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Abstrakt 

Tématem mé bakalářské práce je dlouhodobá diagnostika zařízení pomocí 
inteligentních snímačů.  V práci se zabývám technickou diagnostikou, údržbou a 
spolehlivostí. Další téma jsou speciální inteligentní snímače. Popisuji, jak fungují 
komunikační protokoly pro spojení mezi snímačem a PC. Na závěr mé práce se 
zabývám inteligentními bateriemi a řeším návrh obvodu pro sledování kapacity 
baterií.  
 

Klíčová slova: dlouhodobá diagnostika, inteligentní snímače, komunikační 

protokoly, inteligentní baterie 

 

 

Abstract 

Topic of my bachelor work is long time device diagnostic with using of 

intelligent sensors. In this work I occupy by technical diagnostic, maintainance 

and responsibility. Another subject are special intelligent sensors. I describe the 

function communication protocol for connection between the sensor and the 

computer. In the finish of my work i deal with smart battery and I try to find a 

solution to how monitoring battery capacity. 

 

Keywords: long time diagnostic, inteligent sensors, communication protocol , 

smart battery 
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1. Úvod 
 Vzhledem k rozmachu automatizace ve všech průmyslových oblastech se rozvíjí také 

samostatný obor technické diagnostiky, údrţby a spolehlivosti. V této bakalářské práci se 

budu zabývat uţitím inteligentních snímačů v technické diagnostice systému.  

  První část práce bude pojednávat o samotné technické diagnostice systému a s tím 

spojenými obory jako je údrţba, spolehlivost, dlouhodobá diagnostika, nebo vyhodnocování 

poruch. V další části se zabývám inteligentními snímači. Jak jejich dělením, tak pouţitím v 

technické diagnostice. Dále se v práci budu zabývat komunikací inteligentních snímačů s 

počítačem a jednotlivými komunikačními protokoly, které se k tomuto pouţívají. V závěru 

práce se budu věnovat vyuţití inteligentních snímačů v průmyslové praxi a také detailnímu 

popisu vybraného inteligentního snímače, jeho funkcí a práce s ním.   

2. Technická diagnostika zařízení 
 S růstem sloţitosti výrobních zařízení a jejich výrobků, rostou nároky na jejich řízení, 

ale také na jejich spolehlivost a údrţbu. Z tohoto důvodu je nutné uplatňování metod a 

prostředků technické diagnostiky. Technickou diagnostikou rozumíme obecnou nauku o 

zjišťování poruch, respektive celkového technického stavu zařízení [1]. 

 Hlavní význam mají metody bezdemontáţní a nedestruktivní metody technické 

diagnostiky. Jak je z názvu patrné, snaţíme se o rozpoznávání míst ohroţených poruchou bez 

demontování zařízení, ve většině případů za jeho chodu a samozřejmě bez jeho poškození. 

 

Úkoly technické diagnostiky: 

 zvýšení spolehlivosti zařízení 

 zvýšení bezpečnosti provozu 

 sníţení nákladů 

 prodlouţení ţivotnosti zařízení 

 určení technického stavu zařízení 

 detekce a lokalizace vady nebo poruchy 

 předcházení vadám a poruchám 

 plánování údrţby 

 Technický stav objektu lze určit pozorováním různých příznaků stavu objektu. Za tyto 

příznaky povaţujeme fyzikální veličiny, které naměříme na objektu, nebo nejsou přímo na 
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objektu, ale jsou dány jeho činností, například kvalitu produktů, které objekt vytvořil. 

 

Pro určení technického stavu objektu rozlišujeme tři typy úloh: 

 vlastní technickou diagnostiku, ta zjišťuje technický stav objektu v přítomnosti, 

 technickou prognostiku, která se snaţí předvídat, jaký bude technický stav objektu v 

určitém čase, popřípadě časovém úseku, v budoucnu, 

 technickou genetiku, která zkoumá, jaký byl technický stav objektu v určitém čase v 

minulosti. 

 

2.1. Diagnostické prostředky 

 Diagnostické prostředky tvoří soubor technických zařízení a pracovních postupů pro 

analýzu a vyhodnocení stavu diagnostikovaného objektu. Diagnostické prostředky se dělí na 

On-line a Off-line.[2] 

On-line prostředky umoţňují diagnostikovat zařízení při provozu. Pokud je měřící systém 

připojen k diagnostikovanému trvale nebo periodicky, mluvíme o monitorování, coţ je 

průběţné nebo pravidelné sledování technického stavu zařízení. 

Off-line prostředky diagnostikují zařízení, které není v provozu. Také pod tímto pojmem 

rozumíme diagnostiku pomocí tzv. kolektoru dat, coţ je malé přenosné zařízení, které získává 

data přímo na zařízení v provozu, ale jejich analýza probíhá s časovým odstupem na jiném 

místě. 

 

2.2. Dlouhodobá diagnostika 

 Pokud chceme co nejefektivněji odhalovat příčiny a zdroje závad a poruch, musíme 

diagnostiku provádět dlouhodobě. Sledují se dlouhodobé trendy měřených veličin a 

porovnávají se s nastavenými hodnotami pro zjištění poruch a odchylek. Technicky je toto 

měření veličin zajišťováno snímači, které většinou jsou součástí zařízení po celou dobu jeho 

ţivota. Výsledky měření jsou dále vyhodnocována a tato data slouţí k plánování údrţby, 

předcházení vadám a poruchám a zjišťování ukazatelů spolehlivosti. 
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2.3. Údržba, spolehlivost 

Údrţba s diagnostikou úzce souvisí a lze ji provádět třemi různými způsoby: 

 údrţbou dle skutečného stavu objektu – monitorování technického stavu objektu 

 údrţbou dle časového plánu – je vykonávána podle statistických podkladů oprav 

jednotlivých komponentů objektu v předem stanoveném čase. Tento způsob není výhodný, 

protoţe k opravě dochází buď příliš brzy, nebo pozdě. Také vlastní demontáţí a zpětnou 

montáţí můţeme objekt poškodit.  

 údrţba po poruše objektu - je nejméně vhodným způsobem, neboť úplná porucha objektu 

má za následek výpadek technologického procesu, moţnost porušení dalších objektů a v 

neposlední řadě i narušení bezpečnosti provozu. 

 Pro zvýšení spolehlivosti systému a optimalizaci údrţby můţe být zaveden postup 

FMEA (Failure Models and Effects Analysis), nebo FMECA (Failure Mode Effects and 

Criticaly Analysis). FMEA je analýza moţného výskytu a vlivu vad. Aplikuje se za účelem 

včasného rozpoznání moţných slabých míst daného procesu a zavedení vhodných opatření, 

aby nedošlo k neţádoucím vlivům. Její následovník FMECA je rozšířen o moţnosti analýzy 

kritičnosti poruchy.[2] 

 Spolehlivost – je obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit poţadované 

funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase 

podle stanovených technických podmínek. [1] 

 

2.4. Diagnostické signály a jejich rozdělení 

 Pro sledování, měření a vyhodnocování fyzikálních procesů v objektu pouţívá 

diagnostika diagnostické signály. Za zdroj informace můţeme poţadovat snímač a za nositele 

této informace signál. Tyto signály lze orientačně dělit podle různých hledisek. Podle 

náhodnosti jejich průběhů je dělíme: 

 signály deterministické – jejichţ časový vývoj odpovídá určitému funkčnímu přepisu a 

dále je můţeme dělit: 

 signály periodické – harmonické signály, jejichţ frekvence je celistvým násobkem 

jedné frekvence základní 

 signály kvaziperiodické – harmonické signály, jejichţ frekvence je násobkem nejméně 
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dvou základních frekvencí a zároveň jsou v poměru určeném iracionálním číslem 

 signály přechodové – jejich nenulová část je na rozdíl od předchozí kategorie omezena 

časově 

 signály pseudonáhodné – signály periodické, které jsou vytvářeny tak, aby se svými 

statickými vlastnostmi podobaly signálům náhodným 

 signály stochastické (náhodné)  

 signály stacionární – signály, u kterých se statistické vlastnosti nemění s časem. 

 signály nestacionární – signály, u kterých se statistické vlastnosti mění v průběhu času 

 signály cyklostacionární – signálu, jejichţ statistické vlastnosti se v průběhu času 

cyklicky mění 

Rozdělení signálů z pohledu energie: 

 signály energetické, které mají konečnou energii 

 signály výkonové, jeţ nemají konečnou energii (například trvají nekonečně dlouho) 

