenciálně hlavní překážka při realizaci Průmyslu 4.0 a podobných konceptů.[36]

Další publikace pojednávající o digitálních dvojčatech Digital twins in the process 

industry  -  Information  management  as  an  enabler  of  digitalization  autorů  Schueller, 

Andreas; Modersohn, Arne; Kawohl,  Marcel;  et  al.  poukazuje i  na to, že né vždy jsou 

technologie digitálních dvojčat přijímány s otevřenou náručí. O digitálních dvojčatech se 

často diskutuje, ale mnoho lidí ve zpracovatelském průmyslu je skeptických ohledně toho, 

zda  koncept  přijme.  Tento  skepticismus  má  několik  důvodů,  např.  úsilí  potřebné  k 

synchronizaci výrobních zařízení a digitálních dvojčat v průběhu celého životního cyklu. 

Tento článek se zabývá využitím informačních modelů pro zajištění synchronizace. Tímto 

způsobem je dosaženo konzistentní dokumentace zařízení, která nabízí lepší výchozí bod 

pro simulaci, optimalizaci zařízení, rozšíření závodu nebo plánování nových zařízení. Pro 

prediktivní údržbu je zapotřebí integrace plánovacích dat, živých dat a historických dat. 

Zaměstnanci  údržby  jsou  v  první  řadě  seznámeni  s  potřebnými  informacemi,  včetně 

pokynů pro postup údržby krok za krokem.[37]

Podobně jako předchozí  publikace  se Digital  twin  technology -  An approach for 

Industrie  4.0 vertical  and horizontal  lifecycle  integration autorů:  Anderl,  Reiner;  Haag, 

Sebastian; Schuetzer, Klaus; et  al.  zabývá problematikou digitálních dvojčat. Poukazuje 

mimo jiné na fakt, že technologie Digitálních Dvojčat získává stále více na významu v 

digitalizačním průmyslu.  I když technologie digitálních dvojčat stále vyžaduje základní 

výzkum, její význam pro průmysl se stal velmi viditelným, protože technologie digitálních 

dvojčat je klíčovým faktorem úspěchu profesionalizace aplikací Cyber-Physical Systems 

(CPS). Průmysl 4.0 jako iniciativa ke zvýšení průmyslové přidané hodnoty je založena na 

navázání spojení mezi CPS a umožnění komunikace mezi CPS. Scénáře průmyslových 

aplikací  pro  průmysl  4.0  se  zaměřují  na  vertikální  a  horizontální  koncepty  integrace 

životního cyklu, kde technologie digitálních dvojčat hraje důležitou roli. Tento příspěvek 

vysvětluje hlavní koncepty Průmyslu 4.0 a odvozuje roli technologie digitálních dvojčat. 

Dále jsou představeny přístupy pro digitální dvojčata a návrh na využití technologie STEP 

(Standard pro výměnu údajů o modelu výrobku, ISO 10303) jako základního stavebního 

kamene pro komplexní technologii digitálních dvojčat.[38]
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Nakonec jsou uvedeny publikace z oblasti expertních systémů, jejichž využití je dnes 

velice  různorodé  a  jsou  nezastupitelnými  pomocníky  v  mnoha  oblastech.  Například  v 

článku Knowledge-based expert system in manufacturing planning: state-of-the-art review 

autora Kumara S.  P.  Leo bylo vyvinuto úsilí  o intenzivní  přezkum aplikace expertních 

systému  založených  na  znalostní  bázi  (KB-ES)  při  plánování  výroby.  Jedinečnost  této 

recenzní  práce  je  řešena  z  hlediska  analýzy  publikovaných  článků  a  jejich  mezery  v 

přezkumu. Výzkumné práce uvedené v letech 1981 až 2016 byly přezkoumány z hlediska 

použití ES při manipulaci s rozmanitostí výrobků, provádění činností plánování procesu, 

obrábění,  výběr  nástrojů,  návrh  nástrojů,  svařování,  pokročilá  výroba,  vývoj  produktů. 

Statistická  analýza  byla  provedena  ve  vztahu  k  počtu  publikací,  oblasti  specifické  pro 

danou oblast a jejich procentuálnímu příspěvku. Z toho bylo vyvozeno, že většina práce 

byla zaměřena na aplikace ES související  s  návrhem nástrojů a obráběním s výjimkou 

provádění  různých  činností  plánování  procesu.  Budoucí  výzkum  se  může  zaměřit  na 

vývojové  rámcové,  objektově  orientované,  ontologické  reprezentace  znalostí  s  cílem 

vyvinout  robustní  systém  rozhodování  pro  řešení  složitých  technických  problémů.  ES 

aplikace lze rozšířit na oblast mikroprůmyslu, vývoje obráběcích strojů a integrovaného 

vývoje systémů od návrhu po výrobu.[39]

 Dalším vhledem do problematiky expertních systémů je publikace  A fuzzy expert 

system architecture  for  data  and  event  stream processing  autorů  Poli,  Jean-Philippe  a 

Boudet, Laurence. Přináší pohled na zpracování velkého množství dat v důsledku rozvoje 

