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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem monitorovacího zařízení dopravních vozíků.  

Zvolenými snímanými veličinami jsou zapnutý stav vozíku, doba aktivního využití, 

využití vozíku z hlediska přepravy materiálu a celková ujetá vzdálenost. 

U každé veličiny je nastíněno několik možných způsobů snímání se shrnutými klady 

a zápory, na základě nichž je pak navrhnut nejlépe se hodící senzor pro snímání dané 

veličiny. V teoretické části práce jsou nastíněny návrhy jak z hlediska teoretického, tak i 

praktického aplikování, v rámci kterého jsou uvedeny příklady realizace daných snímačů 

společně s návrhy pro případnou montáž na vozík. 

Monitorování vozíku splňuje požadavek na použití vývojového kitu 

Workmonitoru RKC2.0, jež byl vyvinut při monitorování vstřikovacích lisů. Dále práce 

obsahuje upravený software Workmonitoru RKC2.0, ve kterém je navržen průběh 

snímání, zpracování a následné odesílání nasbíraných dat pomocí WiFi na místní server. 

V závěrečné části je popsána skutečná instalace snímačů na vozík, společně s koncovými 

změnami softwaru, v rámci kterých jsou prezentována i reálně nasbíraná data.  

Klíčová slova 
Snímání manipulační techniky, Workmonitor, ESP32, BME280, Hallova sonda, 

Tranzistorový jev 

  



 

Abstract 
Master’s thesis deals with the design of monitoring of handling equipment. Measured 

quantities are the switched-on state of the forklift, the time of active use, monitoring of 

transported material, and the total traveled distance. 

           For each quantity, several possible sensing methods are outlined followed by 

a summary of the pros and cons of each method, which served as the basis for selecting 

the most suitable sensor for sensing the required information. 

The theoretical part of the thesis outlines the proposals in terms of both theoretical 

aspects as well as the implementation of the sensors along with proposals for possible 

mounting on a forklift. 

           The proposed application was built on top of the Workmonitor RKC2.0 

development kit, which was first developed for injection molding machine monitoring 

equipment. The proposed solution further expands the Workmonitor RKC2.0 software 

with additional features, such as forklift data collection, data processing, and streaming 

of collected data via WiFi to a local server. The final part then describes the mounting of 

sensors in the forklift, the final software changes, and the presentation of the collected 

data. 

Keywords 
Monitoring handling equipment, Workmonitor, ESP32, BME280, Hall sensor, Transistor 

effect 
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ÚVOD 

Cílem diplomové práce je navrhnout metody pro monitorování dopravních vozíků. 

Získané informace budou sloužit k optimalizaci využití kapacity manipulační techniky. 

Dále mohou sloužit pro zjištění produktivity obsluhy, která může být následně dle 

naměřené výkonnosti vhodně odměněna. Také lze informace použít jako orientační data 

k provedení servisních prohlídek manipulační techniky. Snímání informací z dopravních 

vozíků bude prováděno ve firmě Ravensburger Karton s.r.o. [1] nacházející se v Poličce.  

Žádanými sledovanými parametry jsou zapnutý stav vozíku, jeho aktivní využití, 

detekce přepravy materiálu, případně jeho váha a celková ujetá vzdálenost za den. 

Informace budou vyhodnoceny z elektroniky vozíku, hydraulické soustavy, případně 

instalací vhodného snímače.  

Snímané informace budou dle požadavků firmy zpracovávány pomocí univerzální 

desky Workmonitoru 2.0. Vývojová deska, i její software byly vyvinuty Janem Kusým, 

při tvorbě jeho bakalářské práce [2], zabývající se snímáním taktů vstřikovacích lisů v 

téže firmě. Software kitu byl vytvořen ve vývojovém prostředí Arduino IDE, ve kterém 

bude dále upravován, aby vyhovoval požadavkům této diplomové práce.  

V závislosti na požadovaných informacích bude proveden průzkum trhu, kterým se 

získá pohled na věc, jak problematiku monitorování dopravních vozíků řeší 

specializované firmy. Následně budou z průzkumu vybrány nejvhodnější snímače, 

případně budou uvedeny ještě nezmíněné snímače, kterými by se dala informace také 

získávat. Pro vytipované snímače bude navrhnuto a zhotoveno zapojení vyhovující 

podmínce připojení k poskytnutému kitu Workmonitoru 2.0.  

Do Workmonitoru 2.0 bude následně navržen software, kterým bude realizován sběr 

informací z vybraných snímačů a následné odesílání dat do místního serveru. 

Po této přípravě bude provedeno nasazení systému na poskytnutý vozík, v rámci 

kterého budou odladěny poslední problémy systému. Výsledkem práce by tak měl být 

soubor získaných informací z vysokozdvižného vozíku.    
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1. RAVENSBURGER KARTON S.R.O. 

Společnost Ravensburger Karton s.r.o. [1] se nachází v Poličce a je dceřinou společností 

firmy Ravensburger Verlag GmbH sídlící v Německu. Sdružení Ravensburger je jedním 

z nejznámějších celosvětových výrobců hraček, stolních deskových her, a dále také 

vyrábí puzzle. Ravensburger Karton s.r.o. obsahuje celkem čtyři oddělení, která budou 

stručně popsána v následujících kapitolách. 

1.1 Oddělení přípravy 

Oddělení zabývající se výrobou polotovarů pro konečnou montáž her. V tomto oddělení 

probíhá zpracování papíru, kartónu a lepenky. Z uvedených materiálů jsou vytvářeny 

polotovary řezáním, kašírováním a výseky. 

Řezáním jsou jednotlivé archy papíru, kartonu nebo lepenky rozděleny na menší části, 

které jsou dále zpracovávány.  

Kašírováním neboli slepováním dochází k lepení papíru lepenky či kartonu. 

Následným lisováním dojde k dokonalému slepení. Celý proces slepování musí být 

přesný, zejména při tvorbě oboustranných karet. Výsledkem je zušlechtění méně 

kvalitních materiálů, jako je šedá nebo modrá lepenka, která je oblepena papírem. 

Vysekávání se používá pro další dělení archu na jednotlivé komponenty. Při této akci 

dochází ke zpracování vytvořeného zušlechtěného materiálu, kdy jsou z oblepené lepenky 

vyseknuty hrací karty. K vysekávání jsou používány formy, které definují výsledný tvar. 

1.2 Oddělení lisovny 

V oddělení lisovny probíhá lisování plastových komponent. K lisování slouží vstřikovací 

lis, který obsahuje formu, do které se pod tlakem vstříkne tavenina, jež vznikne díky 

předehřáté komoře a vysokému tlaku z předsušených plastových granulí. Tavenina vyplní 

dutinu formy. Poté proběhne chlazení taveniny tak, aby se opět vrátila do pevného 

skupenství. Následně se uvolní forma, která byla uzavřena po dobu vstřikování tlakem 

mezi 40 až 300 tunami. Vytvořený výrobek je po rozevření držen na pohyblivé polovině 

formy, ze které je vyjmut tříosým manipulátorem nebo šestiosým robotem (dle typu 

stroje).  

Lisovna je rozdělena podle druhu výrobků do tří částí, a to Standard, 3D puzzle a 

Tiptoi Glóbusy. 

V sekci Standard se vyrábějí běžné doplňky k deskovým hrám, jako jsou figurky nebo 

krabičky. 

V další části jsou vyráběny 3D puzzle, které vznikají na šesti linkách. Nejčastěji jsou 

vyráběny 3D modely budov, které jsou od roku 2016 navrhovány přímo ve firmě 

v Poličce. 
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V posledním oddělení lisovny jsou vyráběny Toptoi Glóbusy. Jedná se o glóbusy 

vybavené speciální tužkou, která dokáže rozpoznat neviditelný OID kód umístěný na 

povrchu glóbusu. Tužka dokáže akusticky přehrát informace o daném území, na kterém 

se aktuálně nachází hrot tužky. 

Hala lisovny je zobrazena na níže uvedeném obrázku 1.1, kde jsou vidět zejména 

vstřikovací lisy. 

 

Obrázek 1.1: Lisovna 

1.3 Oddělení kompletace 

Oddělení kompletace má za úkol konečnou montáž her a dále jsou zde také baleny puzzle. 

V rámci kompletace dochází k výrobě vrchního a spodního dílu krabice. Vyrobená víka 

jsou opatřena potiskem s názvem dané hry. Z důvodu efektivity je nutné mít na tuto 

operaci synchronní pár strojů, z nichž jeden obstarává výrobu horní části a druhý zase 

výrobu spodní části krabice. Do vyrobených krabic jsou následně ručně umístěny části 

hry.  

Po naplnění následuje automatické uzavření krabic pomocí scara robota a zatavení 

kompletního balení čirou fólií. Takto zhotovené hry jsou umístěny na palety, které jsou 

později odvezeny kamiony. 

1.4 Oddělení skladů 

Posledním oddělením nacházejícím se v Poličce jsou sklady. Úložné prostory jsou nutné 

z důvodu dostupnosti, ať už výrobních materiálů, tak pro uskladnění polotovarů, či 
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hotových výrobků.  

Ve skladech se nachází regálový systém od firmy Proman, který zajišťuje uskladnění 

velkého množství materiálu. Pro přepravu materiálu mezi sklady a jednotlivými částmi 

firmy slouží vozíky. Právě pro tyto vozíky má být navrhnuto a zhotoveno snímací 

zařízení, ze kterého budou nasbírané informace odesílány do místní databáze.  

Sklady jsou rozděleny do tří kategorií dle jejich funkce. 

• Nízký sklad byl dříve hlavním skladovacím prostorem, nicméně po 

vybudování vysokého skladu je tento prostor využíván pro přípravu k výrobě. 

Do budoucna by měl tento prostor sloužit jako výrobní hala. 

• Prostory expedičního skladu slouží pro uskladnění hotových výrobků, které 

mají být v nejbližší době expedovány. Rozloha skladu umožnuje zásobu 

výrobků až pro sedm nakládek. Tento počet nakládek se však provede za jeden 

průměrný den. 

• Největším skladem je vysoký sklad, jež je zobrazen na obrázku 1.2. Jak již 

bylo zmíněno výše, tak tento sklad převzal funkci nízkého skladu, a nyní se 

jedná o hlavní skladovací prostor. Sklad dosahuje výšky 13,2 metrů, kde je 

možné uskladnit materiál až z 660 kamionů.  

 

Obrázek 1.2: Vysoký sklad 
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2. WORKMONITOR RKC2.0 

Při řešení sledování chodu lisovacích strojů byla vytvořena deska Workmonitor RKC2.0, 

která byla vyvinuta Janem Kusým [2]. Deska slouží ke snímání počtu taktů lisovacích 

strojů. Při každém taktu stroje neboli provedení výlisku je sepnuto relé, jehož výstupní 

kontakty jsou monitorovány zhotoveným kitem. Jakmile vývojová deska zaznamená 

nový takt, tak se provede jeho odeslání do místního serveru, kde jsou jednotlivé takty 

sčítány. Výsledkem snímání je informace o počtu zhotovených výlisků za hodinu. 

Tato deska byla navržena tak, aby mohla být použita i v případě budoucího rozšíření 

sledovacího systému na ostatní zařízení nacházející se ve firmě. 

2.1 Hardware Workmonitoru RKC2.0 

Pro napájení desky je použito 24 V. Napětí je následně sníženo měničem OKY3497–5 

[3] na 5 V. Toto napětí již může být použito pro napájení řídicí desky Workmonitoru 

RKC2.0. Hlavním řídicím prvkem kitu je vývojová deska ESP32 [4]. K ESP32 jsou 

připojeny periferie, jako senzor BME280 [5], spínací tlačítko, tři signalizační diody 

s omezujícími rezistory a svorkovnice, skrze které je snadné připojit vstupy, výstupy a 

napájecí napětí. Workmonitor RKC2.0 je zobrazen na obrázku 2.1. 