Z pohledu spojitosti veličin systémů dělíme signály na: 

 signály spojité – jsou dány spojitými nebo po částech spojitými funkcemi spojitého času, 

jedná se analogové signály, u kterých provádíme digitalizaci (analogově číslicový převod 

pomocí analogově číslicového převodníku - ADC) 

 signály diskrétní – jsou dány funkcemi definovanými v diskrétních časových okamţicích 

a tvoří tak posloupnost funkčních hodnot 

Podle způsobu získávání výsledku v čase můţeme dělit metody zpracování číslicových 

systémů: 

 metody pracující on-line (v reálném čase), kdy je vzorek výsledku znám po obdrţení 

vzorku zpracovaného signálu 

 metody pracující off-line, kdy je předem dána ucelená část vzorků signálu  

 

3. Přehled inteligentních snímačů pro diagnostiku zařízení 
 Snímač je velmi důleţitá součást měřícího obvodu. V běţné praxi se můţeme setkat 

místo slova snímač také s označením čidlo, popřípadě senzor. Za snímač obecně povaţujeme 

technické zařízení, které je určeno pro snímání a detekci různých fyzikálních veličin, 

vlastností látek a technických stavů v mnoha oborech lidské činnosti. Základní vlastností 

snímače je to, ţe dokáţe změřit fyzikální veličinu a převést ji na veličinu jinou, která je pro 

nás výhodnější (například z hlediska lepšího přenosu, zpracování, výpočtů atd.) Tato vlastnost 
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je naznačena na obrázku 1, kdy pomocí snímače a převodníku naměřenou neelektrickou 

veličinu převedeme na veličinu elektrickou, která je pro nás výhodnější. Dále budou snímače 

popsány obecně a uvedena různá členění snímačů podle snímaných veličin, principu atd.  [3] 

 

 

3.1. Členění snímačů   

 Existuje mnoho hledisek, podle kterých můţeme rozdělovat snímače. 

Podle způsobu převodu fyzikální veličiny na výstupní signál: 

 přímý – například u termočlánků – teplota se převádí přímo na stejnosměrný proud 

 nepřímý – skládá se z řady převodů 

Podle spojení snímače s objektem: 

 dotykové 

 bezdotykové 

Podle potřeby převodníku: 

 aktivní – působením měřené veličiny se chová jako zdroj signálu 

 pasivní – působením měřené veličiny mění některý ze svých parametrů, který je 

převodníkem měněn na vhodný signál, zde je třeba mít zdroj napájení 

Podle typu převodní funkce: 

 lineární 

 nelineární 

Podle principu snímače: 

 odporové 

 indukční 

 indukčnostní 

 magnetické 

 kapacitní 

 piezoelektrické 

Obr 1: Měřící obvod 
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 optoelektrické 

 termoelektrické 

 optické 

 ultrazvukové 

 elektrokinetické   

 emisní 

 

Podle snímané veličiny: 

 mechanické (poloha, rychlost, výchylka, deformace, síla, zrychlení, vibrace, 

kroutící moment, tlak, průtok, výška hladiny atd.) 

 tepelné (mnoţství tepla, hustota tepelného toku) 

 snímače chemických veličin (analýza plynu, kapalin, pevných látek, vlhkosti, pH) 

 záření (ultrafialové, infračervené, ionizující záření) 

 speciální (akustické, šumové, teploměrné barvy) 

 

3.2. Základní vlastnosti snímače 

Na snímač jsou v provozu kladeny vysoké nároky, a proto musí splňovat tyto 

vlastnosti: 

 jednoznačná závislost výstupní veličiny na veličině měřené 

 velká citlivost senzoru 

 vysoká spolehlivost 

 velká přesnost a časová stálost 

 minimální závislost na vlivech z okolí (teplota, vlhkost, tlak...) 

 minimální zatěţování měřeného objektu 

 vhodný průběh základních statických charakteristik 

 jednoduchá konstrukce 

 nízká pořizovací cena a náklady na provoz 

 jednoduchá obsluha a údrţba 

Snímače instalované v provozu se často musí potýkat s nepříjemnými okolními vlivy, 

jako například vysoké teploty, otřesy, chemické vlivy, tlak, změny klimatických podmínek, 

rušení signálu atd. Z tohoto důvodu musíme uţ před instalováním snímače tyto vlivy prověřit  

a přizpůsobit tomu typu snímače a jeho umístění. Pokud chceme, aby se přenos dal vyjádřit se 
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známou přesností, je třeba znát, jak tyto okolní vlivy působí na vlastnosti snímače. Pak je 

moţná jejich korekce, a tím odstranění chyb měření. 

 Je také důleţité zabývat se mimo vlastnostmi samotného snímače také zabezpečením 

dobrých podmínek, pro jeho chod. Musíme mít na paměti, ţe snímač musí být umístěn tak, 

aby k němu byl dobrý přístup kvůli případné opravě a zároveň tak, aby byl chráněn před 

případným poškozením. Také je důleţitá ochrana kabeláţe, popřípadě u bezdotykových 

snímačů, musíme zachovat přípustnou vzdálenost od materiálu. V provozu, kde jsou vysoké 

teploty, nesmíme zapomínat na chlazení a vyřešit, čím budeme chladit (voda, vzduch...).  [3], 

[4] 

 Jestliţe snímač pracuje nesprávně, v důsledku špatného zabezpečení, umístění, či byl 

nesprávně zvolen, je měření znehodnoceno a ani převodníky a vyhodnocovací zařízení 

nejvyšší kvality nemohou pomoci. 

 

3.3. Inteligentní snímače 

 V dnešní době se pouţívají stále hojněji inteligentní snímače. Můţeme se také setkat s 

anglickým označením Smart. Za inteligentní snímač povaţujeme snímač s integrovanou 

elektronikou, snímač s integrovaným mikroprocesorem, nebo snímač s odděleným 

mikroprocesorem, který zajišťuje komunikaci s okolím a také umoţňuje modifikaci parametrů 

snímače. K těmto rysům můţeme také přidat vlastnosti jako autokalibrace, kontrola činností 

snímače, popřípadě snímání a výpočet současně více fyzikálních veličin současně. Výrobci 

označení inteligentní snímač pouţívají hojně a výrobky, tak označené se značně liší. [4] 

 

3.4. Přehled inteligentních snímačů 

 Jak v metalurgii, tak v celé průmyslové praxi, se pouţívá nespočet různých 

inteligentních snímačů. Zaměříme se teď na inteligentní snímače veličin, které bývají měřeny 

nejčastěji – tlak a teplota.  

 

3.4.1. Inteligentní snímače tlaku 

 Měření tlaku kapalin, plynů a par patří k velmi častým úkonům v průmyslové praxi, 

zejména v energetice, ale i ve vědě, medicíně, meteorologii atd. Většina základních principů 

vyuţívaných ve snímačích tlaku je po uţ dlouhou dobu stejná. Zpravidla se neměří přímo tlak, 
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nýbrţ jeho silový účinek, a to buď v podobě deformace pruţného členu, nebo mechanického 

napětí, které v tomto silově namáhaném členu vzniká. Další moţností je měřit změnu polohy 

deformačního členu. Pokud mluvíme o inteligentních snímačích tlaku, jsou zabudovány do 

potrubí, nebo nádob pro měření tlaku, jsou schopny měřit tlak u kapalných, plynných i 

sypkých materiálů a nabízejí více neţ jen standardní funkce. [5],[32],[31] 

3.4.1.1. Inteligentní snímače řady PS400, PS500, PS600, výrobce Turck 

 Snímače řad PS400, PS500 a PS600 mají všestrannou pouţitelnost, tlakový rozsah je  

-0,1MPa aţ 40 MPa, coţ je dostačující na většinu měření v průmyslové praxi. Základem 

snímačů je keramická měřicí buňka (Al2O3), která umoţňuje snímači dosáhnout přesnost aţ 

0,3 % z měřicího rozsahu. Tyto snímače mají dva spínací výstupy nebo jeden spínací a jeden 

analogový proudový nebo napěťový výstup. Jsou umístěny v robustním pouzdře z 

korozivzdorné oceli, takţe jsou dobře chráněny. Pouzdro má však vnější průměr pouze 34 

mm, a proto dovoluje vestavbu snímačů i do velmi těsného prostoru.  Senzor lze namontovat i 

vodorovně. Z důvodu ochrany uloţených dat, je tlačítko enter zapuštěno a stisknout ho  lze 

pouze pomocí špičatého předmětu. Naměřený tlak lze zobrazit v barech, librách na čtvereční 

palec (psi), kilopascalech nebo megapascalech. Napájecí napětí je 15 aţ 30 VDC a spínací 

frekvence se pohybuje nad hodnotou 180 Hz. [5],[31],[33],[34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2: Inteligentní snímače tlaku od firmy Turck [33] 
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3.4.1.2. Inteligentní snímače řady PCx-xxxM, výrobce Turck 