Internetu věcí.  Internet  věcí  se  zrodil  z  rychlého růstu počtu propojených objektů a je 

známý  jako  třetí  éra  informačních  technologií.  Výsledkem  je  dostupnost  obrovského 

množství nepřetržitě získaných údajů, které je třeba zpracovat, aby byly cennější. To vede 

ke skutečnému posunu paradigmatu: namísto zpracování pevných dat, jako jsou klasické 

databáze nebo soubory,  se nové algoritmy musí  zabývat  datovými toky,  které  přinášejí 

jejich vlastní sadu požadavků. Vědci řeší nové výzvy ve způsobu ukládání, dotazování a 

zpracování těch dat, která jsou vždy v pohybu. V mnoha scénářích rozhodování byly fuzzy 

expertní  systémy  užitečné  k  odvození  konceptuálnějších  znalostí  z  dat.  Se  vznikem 

internetu  věcí  a  rostoucí  přítomností  architektur  založených na  cloudu je  nutné  zlepšit 

fuzzy expertní systémy, aby podporovaly operátory vyšší úrovně, velké základny pravidel 

a hojný tok vstupů. V tomto článku představujeme modulární fuzzy expertní systém, který 

přijímá datové toky nebo různé události na vstupu a který vydává rozhodnutí za běhu. Jeho 
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architektura se opírá jak o grafickou reprezentaci základny pravidel, tak o spolupráci čtyř 

přizpůsobitelných modulů. Byly provedeny zátěžové testy týkající se počtu pravidel, aby 

byla charakterizována jeho účinnost.[40]

V  neposlední  řadě  bylo  inspirativní  projít  publikaci  Learning  from  Artificial 

Intelligence's Previous Awakenings: The History of Expert Systems autora Davida Brocka, 

který  uvádí,  že  velká  část  nadšení  a  komerčních  zájmů  současné  umělé  inteligence, 

konkrétně strojového učení,  je  předurčena zkušenostmi  komunity  zabývající  se  umělou 

inteligencí a expertními systémy v 70. a 80. letech minulého století. Tato esej vychází z 

pozvaného  panelu  o  historii  expertních  systémů  na  konferenci  AAAI-17,  ve  kterém 

vystupují Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan, Randall Davis a Eric Horvitz. Argumentuje 

tím, že umělá inteligenční  společenství se dnes musí hodně učit  ze způsobu, jakým se 

dřívější  komunity  ve  studiu  inteligence  potýkaly  s  problémy  srozumitelnosti  a 

instrumentality.[41]

Existuje  mnoho  práce  věnované  expertním  systémům.  Žádná  z  nich  se  však 

nezaměřuje na kontrolní strategie vhodné pro distribuovaná prostředí. Publikace   Design 

and implementation of distributed expert  systems: On a control strategy to manage the 

execution  flow  of  rule  activation  popisuje  nový  přístup  k  navrhování  distribuovaných 

expertních systémů, který je schopen řídit aktivaci pravidel; zahrnuje kontrolní strategie 

podporující  selektivní  odvozování  pravidel,  která  se  šíří  současně,  a  zahrnuje  soubor 

metadat,  která  fungují  na  tabuli  a  která  jsou  vyjádřena  jako  případ  jistoty.  Je 

implementován na vrcholu ERESYE, nástroje pro realizaci expertních systémů, který je 

napsán  v  Erlangu.  Popisuje  implementaci  přístupu  v  průmyslovém  prostředí  pomocí 

příkladu se zaměřením na problém identifikace prvku, jehož řešení je důležitým úkolem 

pro údržbu a vývoj zdrojového kódu.[42]
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8.2 Algoritmus
Algoritmus tvorby digitálního dvojčete technického stavu s využitím bezdrátových 

komunikačních sítí a zpracování znalostí je prováděn v následujících krocích: 

1). Vzorkování vstupních veličin

2. Sběr dat s využitím bezdrátových senzorových sítí

3. Analýza a prvotní zpracovaní získaných informací

4. Tvorba diagnózy na základě znalostního zpracování vstupních dat 

Algoritmus je znázorněn na obrázku 6.
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8.3 Vzorkování
 První krokem v navrženém algoritmu tvorby digitálního dvojčete technického stavu 

je volba periody vzorkování. Dle povahy technického systému je třeba rozhodnout, zda 

budeme  monitorovat  systém  v pravidelných  intervalech  nebo  nepravidelně.  Pravidelné 

měření budeme provádět v případě, že technický systém je nový a degradační mechanismy 

působící na tento systém jsou dlouhodobého charakteru. S blížícím se koncem životnosti 

technického  systému  se  pravděpodobnost  poruchy  zvětšuje,  a  proto  je  lepší  provádět 

monitorováni stále častěji neboli se stále kratším intervalem mezi měřeními. V takovém 

případě je vhodné zvolit takovou funkci, na jejímž základě se vypočte následující doba 

měření, která bude těmto požadavkům odpovídat.

8.4 Sběr informací s využitím bezdrátových sítí
Pro  sběr  dat  byly  v rámci  tvorby  digitálního  dvojčete  technického  stavu  využity 

technologie  bezdrátových  senzorových  sítí.  V kapitole  6  byly  popsány  nejznámější 

technologie. Pro návrh a následnou realizaci digitálního dvojčete technického stavu byla 

vybrána technologie MiWi společnosti Microchip,  a to z důvodu optimální vyváženosti 

požadovaných vlastností, jako je nízká spotřeba energie, nízká cena, dostupnost na trhu, 

podpora výrobce.

8.4.1 Mikrokontroléry PIC

Ohledně  senzorové  sítě  bylo  využito  hardwaru  založeném  na  integrovaném 

mikropočítači  PIC18F46J50.  Jedná  se  o  RISC  kontrolér  založený  na  Harvardské 

architektuře  (počítačová  architektura  s  fyzicky  oddělenou  pamětí  programu  a  dat 

a oddělenými  sběrnicemi  pro  přístup  k  instrukcím  a  datům,  díky  tomu  nemusí  mít 

programová paměť a datová paměť stejně dlouhé datové slovo).