 

Obrázek 2.1: Workmonitor RKC2.0 

2.1.1 Svorkovnice 

Svorkovnice je složena ze dvou částí, a to z násuvné vidlice a násuvné svorkovnice, viz 

obrázek 2.2.  
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Násuvná vidlice STLZ950 [6] s roztečí kontaktů 5,08 mm je pevně spojena 

s vytvořeným plošným spojem Workmonitoru RKC2.0. Spojení s deskou je provedeno 

pájením. 

Do násuvné svorkovnice AKZ950 [7] taktéž s roztečí 5,08 mm je možné připojit 

vodiče pomocí šroubového mechanismu. Tento protikus je pak následně možné zasunout 

do násuvné vidlice.  

Výběr této svorkovnice je výhodný z hlediska jednoduché výměny kitu. Pro výměnu 

kitu není nutné odpojovat jednotlivé vodiče ze svorkovnice, ale stačí rozpojit její části od 

sebe. Na vytvořené desce jsou umístěny celkem tři svorkovnice. Jedna dvoukontaktní 

slouží pro přívod napájení a zbylé dvě šestikontaktní k připojení vstupů a výstupů.  

 

Obrázek 2.2: Násuvná vidlice STLZ950/2G–5.08, Násuvná svorkovnice 

AKZ950/2–5.08 

2.1.2 Měnič napětí OKY3497–5 OKYSTAR 

Ve firemním provozu zařízení pracují s napětím o velikosti 24 V. Aby bylo možné použít 

toto napětí pro napájení vytvořeného vývojového kitu, tak je nutné ho snížit na úroveň 

použitelnou pro ESP32. K jeho snížení je použit stabilizovaný měnič napětí, kterým se 

docílí dosáhnutí potřebné úrovně napětí o velikosti 5 V. 

Deska OKY3497–5 OKYSTAR obsahuje integrovaný obvod LM2596, který se 

vyznačuje vysokou účinností a nízkou tepelnou ztrátou. Modul je schopný dodávat 

konstantní proud o velikosti až 3 A a napětí do výše až 30 V. 

Měnič obsahuje tři více otáčkové trimery, kterými se provádí jeho natavení. Obrázek 

měniče napětí je zobrazen společně s pomocnými šipkami na obrázku 2.3. Velikost 

výstupního napětí se nastavuje prvním trimerem (1). Druhý trimer (2) slouží k nastavení 

detekční hodnoty proudu. Při dosažení detekční hodnoty se rozsvítí indikační dioda (4). 

Poslední trimer (3) slouží k nastavení omezení výstupního proudu. Stav omezení proudu 

je signalizován diodou (5).  Na modulu se nachází ještě dioda (6), která signalizuje 

správnou funkci modulu [3]. 
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Obrázek 2.3: Měnič napětí OKY3497-5 [3] 

2.1.3 Vývojová deska ESP32 

Vývojová deska ESP32 byla použita zejména z důvodu její výbavy. Obsahuje totiž WiFi, 

Bluetooth verze 4.2, podporuje až čtyři SPI rozhraní, dvě I2C rozhraní, obsahuje 36 

vstupně-výstupních pinů a mnoho dalšího. Procesor Xtensa navíc obsahuje dvě jádra, 

díky čemuž je možné vykonávat více operací současně. Dále je procesor vybaven pamětí 

SRAM o velikosti 512 KiB a EEPROM pamětí o velikosti 512 B [4]. 

Toto zařízení splňuje všechny požadavky k provádění monitorování a následného 

odesílání dat na server, zároveň se jedná o levnou a výkonnou platformu.  

Díky tomu, že je ESP32 vysoce rozšířené po celém světě, tak je dostupné velké 

množství návodů, které značně usnadňují práci se zařízením. Reálné provedení vývojové 

desky ESP32 je zobrazeno na obrázku 2.4. 
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Obrázek 2.4: Deska ESP32 [4] 

2.1.4 Senzor BME280 

Jedná se o univerzální senzor pro měření meteorologických parametrů jako je vlhkost 

prostředí, teplota, a barometrický tlak. Snímač je schopný komunikovat jak přes rozhraní 

I2C, tak také SPI. Díky své univerzálnosti, malým rozměrům, přesnosti snímaných 

parametrů a konektivity se stal snímač velice oblíbeným. Senzor je zobrazen na obrázku 

2.5. Snímač je možné napájet napětím o velikosti TTL, což znamená pěti případně třemi 

volty stejnosměrného napětí. Jelikož se v projektu nachází jen jeden senzor, tak je pro 

komunikaci použit protokol I2C [5]. 

 

 

Obrázek 2.5: Senzor BME280 [8] 
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2.1.5 Spínací tlačítko 

Na vývojovém kitu se nachází mikrotlačítko TS–F006 [9] viz obrázek 2.6, o rozměrech 

12x12 mm, a kontakty o roztečí 5 mm, které jsou určené k montáži do tištěného spoje. 

Uvedeným mikrotlačítkem se provádí restart parametrů sítě Workmonitoru RKC2.0. Což 

znamená, že se mikrospínač používá pouze minimálně.   

 

Obrázek 2.6: Mikrotlačítko TS-F006 [9] 

2.1.6 Diody 

Pro signalizaci stavu zařízení jsou na kitu umístěné barevné diody LED značky Foryard 

[10] s průměrem 5 mm, které se zejména používají pro vývodovou montáž, viz obrázek 

2.7. Diody se vyznačují vyzařovacím úhlem 30° a barvou pouzdra červenou FYL–

5013HD1C, jež slouží pro signalizaci odesílání dat na server. Zelenou diodou FYL–

5013GD1C je signalizován zapnutý stav zařízení, a žlutá dioda FYL–5013YD1C slouží 

pro signalizaci úspěšného připojení k WiFi síti. 

 

Obrázek 2.7: Diody led [10] 

2.1.7 Rezistory 

Použité rezistory slouží k omezení průchodu proudu u diod, případně k realizaci 
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analogové měřicí smyčky 4–20 mA. Jedná se o metalizované rezistory s rozměry 6,3x2,4 

mm. Použité hodnoty jsou 56 Ohm v toleranci 1 % a 160 Ohm s tolerancí 5 % [11]. 

Hodnota rezistorů je značena barevným kódem, jak je možné vidět na obrázku 2.8. 

 

Obrázek 2.8: Metalizovaný rezistor [11] 

2.1.8 Deska plošného spoje 

Oboustranný plošný spoj tloušťky 1.5 mm slouží jak k samotnému propojení součástek, 

tak zároveň zaručuje mechanickou pevnost celého kitu. Deska byla vyleptána dle předem 

navrhnutého schématu, jež je součástí přílohy A. Plošný spoj Workmonitoru RKC2.0 je 

zobrazen na obrázku 2.9. 

 

Obrázek 2.9: Plošný spoj Workmonitoru RKC2.0 
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3. ÚVOD DO PROBLEMATIKY SLEDOVÁNÍ 

PROVOZNÍCH ÚDAJŮ 

Z pohledu správné funkce firmy je nesmírně důležitá manipulační technika. Ať už se 

jedná o dopravní pásy, nebo vysokozdvižné vozíky, je důležité, aby výrobní polotovary, 

nebo materiál byl ve správnou dobu na správném místě. Ke splnění této podmínky je 

zapotřebí monitorování manipulační techniky, které může být realizováno jak lidskými 

smysly, tak automatizační technikou.  

Rok co rok se požadavky na výrobu zvyšují. Dochází ke zvyšování produkce výroby 

a zároveň ke snižování výrobních nákladů. Z tohoto důvodu již mnohdy přestává být 

dostačující sběr informací pouze lidskými smysly a přechází se na digitální řešení. Do 

výroby jsou přidávány optické brány, ultrazvukové snímače nebo kamery s umělou 

inteligencí, které mají zrychlit, či zjednodušit operace ve výrobě. 

 Na základě nasbíraných informací pak mohou být vyhodnoceny časové ztráty ve 

výrobním cyklu, které je nutné kompenzovat a tím optimalizovat výrobu. Případně 

mohou data sloužit k optimalizování využití sdílené manipulační techniky, což je cílem 

této práce. 

3.1 Definování požadavků diplomové práce 

Hlavním z požadavků diplomové práce je sestrojení monitorovacího zařízení pro 

dopravní vozíky. Firma Ravensburger Karton s.r.o. [1] by tím měla získat pohled na 

využití jejich manipulačního zařízení. Pokud by se firma rozhodla nasbíraná data 

uchovávat, tak by z nich mělo být možné zjistit celou historii vozíku, která by měla 

význam zejména pro servisního technika, jelikož by hned věděl, na které komponenty se 

má během servisní prohlídky zaměřit. V případě doplnění informací o provedených 

servisech může databáze informací sloužit ke kompletnímu popisu manipulační techniky. 

Nejvíce žádanou informací je monitorování aktivního využití vozíku. Tato informace 

totiž vypovídá o tom, jak moc je vozík využíván, případně se dle ní dá určit nedostatek 

vozíků.  

Další vyžadovanou informací je monitorování nákladu. Informace by měla sloužit 

k orientačnímu vážení převáženého materiálu. Společně s informací o aktivním využití 

vozíku lze následně určit, kdy byl vozík využíván efektivně, případně kdy se s vozíkem 

prováděla pouze manipulační jízda.  

Následující žádaná informace se týká ujeté dráhy. Vytvořené monitorovací zařízení 

by mělo být schopno zaznamenávat ujetou vzdálenost vozíku bez ohledu na to, jestli je 

vozík využíván vně či uvnitř budovy. 

Další monitorované informace budou vybrány v závislosti na nastíněném sběru 

informací v následující kapitole 3.2, kde je popsáno, jak problematiku sledování 
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provozních údajů manipulační techniky řeší specializované firmy. Zároveň budou v 

kapitole zmíněny snímače, které firmy pro dané snímání doporučují.  

Další požadavek firmy Ravensburger Karton s.r.o. se týká zvolení lehce dostupných 

snímačů pro realizaci sběru informací. Tento požadavek souvisí s rozšířením 

monitorovacího zařízení na ostatní vozíky. Z tohoto důvodu budou snímače vybráni nejen 

na základě provedeného průzkumu trhu, ale také dle jejich dostupnosti.  

3.2 Průzkum trhu 

Při průzkumu trhu byl proveden výběr snímačů vhodných pro monitorování 

vysokozdvižných vozíků. Průzkum byl proveden na základě informací získaných 

z webových stránek firem, které se zabývají prodejem snímačů vhodných pro 

vysokozdvižné vozíky. Cílem této kapitoly je nastínit nejrůznější parametry vozíku, které 

lze monitorovat. V rámci vybraných parametrů budou zmíněny vhodné snímače, kterými 

lze monitorování provádět. Soubor vybraných parametrů má za účel nastínit, jaké 

provozní údaje lze sledovat. 

Firmy zabývající se prodejem snímačů pro vysokozdvižné vozíky jsou následující. 

• MachineDesign [12] 

• MIDORI [13]  

• SICK sensor [14]  

• TRI–PHASE AUTOMATION [15]  

Návrh snímačů vhodných pro monitorování manipulační techniky nejlépe popsaly 

firmy MIDORI [13] a MachineDesign [12] na jejich webových stránkách. Obě tyto firmy 

se zabývají problematikou snímačů již více než 70 let. 

Většina doporučených snímačů je prioritně určena pro zvýšení bezpečnosti vozíku, 

tudíž mají sloužit k zamezení kolizí vozíku s regály, dále slouží pro informování o 

přetížení vozíku, případně mají sloužit ke zpřehlednění jinak nepřehledných situací. 

Výstupní informace ze snímačů mohou sloužit mimo bezpečnosti i pro sběr 

požadovaných informací a následnou analýzu. 