 Snímače řady PCx-xxxMPS400 jsou k dispozici se třinácti rozsahy. Kompaktní 

pouzdro má na čelní straně pod odklopným průhledným krytem dvě membránová tlačítka pro 

nastavení a čtyřmístný displej LED.  Tento snímač má mnoho dalších funkcí jako je například 

měření jednotky, dobu odezvy, aktivace a rozsah analogového výstupu, hysterezi spínacích 

bodů, nulování maximálních a minimálních dosaţených hodnot. Senzory jsou k dispozici v 

různých kombinacích analogových výstupů 0 aţ 10 mA, 4 aţ 20 mA a dvouhodnotových 

výstupů 24 V DC. Napájecí napětí se pohybuje v hodnotách 102 aţ 132 VAC, měřící rozsah 0 

aţ 600 bar. Tento snímač dosahuje přesnosti aţ 0,2% z měřicího rozsahu. [31],[33],[34] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 3: Možnost umístit snímače PS 500 i ve 

vodorovné poloze [31] 

Obr 4: Inteligentní snímač tlaku 

Pcx-xxxM od firmy Turck [31] 
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3.4.1.3. Inteligentní snímače tlaku DMP 331i, DMP 333i, výrobce BHV 
senzory 

 Snímače tlaku DMP 331i a DMP 333i jsou určeny pro univerzální vyuţití ve všech 

oblastech průmyslu. Tlak plynů a kapalin převádějí na elektrický signál. Vyrábějí se v 

provedení pro absolutní a relativní tlak (přetlak nebo podtlak). Rozsahy tlaku jsou od 0,25 do 

600 bar. Snímače jsou vhodné jak pro statická, tak i dynamická měření tlaku. 

 Základním prvkem snímačů DMP 331i a DMP 333i jsou čidla tlaku DSP 401 a DSP 

404. Tato čidla i s další elektronikou jsou v pouzdru z nerezové oceli s přivařenou oddělovací 

membránou. Při působení tlaku dává polovodičové čidlo výstupní signál přibliţně 100mV (při 

pouţití DSP 401) a 200mV (u DSP 404) při napájení konstantním proudem. Tento signál je 

digitálně zpracován 16 bitovým AD převodem a mikroprocesorem. Zpracování zabezpečí 

korekci teplotních závislostí senzoru i elektroniky s vysokou přesností. Korigovaný signál je 

DA převodníkem zpracován na standardní elektrický výstupní signál. Kromě analogového 

výstupního signálu je k dispozici moţnost výstupu RS232. Způsob montáţe zaručuje odolnost 

proti rázům a vibracím. Nula snímače odpovídá u absolutního provedení vakuu a u relativního 

provedení atmosférickému tlaku. Výrobce je schopen dodat tyto snímače také s jiným 

rozsahem tlaku a jinými těsnícími materiály, místo sériově pouţívaných VITON a NBR90. 

Napájecí napájení těchto snímačů je 12 aţ 36V, přesnost je 0,1% z měřicího rozsahu.[36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 5: Schéma zapojení inteligentního snímače tlaku 

DMP333i 
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3.4.2. Inteligentní snímače teploty  

 Teplota je v průmyslové praxi nejčastěji sledovanou či regulovanou veličinou a její 

přesné měření je nejčastěji prováděným měřicím úkonem. Na teplotě a teplotní regulaci často 

závisí kvalita výsledného produktu a také bezpečnost provozu. Inteligentní snímače teploty 

jsou nejčastěji zaloţeny na závislosti odporu kovových materiálů na teplotě. Tento způsob 

měření je dotykový, to znamená, ţe snímač je v přímém dotyku s měřeným prostředím – 

médiem. Jako materiály se zde pouţívají Cu, Ni a Pt.  Další dotykový způsob, který se u 

inteligentních snímačů pouţívá, je termoelektrický, kdy vzniká rozdílný potenciál v místě 

vodivého styku dvou různých kovů. 

3.4.2.1. Inteligentní snímače teploty TS400, TS500, výrobce Turck 

 Snímače řady TS400/ TS500 pracují na principu závislosti odporu kovů na teplotě. Na 

první pohled jsou tyto snímače velmi podobné tlakovým snímačům (PS400, PS500 a PS600) 

stejné firmy, mají čtyřmístný sedmisegmentový displejem z LED k zobrazení měřené hodnoty 

a nastavování přístroje, také je zde opět zapuštěné tlačítko enter. Displej je umístěn na 

skosené ploše snímače v úhlu 45°, takţe je dobře čitelný při svislé i vodorovné poloze 

snímače. Hodnoty na displeji můţou být uvedeny ve stupních Celsia, stupních Fahrenheita, 

kelvinech nebo ohmech.  

 K dispozici jsou přístroje se dvěma, či jedním spínacím a jedním analogovým 

výstupem a dále varianty s programovatelnou funkcí výstupu a spínací logikou. Pouzdro 

chránící snímač je robustní válec, s vnějším průměrem 34 mm a krytím IP67. Ke snímači se 

Obr 6: Inteligentní snímač 

tlaku DMP331i od firmy BHV 

senzory [36] 
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připojuje oddělený senzor s odporovým čidlem, které můţe být do těla senzoru připojeno 

přímo nebo pomocí kabelu. Podle volby odporového čidla se odvíjí také měřící rozsah. U 

standardního snímače Pt100 je rozsah -50°C aţ +500°C. Pokud ovšem pouţijeme 

termočlánek typu K (Ni-NiCr), můţeme dosáhnout rozmezí od -250°C do +1370°C. Pro 

termočlánek typu S (Pt-PtRh10) je rozmezí -50°C aţ 1750°C, pro termočlánek typu B (Pt-

PtRh30) 100°C aţ 1810°C. 

 Tyto snímače jsou vyuţívány tam, kde je pro řízení a optimalizaci procesů třeba 

sledovat teplotu. Jejich napájecí napětí je 18 aţ 30VDC, spínací frekvence ≤180Hz.Kombinují 

velkou přesnost (≤±0,2K) a výkonnost s jednoduchou a bezpečnou montáţí a obsluhou. 

Typickými místy jejich pouţití jsou technologická a výrobní zařízení, agregáty a klimatizační 

zařízení.[4],[37],[38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1. Inteligentní snímače se stonkem a hlavicí řady SD 12x, výrobce Sensit 

 Snímače řady SD 12x jsou inteligentní čidla teploty řízená mikroprocesorem. Tento 

výrobek vznikl v rámci kooperace firmy Sensit s firmou Mikroklima s.r.o. Hradec Králové. 

Součástí snímače je vlastní měřicí element umístěný v nerezovém měřicím stonku a 

elektronika umístěná v plastové hlavici, opatřené kabelovou vývodkou. Tyto snímače jsou 

určeny pro kontaktní měření teploty kapalných nebo plynných látek. Pro měření v 

klimatizačních kanálech je dodáván s plastovým, středovým drţákem. Kombinace snímače a 

jímky je pak určena pro měření teploty v potrubí. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky 

Obr 7: Inteligentní snímač teploty TS500, firmy 

Turck [35] 
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neagresivním prostředí. Tyto snímače jsou vyráběny ve třech variantách. U všech tří typů je 

přesnost čidla ± 0,5 °C a napájecí napětí 10 aţ 30. [39] 

 SD 120 – Pracuje s jednoduchým komunikačním protokolem ASCII, shodným s 

moduly ADAM 4000 firmy Advantech. Pro ovládání je proto moţné pouţít standardní 

ovladače pro moduly ADAM v různých řídicích programech. Pro usnadnění zprovoznění je 

modul vybaven zelenou LED diodou indukující přítomnost napájení a červenou LED diodou 

signalizující probíhající komunikaci. Modul SD 1x0 je na desce vybaven zkratovací 

propojkou INIT. Pokud je tato při zapnutí napájení zkratována, modul komunikuje 

přenosovou rychlostí 9600 Bd bez kontrolního součtu, na adrese 00.  

 SD 121 – Struktura příkazů odpovídá komunikačnímu protokolu ARION, který je 

vyuţíván v řídicích systémech společnosti Amit.  