Mikrokontroléry PIC jsou velice populární jak mezi amatéry, tak mezi profesionály 

zejména díky široké nabídce typů, nízké ceně, množství dostupných návodů a popisných 

příruček,  snadnému  programování, možnosti  přeprogramování  díky  FLASH  paměti, 

sériovému  programovacímu  rozhraní  a zdarma  dostupnému  softwarovému  vývojovému 

prostředí.
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V  jednom  pouzdru  je  integrováno:  řídící  procesor,  programová  paměť, 

programovatelné  vstupně-výstupní  rozhraní  a  další  periferní  obvody.  Je  navržen  jako 

samostatná jednotka schopná komunikace a interakce s okolím.

V mikrokontroléru jsou také obvykle krom vstupně-výstupních obvodů integrovány 

i jiné  periferní  obvody,  např.  sériové  porty,  analogově-digitální  převodník,  digitálně-

analogový převodník, pulsně-šířkový modulátor, čítač, časovač, komparátor, datová paměť 

EEPROM  a  další.  Protože  jsou  tyto  mikrokontroléry  často  používané  v  přístrojích 

napájených bateriemi, je u nich také kladen poměrně velký důraz na nízkou spotřebu.[25]

Disponuje technologií úspory energie XLP, umožňující řídit kmitočet oscilátoru nebo 

vypínat jednotlivé moduly.

Hlavní vlastnosti mikrokontroléru PIC

• Oddělená paměť pro program a data (Harvardská architektura)

• Malé množství  instrukcí pevné délky (procesor RISC - Reduced Instruction Set

Computer;  tj.  procesor  s  redukovanou  instrukční  sadou,  která  sestává  z  malého

množství vysoce optimalizovaných strojových instrukcí).

• Většina instrukcí je vykonávána v jediném instrukčním cyklu.

• Hardwarový zásobník pro ukládání návratových adres

• Periferie a konfigurační registry jsou mapované do datové paměti mikrokontroléru 

(včetně programového čítače přístupného pro čtení i zápis a může tak sloužit k realizaci 

skoků)

• Jeden pracovní registr sloužící k realizaci všech aritmetických a logických operací 

mikrokontroléru

• Architektura a instrukční sada optimalizovaná pro programování v jazyce C

• Velikost datové EEPROM paměti 256bytů

• Programová flash paměť 32 KB

• Při maximální taktovací frekvenci výkon 16 MIPS operací
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• Nízká spotřeba režimu sleep v řádu nA díky technologii nanoWatt XLP™

• Možnost programování přímo v elektrickém obvodu - ICSP™

• Vysoká proudová zatížitelnost jednotlivých pinů 25mA

• Dva SPI moduly podporující všechny 4 módy

• Dva  USART moduly  podporující  RS-232,  funkci  s  interním oscilátorem a  auto 

baud detekci

8.4.2 Modul pro bezdrátový přenos dat

Protože jednotlivé jednotky v síti musí komunikovat oběma směry, tedy data vysílat 

a přijímat, musí osazený bezdrátový modul mít funkci transceiveru (Transmitter Receiver).

Hotový modul je použit z důvodu obtížného a zdlouhavého odlaďování bezdrátových 

rádiových komponent. Modul prodávaný jako celek je již oživené a otestované zařízení.

Z  nabídky  různých  výrobců  byl  vybrán Microchip  PIC18F46J50  v  kombinaci 

s transceiverem  Microchip  MRF24J40MA viz  (Obr.  7)  pro  jeho  cenovou  dostupnost, 

spolehlivost dle referencí a jednoduchost nastavení dle návodů dostupných na webových 

stránkách. Tyto moduly PIC18F46J50 viz (Obr. 8) jsou hojně používány pro řadu projektů.
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Obrázek 7: Transceiver Microchip MRF24J40MA





8.5 Analýza a prvotní zpracovaní získaných informací 
Při  měření  se  data  získávají  s  pravidelným  14-ti  denním  odstupem  a  je  vždy 

provedeno  5  měření  v  10-ti  sekundovém intervalu.  Veškerá  data  jsou  uchovávána  pro 

případnou zpětnou kontrolu či  následné využití.  Před vstupem těchto dat do expertního 

systému je provedeno seřazení dat podle velikosti  v každé měřené oblasti.  Následně je 

vybrána  hodnota,  která  se  vyskytuje  jako  střední  hodnota  (medián),  což  je  v  tomto 

konkrétním případě  třetí  v  pořadí,  a  takto  předzpracovaná data  jsou  dále  využita  jako 

vstupní  data  expertního  systému.  Počet  měření  za  jeden  interval  je  přizpůsoben  délce 

intervalu měření. Při delším intervalu by bylo provedeno měření více a naopak při kratším 

intervalu by stačilo provést měření méně. K této konkrétní úloze byl zpracován jednoduchý 

graf pro určení počtu měření v závislosti na intervalu měření viz (Obr. 9). Při vytváření 

digitálního  dvojčete  technického  stavu  jiného  technologického  celku  mohou  být  počty 

měření i interval měření naprosto odlišné od této konkrétní situace.
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Obrázek 9: Graf závislosti počtu měření na periodě měření



8.6 Znalostní zpracování informací a modelování
Pro zpracování dat pořízených pomocí vytvořené senzorové sítě jsme se rozhodli 

použít znalostní zpracování a tedy využít expertní systém.

„Expertní systémy jsou založeny na myšlence převzetí znalostí od experta (tj. jeho  

znalostí  objektivních i  subjektivních) a jejich vhodné počítačové reprezentace,  která by  

umožnila počítačovému programu využívat těchto znalostí zhruba stejným způsobem, jako  

jich využívá expert.“[6] 

Expertní systémy jsou určeny pro podporu rozhodování při řešení složitých situací. 