 

Obrázek 3.1: Umístění jednotlivých snímačů na vozíku [12] 
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Firma MachineDesign definovala pět senzorů, které jsou zobrazeny na přehledném 

ilustračním obrázku 3.1, pro bezpečný chod vozíku. Snímače budou rozepsány 

v jednotlivých kapitolách. 

Společnost MIDORI navíc na svých stránkách popisuje hned několik možných 

příkladů použití jednotlivých senzorů. Jejich senzory je možné používat na lodích, 

jachtách, vysokozdvižných vozíkách nebo nákladních vozech s vysokozdvižnou 

platformou.  

Firma MIDORI problematiku snímačů řešila tak, že si vytýčila jednotlivé části 

vozíku, které lze vidět na obrázku 3.2. Ke zmíněným částem pak definovala více možných 

snímačů, kterými lze monitorování zajistit. V závislosti na očíslování jednotlivých oblastí 

3.2 budou níže ve shodně očíslovaných kapitolách uvedeny snímače hodící se pro 

monitorování. 

 

Obrázek 3.2: Monitorovaná místa vozíku, 1 – vidle, 2 – stožár, 3 – náklon stožáru, 

4 – směrové kolo, 5 – kabina [13] 

3.2.1 Vidle 

Vidle vozíku jsou nejdůležitějším prvkem, jelikož jsou v přímém kontaktu s nákladem. 

Na vidlích můžou být snímány dva parametry, a to rozteč vidlí a váha nákladu. 

3.2.1.1 Rozteč vidlí 

Rozteč vidlí je nutná z hlediska správného držení materiálu. Vzdálenost vidlí může 

být ovládána jak manuálně, tak mechanickou převodovkou. Pro snímání této vzdálenosti 

navrhla snímače pouze firma MIDORI, která doporučuje snímač CPP–45 [16], zobrazen 

na obrázku 3.3.  Senzor se připojuje k převodovce a je založen na principu otočného 

potenciometru, neboli změně odporu. Parametry snímače jsou uvedeny v níže uvedené 

tabulce 3.1. 
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Tabulka 3.1 Parametry snímače CPP–45 [16] 

Název zařízení  CPP–45 Series 

Dostupná rezistivita 0,5 kΩ; 1 kΩ; 2 kΩ; 10 kΩ; 20 KΩ 

Úhel snímání 350° 

Průměr hřídele 4 mm; 6 mm 

 

 

Obrázek 3.3: Snímač CPP–45 [13] 

 

Případně může být použit senzor LP–FJ [17], zobrazen níže na obrázku 3.4, který je 

založen taktéž na změně odporu, nicméně změna je zde prováděna lineárním posuvem. 

Parametry snímače jsou uvedeny v tabulce 3.2. 

Tabulka 3.2 Parametry snímače CPP–45 [17] 

Název zařízení  LP–FJ Series 

Dostupná rezistivita 5 kΩ; 10 kΩ 

Délka posuvu 50 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm 

Průměr hřídele 6 mm 

 

 

Obrázek 3.4: Lineární snímač LP–FJ [13] 
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3.2.1.2 Váha nákladu 

Se snímáním váhy nákladu počítala firma MachineDesign, která pro určení hmotnosti 

doporučuje použít tlakový senzor. Nicméně bohužel firma nespecifikovala přesný typ 

tlakového snímače a z tohoto důvodu byl vyhledán tlakový senzor KH Mobile Hydraulics 

Pressure Sensor [18], určený pro vysokozdvižné vozíky. Tento tlakový senzor se instaluje 

do hydraulické soustavy vozíku, jež se nachází v jeho stožáru. Zástupce tlakového 

snímače je zobrazen na obrázku 3.5. a jeho parametry jsou uvedeny v tabulce 3.3. 

Tabulka 3.3 Parametry snímače KH Mobile Hydraulics Preassure Sensor [18] 

Název zařízení  KH Mobile Hydraulics Preassure Sensor 

Rozsah tlakového snímače 4–1000 bar 

Výstupní signál 4–20 mA 

Velikost montážního závitu M12 

 

 

Obrázek 3.5: Tlakový senzor KH Mobile Hydraulics Pressure Sensor [18] 

3.2.2 Stožár 

Stožár slouží pro nastavení výšky zdvihu převáženého materiálu. Pro lepší představu je 

změna výšky vidlí nastíněna na obrázku 3.6 

 

Obrázek 3.6: Změna výšky vidlí [13] 
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Jelikož jde o lineární pohyb, tak firma MIDORI nabízí použít již výše zmíněný senzor 

LP–FJ založený na principu lineárního potenciometru.  

Konkurenční firma SICK sensor nabízí pro tuto funkci optický snímač vzdálenosti 

Dx50–2 [19] zobrazený na obrázku 3.7, který taktéž umožnuje nepřetržité měření výšky 

vidlí. A díky principu optického senzoru nedochází k mechanickému opotřebení. Snímač 

Dx50–2 je dostupný ve dvou variantách, které se liší pouze dobou odezvy. Parametry 

snímačů jsou uvedené v tabulce 3.4. 

Tabulka 3.4 Parametry optického snímače vzdálenosti Dx50–2 [19] 

Název zařízení  Dx50–2 

Rozsah měření 200–30000 mm  

Doba odezvy 0,83 ms; 1,67 ms 

Výstupní signál V; A 

 

 

Obrázek 3.7: Optický snímač Dx50–2 [14] 

Dále firma SICK sensor a MachineDesign řeší sběr této informace pomocí drátového 

enkodéru BKS09 [20]. Délka vytaženého lanka snímače odpovídá hodnotě enkodéru. Pro 

názornost je snímač zobrazen na obrázku 3.8 a jeho parametry uvedeny v tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5 Parametry enkodérového snímače vzdálenosti BKS09 [20] 

Název zařízení  BKS09 

Rozsah měření 0–2 m  

Provozní rychlost 3,5 m/s 

Napájecí napětí 12–30 V 
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Obrázek 3.8: Enkodér BKS09 [14] 

Pro definování jednotlivých úrovní vidlí má firma Sick sensor v nabídce také 

ultrazvukové snímače IME [21]. Tyto snímače vracejí binární logickou úroveň 

v závislosti, na které je možné určit, zda se vidle nacházejí v dané výšce stožáru. Zmíněný 

ultrazvukový senzor je zobrazen na obrázku 3.9, společně s návrhem na jeho umístění. 

Parametry ultrazvukových snímačů jsou zobrazeny v tabulce 3.6. 

Tabulka 3.6: Parametry ultrazvukových snímačů IME [21] 

Název zařízení  IME 

Rozsah detekované oblasti 1,5–38 mm 

Velikost montážního závitu M8–M30 

Zapojení snímače 2–4 vodičové DC 

 

 

Obrázek 3.9: IME snímač a jeho umístění [14] 
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Hodnoty z ultrazvukových snímačů lze zpracovávat řídicí jednotkou a následně 

mohou být uloženy jednotlivé výškové úrovně regálu. Řídicí jednotka vozíku pak může 

použít tyto hodnoty pro automatické nastavení vidlí do dané pozice. 

Firma MachineDesign a Sick sensor dále nabízí 2D lidar TiM1xx [22],  který má 

sloužit k ulehčení nakládky, případně předejít kolizím v aktuálním směru jízdy. Lidar 

slouží k monitorování prostoru před vozíkem, a tudíž se běžně umisťuje doprostřed vidlí. 

V hledáčku lidaru je umístěn laser, kterým je opakovaně snímán prostor před vozíkem. 

Pokud je paprsek laseru přerušen, tak je provedeno varování obsluhy, jelikož se v 

bezprostřední blízkosti vidlí vozíku nachází překážka. Princip snímače je nastíněn na 

obrázku 3.10 a jeho parametru jsou uvedeny v tabulce 3.7. 

Tabulka 3.7 Parametry 2D lidaru TiM1xx [22] 

Název zařízení  TiM1xx 

Velikost monitorované oblasti 17,7 m2 

Snímaný úhel 200° 

Délka snímané oblasti 0,05–3 m; 0,05–10 m 

 

 

Obrázek 3.10:  Lidar TiM1xx a snímaný prostor [14] 

3.2.3 Náklon vidlí 

Další snímanou veličinou může být náklon nákladu, který je pro lepší představu zobrazen 

na obrázku 3.11. Náklon je velice důležitý pro stabilitu převáženého materiálu, případně 

stabilitu celého vozíku. Pro měření náklonu se používají snímače, které dokážou 

indikovat změnu úhlu.  
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Obrázek 3.11:  Náklon vidlí [13] 

Pro monitorování náklonu vidlí společnost MachineDesign a MIDORI nabízí 

bezkontaktní úhlové potenciometry QP–3HB [23], CP–2HA [24] využívající Hallova 

principu, nebo je také možné použít již výše zmíněný kontaktní úhlový potenciometr 

CPP–45. Úhlový bezkontaktní potenciometr je zobrazen na obrázku 3.12 a jeho 

parametry jsou uvedeny v tabulce 3.83.8 Parametry úhlových potenciometrů.  

Tabulka 3.8 Parametry úhlových potenciometrů [23], [24] 

Název zařízení  QP–3HB CP–2HA 

Napájecí napětí 5 V; DC 5 V; DC 

Snímaný úhel ± 45° ± 175° 

Průměr hřídele 6 mm 6 mm 

 

 

Obrázek 3.12:  Úhlový potenciometr CPP–45 [13] 

Firma SICK Sensor Intelligence nabízí pro měření náklonu snímač TMS/TMM61 

[25]. Snímač funguje na principu gyroskopu, což značně ulehčuje jeho instalaci, jelikož 

ho stačí pouze připevnit na stožár vidlí. Provedení snímače je zobrazeno na obrázku 3.13, 

a jeho parametry jsou uvedeny v tabulce 3.9. 
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Tabulka 3.9 Parametry gyroskopického snímače TMS/TMM61 [25] 

Název zařízení  TMS/TMM61 

Rozlišení 0,01° 

Snímaný úhel 360°; ± 90° 

Počet os 1; 2 

 

 

Obrázek 3.13:  Snímač TMS/TMM61 [14] 

3.2.4 Směrové kolo 

Vysokozdvižné vozíky mají směrové kolo, případně dvě směrová kola, tak jak je 

zobrazeno na obrázku 3.14. Směrové kolo je umístěné na protější straně vozíku, než se 

nachází náklad. Pro monitorování kola se často používají víceotáčkové snímače. 

 

Obrázek 3.14:  Umístění směrového kola [13] 
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Firma MIDORI pro snímání směrového kola doporučuje bezkontaktní víceotáčkový 

potenciometr CP–22H [26], zobrazený na obrázku 3.15, případně potenciometr 

s převodovkou CP–2F [27]. Parametry snímačů jsou uvedeny v tabulce 3.10. 

Tabulka 3.10 Parametry více otáčkových snímačů [26], [27] 

Název zařízení  CP–22H CP–2F 

Linearita ± 1 % FS ± 1,5 % FS 

Snímaný úhel 9000° 11900° 

Průměr osy 6 mm 6 mm 

 

 

Obrázek 3.15:  Víceotáčkový potenciometr CP–22H s převodovkou [13] 

Společnost MachineDesign pro snímání rychlosti a směru kola doporučila otočný 

enkodér DSM510–2048S004 [28], jež je zobrazen na obrázku 3.16 a jeho parametry 

uvedeny v tabulce 3.11. 

Tabulka 3.11 Parametry enkodéru DSM510–2048S004 [28] 

Název zařízení  DSM510–2048S004 

Rozlišení 2048 PPR 

Napájecí napětí 11–30 V, DC 

Průměr osy 10 mm 

 

 

Obrázek 3.16:  Otočný enkodér [12] 
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3.2.5 Kabina 

Snímání ovládacích prvků, které je možné vidět na ilustračním obrázku 3.17, je nesmírně 

důležité, jelikož chybná detekce ovládací páky může mít fatální důsledky. 