 SD 122 – Struktura příkazů odpovídá komunikačnímu protokolu ModBus. [39] 

  

 

 

 

 

 

Obr 8: Inteligentní snímač 

teploty SD 122 od firmy Sensit 

[39] 
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4. Komunikační protokoly pro spojení mezi snímačem a PC 

4.1. UART, USART 

 Jedná se o sériové komunikační rozhraní, obvykle integrované obvody, které se 

vyuţívají pro sériovou komunikaci přes počítač. Je běţné pouţití zároveň ve spojení s 

ostatními komunikačními protokoly, jako jsou RS232,  RS485, RS442, SPI, I
2
C, které budou 

zmíněny dále v textu. Obvody UART a USART lze realizovat specializovanými 

integrovanými obvody, nebo také můţeme vyuţít mikroprocesor, v němţ je UART nebo 

USART integrován. [4],[13] 

UART 

 Jak uţ název napovídá (UART – Universal Asynchronous Reciever/Transmitter), je 

UART komunikační rozhraní umoţňující pouze asynchronní přenos dat. Dnes se běţně 

pouţívá UART s RS232 pro komunikaci mezi PC a procesorem, za pomoci napěťového 

převodníku, například Maxim MAX 232. Tato komunikace pracuje na dvou linkách, TXD pro 

vysílání dat a RXD pro přijímání, ale je třeba ještě mít třetí vodič GND jako zem. Data jsou 

přenášena v určeném formátu. Přenos začíná vysláním Start bitu, poté pokračuje pěti aţ devíti 

datovými bity, přičemţ poslední z těchto bitů je paritní a slouţí pro kontrolu přijatých dat. Na 

závěr se vysílá Stop bit, který ukončuje přenášená data. Po Stop bitu můţe začít další nový 

přenos vysláním svého Start bitu. [13] 

Obr 9: Schéma zapojení inteligentních snímačů SD 12x 
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USART 

 První rozdíl oproti UART je v tom, ţe USART (Universal Synchronous Asynchronous 

Receiver Transmitter) umoţňuje jak asynchronní, tak synchronní přenos. Komunikace můţe 

být nakonfigurován ve dvou módech. První moţnost je konfigurace jako asynchronní plně 

duplexní systém, kde jak posílání, tak přijímání dat probíhá současně. V tomto stavu můţe 

systém komunikovat např. s CRT terminály, nebo osobními počítači. U asynchronního módu 

nepouţíváme hodinový systém. Jeden pin je poţit pro příjem a jiný pro vysílání. Ty to dvě 

operace probíhají na sobě nezávisle a z toho důvodu mohou probíhat i současně, to zajišťuje, 

ţe je asynchronní přenos plně duplexní. USART v asynchronním módu se pouţívá nejčastěji  

pro komunikaci s PC prostřednictvím sériového portu a protokolu RS-232. Přenosová rychlost 

v tomto módu dosahuje aţ hodnot 250 Kb.s
-
1. Druhý mód je synchronní "poloviční duplex", u 

kterého se zařízení ve vysílání a přijímání dat střídají. Tento mód vyuţívá hodinové signálu a 

komunikuje s periferiemi jako A/D a D/A převodníky. Jeho maximální přenosová rychlost je 

2Mb.s
-1

. Tento synchronní mód lze nastavit jako Master nebo Slave. [14],  

 

4.2. RS232 

 RS232 je komunikační rozhraní pro přenos informací mezi dvěma zařízeními na 

maximální vzdálenost 20 metrů. Tímto rozhraním je vybavena většina osobních počítačů a 

není také problém v případě potřeba dokoupit převodník USB – RS232 pro doplnění nebo 

rozšíření těchto portů v počítači. Jednotlivé bity dat, které chceme přenášet, jsou vysílány 

postupně za sebou po jediném vodiči, podobně jako například u síťové technologie Ethernet 

nebo rozhraní USB. Jedná se o třívodičové vedení, kde je po jednom vodiči pro příjem, 

vysílání a společnou zem. Tyto tři základní vodiče mohou být ještě doplněny o další, které 

slouţí k řízení přenosu. Data se přenášejí asynchronně a logický stav 1 nebo 0 přenášených 

dat je reprezentován nejčastěji napětím -12 pro 1 a 12V pro 0. RS232 pouţívá asynchronní 

Obr 10: Formát UART protokolu 
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přenos, a proto musí být kaţdý byte pohybující se konstantní rychlostí synchronizován. Kaţdé 

sekvenci datových bitů předchází jeden start bit, kterým se přepne logická hodnota na lince do 

opačného stavu. Po datových bitech následuje paritní bit a za ním stop bit. Pa se  linka přepne 

zpět do klidového stavu. Přenosová rychlost dosahuje aţ 19,2 Kb.s
-1

. [6],[7] 

 

4.3. RS485 a RS422 

 Tyto dvě modifikace linky RS232 jsou vhodnější pro přenos na větší vzdálenost a to aţ 

1200 metrů při maximální přenosové rychlosti 2,5 Mb.s
-1

. Základem je jedna kroucená 

dvojlinka (z anglického Twisted Pair) pro jeden signál. Tyto, dva kolem sebe smotané, vodiče 

se označují písmeny A a B, také pouţívá označení „−“ a „+“. Oproti RS232 jsou zde logické 

stavy reprezentovány rozdílným napětím mezi oběma vodiči, to je vhodné kvůli eliminaci 

naindukovaného rušivého napětí vztaţeného k nulovému potenciálu země. K logické jedničce, 

označované jako stav „ON“, je přiřazen rozdíl napětí na vodičích A a B < -300 mV, logická 

nula, stav „OFF“, má rozdílové napětí na vodičích A a B > +300 mV. Vysílač na výstupu 

generuje napětí +-2 V, přijímač na vstupu rozlišuje napětí +-200 mV. 

 RS442 se pouţívá jako jednosměrný průmyslový ekvivalent k RS232 a RS485 se 

pouţívá dva vodiče pro oboustranný tok dat. Komunikace RS 485 můţe být prováděna jako 

dvouvodičová, nebo čtyřvodičová. Dvouvodičová komunikace poloduplexní a z toho důvodu 

je nutno řídit přenos dat (směr komunikace). Pomocí této dvouvodičové linky RS485 (RS422) 

můţeme vytvořit komunikační síť a je moţno na ni připojit aţ 32 zařízení. Čtyřvodičová 

verze RS485 nabízí plně duplexní (oboustrannou) komunikaci, u které není řízení přenosu 

třeba. [11] 

 

4.4. SPI 

 SPI (Serial Peripheral Interface) je sériové periferní rozhraní, které umoţňuje 

komunikaci mezi dvěma a více zařízeními (uzly), coţ je podstatný rozdíl oproti jiţ 

popsanému sériovému portu typu RS232, u kterého bylo moţno komunikovat pouze mezi 

dvěma uzly. Jeden z uzlů vystupuje obvykle jako takzvaného řadič sběrnice (master), ostatní 

uzly pracují v reţimu slave. Řadič sběrnice obsahuje generátor hodinového signálu (slangově 

hodiny, angl. clock, skr. CLK), který umoţňuje zcela synchronní a obousměrný přenos dat. 

Uzly jsou propojeny dvojicí vodičů označované jako MISO (Master In, Slave Out) a MOSI 
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(Master Out, Slave In), díky které probíhá obou přenos dat a také vodičem, který rozvádí 

hodinový signál. Posledním signálem, je signál SSEL (Slave Select), který slouţí k výběru 

některého uzlu v reţimu slave. Tyto čtyři signály vyţadují pro své fungování pouze 

jednosměrné porty, coţ přispívá k jednoduché a především levné implementaci této sběrnice. 

 Komunikace je řízena pomocí hodinového signálu a datových a posuvných registrů. V 

jednom okamţiku můţe být pro komunikaci vybrán pouze jeden uzel v reţimu slave, jinak by 

došlo ke kolizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr 12: Komunikace na sběrnici SPI. Jedno zařízení pracuje jako master, tři jako 

podřízené (slave). 

 

Obr 11: Komunikace na sběrnici SPI. Jedno řídicí zařízení (master) a jedno 

podřízené (slave). 
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Mezi největší výhody SPI sběrnice patří její jednoduchost a tím i snadná 

implementace. Jednoduché je především elektrické rozhraní sběrnice a přenosový protokol. 