Dá  se  obecně  konstatovat,  že  patří  k  nejvýraznějším  příkladům  využití  metod  umělé 

inteligence  v praxi.  Využívají  znalostí,  které  jsou převzaty od expertů  a  snažíme se je 

využít  pomocí  procedur  podobným způsobem,  jakým je  využívají  samotní  experti  při 

řešení  obdobných  problémů.  Pro  kvalitu  rozhodování  expertního  systému  jsou  zvláště 

důležité  znalosti,  které  expert  nabyl  během  své  praxe  a  jejich  co  možná  nejpřesnější 

interpretace či převod do znalostní báze expertního systému.[4,6,48]

Jak  již  bylo  uvedeno  dříve,  expertní  systémy  jsou  hlavně  určeny  pro  podporu 

rozhodování při řešení složitých problémů. Základní třídy takových problémů, které jsou 

vhodné pro řešení expertními systémy, jsou:

interpretace rozpoznávání situace ze vstupních dat, které ji popisují

predikce odvození očekávaných důsledků dané situace

diagnostika určení stavu systému z pozorovatelných projevů jeho chování

konstruování výběr a sestavení objektů do určitého funkčního celku při 

daných omezujících podmínkách

plánování sestavení posloupnosti akcí za účelem dosažení 

požadovaného cíle 

monitorování sledování a porovnávání údajů odpovídajících určité 

situaci za účelem zjišťování a následného odstraňování 

odchylek od očekávané situace
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Při  tvorbě  digitálního  dvojčete  technického  stavu  budeme  využívat  znalostních 

principů založených na architektuře diagnostického expertního systému. 

Pro  komerčně  vytvářené  digitální  dvojče  technického  stavu  lze  pro  znalostní 

zpracování  vstupních dat  a  tedy tvorbu diagnózy využít  tzv.  prázdné expertní  systémy. 

Jejich myšlenka vychází ze skutečnosti, že základní a zcela univerzální částí expertního 

systému je jeho inferenční mechanizmus. Ten může úspěšně operovat nad bázemi znalostí, 

které  mají  sice  společnou  architekturu,  ale  přitom  mohou  být  věcně  orientovány  do 

nejrůznějších oblastí. Prázdný expertní systém  je vybaven řídicím mechanizmem a všemi 

ostatními  komponenty,  jeho  báze  znalostí  je  však  „prázdná“.  Naplněním báze  znalostí 

konkrétními informacemi pak vzniká  problémově orientovaný expertní systém připravený 

k podpoře rozhodování v té problémové oblasti, na niž jsou znalosti jeho báze založeny.

[5,44]

Prázdné expertní systémy přinesly v80. letech minulého století velký rozmach jejich 

použití.  Jelikož  neobsahují  znalosti,  jsou  relativně  levné  a  komerčně  dostupné.  Řešení 

jejich konkrétní problémové orientace, tj. naplnění báze znalostí a jejich odladění, spadá do 

poměrně  nové  samostatné  součásti  umělé  inteligence  nazývané  znalostní  inženýrství. 

Objevuje  se  tak  nová  profese  znalostního  inženýra  jako  odborníka  na  získávání, 

formalizaci, využívání a údržbu znalostí.[5]
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9 Aplikace navrženého digitálního dvojčete technického 
stavu 

Pro  aplikaci  navrženého  algoritmu  tvorby  digitálního  dvojčete  technického  stavu 

byla vybrána oblast energetiky, konkrétně horkovzdušný parovod. Tento systém byl zvolen 

z důvodu, že tyto technologické celky jsou důležitou součástí energetiky. 

V první řadě jsme přistoupili k popisu technologického procesu, který bude našim 

systémem sledován a vyhodnocován. Bylo zapotřebí zhodnotit a rozhodnout jaké veličiny 

a na kterých místech budou monitorovány a následně také vyhodnocovány. Pro potřeby 

této práce jsme se rozhodli monitorovat a vyhodnocovat zatím pouze teploty a tloušťku 

materiálu  na  kritických  místech  technologického  procesu.  Další  vstupní  veličiny  jako 

provozní hodiny či tlak páry nám poskytne řídící systém parovodu.

9.1 Parovody
Parovody jsou potrubí viz (Obr. 12) zabezpečující dopravu páry z místa její výroby 

např. od parního generátoru nebo kotle k místu jejího technologického využití (turbína, 

vytápění). Mohou se vyskytovat jako místní průmyslové rozvody v jaderných elektrárnách, 

uhelných elektrárnách nebo jiných energetických centrálách, které pracují s parní turbínou. 
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Obrázek 12: Parovody



Výhodou páry je její tlaková energie, která zajišťuje její proudění v potrubí. Teplota 

páry v parovodech, které byly předmětem experimentu, je maximálně 240°C a tlak může 

dosáhnout  až  2,4MPa.  Parovody  jsou  většinou,  stejně  jako  ostatní  dopravníky  tepla, 

tepelně izolované,  aby se ztráty tepla snížily na minimum. Z parovodů se čerpá buďto 

přímo pára pro technologické účely, nebo se v předávacích stanicích upraví její parametry 

a slouží k vytápění či jako TUV. V případě, že se přenášená hmota v místě nespotřebovává, 

vrací  se  zpět  kondenzátním potrubím k  výrobníku páry.  Pára  má  mnohonásobně  větší 

měrný objem než voda, vodu ale není možné dopravovat potrubím tak rychle jako páru.

9.2 Hardwarová realizace - použitý hardware
Po hardwarové stránce bylo původně uvažováno o použití těchto typů bezdrátových 

modulů značky Microchip a to ZENA WIRELESS ADAPTER viz (Obr. 13), WIRELESS 

DEVELOPMENT BOARD  s  rozšířením  o  display  a  bezdrátový  modul  viz  (Obr.  14) 

a MiWi DEMO BOARD viz (Obr. 15) všechny založené na MRF24J40 transceiveru.