 

Obrázek 3.17:  Řízení vozíku [13] 

3.2.5.1 Volant/joystick 

Elektrický posilovač řízení neboli EPS je funkce převádějící informaci o natočení volantu 

na natočení motoru řízení. Motor řízení vykonává několikanásobně větší sílu, než je 

vytvářena při otáčení volantem. 

Firma MIDORI nabízí pro vozíky vybavené funkcí EPS, pozičně lineární senzory LP–

FJ, nebo víceotáčkové snímače CP–22H, které již byli zmíněné výše v textu.  

Monitorování ovládacích pák a pedálů je taktéž založeno na převodu pozice na změnu 

odporu, k čemuž se hodí například snímač UV–JHA [29], zobrazený na obrázku 3.18, 

jehož parametry jsou uvedeny v tabulce 3.12. 

Tabulka 3.12 Parametry jedno otáčkového snímače UV–JHA [29] 

Název zařízení  UV–JHA 

Linearita ± 1,5 % FS 

Napájecí napětí 5 V, DC 

Úhel snímání ± 40° 

 

 

Obrázek 3.18:  Snímač úhlu UV–JHA [13] 
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V neposlední řadě společnost TRI–PHASE AUTOMATION doporučuje joystick 

s detekcí ruky. V joysticku je umístěn kapacitní snímač například CBN5–F46–E2 [30], 

kterým je detekována ruka obsluhy. Jakmile je ruka odstraněna z joysticku tak je motor 

vozíku zastaven. Tato funkce tak zabraní neúmyslnému ovládání [15]. Ilustrační obrázek 

3.19 zobrazuje umístění snímače v těle joysticku. Parametry kapacitního snímače CBN5–

F46–E2 jsou uvedeny v tabulce 3.13. 

Tabulka 3.13 Parametry kapacitního snímače CBN5–F46–E2 [30] 

Název zařízení  CBN5–F46–E2 

Snímaná vzdálenost < 5 mm 

Napájecí napětí 10–30 V, DC 

Zapojení 3 vodičové 

 

 

Obrázek 3.19:  Kapacitní snímač ruky [31] 

3.3 Sběr dat 

V průběhu historie si firmy nechávaly zřizovat informační systémy. Ať už z důvodu 

firemního monopolu, nebo nedostupnosti potřebných komponentů, bylo mnohdy zřízení 

celého informačního systému velice nákladné. Z tohoto důvodu se firmy rozhodly zřídit 

pouze nejnutnější části informačního systému. Tato skutečnost však zapříčinila značné 

komplikace, jelikož zřízený informační systém ve výsledku zaměstnal ještě více lidí, kteří 

do něho museli přepisovat výrobní data. Data ztrácely přínosnou hodnotu, jelikož jejich 

přepisováním bylo zapříčiněno značné dopravní zpoždění, čímž se na případný problém 

ve výrobě přišlo až za několik dní. 

V současné době mnohé firmy využívají sběrné terminály v samotném provozu. 

Pracovník provádí naskenování hotových produktů přímo u výrobního stroje, tak jak je 
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ilustrováno na obrázku 3.20. Bohužel takto prováděný sběr dat bývá často nepřesný, 

jelikož je v závislosti na naměřených datech určena mzda pracovníka, což svádí 

k ovlivňování skutečných údajů k prospěchu zaměstnance [32]. 

 

Obrázek 3.20:  Manuální sběr informací [32] 

Ve vyšším stupni sběru dat je k informaci z terminálu dokládána ještě informace o 

aktivním stavu zařízení. Díky této doplňkové informaci je možné již celkem přesně určit 

skutečnou výrobní efektivitu.  

V případě nejvyššího stupně sběru dat je ze samotného snímání úplně vyloučena 

obsluhující osoba. Snímací zařízení jsou instalována přímo na dopravní pásy a provádí 

sken výrobků plně automaticky, což může být řešeno jako na obrázku 3.21.  

 

Obrázek 3.21:  Automatický sběr informací [32] 

Přesnost informace je závislá na spolehlivosti stroje a aplikovaných snímačích. 

Jelikož je firmou Ravensburger Karton s.r.o. požadován i sběr dat na úrovni 

Workmonitoru RKC2.0, tak budou v kapitole 3.3.2 okrajově zmíněny firmy, které se dané 

problematice věnují, a v případě potřeby rozšíření sběru dat by mohli s firmou 

Ravensburger Karton s.r.o. navázat spolupráci. 
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3.3.1 Realizace automatizovaného sběru dat 

Se samotnou realizací je úzce spojen cenový rozpočet. Nelze očekávat dobré výsledky při 

nesystematickém nasazení automatizovaného sběru dat. Nejlepší metodou se ukázalo 

rozdělit jednotlivé části firmy na menší celky a na ty pak následně aplikovat sběr dat. 

Prvním krokem je provedení analýzy, které informace budou monitorovány. V rámci 

výrobních cyklů to tak může být již zmíněná aktivní doba výrobního stroje, která má 

největší vliv na množství zhotovených produktů. Společně s vytipováním požadovaných 

informací souvisí jejich časové zpracování.  

V následujícím kroku by mělo dojít k realizaci sběru dat na jednom testovacím místě, 

kde dojde k odladění celého systému. Úpravy spočívají jak po hardwarové stránce volby 

snímačů, tak po stránce softwarové, kde je kladen důraz na rychlost zpracování dat.  

Pokud je předchozí krok úspěšně splněn, dojde k aplikování sběru na předem určený 

úsek. Několik dnů po této realizaci je již konečně možné sledovat daný přínos ve formě, 

aplikovat optimalizaci výrobního procesu a tím docílit úspor, případně vyšší produktivitě. 

Data výrobních strojů mohou být porovnávána mezi sebou, čímž se může přijít i na jinak 

těžko zjistitelné problémy [32]. 

3.3.2 Firmy zabývající se sběrem dat 

Níže uvedené firmy byly vybrány buďto v závislosti na předchozí spolupráci s firmou 

Ravensburger Karton s.r.o., případně v závislosti na jejich nabízených službách. 

3.3.2.1 Papouch s.r.o. 

Sběrem informací se zabývá firma Papouch s.r.o. [33] se kterou již firma Ravensburger 

Karton s.r.o. spolupracovala dříve.  

Společnost Papouch s.r.o. se zabývá datovou komunikací a měřicí technikou, kterou 

zakázkově vyvíjí na přání zákazníka. V rámci jejich nabídky se nachází převodníky 

rozhraní, měřicí moduly, vstupně výstupní moduly a další zařízení. Společně 

s hardwarovými komponenty společnost nabízí software vytvořený k obrazu potřeb 

zákazníka. Společnost nabízí také provádění servisu dodaných komponentů, čímž je 

zaručena dlouholetá funkčnost dodaného systému. 

Tato firma by tak mohla být jednou z hlavních kandidátů v případě potřeby rozšíření 

zpracování naměřených dat ve firmě Ravensburger Karton s.r.o..  

3.3.2.2 DatICE 

Jedná se o část firmy ICE Industrial Services a.s. [34], jež se plně věnuje měření, analýze 

a zpracování výrobních dat v reálném čase. V rámci nabídky firma vytváří přehledný 

software, ve kterém prezentuje výrobní data, které mohou být dostupné jak v rámci interní 

sítě firmy, tak také z Cloudu. Firma dále garantuje vrácení peněz za první měsíc provozu, 

pokud se jejich automatizovaným sběrem dat nepodaří dosáhnout alespoň 5% finanční 

úspory. 
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Spolupráce s touto společností by mohla mít velký přínos pro firmu Ravensburger 

Karton s.r.o, jelikož se firma ICE Industrial Services a.s. věnuje zejména průmyslové 

automatizaci. V oddělení přípravy firmy Ravensburger Karton s.r.o se aktuálně 

průmyslová automatizace nachází pouze minimálně, a jejím aplikováním by mohlo dojít 

k velkému zefektivnění výrobního procesu.  

3.3.2.3 Temaco Industry s.r.o. 

Společnost Temaco Industry s.r.o. [35] se zabývá jak zpracováním informací, tak i jeho 

sběrem. Firma navrhuje čidla a jednotky samotné, což by značně ulehčilo práci, jelikož 

by celý systém navrhl a dodal jeden dodavatel. Společnost dále počítá s napojením do 

firemního informačního systému ERP, nebo výrobního systému MES. Další výhodou je, 

že firma počítá i se staršími výrobními stroji, které dokáže zapojit do moderních 

monitorovacích systémů. Dále je nabízen moderní vizualizační systém, který prezentuje 

data skrze chytrý mobilní telefon, tablet či počítač.  

Aplikováním systému sběru výrobních dat mohou být nalezeny jak prostoje stroje, 

tak může být zobrazena aktuální produktivita, která dokáže namotivovat zaměstnance 

k lepšímu výkonu. 
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4. SBĚR INFORMACÍ ZE SNÍMAČŮ NA VOZÍKU 

Během průzkumu trhu byly kromě snímačů používaných na vysokozdvižných vozících 

zároveň nastíněny části vozíku, které lze monitorovat. Z výše navrhnutého souboru 

sledovaných provozních údajů byly vybrány ty informace, jež firma Ravensburger Karton 

s.r.o. požaduje monitorovat.  

• Prvním požadovaným údajem je zapnutý stav vozíku. Informace by měla 

spočívat v době, po kterou byla k vozíku přihlášena oprávněná osoba.  

• Druhým provozním údajem by měla být doba aktivního stavu. Jedná se opět 

o časovou proměnnou, která definuje čas, během kterého byl vozík využíván. 

Jde tak o dobu, po kterou byla prováděna jakákoliv manipulace s vozíkem. 

• Třetí žádanou informací je monitorování nákladu. Tato informace by měla 

sloužit k určení, zda se na vidlích vozíku nachází náklad a po jakou dobu. Jde 

tedy opět o časovou proměnnou, která bude vracet dobu, po kterou byly vidle 

vozíku zatíženy. 

• Posledním sledovaným údajem je ujetá vzdálenost. Jedná se o proměnnou, 

která bude vracet počet ujetých metrů vozíkem.  

V požadavcích firmy bylo dále definováno, že informace budou odesílány na místní 

server jednou za 60 s. 

Získání informací je možné realizovat snímači fungujícími na rozdílných fyzikálních 

principech. V následujících kapitolách bude rozepsán každý požadovaný údaj zvlášť, 

k němu budou následně uvedeny snímače, kterými by bylo možné realizovat daný sběr 

dat. V závěru každé kapitoly bude vybrán jeden snímač, který bude následně nainstalován 

na vozík. Zvoleným snímačem bude následně prováděn sběr dat.  

4.1 Monitorování zapnutého stavu vozíku 

Jedná se o stav, kdy je za pomoci čtyřmístného pinu k vozíku přihlášena oprávněná osoba. 

V závislosti na této akci jsou aktivovány bezpečnostní systémy, což obnáší například 

monitorování tlačítka STOP. Z těchto prvků je pak možné snímat zapnutý stav. Bohužel 

žádná z výše zmíněných firem nepočítala se snímáním zapnutého stavu vozíku. Z tohoto 

důvodu budou nastíněny nové příklady, jak by bylo možné tuto informaci získávat. 

Při prvotním uvážení se nabízelo použit elektromagnetické relé na 24 V, které by bylo 

připojeno k napájení do řídicí jednotky. Ve firmě se běžně používají relé od výrobců 

Finder a Phoenix.  