Výhodné je také to, ţe přenos je obousměrný a tím odpadá nutnost přepínání mezi příjmem a 

vysíláním jako u RS485, nebo u dále popsané I
2
C. Přenosová rychlost je pro mnoho vyuţití 

dostačující a dosahuje hodnot aţ 140×106 obousměrně přeneseným bitům za sekundu. Hlavní 

nevýhodou je fakt, ţe sběrnice SPI má pouze jednoho zařízení pracující jako master. Existuje 

sice moţnost pouţít zapojení označované multiple master, ale na úkor jednoduchosti celého 

řešení. Další nevýhodou je moţnost pouţít více druhů synchronizace s hodinovým signálem a 

nemoţnost přenášet data na větší vzdálenosti.[9],[10] 

 

4.5. I2C 

 U sběrnice I
2
C (zkratka z celého názvu Inter-Integrated Circuit) jsou data přenášena 

poloduplexně pomocí jednoho obousměrného vodiče SDA (Serial data). Druhá také 

obousměrná linka slouţí k přenosu hodinového signálu, ta je značena SLC (Serial clock).  V 

praxi je nutné k této dvojici vodičů přidat ještě společnou signálovou zem GND (Ground). 

Data jsou u této sběrnice přenášena synchronně, takţe můţe v daný okamţik být jen jedno 

zařízení (proto není moţno přenášet data duplexně), které vysílá, přijímacích zařízení můţe 

být více. Kaţdý signálový vodič (SDA, SLC) musí být připojen jedním pull-up rezistorem o 

odporu 1,5 kΩ ke kladnému napětí, coţ zajistí ţe, ve chvíli, kdy jsou všechny uzly nečinné, 

tyto rezistory zvyšují napětí na obou signálových vodičích na úroveň logické jedničky, coţ je 

normou stanovený klidový stav.   

 Jedno zařízení vţdy pracuje jako master (většinou mikrořadič, mikroprocesor) a 

ostatní zařízení jsou v reţimu slave (senzory, převodníky). U této sběrnice se nepouţívá výběr 

zařízení typu slave pomocí zvláštních signálů, jako u sběrnice SPI, ale kaţdý uzel má svou 

vlastní individuální adresu o délce 7 nebo 10 bitů. Také je kromě elektrických charakteristik 

ve specifikaci I
2
C přesně stanoven základní komunikační protokol. 
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Jelikoţ v jednu chvíli můţe jako master pracovat pouze jedno zařízení, je zaručeno, ţe 

nebude docházet ke kolizím. Veškerá komunikace je navíc deterministická, takţe při správné 

konfiguraci lze zaručit dobu odezvy. Pokud pouţíváme adresu o sedmi bitech, začíná přenos 

vysláním start bitu - přechod z klidového stavu (logická 1) do stavu logické nuly.  Poté je 

vyslána adresa příjemce, která obsahuje na konci R/W(čtení, zápis) bit, podle kterého se zvolí 

následná operace. Zařízení pracující jako slave pak porovná vyslanou adresu se svou vlastní  a 

vyšle potvrzovací ACK bit zpět na zařízení pracující jako master. Příjem logické nuly 

znamená, ţe adresovaný uzel skutečně existuje a je moţno zahájit komunikaci. Naopak 

logická jednička nám říká, ţe uzel s danou adresou neexistuje, nebo z nějakého důvodu není 

připraven ke komunikaci. Po ukončení přenosu je vyslána podmínka STOP. Poněkud sloţitěji 

se posílá adresa desetibitová, kde se k tomu vyuţívají rezervované adresy 

  

 Sběrnice I
2
C je sice poněkud sloţitější neţ sběrnice SPI, ale zase je flexibilnější 

sériovou a velmi často pouţívá i pro komunikaci na delší vzdálenosti (řádově metry). 

Specifikace I
2
C má několik standardních přenosových rychlostí. Většina čipů dokáţe 

komunikovat rychlostí 10kb.s
-1

(low speed mode), 100kb.s
-1

(standard mode) a 400kb.s
-1

(fast 

mode). Maximální hodinový kmitočet je 100kHz, 400kHz a 1MHz. Mezi velké výhody I
2
C  

Obr 13: Zapojení uzlů do sběrnice I
2
C. Jedno zařízení pracuje jako 

master, ostatní jako slave. 

Obr 14:  Komunikace na sběrnici I2C, kde je pomocí sedmi bitů vybráno jedno ze zařízení v 

režimu slave. 
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patří její snadná rozšířitelnost aţ na 128 zařízení a obousměrný tok dat. Naopak při vyšších 

přenosových rychlostech a delším vedení dochází k chybám a rušení přenosu. [17],[19] 

4.6. Bluetooth 

 Bluetooth je bezdrátová komunikace, která se také pouţívá pro komunikaci mezi 

inteligentním snímačem a počítačem, pouţívající rádiové vlny o frekvenci 2,4GHz. Standard  

Bluetooth vyuţívá frekvenční pásmo kategorie ISM (Industrial, Scientific, Medical), které je 

za předpokladu dodrţení závazných podmínek volně k pouţití. V praxi to znamená, ţe není 

nutné ţádat o přidělení frekvenčního pásma, ani platit za jeho vyuţívání.  

 Bluetooth funguje na principu vysílač a přijímač a podporuje jak dvoubodovou (point-

to-point), tak mnohabodovou (point-to-multipoint) komunikaci. Vysílač přepíná svou 

frekvenci 1600x za sekundu mezi 79 frekvencemi s rozestupem 1MHz, z důvodu moţné 

interference mezi přístroji vysílajícími na stejných kmitočtech. Jedna radiová stanice působí 

vţdy jako řídící (master) a ostatní zařízení jsou podřízená (slave). Takto můţe master 

simultánně obsluhovat aţ sedm zařízení ve stavu slave, které pak (spolu s masterem) tvoří tzv. 

Pikosíť. V této síti se všechna podřízená zařízení synchronizují taktu řídícího a s ním mění 

svou frekvenci, jak uţ bylo popsáno výše. 

 Přenosová rychlost, také dosah vysílače, výkon a spotřeba energie je rozdílná v 

závislosti na tom, o kterou se jedná specifikaci. V roce 1990 byla uvedena první specifikace 

Bluetooth 1.0. V tomto roce (2010) byla schválena zatím nepouţívaná specifikace Bluetooth 

4.0, která má velmi nízkou spotřebu (asi jako hodinky) a přenos dat aţ na vzdálenost 100 

metrů při přenosové rychlosti aţ 24Mb.s-1. Běţně vyuţívaná je specifikace 2.0, která se 

vyuţívá ve snímačích, mobilních telefonech, počítačích, noteboocích a příslušenstvím těchto 

zařízení (tiskárny, sluchátka, myši, klávesnice atd.).   

 Tato komunikace není v průmyslu příliš vyuţívána, pokud ano, tak většinou jako 

záloţní komunikační systém při výpadku, nebo na místech, ke kterým je sloţitý přístup a tím i 

instalace kabelového vedení. Právě bezdrátové zapojení inteligentních snímačů je jedna z 

moţností pouţití této technologie v technické diagnostice. 

  Radiové vlny Bluetooth procházejí bez větších ztrát většinou materiálů. Není problém 

při komunikaci přes sklo nebo stěny budov. Problém nastane v případě, ţe by jedno zařízení 

bylo odděleno od druhého Faradayovou klecí (auta, tramvaje, ţelezobetonové budovy atd.). 

Výhodou také je nízká spotřeba energie a odolnost proti rušení, čímţ se Bluetooth hodí i do 

těţkých průmyslových provozů. [20],[21],[23],[24] 
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4.7. ZigBee, ZigBee PRO 

 Komunikační technologie ZigBee je vcelku nový nízkorychlostní standard (platný od 

listopadu 2004) bezdrátové komunikace (platný od listopadu 2004), který se zaměřuje 

především na oblasti automatizace a řídicí techniky. ZigBee je navrţen jako jednoduchá a 

flexibilní technologie pro tvorbu i rozsáhlejších bezdrátových sítí, u kterých není potřeba 

přenášet velké objemy dat. Mezi hlavní klady patří spolehlivost, jednoduchá a nenáročná 

implementace, nízká spotřeba energie a také příznivá cena. ZigBee pracuje v bezlicenčních 

kmitočtových pásmech 868MHz (pro EU), 902–928MHz (pro USA) a 2,4GHz a od tohoto 

pásma se odvíjí také rychlost přenosu 20kb.s
-1

, 40kb.s
-1 

a 250kb.s
-1

. Přenos je moţný aţ na sto 

metrů.  