 Bezdrátová  senzorová  síť  je  nakonec  tvořena  jen  pomocí  jednoho  ZENA 

WIRELESS ADAPTERU a MiWi DEMO BOARD uzlů z důvodu jejich menších rozměrů 

a k nim připojených snímačů teploty a tloušťky materiálu. Aby byly tyto uzly chráněny 

před  nepříznivými  vlivy  provozního  prostředí,  navrhli  jsme  si  pomocí  3D  softwaru 

RHINOCEROS  krabičku  viz  (Obr.  16),  do  které  náš  síťový  uzel  uložíme  a  tu  jsme 

následně vyrobili pomocí 3D tiskárny viz obrázky 17,18 a 19. Počítač se systémem linux 

verze Fedora28, který slouží k ukládání sbíraných dat pomocí aplikace WSN Monitor, kde 

je možno data v reálném čase sledovat.  Již zmíněný ZENA WIRELESS ADAPTER je 

připojen do USB portu počítače a skrze něj proudí námi monitorované veličiny do PC, kde 

se ukládají do databáze. 
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Obrázek 13: ZENA WIRELESS ADAPTER
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Obrázek 14: WIRELESS DEVELOPMENT BOARD s příslušenstvím

Obrázek 16: Návrh krabice pro MiWi DEMO BOARD

Obrázek 15: MiWi DEMO BOARD
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Obrázek 17: Tisk ochranné krabičky na 3D tiskárně

Obrázek 18: Vytisknutá krabička plus komunikační 
uzel MiWi 

Obrázek 19: Vytisknutá krabička plus komunikační 
uzel MiWi ve složeném stavu



9.3 Snímače a jejich připojení
Snímače použité v této práci jsou pro měření teploty a pro měření tloušťky materiálu. 

Snímače můžeme připojit k základní desce standardně dva a to pomocí různých rozhraní. 

Nabízí se USART (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter), jde 

o zařízení pro sériovou komunikaci, které lze nastavit buď pro asynchronní režim, anebo 

pro synchronní režim. Rozšířenou implementací byl např. integrovaný obvod USART 8251 

firmy Intel, jako jeden ze sériových I/O modulů je USART implementován v některých 

mikrokontrolérech řady PICmicro® MCU a většině MCU firmy Atmel. Dále SPI (Serial 

Peripheral Interface) je sériové periferní rozhraní. Používá se pro komunikaci mezi řídícími 

mikroprocesory  a  ostatními  integrovanými  obvody  (EEPROM,  A/D  převodníky, 

displeje…). Komunikace je realizována pomocí společné sběrnice.  Adresace se provádí 

pomocí  zvláštních  vodičů,  které  při  logické  nule  aktivují  příjem a  vysílání  zvoleného 

zařízení  (piny  SS  nebo  CS).  Nakonec  I2C (anglicky  Inter-Integrated  Circuit,  čteme  I-

squared-C) je multi-masterová počítačová sériová sběrnice vyvinutá firmou Philips, která 

je používána k připojování nízkorychlostních periferií k základní desce. [22,24]

Snímače použité v této práci k měření teploty a pro měření tloušťky materiálu, které 

jsou standardně analogové a je možné je připojit k jednomu z analogových vstupů. 

K měření teploty jsou využity snímače na bázi termočlánku. K převodu teploty na 

elektrické  napětí  se  využívá  termoelektrického  jevu.  Z  elektrického  hlediska  je 

termočlánek aktivní zdroj elektrické energie s téměř nulovým vnitřním odporem a malém 

svorkovém napětí. V tabulce je uveden měřící rozsah různých typů termočlánků.
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Obrázek 20: Základní zapojení termočlánku

Ut - termoelektrické napětí, tm - teplota v místě měřícího spoje.

Velká  výhoda  termočlánků  je  schopnost  pokrýt  široké  rozmezí  měřených  teplot 

dokonce,  pokud  použijeme  speciální  slitiny,  až  do  výše  2800°C.  Další  výhodou 

termočlánků je jejich poměrně vysoká přesnost.

Naopak nevýhoda spočívá v nutnosti použití referenčního prostředí s dosti přesně 

udržovanou  teplotou.  Pokud  bychom  teplotní  kompenzaci  termočlánku  nepoužili  bude 

měřený údaj kolísat dle teploty okolí. Na svorkách totiž také vzniká termoelektrické napětí. 

Pro  přesné  měření  je  nutné  termočlánek  kompenzovat.  Kompenzace  se  provádí 

takovým způsobem, že se používá polovodičové teplotní čidlo, které kompenzuje teplotu 

okolí a tím také kompenzuje napětí, které vzniká na svorkách termočlánku. Dnes jsou tyto 

kompenzační  obvody  řešeny  v  rámci  jednoho  pouzdra  IO  s  přímým  připojením 

termočlánku  na  vstup  a  s  napěťovým  výstupem.  Princip  této  metody  kompenzace  je 

znázorněn na (obr. 21).
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Obrázek 21: Termočlánek - elektronická kompenzace.

 Ut - termoelektrické napětí, Uk - kompenzační napětí, 
Uo - výstupní, kompenzované napětí

ts - teplota v místě srovnávacích spojů, to - vztažná teplota, 
tm - teplota v místě měřícího spoje 

 Pro měření teploty na prezentovaném příkladu tvorby digitálního dvojčete parovodu 

byly užity snímače s označením Model 88402. Tyto magnetické sondy pro měření teploty 

jsou na bázi termočlánku. Výstup tohoto typu sond je napěťový, s rozsahem v řádech mV. 