Patice relé je uzpůsobena pro jednoduchou montáž na lištu DIN 38. Relé od obou 

výrobců disponují bezpotenciálovými výstupy, což by značně ušetřilo práci při realizaci 

TTL logiky. Celý reléový modul značky Finder [36] je zobrazen na obrázku 4.1. 
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Obrázek 4.1: Elektromagnetický reléový modul 24 V 

Při konzultaci se servisním technikem bylo rozhodnuto, že tento stav bude snímán 

právě na kontaktech spínače STOP. Spínač se nachází v blízkosti ovládacího madla, jež 

je demonstrováno na obrázku 4.2. Dle slov technika je po aktivaci vozíku na kontakt 

rozpínacího tlačítka přivedeno kladné napětí z řídicí jednotky. Tlačítko stop bylo vybráno 

také z důvodu lehké dostupnosti k jeho faston kontaktům, které jsou zobrazeny na 

obrázku 4.3.  

Je velice důležité pro snímání použít takový snímač, který jakkoliv neovlivní snímané 

napětí. Použitím nesprávného snímače by mohlo dojít k chybné detekci tlačítka STOP. 

Řídicí jednotka by pak mohla tento stav vyhodnotit jako stlačení tlačítka a vozík by 

následně zastavila. V opačném případě by mohlo dojít k vyřazení tlačítka STOP 

z provozu, což by mohlo mít fatální důsledky. Je tedy nutné, aby snímání napětí bylo 

prováděno prvky s vysokou hodnotou rezistivity. 

 

Obrázek 4.2: Umístění tlačítka STOP na vozíku 
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Obrázek 4.3: Tlačítko stop, pohled na kontakty 

Jelikož je vozík napájen 24 V baterií, tak je nutné, aby byl snímací prvek uzpůsoben 

na tuto velikost napětí. 

Detekci aktivního stavu neboli napětí na spínači je možné provést několika metodami. 

Všechny zmíněné metody jsou založeny na principu polovodičů a obsahují bipolární nebo 

unipolární tranzistor.   

4.1.1 Tranzistorový jev 

Jedná se o stav, kdy dochází k průchodu proudu mezi kontakty tranzistoru. Malým 

proudem mezi bází a emitorem dojde k umožnění několikanásobně většího průchodu 

proudu mezi kolektorem a emitorem.  

I když je tento princip založen na odběru proudu ze snímaného místa, tak je zde také 

zahrnut, jelikož potřebný proud pro otevření nezatíženého tranzistoru je tak malý, že 

nezpůsobí ovlivnění snímaného obvodu. 

Pro testování byl vyvinut zkušební obvod, jehož schéma je na obrázku 4.4, 

s tranzistorem v zapojení se společným emitorem. Toto zapojení invertuje logickou 

hodnotu, což znamená že při aktivní úrovni je na výstupu nízká úroveň [37]. 

 

Obrázek 4.4: Schéma obvodu s bipolárním tranzistorem 



41 

 

Dané typy součástek byly voleny z hlediska aktuální dostupnosti. Hodnoty rezistorů 

byly voleny v závislosti na co nejmenším ovlivnění snímaného obvodu. Výstup 

zhotoveného snímače je přiveden na vstup desky DI1 Workmonitoru RKC2.0, jež je dále 

přiveden na pin D4 desky ESP32. ESP32 má nízké požadavky na odběr proudu, díky 

čemuž bylo možné použít k sepnutí tranzistoru rezistor R3 s vysokou hodnotou 

rezistivity. Rezistor R2 je zde z důvodu uzavření tranzistoru při neaktivním stavu. Kdyby 

nebyl v zapojení 4.4 rezistor R2, mohlo by dojít k setrvání propustného stavu tranzistoru. 

Poslední rezistor R1 realizuje jakousi pojistku, kdyby nebyl aktivován pull up rezistor 

digitálního vstupu mikrokontroleru. Dále je rezistor R1 důležitý pro funkci samotného 

bipolárního NPN tranzistoru, který musí mít ke své funkčnosti na kolektoru kladné napětí. 

Při vývoji obvodu bylo použito nepájivé pole, na kterém bylo možné jednoduše měnit 

jednotlivé součástky a zároveň sledovat chování pomocí připojeného multimetru. Po 

vytvoření vyhovujícího obvodu byly součástky spájeny a zataveny pomocí smrštitelných 

bužírek. Takto izolovaný obvod byl umístěn do jedné velké smrštitelné bužírky, která 

slouží jak k celkovému odizolování, tak také dodává pevnost vytvořenému obvodu, viz 

obrázek 4.5.  

Výstupem jsou čtyři vodiče. Dva vodiče sloužící pro napájení (červený a modrý) a 

pomocí zbylých dvou (žlutých) je realizován vstup a výstup obvodu. 

 

Obrázek 4.5: Zaizolovaný snímací obvod 

V souvislosti s touto metodou odběru nízkého proudu také připadalo v potaz použití 

polovodičového relé. Jehož princip fungování je založen na optočlenu.  

Na snímacích kontaktech je umístěna LED dioda, která ovlivňuje chování 

fototranzistoru. V závislosti na intenzitě rozsvícení LED diody dochází k propustnosti 

proudu skrz tranzistor. Polovodičové relé 4.6 je uzpůsobeno pro zasunutí do výše 

zobrazené patice 4.1, což znamená že jeho případná montáž by byla značně ulehčena. 

Tento snímač byl však později zamítnut z důvodu velikosti řídicího proudu, který může 

dosahovat hodnoty až 7 mA. [38] 

 

Obrázek 4.6: Polovodičové relé [38] 
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4.1.2 Snímání elektrického pole 

Na principu snímání elektrického pole fungují unipolární tranzistory. Jedná se o metodu, 

kdy je přenos náboje prováděn jen většinovými nosiči náboje. 

V případě realizace by byl použit tranzistor MOSFET s kanálem typu N, který se 

chová obdobně jako bipolární tranzistor typu NPN. Stačilo by tak nahradit bipolární 

tranzistor z předchozího zapojení 4.4 za zmíněný MOSFET.  

Schéma zapojení s MOSFETem by vypadalo následovně 4.7. 

 

Obrázek 4.7: Schéma obvodu s MOSFETem obsahující kanál typu N 

Nahrazením bipolárního tranzistoru by bylo docíleno nulové proudové závislosti. 

Na totožném principu funguje i ESP32, které má definované napěťové úrovně. Jelikož 

jsou tyto úrovně rovny TTL logice, tak by bylo nutné snímané napětí snížit. 

Nejjednodušší metodou pro snížení napětí je použití děliče napětí, jehož schéma je 

zobrazeno na obrázku 4.8.  

 

Obrázek 4.8: Schéma děliče napětí [39] 

Hodnoty jednotlivých odporů musí být v určitém poměru, dle velikosti žádaného 

napětí ku velikosti odchylky skutečného napětí od požadovaného. Odporový dělič může 
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být použit za předpokladu, že budou voleny vysoké hodnoty rezistorů, aby se průchod 

proudu redukoval na co nejmenší. V závislosti na tomto požadavku byl zvolen celkový 

odpor o velikosti 200 KΩ. Celkový odpor děliče je stanoven jako výpočet rezistivity 

sériové kombinace rezistorů (4.1). 

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 = 200KΩ , (4.1) 

Následně je nutné provézt výpočet velikosti proudu (4.2), který by děličem protékal. 

Tím se tak zjistí, zda je zvolená velikost celkového odporu děliče dostatečná.  

Proud se spočítá dle Ohmova zákona. 

𝐼 =
𝑈

𝑅
=

24

200000
= 0,12𝑚𝐴 , (4.2) 

Zvolená hodnota odporu je natolik velká, že při připojení napětí o velikosti 24 V bude 

děličem protékat pouze proud v řádech stovkách µA. Což je dostatečně malá hodnota, 

která neovlivní snímané zařízení.  

Následně je možné vypočítat hodnoty jednotlivých odporů dle vzorce pro nezatížený 

odporový dělič (4.3).  

𝑈2 = 𝑈
𝑅2

𝑅1+𝑅2
 , (4.3) 

Ze vzorce je potřeba následně vyjádřit hodnotu odporu R2. 

𝑈2

𝑈
=

𝑅2

𝑅1+𝑅2
;

𝑈2

𝑈
(𝑅1 + 𝑅2) = 𝑅2 , (4.4) 

Nyní lze nahradit hodnoty odporů R1 a R2 výše voleným celkovým odporem R. 

𝑅2 =
𝑈2

𝑈
𝑅 , (4.5) 

Do takto připraveného vzorce lze již dosadit hodnoty a následně vypočítat velikost 

odporu R1. 

𝑈2 = 5 𝑉; 𝑈 = 24 𝑉; 𝑅 = 200 𝐾Ω ,   

𝑅2 =
5

24
200000 = 41667Ω , (4.6) 

Dle vzorce (4.1) lze vyjádřit odpor R1 a dopočítat jeho hodnotu.  

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2 , (4.7) 

𝑅1 = 𝑅 − 𝑅2 = 200000 − 41667 = 158333Ω , (4.8) 

Tímto jsou stanoveny přesné hodnoty odporů. Jelikož jsou hodnoty rezistorů dostupné 

jen v určitých třídách, tak se musí výsledné hodnoty zvolit z těchto tříd. Nejlépe 

odpovídající třídy odporů jsou 169KΩ pro R1 a 43KΩ pro R2.  

Výstup takovéhoto děliče napětí, by mohl být připojen na digitální vstupní pin 

Workmonitoru RKC2.0 [40]. 
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V závislosti na předem zmíněných principech, se jeví jako nejlepší možnost použít ke 

snímání uvedený snímač s bipolárním tranzistorem, jelikož také vyhovuje podmínce 

odběru nízkého proudu, a navíc byl snímač již zhotoven během jeho návrhu, viz obrázek 

4.5.  

4.2 Snímání aktivního stavu vozíku 

Další žádanou informací je snímání aktivního stavu neboli pohybu vozíku. Jedná se o 

důležitou informaci, jelikož tento stav může definovat opotřebení, využití vozíku, 

případně se dá podle něho určit jakou kapacitu má daná baterie nacházející se ve vozíku.  

4.2.1 Porovnávací metoda 

Při prvotním uvážení se nabízelo snímat ovládací páku. Tímto způsobem to řešili i výše 

zmíněné firmy, které pro snímání doporučují použít jedno otáčkový snímač UV–JHA, jež 

je zobrazen na obrázku 3.18.  Snímání by bylo možné také provádět pomocí spínacího 

tlačítka, které by bylo umístěno na dorazu ovládací páky. 

Při pozdějším uvážení všech snímaných veličin bylo zjištěno, že lze tuto informaci 

získat z dat již získávaných pro určení ujeté dráhy vozíku.  

Pro snímání dráhy bylo rozhodnuto použít inkrementačního principu, díky kterému je 

možné použít jednotlivě získávané pulzy i pro definování stavu, zda je vozíkem 

pohybováno, či nikoli.  

V závislosti na zmíněné možnosti snímání aktivního stavu bude vytvořen do 

Workmonitoru RKC2.0 následující algoritmus. Pokud přijdou alespoň dva impulzy z 

Hallova senzoru během pěti sekund, tak se bude považovat, že byl daný vozík v pohybu 

po celou dobu pěti sekund. Pokud impulz nepřijde, tak bude vyhodnoceno, že se vozík 

nehýbe.  

Později byl tento algoritmus poupraven, z důvodu získávání pulzů v obsluze 

externího přerušení, kde se inkrementuje součet impulzů s příchodem nového impulzu. 

Daná suma impulzů je tak porovnávána s hodnotou získanou před pěti sekundami. Pokud 

jsou čísla rozdílná, tak byl vozík v pohybu. Pokud se čísla rovnají, tak se vozík nehýbe. 