 Stejně jako kaţdý jiný komunikační standard i ZigBee lze popsat OSI modelem. Ten lze 

rozdělit do třech základních bloků podle toho kým jsou definovány: 

 IEEE 802.15.4 - definuje fyzickou a linkovou vrstvu OSI modelu 

 ZigBee Alliance - definuje vyšší vrstvy OSI modelu (síťová a transportní)  

 Zákazník - aplikační vrstva OSI modelu  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard IEEE 

802.15.4 definuje fyzickou a MAC vrstvu (linkovou) standardu ZigBee. Vrstva Fyzická 

Obr 15: Osi model protokolu ZigBee 
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(PHY) určuje způsob konkrétní fyzické bezdrátové komunikace. MAC vrstva definuje 

samotnou komunikaci mezi jednotlivými zařízeními (uzly sítě) prostřednictvím rámců. Jsou 

definovány čtyři typy komunikačních rámců vyuţívané buď pro přenos datových informací, 

nebo k reţijním účelům souvisejícím se sestavením, správou a řízením sítě. Nad těmito 

nejniţšími je vrstva síťová (NWK), která zajišťuje připojování a odpojování od sítě, 

směrování a zabezpečení. Jako základní bezpečnostní prvek se zde pouţívá 32bitový, 

64bitový nebo 128bitový kryptografický algoritmus AES (Advanced Encryption Standard). 

Také zajišťuje komunikace a přiděluje adresy novým zařízením. Nad ní je vrstva aplikační 

(APL), která se u ZigBee skládá z pomocné aplikační podvrstvy (APS), objektů ZigBee 

(ZDO) a uţivatelských aplikačních objektů. Aplikační pomocná podvrstva umoţňuje párování 

zařízení podle poskytovaných sluţeb a poţadavků. Objekt ZigBee definuje roli zařízení v 

rámci sítě (koordinátor, směrovač nebo koncové zařízení) a spravuje poskytované sluţby.  

 Technologie ZigBee definuje tři různé síťové topologie. Základní topologie s 

centrálním řídícím uzlem (koordinátorem sítě) je topologie hvězdicová. Druhá v pořadí je 

topologie strom, která umoţňuje zvětšit vzdálenost mezi koordinátorem a koncovým 

zařízením. Třetí moţnost je vytvořit redundantní spojení a vytvořit topologii typu MESH, 

díky které můţeme udělat síť prakticky libovolného uspořádání. 

  

 

 

 Ve standardu ZigBee jsou zařízení rozdělena na zařízení plně funkční zařízení (FFD – 

Full Functional Device) a na zařízení, která mají funkčnost omezenou (RFD – Reduced 

Obr 16: Příklady topologií realizovatelné standardem ZigBee: 

a)hvězda, b)strom, c)MESH 
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Functionality Device). Zařízení s plnou funkčností implementují kompletní protokolový 

rámec a zajišťují veškeré sluţby stanovující standard ZigBee. Jako tato zařízení jsou 

realizovány směrovače, kterými se dá síť rozšířit, a koordinátor sítě. Zařízení s omezenou 

funkčností, z důvodu maximálního omezení hardwarové náročnosti, implementují pouze 

nezbytné protokolové knihovny. Tato zařízení mohou pracovat pouze jako koncová.  

 Na konci roku 2007 byla vydána nová verze ZigBee s názvem ZigBee PRO. To svými 

vylepšeními maximalizovalo vlastnosti ZigBee specifikace pracující ve volném ISM pásmu 

2.4 GHz s přenosovou rychlostí 250 kb/s a navíc přiřadilo funkce pro zjednodušení provozu 

velkých sítí a sníţení spotřeby. ZigBee PRO je uţ čistě jen v MESH topologiii. Hlavním 

rozdílem oproti klasickému ZigBee je způsob přidělování adres, kdy ZigBee PRO přiděluje 

adresy stochasticky (náhodně) a také pouţívá metodu detekce kolizí. Další výhoda ZigBee 

PRO je navýšení počtu zařízení, která spolu mohou komunikovat, aţ na tisíce. Nová verze je 

také rychlejší, bezpečnější a zmírňuje negativní dopady kolizí. Kompatibilita obou verzí 

ZigBee je jen částečná, klasické ZigBee můţe být připojeno k ZigBee PRO pouze jako 

koncové zařízení. Mohou spolu komunikovat, ale ZigBee v síti ZigBee PRO nemůţe samo 

převzít funkci směrování. 

 Komunikace ZigBee je realizovaná pomocí inteligentních snímačů, integrovaných 

obvodů s pamětí a procesorem. Největšími přednostmi ZigBee jsou nízká spotřeba energie, 

stabilní, spolehlivý a bezpečný přenos dat, snadná realizovatelnost a dostupnost. I přes své 

výhody, ale není tato technologie u nás příliš často zaváděna. 

5. Možnosti využití v technické diagnostice   
 Moţnosti vyuţití inteligentních snímačů a jejich komunikaci s nadřazenými systémy je 

velice rozsáhlá a prospěšná. A však v průmyslové praxi se dnes inteligentní snímače 

nevyuţívají tak hojně, jak by mohly. Technická diagnostika zařízení se zpravidla provádí 

pomocí snímačů klasických a naměřené veličiny se často pouţívají jen pro regulaci výrobního 

procesu. Pro zjišťování stavu zařízení se nepouţívají.    

 Diagnostika se provádí nejčastěji počítáním hotových výrobků, nebo výrobních cyklů. 

Po určitém počtu se zařízení odstaví a proběhne údrţba. Takováto metoda údrţby je 

preventivní. Díky teoretické spolehlivosti a předpokládaným časovým průběhům významných 

parametrů spolehlivosti jednotlivých uzlů systému jsou stanoveny intervaly oprav a výměny 

těchto uzlů nebo jejich vybraných klíčových prvků. V praxi jde tedy o údrţbu podle časového 

plánu, nebo podle počtu operací.  
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 V naprosté většině případů k poruše nedojde a předejte se jí. Hlavní nevýhodou této 

metody údrţby je fakt, ţe oprava podle předem stanoveného plánu často není vůbec nutná a 

vyměňujeme v předstihu z důvodu prevence ještě funkční části zařízení za nové. Tím 

samozřejmě narůstají náklady. 

 V některých případech se provádí údrţba, aţ kdyţ dochází k výrobě vadných výrobků, 

popřípadě dojde k poruše na zařízení. Tato metoda, nazývaná údrţba po poruše, má sice velmi 

nízké náklady (víceméně ţádné) během provozu zařízení, ale jistá je skutečnost, ţe k poruše 

zákonitě musí dojít. Údrţba v tomto případě řeší aţ následky. Na opravu zařízení (výměna 

zničené, či poškozené části) se nabalují další problémy jako například odstavení výroby, 

dlouhodobější výpadek produkce, odstavení stroje. V součtu se náklady na údrţbu enormně  

zvyšují. V neposlední řadě musíme také myslet na to, ţe při takovéto údrţbě můţe dojít k 

havárii, při které by mohla být ohroţena bezpečnost pracovníků. Z těchto důvodů je v dnešní 

době tato metoda nevhodná. 

 Nejlépe se jeví údrţba prediktivní, která vychází ze skutečného stavu zařízení. Do 

popředí zájmu se dostala v posledním desetiletí ve spojení s rozmachem technické 

diagnostiky zařízení. Tato metoda předpokládá dosaţení všech kladných vlastností údrţby. 

Hlavním přínosem je fakt, ţe jednotlivé poruchou ohroţené a opotřebované součásti zařízení 

se opravují nebo vyměňují v optimálním časovém předstihu. Pod tímto názvem si můţeme 

představit dobu, která je nezbytná z hlediska fungování systému, to znamená, ţe oprava nebo 

výměna probíhá v dostatečném předstihu před poruchou (mezním stavem). Zároveň je ale 

také doba, kdy příslušná součást zařízení je jiţ patřičně stará a opotřebovaná, a tak 

neprovádíme výměnu příliš brzy. Důsledkem je pokles nákladů na minimum u systému 

údrţby a cyklu oprav. Odpadají také ztráty vlivem výpadku výroby, jak tomu bylo u 

předchozích dvou metod.  

 Právě zde se hojně vyuţívá inteligentních snímačů, které dokáţou komunikovat s 

počítači a dodávat nejkompletnější informace o stavu systému. V praxi se však stává, ţe kvůli 

vysokým nákladům na koupi diagnostických systémů, provádějí externí firmy, které na 

pracoviště pouze docházejí jen v určitých intervalech a provedou pouze krátkodobá měření. 