Vstupní  analogově-digitální  převodník  je  10-ti  bitový  s  referenčním  napětím  3.3  V. 

Rozlišení převodníku je tedy 3.3 mV což je pro termočlánek naprosto nedostatečné. Bylo 

tedy nutné vytvořit zesilovací stupeň s diskrétním operačním zesilovačem zapojeným jako 

neinvertující zesilovač se zesílením alespoň 100. Každý mV termočlánku bude tedy zesílen 

100 krát, čímž dojde ke zvýšení rozlišovací schopnosti celého měřicího řetězce minimálně 

30 krát. Použité snímače jsou vlastně magnetické sondy, které jsou vhodné pro dlouhodobý 

dotykový kontakt s měřeným povrchem. Model 88401 viz (Obr. 22) má přívodní vodiče 

izolované PFA (teflonová izolace),  která  snese max.  teplotu povrchu až  250°C.  Model 

88402 viz (Obr. 23) má přívodní vodiče izolované skleněnými vlákny ("GG") a vydrží 

teplotu povrchu až 400°C. Oba uvedené modely se dodávají s miniaturním konektorem 

SMPW  a  adaptérem  TAS.  Termočlánek  K  tvoří  větve  ze  slitin  CHROMEGA™-

ALOMEGA™. Termočlánek E tvoří větve ze slitin CHROMEGA™-Constantan. 
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Tab. 2: Rychlost šíření ultrazvuku v materiálu

materiál Rychlost šíření podélných vln v m/s

Litina 3500 – 5800

Měď 4660 - 4700

Ocel feritická 5850 – 5920

Ocel austenitická 5200 – 5800

Keramika 3000 – 6500

Pryž tvrdá cca 2300

Polystyrén cca 2350

Pro přesné měření nestačí nastavit rychlost šíření z tabulky. Přesnost měření zajistí 

pouze kalibrace na stupínkové měrce (na známe tloušťce) a to tak, že kalibrace musí být na 

stejném materiálu o podobné tloušťce. Příklad: budu-li měřit ocel cca 24 mm nakalibruji na 

ocelové stupínkové měrce 25 mm.

Možnosti připojení externích zařízení jako v tomto případě teplotní sondy a sondy 

pro měření tloušťky materiálu je naznačeno schématicky na obrázku 24 a 25. Na obrázku 

24 je schéma mikrokontroléru PIC18F46J50 a v modrém rámečku jsou na tomto obrázku 

zvýrazněny komunikační linky tohoto čipu, které slouží k připojení externích zařízení. Na 

obrázku 25 jsou tyto komunikační linky vidět schématicky, opět zvýrazněné v modrém 

rámečku, jako vývody na základní desce Microchip MiWi DEMO BOARDU.
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Také tlak páry je rozdělen na 3 kategorie – nízký(N), střední(S) a vysoký(V).

A provozní  hodiny  byly  rozděleny  na  5  kategorií  –  velmi  nízké(VN),  nízké(N), 

střední(S), vysoké(V) a velmi vysoké(VV).

Technický stav jako výstupní veličina vytvářeného digitálního dvojčete technického 

stavu byl rozčleněn do následujících kategorií: výborný(V), velmi dobrý(VD), dobrý(D), 

špatný(Š), rizikový(R), kritický(K), havarijní(H).

Současně lze  technický stav kvantifikovat  číselnou hodnotou od 0  do 100,  které 

vyjadřují  procentuální  vyjádření  technického  stavu,  kde  100  %  vyjadřuje  výborný 

technický stav a 0 % stav havarijní. 

Na základě těchto kategorií byla vytvořena ve spolupráci s provozními pracovníky 

z oblasti energeticky diagnostická matice viz (Tab. 1) vyjadřující základní znalostní princip 

tvorby diagnózy technického stavu. 

Tab. 1: Diagnostická matice:

Technický stav Tloušťka Teplota Tlak Provozní hodiny

Výborný V N N,S,V VN,N

Velmi Dobrý V,D N N,S,V VN,N

Dobrý V,D N,S N,S,V S

Špatný D S N,S,V S,V

Rizikový D S S,V S,V

Kritický Š V S,V V,VV

Havarijní K V S,V V,VV

Principy  uvedené  ve  vytvořené  diagnostické  matici  jsou  základem  pro  tvorbu 

znalostní báze expertního systému.  
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9.7 Znalostní jádro
 Pro tvorbu a testování znalostního jádra byl použit expertní systém NTS, který byl 

vytvořen na školicím pracovišti a je užíván pro testování znalostních bází a který pracuje 

na bázi fuzzy množin. 

Na počátku  řešení  byl  vytvořen  nový projekt  pod jménem „parovod“.  Tuto  akci 

dokladuje obrázek 29. 

Obrázek 29: obrazovka otevření projketu

Pro vytvoření nového projektu se systém NTS přepne do režimu Báze dat (Obr. 30), 

ve  kterém se  zadávají  a  definují  vstupní  a  výstupní  lingvistické  proměnné,  které  jsou 

používány při tvorbě znalostního jádra pro danou problematiku.

Obrázek 30: obrazovka režimu Báze dat
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Do báze systému jsou postupně zadávány jednotlivé lingvistické proměnné – jejich 

název, určení, zda jde o vstupní nebo výstupní proměnnou a jejich typ. Uživatel může volit 

ze tří typů – celé, desetinné a výčtem. 

Na obrázcích 31 a 32 jsou ukázky definování vstupní proměnné Tloušťka stěny A, 

která je desetinného typu, tzn.  že hodnoty,  které jsou do této proměnné vkládány, jsou 

reálná čísla.

