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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 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. 

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. Celkový počet 

senzorových uzlů a jejich umístění je dáno požadavky, které jsou na tuto síť kladeny.

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 1 je zobrazeno 

takovéto schéma.
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4 Technologie a topologie používané v senzorových 
sítích (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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5 Digitální dvojče
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. 

5.1 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 

prostředí  a  dalších  nekonečných  proměnných  -  eliminují  potřebu  fyzických  prototypů, 

zkracují dobu vývoje a zlepšení kvality finalizovaného produktu nebo procesu.
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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]

5.2 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 

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.
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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]

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. 

5.3 Algoritmizace tvorby digitálního dvojčete technického 
stavu

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 2.

11





5.4 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.

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

technologie  bezdrátových  senzorových  sítí.  V předchozí  části  práce  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.

5.6 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. 3). 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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5.7 Znalostní zpracování informací a modelování
Pro zpracování dat pořízených pomocí vytvořené senzorové sítě jsme se rozhodli 

použít znalostní zpracování a tedy využít expertní systém.

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]
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Obrázek 3: Graf závislosti počtu měření na periodě měření



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]

6 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.

6.1 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. 3), WIRELESS 

DEVELOPMENT BOARD s rozšířením o display a bezdrátový modul a MiWi DEMO 

BOARD viz (Obr. 4) 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. 6), do které náš síťový uzel uložíme a tu jsme následně 

vyrobili pomocí 3D tiskárny. Počítač se systémem linux, 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 4: ZENA WIRELESS ADAPTER

Obrázek 6: Návrh krabice pro MiWi DEMO BOARD

Obrázek 5: MiWi DEMO BOARD



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stěny  parovodu  měřené  ve  stejných  místech  jako  tloušťka  stěn  a  jmenovitý  tlak  páry 

procházející parovodem a počet provozních hodin daného úseku parovodu. 

Tloušťka  stěny  v měřených  místech  byla  9  mm,  přičemž  kritická  tloušťka  byla 

určena  na  4  mm.  Tento  interval  byl  pro  expertní  systém  rozdělen  na  5  kategorií  – 

výborná(V), velmi dobrá(VD), dobrá(D), špatná(Š) a kritická(K). 

Obdobně byla rozdělena i teplota povrchu stěny v rozsahu 68-90°C na 3 kategorie – 

nízká teplota(N), střední teplota(S) a vysoká teplota(V). 

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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6.6 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 11. 

Obrázek 11: obrazovka otevření projketu

Pro vytvoření nového projektu se systém NTS přepne do režimu Báze dat (Obr. 12), 

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

používány při tvorbě znalostního jádra pro danou problematiku.

Obrázek 12: obrazovka režimu Báze dat

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 13 a 14 jsou ukázky definování vstupní proměnné Tloušťka stěny A, 

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

reálná čísla.
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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 13: Okno pro zadávání lingvistické proměnné

Obrázek 14: Okno pro zadávání lingvistické proměnné

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. 
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Na obrázku 15 je celkový pohled na režim Báze dat systému NTS po jejím naplnění. 

Na Obrazcích  16 až 20 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 15: Celkový pohled na režim Báze dat systému NTS po jejím naplnění

Obrázek 16: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Tloušťka stěny A 

Obrázek 17: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Teplota stěny A
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Obrázek 18: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Provozní hodiny

Obrázek 19: Detailnější zobrazení lingvistické proměnné Jmenovitý tlak páry

Obrázek 20: 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. 21). Pak pro každé vygenerované pravidlo je třeba doplnit 

lingvistickou  hodnotu  výstupní  proměnné,  tedy  hodnotu  fuzzy  množiny  definující 

příslušný technický stav objektu.
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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 22 je znázorněno okno ve kterém tvůrce báze pravidel volí pro každé 

pravidlo, které může být aktivní jeho hodnotu výstupní proměnné.  

Obrázek 21: Obrazovka režimu Báze pravidel s vygenerovanými pravidly bez výstupní hodnoty 

Obrázek 22: 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 23 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.  

Obrázek 23: Obrazovka režimu Modelování
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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 25 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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7 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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