Ačkoliv tímto vyhodnocováním je způsobeno zpoždění informace o pět sekund, tak 

je princip z pohledu dostupnosti informace výhodný, jelikož na zisk této informace není 

potřeba instalovat speciální snímač. Uvedená doba zpoždění je přijatelná, jelikož jsou 

data do místní databáze odesílány jednou za 60 sekund. 

Daný princip snímání dráhy vozíku bude popsán v následující kapitole 4.3. 

V závislosti na výše zmíněném principu nebude nutná instalace speciálního snímače 

pro získání informace o aktivní době využití vozíku. Informace bude získána 

softwarovým výpočtem ze získaných dat o ujeté vzdálenosti. 
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4.3 Snímání ujeté vzdálenosti 

Třetí požadovanou informací je ujetá dráha. Tato informace může přesně definovat, kdy 

mají být mazána ložiska, případně jiné pohyblivé části vozíku. V závislosti na 

doporučených snímačích z kapitoly 3.2 je možné použít pro snímání rychlosti enkodér 

DSM510–2048S004 [28]. Jelikož požadavkům vyhovuje pouze jeden snímač, u kterého 

je dodací lhůta stanovena v rámci měsíců, tak se nabízí zmínit i další snímače, jež jsou 

lépe dostupné, a zároveň by s nimi šlo realizovat snímání dráhy.  

Jelikož jsou vozíky využívány zejména ve vnitřních prostorách firmy, tak není možné 

pro monitorování používat snímače založené na globálním polohovacím systému 

neboli GPS.  

4.3.1  Inkrementační metoda  

Tato metoda byla zmíněna již výše v závislosti se sledováním pohybu vozíku. Pro 

získávání pulzů může být použito hned několik snímačů založených na rozdílném 

fyzikálním principu. 

4.3.1.1 Optická metoda 

K této metodě je zapotřebí minimálně dvou zařízení, a to vysílač a přijímač. Vysílačem 

je nejčastěji infračervená dioda, která se stará o tvorbu světelného paprsku. Přijímač, 

který zaznamenává infračervený signál je buď infra tranzistor, nebo infračervená dioda. 

Princip snímače je zobrazen na obrázku 4.9.  

 

Obrázek 4.9: Princip optické brány [41] 

Otáčky mechanické části, nejčastěji kotouče, jsou dány aktuálními otáčkami motoru. 

Na kontaktech fototranzistoru, případně fotodiody, je již možné sledovat jednotlivé pulzy. 

Pokud je přijímač i vysílač umístěn na stejné straně, tak jak je zobrazeno na obrázku 

4.10, tak je princip následující. Snímač funguje v závislosti na odrazu paprsku od 

předmětu. Vysílací dioda vysílá infračervený signál určité frekvence. Pokud se tento 

signál odrazí od předmětu, tak je zaznamenán příjímací diodou. Snímaný předmět 
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realizující odraz musí být ve vzdálenosti 2–15 cm. Řídicí jednotka se pak stará o vytvoření 

strmých pulzů o velikosti TTL logiky. 

 

Obrázek 4.10:  Infračervený senzor překážek [42] 

Ačkoliv se jedná o celkem přesný systém měření, tak s sebou nese značné nevýhody.  

Hlavní nevýhodou je nutná instalace přerušovacího kotouče, protože nebyla na vozíku 

nalezena žádná vhodná část, která by mohla být použita k přerušování paprsku. Další 

nevýhoda je spjata s fyzikálním principem této metody. Optické součástky jsou velice 

náchylné na znečistění, jak vysílací diody, tak příjímacího tranzistoru.  

4.3.1.2 Kontaktní metoda 

Metoda je založena na přímém kontaktu spínače s otočnou hřídelí. Na hřídeli je výstupek, 

který způsobuje sepnutí spínače. Princip byl dříve velice využívaný zejména v 

kontaktním zapalování, kdy bylo kladívko nadzvedáváno a jeho konec realizoval spínací 

kontakt.  

Tato metoda byla velice oblíbenou zejména z důvodu její jednoduchosti. Nicméně 

díky mechanickému pohybu má metoda značně omezenou dobu životnosti. 

4.3.1.3 Magnetické pole 

Na magnetickém principu je založeno více metod snímání. 

Jednou z možností je použití jazýčkového relé, které by bylo spínáno otáčejícím se 

magnetem. Tato metoda byla vyřazena opět z důvodu krátké životnosti a pomalé odezvě 

závisející na mechanickém namáhání kontaktů jazýčkového relé.  

Další možností je použít místo jazýčkového relé Hallovu sondu. Hallova sonda 

funguje na principu indukce napětí v závislosti na změně magnetického pole. Samotný 

snímač má v sobě obvod, který se stará o zpracování indukovaného napětí. Výstupem ze 

snímače je tak již logická hodnota. Z důvodu kompaktnosti a velké stability bylo 

rozhodnuto pro snímání pulzů použít zrovna tuto metodu. 

Při průzkumu trhu byly nalezeny dva druhy Hallových sond. A to sondy unipolární a 

bipolární. Pro seznámení s nimi byl v elektro obchodu GM electronic zakoupen od 

každého typu jeden kus. Pro zástupce unipolární sondy byl zakoupen snímač s označením 

TLE4905L [43], a pro zástupce bipolární sondy byla zvolena sonda TLE4935L [44]. 

Sondy mají naprosto totožná pouzdra, což bylo výhodou při jejich zaměňování na 

nepájivém poli. Pro seznámení s funkcí obou sond bylo zhotoveno zapojení zobrazené na 

obrázku 4.11. 
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Obrázek 4.11:  Testovací schéma Hallovy sondy 

U bipolární sondy je potřeba obou druhů magnetického pole. Sonda totiž 

zaznamenává pouze změnu magnetického pole. Z tohoto důvodu je nutné otáčet magnet, 

případně použít dva magnety, které budou umístěné na rotoru nebo převodovce, viz 

obrázek 4.12. Magnety musí být umístěny tak, aby měli opačně umístěné póly. Pro 

správnou funkci bipolární sondy je zapotřebí více komponentů, což je nežádoucí pro 

případnou montáž na vozík. 

 

Obrázek 4.12:  Princip bipolární Hallovy sondy [45] 

Pro funkčnost unipolární sondy stačí, aby byl použit pouze jeden druh magnetického 

pole. V závislosti na snímací straně sondy je nutné volit odpovídající typ magnetického 

pole. V případě použití opačného magnetického pole by nedošlo k detekci. Unipolární 

Hallova sonda je také levnější, což je dalším plusem, proč použít zrovna tento druh sondy 

[46].  

Při testování sondy na nepájivém poli bylo zjištěno, že logická úroveň v klidovém 

stavu nenabývá TTL úrovně, na výstupním pinu se nachází napětí o velikosti 2V. Z tohoto 

důvodu byl k signálnímu pinu Hallovy sondy připojen rezistor o hodnotě 55K4 Ω, který 

slouží k odstranění neurčitého stavu, viz schéma 4.13. Rezistor přivádí na výstupní pin 
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kladné napětí o velikosti 5 V. Zároveň má zvolený rezistor dostatečně velký odpor na to, 

aby neovlivnil správnou funkci snímače.  

 

Obrázek 4.13:  Schéma zapojení korekce neurčitého stavu Hallovy sondy 

Po zapájení vodičů a rezistoru k Hallově sondě byly kontakty zaizolovány pomocí 

smršťovacích bužírek, a následně byl zaizolován celý spoj. Takto zaizolovaný senzor je 

připraven na případnou montáž na vozík. Reálné provedení snímače je zobrazeno na 

obrázku 4.14.  

 

Obrázek 4.14:  Zhotovený snímač s Hallovým senzorem 

Při hledání vhodného místa s místním servisním technikem bylo rozhodnuto, že 

detekce pulzů bude probíhat přímo na hřídeli elektromotoru vozíku. Elektromotor je 

zobrazen na obrázku 4.15, kde šipka označuje prostor pro možnou montáž snímače.  
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Obrázek 4.15:  Elektromotor s označením prostoru pro instalaci snímače 

Pod konstrukcí elektromagnetické brzdy se nachází ozubené kolo, na které by mohl 

být magnet nalepen přesně tak, jak je to zobrazeno na obrázku 4.16. 

 

Obrázek 4.16:  Umístění magnetu na ozubeném kole [47] 

Následně by již zbývalo vybrat správné místo pro uchycení Hallovy sondy, která by 

se nacházela v blízkosti magnetu, aby mohla zaznamenávat magnetické pole a tím 

vytvářet pulzy při otáčení motoru. 

Jelikož je motor vozíku vybaven elektromagnetickou brzdou, tak bylo testováno, zda 

elektromagnetické pole brzdy nebude ovlivňovat Hallovu sondu. Testování probíhalo tak, 

že se Hallova sonda umístila do blízkosti rotoru, kde se plánovalo její umístění. Za 

pomoci Workmonitoru RKC2.0 bylo sledováno, zda nedojde k chybné detekci 

magnetického pole. Testování bylo ztíženo tím, že se elektromagnetická brzda vozíku 

odbrzdí pouze při jízdě, proto se během testování muselo s vozíkem pohybovat. Výsledek 
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tohoto experimentu dopadl tak, že Hallova sonda nevyhodnotila magnetické pole brzdy, 

což bylo pozitivním poznatkem. 

Z důvodu dlouhé životnosti a téměř bezúdržbových nároků se nejlepším snímačem 

pro snímání dráhy jeví právě zmíněný Hallův snímač. Z těchto důvodů bude právě tímto 

snímačem obstaráváno měření dráhy vozíku. 

4.4 Snímání nákladu 

Pro informaci, jestli je vozík využíván efektivně je dobré znát informaci, zda vozík něco 

převáží či nikoliv. Při nepřevážení nákladu je vozík využíván neefektivně, což snižuje 

jeho potenciál. Informace o převážení nákladu může dále sloužit k určení míry opotřebení 

hydraulického ústrojí.  

Pro snímání nákladu byl zmíněn v kapitole 3.2 pouze jeden snímač. Nicméně by bylo 

možné pro získání informace použít i jiné senzory, které k tomuto nejsou prvotně 

navržené. Z tohoto důvodu bude zmíněno více možných způsobů, jak lze informaci o 

nákladu získat. Výsledkem této analýzy bude zvolení nejlépe vyhovujícího snímače.  

4.4.1  Optické snímání 

Tato metoda umožnuje získat informaci o tom, zda je vozíkem něco převáženo. Tuto 

informaci by bylo možné získat již výše zmíněnými snímači z kapitoly 3.2, které nejsou 

pro tuto funkci prvotně navržené. Snímání by šlo provést například 2D lidarem TiM1xx 

[22], jež je zobrazen na obrázku 3.10. Případně by bylo možné použít optický snímač 

Dx50–2 [14].  

Bohužel optickým snímáním nákladu není získána informace o tom, jakou hmotnost 

má převážený náklad, a právě z tohoto důvodu nebudou snímače pro snímání nákladu 

použity. 

4.4.2 Tlakový senzor 

Jedná se o metodu, kdy je v hydraulické soustavě vozíku umístěn tlakový snímač, 

například KH Mobile Hydraulics Pressure Sensor [18], kterým lze sledovat změnu tlaku 

oleje, v závislosti na hmotnosti aktuálně převáženém nákladu.  

Tuto metodou doporučila také firma MachineDesign [12], což znamená, že se jedná 

o ověřený princip získávání informací o převáženém nákladu. Metoda poskytuje 

informaci o přesné váze vidlí, díky čemuž je snadné určit váhu přepravovaného nákladu.  

Během prostudování manuálu vozíku nebylo bohužel zjištěno nic o možnosti upgradu 

snímání tlaku v hydraulické soustavě vozíku. Proto bylo nutné vozík rozebrat a pokusit 

se o jeho reverzní inženýrství. Při procházení hydraulické soustavy bohužel nebyl nalezen 

vhodný otvor pro instalaci nového tlakového snímače, nicméně byly objeveny dva 

tlakové snímače již nainstalované do soustavy.  