Na rozdíl od proměnné Technický stav, která je výstupní proměnou, řešené znalostní 

báze a je typu Celé, tzn. že tato proměnná nabývá pouze celých čísel. V našem konkrétním 

případě nabývá hodnot od 0 do 100. Tyto hodnoty reprezentují vyjádření technického stavu 

objektu v procentech s automatickým zaokrouhlením na celá čísla.  

Obrázek 31: Okno pro zadávání lingvistické proměnné

Obrázek 32: Okno pro zadávání lingvistické proměnné

74



Do systému bylo zadáno 8 vstupních lingvistických proměnných (Tloušťka stěny 

v místě A, B a C, Teplota stěny v místě A, B a C, Počet provozních hodin v okamžiku 

tvorby diagnózy a Jmenovitý tlak páry procházející parovodem). Výstupní lingvistickou 

proměnnou byl již zmíněný Technický stav objektu. 

Každé  lingvistické  proměnné  byly  definovány  její  fuzzy  množiny  na  zvoleném 

univerzu  vytyčující  pracovní  oblast,  ve  které  bude  expertní  systém  schopen  vytvářet 

diagnózy. 

Jednotlivé  fuzzy  množiny  jsou  zadávány  pomocí  čtyř  bodů  a  tím  definujeme 

příslušný typ fuzzy množiny. V rámci vytvářeného projektu byly použity fuzzy množiny 

typu L, , .   

Po zadání bodů A,B, C a D jsou fuzzy množiny automaticky systémem graficky 

znázorněny. 

Na obrázku 33 je celkový pohled na režim Báze dat systému NTS po jejím naplnění. 

Na Obrazcích  34 až 38 jsou detailnější zobrazení jednotlivých zadaných proměnných do 

Báze dat  projektu  „parovod“,  kde  jsou definovány jednotlivé  fuzzy množiny zadaných 

lingvistických proměnných číselně tak i graficky.

Obrázek 33: Celkový pohled na režim Báze dat systému NTS po jejím naplnění
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Obrázek 34: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Tloušťka stěny A 

Obrázek 35: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Teplota stěny A
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Obrázek 36: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Provozní hodiny

Obrázek 37: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Jmenovitý tlak páry
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Obrázek 38: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Technický stav

Následně se v systému NTS přepneme do režimu Báze dat, kde systém na základě 

zadaných  vstupních  proměnných  a  jejich  fuzzy  množin  vygeneruje  bázi  pravidel  bez 

zadané výstupní hodnoty (Obr. 39).  

Následně pro každé vygenerované pravidlo je třeba doplnit  lingvistickou hodnotu 

výstupní  proměnné,  tedy  hodnotu  fuzzy  množiny  definující  příslušný  technický  stav 

objektu.

Přestože kvalita výstupních diagnóz je tvořena kvalitou báze pravidel a její úplností, 

pro  technické  systémy  platí,  že  některá  pravidla  z důvodů  fyzikální  realizovatelnosti 

nebudou nikdy aktivní.  Tato  pravidla  lze  v bázi  pravidel  označit  jako neaktivní  a  není 

nutno je doplňovat hodnotou výstupní proměnné. 

Na obrázku 40 je znázorněno okno ve kterém tvůrce báze pravidel volí pro každé 

pravidlo, které může být aktivní jeho hodnotu výstupní proměnné.  
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Obrázek 39: Obrazovka režimu Báze pravidel s vygenerovanými pravidly bez výstupní hodnoty 

Obrázek 40: Okno pro zadávání hodnoty výstupní proměnné při tvorbě pravidel
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Po zadání všech hodnot výstupní proměnné pro jednotlivá pravidla se přepneme do 

režimu Modelování,  ve kterém probíhá testování  vytvořené báze pravidel a definované 

báze dat. 

V rámci  projektu  „parovod“  testování  probíhalo  na  základě  provozních  dat,  na 

kterých  byla  provedena  diagnostika  jinými  diagnostickými  metodami,  které  jsou  dnes 

v této oblasti užívány a ,na základě posouzení provozních pracovníků, kteří vystupovali 

v rámci tohoto projektu jako experti.  Tento postup je zcela v souladu s běžně užívaným 

postupem při tvorbě a testování bází pravidel. 

Na obrázku 41 je znázorněna obrazovka režimu Modelování.  V její  horní části  je 

pole, ve kterém uživatel definuje parametry vstupního dotazu – tedy volí číselné hodnoty 

jednotlivých vstupních proměnných. V pravé horní části obrazovky tohoto režimu jsou dvě 

rolovací nabídky, kde uživatel má možnost si vybrat metodu implikace (Mandaniho nebo 

Larsenova)  a  metodu  defuzzifikace  (Metoda  prvního  maxima,  Metoda  středu  maxim, 

Metoda centroidů, Metoda střední hodnota součtů a  Metoda výšek). 

 Po zadaní hodnot vstupního dotazu a výběru metody implikace a defuzzifikace je 

tvorba výstupní diagnózy spuštěna stiskem tlačítka MODELUJ.

Ve  střední  části  obrazovky  režimu  Modelování  jsou  následně  vypsána  aktivní 

pravidla pro zadaný dotaz, míra příslušnosti výstupní hodnoty a hodnota ostré výstupní 

proměnné – v tedy veličiny technický stav v procentuálním vyjádření.

Zároveň je v dolní části obrazovky režimu Modelování znázorněno grafické řešení 

daného dotazu v fuzzy množinách výstupní proměnné.  
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Obrázek 41: Obrazovka režimu Modelování

V případě,  že  dosažené  výsledky  neodpovídají  reálnému  stavu,  je  po  konzultaci 

s expertem nutná modifikace báze pravidel resp. báze dat.