 Abychom ale byli schopni stanovit správný okamţik pro údrţbu, je třeba zařízení 

sledovat dlouhodobě, nejlépe trvale. Náklady na vybavení diagnostickými systémy a jejich 

provoz jsou sice vysoké, ale několikanásobně se vrátí v podobě úspor na odstranění následků 

poruchy, či dokonce havárie. 
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 Ideální stav je takový, kdy praktikujeme proaktivní údrţbu, coţ je v podstatě jen 

vylepšení metody prediktivní. Stále vycházíme ze skutečného stavu objektu, ale celková 

technická diagnostika je komplexnější. Například nová zařízení, hlavně ta pro výrobní proces 

ţivotně důleţitá, se navrhují s ohledem na skutečnost, ţe na ně budou zaváděny diagnostické 

systémy. Jiţ při konstrukci strojů je na toto pamatováno a vyčleňuje se místo například pro 

umístění inteligentních snímačů. Výrazně se tím sniţují náklady, neboť zavést diagnostické 

systémy na hotovém stroji bývá často velmi sloţité, nákladné a také to v mnoha případech 

vyţaduje jeho úpravu, coţ můţe vést, ke zhoršení vlastností stroje a jiným poruchám. 

 Některá důleţitá zařízení se vyrábějí uţ se zabudovaným inteligentním snímačem, 

který pak se zařízením ve spojení celý jeho ţivot. To jsou například inteligentní snímače u 

baterií v noteboocích. [18] 

5.1. Inteligentní baterie 

 Hlavním problémem běţných baterií, například u notebooků, je ten, ţe nedokáţí 

komunikovat s uţivateli, kteří je pouţívají. Uţivatel v takovém případě nemá ţádnou 

moţnost, jak získat informace a údaje například o stavu nabití, nebo stavu zdraví baterie. 

Řešení nabízí tzv. chytrá, nebo častěji inteligentní baterie, která je vybavena inteligentním 

snímačem a mikročipem a je schopna komunikovat jak s uţivatelem, tak s nabíječkou. Velmi 

výhodné také je, ţe informace o baterii máme dlouhodobě, po celou dobu uţívání. Víme tedy, 

v jaké je baterie kondici a dokáţeme předvídat, jak se baterie bude chovat a také v jaké je 

baterie kondici a předem můţeme odhadovat například délku jejího ţivota. Ideální pro funkci 

inteligentních baterií jsou notebooky, videokamery, fotoaparáty a často jsou také pouţívané u 

biomedicínských zařízení. K dispozici je několik různých typů inteligentních baterií, které se 

liší jak sloţitostí, tak funkcemi i cenou. 

 Ty nejjednodušší inteligentní baterie často obsahují pouze čip, který nastaví nabíječku  

podle vhodného algoritmu. Inteligentnost baterií není dána zcela jednoznačně, a proto právě u 

těchto baterií je z toho důvodu označení inteligentní diskutabilní. Definice, co dělá baterii 

inteligentní, se, jako u inteligentních snímačů, značně liší u kaţdého výrobce a organizace. 

Nejčastěji se definice shodují v tom, aby si baterie toto přízvisko zaslouţila, musí být schopna 

alespoň získat informace o stavu nabití baterii.  

 Stav nabití baterie (State of charge – SoC) se vyjadřuje v procentech, kdy 0% je 

baterie zcela vybitá a 100% úplně plná. Další vlastností, kterou inteligentní baterie dokáţí 
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určit, je zdravotní stav baterie (State of health – SoH), který vypovídá o účinnosti baterie v 

porovnání s ideálním stavem, tedy takovým jaký je uveden v technické specifikaci dané 

baterie. Zdravotní stav baterie se uvádí v procentech a teoreticky kaţdá právě vyrobená 

baterie by měla mít SoH maximální, to znamená 100%. [42] 

5.2. Obvod pro sledování kapacity baterií 

 Získávání těchto informací o bateriích ale nemusí být jen výsadou inteligentních 

baterií. Je také moţnost sledovat tyto informace vytvořením obvodu pro sledování kapacity 

baterií. Běţnou Li-Ion baterii mohu připojit do takového obvodu a na svém počítači přijímat 

data o této baterii.  

5.2.1. Li-Ion baterie 

 Lithium-iontová baterie, pro kterou je běţnější zkrácené označení Li-Ion, je druh 

nabíjecí baterie, která se běţně pouţívané ve spotřebitelské elektroniky. Díky vysoké 

kapacitě, nevelkým rozměrům, malé hmotnosti a vhodnosti pro přístroje s malým a středním 

odběrem je  nejvyuţívanějším typem pro přenosná zařízení .  

 Li-Ion baterie jsou také oblíbené pro malé samovybíjení a jednoduché nabíjení. Také 

nemá paměťový efekt. Mezi nejčastěji zmiňované nevýhody patří především rychlé stárnutí 

baterie, které nezávisí na tom, jestli je pouţívána. Také není vhodné úplně vybít Li-Ion baterii 

a můţe se dokonce stát, ţe baterie, která se delší dobu nepoţívá, uţ nepůjde novu oţivit. 

 S Li-ion bateriemi se setkáte buď ve formě jednotlivých článků, nebo tzv. akupaků, 

které se vyuţívají například v mobilních telefonech, nebo noteboocích. Akupaky mají 

ochranným obvodem, který zabraňuje zničení (popřípadě i explozi), při nesprávné manipulaci 

nebo závadě. Ochranný obvod hlídá minimální a maximální hodnoty napětí článku, případně i 

maximální vybíjecí a nabíjecí proud. V případě překročení nejvyššího dovoleného proudu, 

nebo rozsahu napětí, obvod článek odpojí. [41] 

5.2.2. Bq 27500/01 

 Bq 27500/01 od firmy Texas Instruments je obvod, který měří zbytkovou kapacitu 

jednočlánkových Li-Ion baterií a poskytuje informace o jejich zdraví. Nadřazenému 

mikrokontroléru pak předává informace například o zbývající kapacitě, stavu nabití, času do 

vybití, napětí, proudu, teplotě a dalších doplňujících informacích. Připojení k mikroprocesoru 

je zajištěno přes I
2
C sběrnici. [40], [43] 
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5.2.2.1. Popis desky bq 27500/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jméno pinu Sada pinů Popis 

PACK+ J7, J8, J9 Kladný pól 

PACK- J7, J8, J9 Záporný pól 

T J9 Vstup transmitoru 

NC/RID J9 Odporový vstup 

SDA J4 Komunikační datová linka I
2
C (Serial Data) 

SCL J4 Linka Hodinového signálu pro I
2
C (Serial Clock) 

VSS J4 Signálová zem pro I
2
C 

CHARGER+ J7 Napájení pro zátěţ a nabíječku 

CHARGER- J7 Zem pro zátěţ a nabíječku 

BAT-LOW J2 Přístup k push-pull výstupu, který signalizuje 

krátký čas do vybití 

BAT-GD J2 Výstup, připojení k EMV  

 Tabulka 1: Popis a umístění pinů na desce bq27500/1 

 

5.2.2.2. Potřebné komponenty 

 Pro vyuţití všech moţností tohoto obvodu, je potřeba mimo samotné desky bq 

27500/01 ještě dalších komponenty, jako jsou:  

Obr 17: Popis bq 27500/1 
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 EV2300 je deska rozhraní, která umoţňuje komunikaci s hostitelským počítačem, ke 

kterému se připojuje pomocí USB rozhraní. Veškerá komunikace přes USB je 

proprietární, a proto vyţaduje nainstalování originálních ovladačů a řadičů od Texas 

Instruments. EV2300 umoţňuje také komunikaci přes rozhraní I
2
C, které obsahuje I

2
C 

hodinový signál (SCL), datové linky (SDA), a zem (GND). Další moţnosti 

komunikace jsou přes rozhraní SMBus a HDQ. 

 NTC103AT Termistor 

 Čtyřbarevný set vodičů s konektorem pro I
2
C komunikaci mezi sadou pinů J4 na 

desce bq 27500/01 a deskou rozhraní EV2300. 

 USB kabel typu A-B, který slouţí k propojení počítače a EV2300. 

 CD nebo dokumentaci a software od Texas Instruments.  

 Počítač s operačním systémem Windows 98, XP, nebo 2000 a s funkčním USB 

portem. 

 Jednočlánková Li-Ion Baterie, jejíţ vlastnosti chceme znát, a její napájecí zdroj. 

 Elektronická zátěţ, nebo elektronický systém o rozsahu 3V aţ 4,2V.  

 

 
  

Obr 1: Deska rozhraní EV2300, na levém obrázku v ochranném plastovém obalu, vpravo 

pouze deska samotná 
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5.2.2.3. Zapojení 

 

  

Zapojení probíhá podle obr. 19. Jako první připojíme čtyřbarevný set vodičů 

konektorem do EV2300 do I
2
C portu a na druhé straně konektor zapojíme do sady pinů J4 na 

desce bq 27500/1. Toto zapojení provedeme tak, ţe černý vodič bude v EV2300 zapojen do 

GND, na desce bq 27500/1 do VSS (obr. 20).  