Tlakové snímače jsou dva z toho důvodu, že jsou na vozíku hned dvoje hydraulické 

vidle. Každé z těchto vidlí mají vlastní hydraulický okruh. Nalezené tlakové snímače jsou 
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nejspíše používány pro signalizaci přetížení vidlí vozíku. Tlakové snímače lze vidět na 

obrázku 4.17.  

 

Obrázek 4.17:  Umístění tlakových snímačů na vozíku 

Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že jsou tlakové snímače připojeny třívodičově. 

Během proměřování vodičů bylo vyhodnoceno, že dva z vodičů jsou použity pro přívod 

napájení a zbylý vodič je signální. Na základě toho byly vyhledány snímací vodiče od 

obou snímačů jdoucí do řídicí jednotky. Vodiče jsou označeny čísly 40/55 pro signální 

vodič tlakového snímače hydraulického okruhu spodních vidlí, a pro tlakový senzor 

horních vidlí je signální vodič označen 40/75, vodiče jsou označeny na obrázku 4.18. 

 

Obrázek 4.18:  Signální vodiče tlakových snímačů zapojené do řídicí jednotky 

Na základě dostupných signálních vodičů byly naměřeny vzorky dat, viz tabulka 4.1 

a 4.2, během kterých bylo měněno zatížení jednotlivých vidlí. Celkem bylo naměřeno 16 
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vzorkových dat ze signálních vodičů tlakových senzorů. V závislosti na naměřených 

datech by mělo být možné určit rozlišení snímačů dle aktuálního zatížení vidlí.  

Tabulky naměřených hodnot 4.1 a 4.2 jsou inspirovány Karnaughofovou mapou, což 

znamená, že na levé straně jsou vstupy, a na pravé výstupy. Vstupy jsou realizovány 

následovně, 0 znamená, že se vidle nacházení v klidové poloze, tudíž nejsou hydraulicky 

zvednuté. Naopak 1 v tabulce značí, že jsou vidle hydraulicky zvednuté. V pravé polovině 

tabulky jsou zaznamenány výstupy napětí ze signálních vodičů tlakových snímačů, které 

byly měřeny digitálním multimetrem.   

Tabulka 4.1 Naměřená data z tlakových snímačů bez zátěže vidlí 

Bez zátěže 

vidle horní vidle spodní  napětí senzoru vrchních 

vidlí Uv [V] 

napětí senzoru spodních 

vidlí Us [V] 

0 0 0,5 0,9 

0 1 1,4 1,5 

1 0 0,7 0,9 

1 1 1,2 1,7 

 

Tabulka 4.2 Naměřená data z tlakových snímačů se zatíženými vidlemi 

Zátěž 80 kg 

vidle horní  vidle spodní  napětí senzoru vrchních 

vidlí Uv [V] 

napětí senzoru spodních 

vidlí Us [V] 

0 0 0,5 1,0 

0 1 1,4 1,5 

1 0 0,9 0,9 

1 1 1,5 1,5 

 

Ačkoliv byl proveden dostatek měření, tak se bohužel nepodařila najít souvislost, 

která by definovala jednoznačný vztah mezi zatíženými a nezatíženými vidlemi. Jak je 

vidět z uvedených dat v tabulce, tak je možné určit zatížení pouze při spodní poloze 

dolních vidlí. Při jakémkoliv pohnutí se spodními vidlemi dojde k ovlivnění hydraulické 

soustavy i vrchních vidlí. To je zapříčiněno nejspíše uchycením vidlí, protože při zvedání 

spodních vidlí je vyvíjen tlak v opačném směru na horní vidle, a tím tak dochází 

k ovlivnění tlaku i v druhém hydraulickém okruhu.  

Jakýkoliv pokus najít matematickou souvislost v uvedených datech bohužel dopadl 

nezdarem. Z tohoto důvodu bylo usouzeno, že se jedná o systém s více neznámými 

parametry, který by bylo nutné popsat složitější matematickou rovnicí.  

Po tomto nezdaru o identifikaci chování tlakových soustav bylo společně s 

konzultantem rozhodnuto, že snímání nákladu nebude realizováno. 
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5. OVLÁDACÍ SOFTWARE 

Jelikož byl Workmonitor RKC2.0 navržen tak, aby mohl být v případě potřeby použit i 

k monitorování ostatních zařízení ve firmě, tak bylo možné ponechat velkou část 

původního kódu. Jeho základní logická struktura zobrazená na obrázku 5.1 zůstane 

ponechána ve stejném znění.   

 

Obrázek 5.1:  Logická struktura programu [2] 

V závislosti na výše uvedeném diagramu 5.1 bude v programu upraven pouze 

pracovní režim.  

Z pracovního režimu budou odebrány vlákna obstarávající informace z lisu. Následně 

bude kód rozšířen o vlákna pro snímání požadovaných informací, kterými je určení 

zapnutého stavu vozíku, definování doby jeho aktivního využití, určení ujeté vzdálenosti 

vozíkem a vlákno obstarávající odesílání nasbíraných dat na server. Vývojový diagram 

znázorňující změnu pracovního režimu je zobrazen na obrázku 5.2. 

Úprava kódu byla prováděna v aplikaci Arduino IDE, ve kterém byl i původní kód 

navržen. Programovací platforma Arduino IDE je jednou z nejvíce používaných 

programovacích nástrojů pro vytváření kódu do jednočipových mikroprocesorů. 

Původní kód je již podrobně rozepsán v bakalářské práci pana Kusého [2], a proto je 

zde uvedena pouze jeho struktura ve formě vývojových diagramů, viz obrázek 5.1 a 5.2. 

Z důvodu editace programu pouze pracovního režimu dle zmíněného diagramu 5.2 

budou v následující části popsány pouze změny oproti původnímu kódu.  
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Obrázek 5.2:  Změna pracovního režimu – vlevo zobrazen původní pracovní režim, 

vpravo zobrazen nový pracovní režim 

Jelikož je programování v programovací platformě Arduino IDE členěno do tří 

kategorií, tak budou i provedené změny zapsány postupně dle jednotlivých kategorií. 

Tyto kategorie jsou následující. 

• inicializace a definice  

• setup funkce 

• funkce loop 

5.1 Inicializace, definice 

Pro správnou funkci programu je nutné nastavit vstupní případně výstupní piny. Dále je 

nutné definovat globální konstanty, které budou následně používány v celém kódu.  

5.1.1 Inicializace pinu 

Prvním inicializovaným pinem je pin 4. který je pojmenován DI1. Tímto vstupním pinem 

bude indikován stav zapnutí vozíku.  

 

Druhým a zároveň posledním inicializovaným pinem je pin 5. který je nazván DI3. 

Na tomto vstupním pinu jsou monitorovány vstupní impulzy Hallovy sondy. 

 

#define DI1 4 

#define DI3 5 
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Informaci o zapnutém stavu vozíku je nutné uložit. K tomuto účelu slouží proměnná 

zapnuto. Proměnná může nabývat pouze dvou stavů, a tak je datový typ bool plně 

dostačující. 

 

Pro vyhodnocení pohybu vozíku byla definována proměnná jede. 

 

Příchozí pulzy z Hallovy sondy je nutné sčítat a ukládat, k čemuž slouží proměnná 

pulzy. 

 

Proměnná s názvem prisel_pulz slouží pro definování příchodu pulzů.  

 

Informace o skutečné vzdálenosti bude ukládána do proměnné s názvem dráha. Její 

hodnota bude vypočítána na základě přepočtu z nasbíraných impulzů Hallovy sondy. 

 

Proměnná s názvem draha_old bude sloužit k uchování informace o předchozí ujeté 

vzdálenosti. 

 

Dále následuje definování počtu úloh, které mohou být také nazývány jakožto vlákna. 

Každé vlákno bude řešit specifický úkol, čímž se řešení problému rozdělí na dílčí části. 

 

5.1.2 Rutina externího přerušení 

Pro přesné měření dráhy je nutná detekce všech pulzů Hallovy sondy. Tohoto je možné 

dosáhnout dvěma způsoby. Buď přiřazením určitého jádra procesoru pouze pro danou 

operaci snímání, nebo použitím externího přerušení.  

Z důvodu efektivity bylo rozhodnuto použít externího přerušení pro snímání pulzů. 

Externí přerušení zaručí, že nebude žádný impulz ztracen i v případě, že dané jádro 

procesoru bude zrovna vykonávat jinou akci.  

Externí přerušení funguje na principu uložení aktuálně vykonávané operace do 

registru, následně se provede obslužná rutina přerušení a opět se nahrají data původně 

vykonávané operace, která se začne provádět jako by k přerušení nedošlo.  

V obslužné rutině dojde k inkrementaci proměnné s názvem pulzy. Dále dojde ke 

změně stavu proměnné prisel_pulz, která definuje informaci o změně hodnoty [48]. 

bool zapnuto = 0; 

bool jede = 0; 

uint32_t pulzy = 0; 

bool prisel_pulz = 0; 

float draha = 0; 

float draha_old = 0; 

TaskHandle_t Task1, Task2, Task3, Task4, 

Task5, Task6; 
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5.2 Setup funkce 

V této sekci kódu dochází k provedení definicí, funkcí a ostatních akcí pouze jednou při 

startu zařízení. 

5.2.1 Definice vstupů 

Dříve definované piny bylo nutné nastavit jako vstupní a dále u nich aktivovat pullup 

rezistor, který se stará o přivedení kladného napětí na daný vstupní pin. 

 

5.2.2 Nastavení vláken 

Jelikož procesor vývojové desky ESP32 obsahuje dvě jádra, je dobré z hlediska efektivity 

využívat obě. V případě nevyužití této možnosti je využitý potenciál procesoru snížen o 

50 %. Při defaultním nastavení je celý kód vykonáván pouze jádrem číslo 1. Pro správnou 

funkci vlákna je potřeba provést nastavení.  

Nastavení se provádí pomocí funkce xTaskCreatePinnedToCore, ve které je 

nutné specifikovat jednotlivé parametry. Prvním parametrem je Task1code neboli 

funkce, případně smyčka, která bude vykonávána. Za ní následuje jméno úlohy 

„Task1“, které by mělo specifikovat činnost daného vlákna. Po názvu následuje určení 

velikosti zásobníku. Tato velikost závisí na počtu proměnných v dané úloze. Defaultně je 

velikost nastavena na 10000 slov. Následující parametr nastavení souvisí s využívanými 

proměnnými. Jelikož může být ve vláknu obsažena funkce vyžadující vstupní parametry, 

tak je nutné tyto parametry definovat. V případně nevyužití žádného vstupního parametru 

je zde uvedeno NULL. Při běhu více úloh na jednom jádru, případně více úloh 

využívajících stejné prostředky, je nutné specifikovat prioritu. Priorita značí, jaká úloha 

bude zpracována dříve. U ESP32 je vyšší priorita značena vyšším pořadovým číslem. Za 

prioritou se nachází název, kterým bylo vlákno inicializováno. Tento název je vázán 

k názvu zadanému při úvodní definici vlákna. Posledním parametrem k nastavení úlohy 

je již zmíněné specifikování jádra procesoru, na kterém bude úloha vykonávána. U ESP32 

je možné volit mezi jádrem 0 a 1. [49] 

5.2.2.1 Jádro 1 

Nastavení vláken bylo zvoleno následovně. 

void IRAM_ATTR 

PULZ() { 

  pulzy += 1; 

  prisel_pulz = 1; 

} 

pinMode(DI1, INPUT_PULLUP); 

pinMode(DI3, INPUT_PULLUP); 
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První vlákno slouží pro sledování zapnutého stavu vozíku. Vlákno bude běžet na jádru 

1 s opakující se frekvencí 500 milisekund. Tato doba byla zvolena v původním kódu, a 

proto je zde volen stejný časový interval. V případě nepoužití zpoždění by se program 

zacyklil, což by aktivovalo WatchDog, který by následně restartoval zařízení. 