Systém NTS není koncipován jako provozní aplikace a nástroj pro tvorbu a testování 

báze dat a pravidel. Výsledné báze mohou být ze systému NTS vytaženy a vloženy do 

specializovaného expertního systému typu shell,  tedy prázdného komerčního expertního 

systému, do kterého se doplní právě báze dat a báze pravidel a upraví se komunikační 

modul anebo do aplikace kterou si uživatel sám naprogramuje. 

Na obrázku 41 je  znázorněn výsledek při  zadání  následujících  vstupních  hodnot: 

Tloušťka stěny A = 7,15 mm, Tloušťka stěny B = 6,95 mm, Tloušťka stěny C = 7,33 mm, 

Teplota stěny A = 80,31 °C, Teplota stěny B = 81,52 °C, Teplota stěny C = 77,84 °C, 

Provozní hodiny = 93250 hodin a Jmenovitý tlak páry = 1,95 MPa.
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10 Závěr
Předkládaná disertační práce je orientovaná na problematiku využití bezdrátových 

senzorových sítí v oblasti spolehlivosti průmyslových zařízení. Výzkumem v této oblasti a 

spojením současných trendů v oblasti  automatizace a digitalizace byl navržen nový typ 

digitálního dvojčete – digitální dvojče technického stavu. Z hlediska současné klasifikace 

digitálních  dvojčat  můžeme  hovořit  speciální  typu  digitálního  dvojčete  výroby.  Toto 

digitální dvojče chápeme jednak jako hlavní cíl  předkládané disertační práce a zároveň 

jako pokročilý inteligentní diagnostický systém, který bude pro tvorbu diagnóz využívat 

znalostní metody a pokročilé hardwarové prostředky na bázi bezdrátových komunikačních 

modulů. Základními funkcemi pak budou: shromažďování a analýza diagnostických dat, 

sledování dynamických změn  a hodnocení a predikce technického stavu. 

V rámci  disertační  práce  byla  navržena  metodika  tvorby  digitálního  dvojčete 

technického stavu a navržená metodika byla prezentována na tvorbě digitálního dvojčete 

technického stavu průmyslové soustavy, za kterou byly vybrány parovody. 

Diagnostické dvojče chápeme jako znalostně technický soubor metod a prostředků 

umožňující paralelně existovat se svým vzorem a bezdrátově z něho přenášet významné 

diagnostické informace o jeho dílčích technologických parametrech, které budou základem 

pro znalostní tvorbu diagnózy o jeho technickém stavu, která bude využitelná pro podporu 

řízení procesu a umožní optimalizaci procesu z pohledu minimalizace prostojů, a tedy růst 

jeho disponibility. 

Základem takto pojatého souboru prostředků je hardwarová platforma založená na 

soustavě  snímačů,  zajišťující  měření  žádaných  technologických  veličin,  bezdrátová 

komunikační síť a počítač zajišťující zpracování získaných dat do diagnózy o technickém 

stavu dané technické soustavy s využitím znalostního přístupu. 

Dílčím  cílem  disertační  práce  je  analyzovat  současné  bezdrátové  komunikační 

prostředky, popsat jejich princip a zvolit vhodný druh těchto technických prostředků pro 

tvorbu  digitálního  dvojčete  technického  stavu  pracující  v průmyslových  podmínkách. 

Analýzou současných moderních bezdrátových komunikačních technologií byly pro tvorbu 

digitálního  dvojčete  zvoleny  bezdrátové  technologii  typu  MiWi  s  topologií  mesh 
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společnosti  Microchip.  Výhodou  implementace  těchto  sítí  v hardwarové  platformě 

digitálního  dvojčete  je,  že  umožňují  monitorovat  různé  fyzikální  veličiny  průmyslové 

soustavy a zároveň pokrýt poměrně rozlehlou oblast.  Často jsou totiž místa potřebná k 

monitorování  špatně  dostupná,  a  proto  by  bylo  poněkud  obtížné  propojit  jednotlivé 

monitorovací  uzly  pomocí  kabelu.  Bezdrátová  síť  tedy  umožňuje  velkou  variabilitu  a 

poměrně  vysoký  stupeň  volnosti  při  rozmisťování  jednotlivých  monitorovacích  uzlů, 

ovšem na druhou stranu je zde i jedna nevýhoda, a to v nutnosti zajistit napájení těchto 

monitorovacích uzlů. To je často řešeno pomocí alkalických baterií či akumulátorů typu 

AA nebo  AAA.  Protokol  MiWi  ™,  byl  vyvinut  tak,  aby  umožňoval  nízkonákladové, 

komerční či inteligentní průmyslové i domácí sítě s nízkou spotřebou energie. 

Závěrečným  cílem  práce  bylo  ověřit  navrženou  metodiku  digitálního  dvojčete 

technického stavu na průmyslové soustavě a realizovat tak digitální dvojče technického 

stavu  této  soustavy.  Tento  cíl  byl  splněn  realizací  digitální  dvojčete  na  technologické 

soustavě parovodů , jak již bylo v úvodu závěru uvedeno. 

Za vědecký přínos této disertační práce lze považovat: 

 definování nového typu digitálního dvojčete technického stavu jako speciální 

typ digitálního dvojčete výroby; 

 návrh  a  realizaci  metodiky  tvorby  digitálního  dvojčete  technického  stavu 

v podobě algoritmu a popisu hardwarové platformy založené na bezdrátových 

komunikačních technologiích a znalostním přístupu;  

 propojení  znalostního  přístupu  s technologií  digitálních  dvojčat  v oblasti 

spolehlivosti průmyslových zařízení. 

Lze předpokládat, že předložená disertační práce bude inspirací pro další výzkumné 

projekty v této oblasti  a i  pro aplikaci v provozních podmínkách dalších průmyslových 

systémů.   
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