 Dále se musíme ujistit, ţe jumper (umístění J5) je nastaven na spodní pozici. Poté 

zkontrolujeme, je-li správně zapojen NTC103AT termistor (na sadě pinů J8, v PACK- a T, obr. 

21 vlevo). Nyní zjistíme, jestli je správná polarita zapojení 3V aţ 4,2V napájení (obr. 19 

Obr 19: Zapojení konektoru s vodiči: nalevo deska bq 27500/1, napravo EV2300 

 

 

Obr 18: Schéma zapojení bq 27500/1. Nalevo je baterie simulována napětím (3V - 4,2V). 

Napravo je připojena jednočlánková Li-Ion baterie. 
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vlevo), nebo je do PACK- a PACK+ na pinech sady J8 zapojena jednočlánková Li-Ion baterie 

(obr. 19 vpravo). Nakonec, pokud chceme vidět aktuální hodnoty měření, musí být zatíţeny 

konektory J7 a J6 desky bq 27500/1. Pokud je vše zapojeno a máme připravený software, 

můţeme propojit pomocí USB kabelu typu A-B EV2300 s hostitelským počítačem (obr. 21 

vpravo). 

 

5.2.2.4. Software 

 Software k bq 27500/1, který budeme instalovat, je dvojího druhu. Nejprve 

nainstalujeme bq Evalution Software. Instalační soubor této aplikace je přiloţen k balení bq 

17500/1, nebo ho můţete stáhnout z webových stránek společnosti Texas Instruments (stejně 

tomu je s ovladači k EV2300). Pokud se drţíme instrukcí, probíhá instalace zcela standardně. 

Po úspěšném nainstalování lze aplikaci spustit klasickou cestou: Nabídka Start → Programy 

→ Texas Instruments → bq  Evalution Software. 

 Druhý instalační balík obsahuje řadiče a ovladače k EV2300, které připojíte k 

hostitelskému počítači pomocí USB kabelu. S instalací tohoto balíku by také neměl být 

problém. Pokud se i přesto vyskytnou nějaké potíţe, vyplatí se přečíst si textové soubory 

Readme, popřípadě navštívit webové stránky výrobce. 

 Po spuštění aplikace  bq  Evalution Software vidíme, ţe jako základní okno se otevřelo 

DataRAM a máme přístup k dalším čtyřem módům. 

 DataRAM – Pokud je připojení v pořádku, bude okno DataRAM zobrazovat zelené a 

růţové ukazatele stavů. Pro kontrolu připojení se také můţeme podívat do levého 

spodního rohu, kde je zobrazen stav komunikace, je li vše správně, zobrazuje 

„Communication ok“. V pravé horní části okna můţeme označit „Keep Scanning“ a 

software bude provádět aktualizaci hodnot v celém procesu. Okno DataRAM 

Obr 20: Vlevo zapojení termistoru na desce bq 27500/1, uprostřed EV2300 - USB kabel, 

vpravo USB kabel -hostitelský počítač 
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zobrazuje standardní I
2
C komunikaci. [43] 

 Data Flash – Okno Data flash zobrazuje všechny parametry a uţivatel má moţnost je 

měnit a navrhovat tak svůj systém. Existuje také moţnost začít rovnou s hodnotami 

výchozími. V módu Data flash klik na pravé tlačítko myši zobrazí text nápovědy. [43] 

 

 

Obr 22: Okno Data flash 

Obr 21: Okno DataRAM 
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 I
2
C Pro – Okno umoţňující komunikaci s bq27500/1. 

 

Calibrate – V tomto okně je moţnost kalibrovat napětí, proud, teplotu atd. 

 

 BqEASY -  Okno bqEASY je nová funkce v  bq  Evalution Software. Pokud je 

Obr 24: Okno Calibrate 

 

Obr 23: Okno I2C Pro 
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uţivatel začátečník v technologii Impedance Track, je vhodné začít právě v tomto 

okně. Tímto módem vás provádí průvodce, doplňování dat se děje zcela intuitivně, ale 

přitom se shromaţďují informace pro lepší vyhodnocování. [43] 

 

6. Závěr  
 V úvodu práce jsem se věnoval technické diagnostice zařízení. Popsal jsem její 

základní vlastnosti, určil technické prostředky diagnostiky. Zabýval jsem se dlouhodobou 

diagnostikou, údrţbou a spolehlivostí. Dále jsem se zabýval inteligentními snímači, provedl 

jejich rozdělení, udělal přehled s jejich vlastnostmi a parametry. Po této kapitole jsem 

pracoval na shrnutí komunikace inteligentních snímačů s počítačem, seznámil jsem se s 

jednotlivými protokoly, jak bezdrátovými, tak klasickými, které pouţívají vodiče. Shrnul jsem 

na jakém principu fungují, jejich výhody a nevýhody, vlastnosti a také technické parametry. 

Na závěr jsem se zabýval vyuţitím inteligentních snímačů v technické diagnostice a v praxi. 

Zabýval jsem se také inteligentními bateriemi a obvodem pro sledování kapacity baterií.  

 Na úplný závěr bych chtěl toto mé počínání shrnout. Jako první věc bychom si měli 

Obr 25: Okno bqEASY 
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jasně stanovit, čeho chceme technickou diagnostikou dosáhnout. Za hlavní úkoly technické 

diagnostiky vidím především ušetření nákladů a to díky zvýšené spolehlivosti, efektivnější 

údrţbě a prodlouţení ţivotnosti zařízení. Díky technické diagnostice tak předcházíme 

závadám a s tím stoupá i kvalita výrobků. S těmito změnami jde ruku v ruce také celková 

bezpečnost na pracovišti, neboť jen minimálně dochází k nebezpečným poruchám, nebo 

haváriím, které by mohly být pro pracovníky nebezpečné. 

 Aby měla technická diagnostika význam, musí probíhat dlouhodobě. Nemůţeme ale 

na diagnostiku pohlíţet jen z jednoho směru, musíme uvaţovat komplexněji. Zváţit také 

stránku ekonomickou. Zjistit, jestli je pro mě výhodné, investovat více prostředků do kvalitní 

diagnostického vybavení a zda se mi vynaloţené náklady vrátí v podobě úspor, díky lepší 

údrţbě, méně častým opravám, kvalitě výrobků, popřípadě větší kvantitou výrobků, kdyţ 

nebude linka stát atd. Myslím, ţe takováto investice je během na dlouhou trať, ale pokud je 

udělaná kvalitně, musí se vyplatit.  

 Pokud se uţ rozhodneme takto investovat, měli bychom to dělat s rozmyslem. Určit si, 

co od toho daného systému očekávám. Při koupi inteligentních snímačů promyslet, jaké 

veličiny a jaké informace potřebuji a podle toho vybírat typ a druh. Také musíme myslet na 

komunikaci mezi těmito senzory a počítači. Rozhodnout, zda zvolím levnější bezdrátovou 

komunikaci, která je snadnější v realizaci, ale zase na drátovou nemá v rychlosti, spolehlivosti 

a bezpečnosti. V neposlední řadě musím rovněţ brát ohled na podmínky, v kterých budou tato 

zařízení umístěna. Některé snímače se nehodí do těţkých provozů, také do některých míst 

nemohu natáhnout dráty a musím komunikovat bez nich. V případě, ţe udělám v těchto 

přípravách chybu, můţe se stát, ţe investuji mnoho prostředků do vynikající technologie, 

která bude ale pro moje potřeby nepouţitelná. 

 Co se týká posledního bodu, vyuţití inteligentních snímačů v technické diagnostice, 

musím konstatovat, ţe takových moţností jsou spousty. A myslím, ţe v mnoha případech je 

velká škoda, ţe se zatím nepouţívají, tak často, jak by mohly. Pokud se týká inteligentních 

baterií, je to zajisté odvětví, které je velmi zajímavé a prospěšné. Jak z hlediska úspor peněz, 

kdy pokud zjistíme, jak s baterií zacházet co nejšetrněji, můţeme prodlouţit její ţivotnost a 

také ušetříme energii na dobíjení. Také jsou obory, například v medicíně, kde si nemůţeme 

dovolit nevědět, jak na tom je baterie, která udrţuje v chodu ţivotně důleţité zařízení. 

Nesmíme ani opomenout například přínos z hlediska ekologického, kdy pokud budeme 

baterie vyuţívat efektivněji, nebude jich tolik vyhozených zatěţovat ţivotní prostředí. 
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