 

Následující vlákno slouží pro určení pohybu vozíku. Toto vlákno bude taktéž 

vykonáváno jádrem 1 se stejnou prioritou jako předchozí vlákno. 

 

Posledním přidaným vláknem vykonávaným na jádru 1 je vlákno starající se o měření 

ujeté vzdálenosti. Vlákno je nastaveno totožně jako předchozí dvě vlákna, čímž se docílí, 

že všechna vlákna budou postupně provedena bez přerušení.  

 

Jádro 1 také dále vykonává vlákno, které bylo v původním kódu 

Workmonitoru RKC2.0. Zmíněné vlákno slouží pro snímání a odesílání hodnot ze 

snímače BME280 viz diagram 5.2. 

5.2.2.2 Jádro 0 

Jádro 0 bylo vyhrazeno pro síťové služby. Z dokumentace modulu ESP32 bylo zjištěno, 

že se toto jádro zároveň stará o služby spojené se sítí, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, 

že jádro nebude tolik vytěžováno. 

Níže uvedené vlákno bude realizovat odesílání nasbíraných dat do místního serveru.  

xTaskCreatePinnedToCore(  

loop_ZAPNUTO, 

"VOZIK_ZAPNUT",  

10000,  

NULL,  

1 

&Task1,  

1);  

 delay(500); 

xTaskCreatePinnedToCore(  

    loop_JEDE,  

    "VOZIK_JEDE",  

    10000,  

    NULL,  

    1,  

    &Task2,  

    1);  

   delay(500);   

xTaskCreatePinnedToCore(  

    loop_VZDALENOST,  

    "VOZIK_VZDALENOST",  

    10000,  

    NULL,  

    1,  

    &Task3,  

    1);  

   delay(500); 
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Jádro 0 dále obsluhuje původně vytvořené vlákno sloužící pro změnu IP adresy 

ESP32. 

5.3 Loop smyčky 

Poslední částí kódu je vytvoření opakující se smyčky, případně více opakujících se 

smyček. Po definici vlastností vláken je nutné specifikovat kód, který se bude provádět 

v daném vláknu.  

Definice kódu bude vysvětlena na následujících příkladech.  

5.3.1 Vlákno zápisu do databáze 

Jelikož se jedná o funkci typu void, tak se předpokládá, že funkce nebude vracet žádné 

informace. Vstupním parametrem je pointer na parametr. Dále následuje nekonečný for 

cyklus, ve kterém se nachází samotný kód.  

V úvodu je vložena podmínka na kontrolu připojení k síti. Pokud je spojení navázané, 

tak se provede vytvoření klienta pro odesílání nasbíraných dat. Před odesláním dat je 

z paměti EEPROM načteno číslo vozíku, které je následně použito jako rozlišovací 

parametr při odeslání dat. Odesílání probíhá skrze URL adresu, kde id_op neboli 

identifikátor operace značí, že se jedná o data z vozíku. Identifikátor může nabývat tří 

hodnot viz tabulka 5.1. 

Tabulka 5.1 Typy indikátoru zařízení 

ID_op zařízení 

1 Takty (stroje) 

2 Senzor BME280 

3 Vozíky 

Za identifikátorem zařízení následuje identifikátor stroje, podle kterého lze rozlišit, 

z jakého vozíku jsou data odeslána. Stav zapnuto zobrazuje aktuální stav vozíku, stav jede 

popisuje stav před pěti sekundami. Následuje pak již jen dráha, která je uvedena v 

ujetých metrech.  

Po odeslání se čeká na odpověď ze serveru. Pokud byla data správně doručena, tak se 

provede zápis do sériového monitoru a nastaví se informační led diody, které budou 

signalizovat správnou funkci modulu. 

 

xTaskCreatePinnedToCore(  

    loop_ZAPIS,  

 "ZAPIS",  

  10000,  

  NULL,  

  1,   

  &Task5,  

  0);  

  delay(500); 
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V případně, že data nebyla správně doručena, dojde k zápisu chybové zprávy do 

sériového monitoru. 

Ať už byla data doručena správně či ne, je nutné jako poslední věc provést ukončení 

klienta a tím uvolnit komunikační port. 

5.3.2 Vlákno pro snímání aktivního stavu 

Definice nekonečné smyčky je ve všech vláknech stejná, nicméně její naplnění je jiné. 

V nekonečné smyčce pro snímání aktivního stavu je provedeno zjištění logické úrovně 

na vstupu DI1. Zapnutý stav je roven nízké úrovni daného digitálního vstupu DI1. 

 

void loop_ZAPIS( void * parameter ) 

{ 

  for (;;)  { 

      if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED))  { 

          HTTPClient http_vozik_data; 

          Serial.println(EEPROM.read(5)); 

http_vozik_data.begin("http://192.168.80.202/lisovna/ESP_savedata.asp

x?id_op=3&id_str=" +String(EEPROM.read(5))+ "&zapnuto="+ 

String(zapnuto)+ "&jede"+String(jede)+"&draha"+String(draha)); 

          int httpCode_vozik_data = http_vozik_data.GET();  

          if (httpCode_vozik_data > 0)  

            { 

    http_vozik_data.end(); 

              Serial.println("Proběhl zapis dat");  

              Serial.println("zapnuto"); Serial.println(zapnuto); 

              Serial.println("jede"); Serial.println(jede); 

              Serial.println("ujeta vzdalenost"); 

Serial.println(draha); 

              digitalWrite(LED_DATA, HIGH); delay(100); 

              digitalWrite(LED_DATA, LOW); delay(100); 

              digitalWrite(LED_DATA, HIGH); delay(100); 

              digitalWrite(LED_DATA, LOW);            

            } 

         else  

            { 

              Serial.println("Error on HTTP VOZIK DATA request");  

              Serial.println(httpCode_vozik_data); 

         ESP.restart(); 

            }  

      } 

   delay(3600000); } } 

void loop_ZAPNUTO( void * parameter 

) 

{ 

    for (;;)  

            { 

            zapnuto = 

!digitalRead(DI1); 

        } 

    delay(100); 

} 
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5.3.3 Vlákno pro vyhodnocení snímání pohybu  

Vyhodnocení spočívá v porovnání aktuální dráhy s dráhou získanou před pěti sekundami. 

Pokud došlo k jakékoliv změně dráhy, je výsledkem informace, že je vozík aktuálně 

v pohybu. V případě, že se obě hodnoty drah rovnají, tak je vyhodnoceno, že vozík stojí. 

 

5.3.4 Vlákno měření ujeté vzdálenosti 

Posledním nově vytvořeným vláknem je vlákno pro měření ujeté dráhy.  

V případě, že došlo k příjmu pulzu, je aktualizována hodnota dráhy. K dráze jsou 

připočteny nově načtené pulzy vynásobené přepočtovou konstantou. Hodnotu této 

konstanty je nutné zjistit po nainstalování snímače na vozík a provedením cvičného sběru 

dat. Vozíkem bude ujeta předem známá vzdálenost, během které budou zaznamenávány 

pulzy. Při známé hodnotě dráhy a získaném počtu pulzů je možné vypočítat zmíněnou 

přepočtovou konstantu. Tato konstanta pak definuje počet pulzů na jeden metr. Po 

aktualizaci dráhy dojde k nastavení informační proměnné na nízkou hodnotu. 

 

void loop_JEDE( void * parameter ) 

{ 

     for (;;)  

        { 

         if(draha_old!=draha) 

                { 

                jede = 1;  

                } 

         else 

                { 

                 jede = 0; 

                } 

            draha_old=draha; 

            delay(5000);      

        } 

} 

void loop_VZDALENOST( void * 

parameter ) 

{ 

     for (;;)  

        { 

            if(prisel_pulz==1) 

{ 

                draha=pulzy*1;        

                prisel_pulz=0; 

                } 

            delay(100); 

        } 

} 
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6. REALIZACE  

Ačkoliv byly splněny všechny požadavky pro přípravu k instalaci snímačů na vozík, tak 

při pokusu o jejich nasazení došlo k velikým změnám. Tyto změny byly způsobeny 

skutečným stavem vozíku. Instalace snímačů, a s ní spojené změny, popisuje právě tato 

kapitola. 

6.1 Napájení Workmonitoru RKC2.0 

Napájení kitu je provedeno pomocí vodičů připojených k přívodním kontaktům z baterie. 

Kladné napětí 24 V je přivedeno ze svorkovnice silových kontaktů relé. Záporné napětí 

je taktéž přivedeno ze silového vodiče řídicí jednotky označeného číslem 40. Montáž je 

možné vidět na obrázku 6.1.  

 

Obrázek 6.1: Přívod napájecího napětí 

Z důvodu větší bezpečnosti byl na plusový vodič nainstalován pojistkový modul 

s pojistkou o hodnotě 6,3A. Napájecí napětí je dodáváno po celou dobu, co je zapojena 

baterie vozíku. 

6.2 Umístění a hardwarové změny 

Při návrhu sběru informací bylo rozhodnuto, že bude probíhat snímání na dvou místech, 

a to na hřídeli motoru a tlačítku stop. Nicméně při pokusu o instalaci snímačů došlo ke 

změnám v obou zmíněných místech.  

6.2.1 Snímání otáček 

Při pokusu o rozdělání konstrukce nacházející se nad elektromagnetickou brzdou vozíku 
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byla zjištěna závada znemožňující instalaci snímače. Šroub uchycující konstrukci 

v odvrácené části motoru byl značně obroušen spolu s konstrukcí. Konstrukce byla 

zbroušena cca o 80 % její tloušťky a daná hlava šroubu se podobala spíše hlavě nýtu viz 

obrázek 6.2. Tato chyba byla nahlášena servisnímu technikovi, který při následné osobní 

konzultaci potvrdil, že se jedná o nestandartní stav, a je neprodleně nutné provést opravu, 

jelikož narušená konstrukce slouží k uchycení elektromagnetické brzdy. Nicméně ze slov 

servisního technika také vyplynulo, že oprava bude provedena až za několik měsíců 

z důvodu jeho velkého vytížení. To znamená, že snímač nebude možné v termínu 

dokončení diplomové práce vyzkoušet.   

 

Obrázek 6.2: Zbroušená konstrukce elektromagnetické brzdy a upevňující 

šroub 

6.2.2 Snímání aktivního stavu  

Jelikož měl být aktivní stav vyhodnocen z pulzů Hallovy sondy, kterou nebylo možné 

instalovat dle výše zmíněného důvodu v kapitole 6.2.1, tak bylo nutné nalézt jiný způsob 

získání této informace. Při přívodů napájení do Workmonitoru RKC2.0 bylo nalezeno 

vhodné místo, kde lze informaci o aktivním stavu získat. Snímání aktivního stavu je 

možné provádět přímo na cívce silového relé vozíku, jež je zobrazeno na obrázku 6.3.  

Relé je sepnuto v případě, že obsluha stojí na stupátku a ovládací páka vozíku je 

sklopena do ovládací polohy. Pokud s vozíkem není manipulováno po dobu 15 sekund, 

tak je silová část rozepnuta a vozík se nachází v bezpečném režimu.  

Na vstupu cívky silového relé se nachází duální konektor typu Faston, což značně 

ulehčilo práci spojenou s připojením k danému kontaktu. Snímání probíhá na vstupním 

kontaktu A2 silového relé. Na propojovací vodič byl z jedné strany nalisován konektor 

typu Faston krimpovacími kleštěmi a z druhé strany nalisována dutinka, která je připojena 

k napájecí cívce oddělovacího relé.  
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Oddělovací relé je typu Finder, které bylo již výše zmíněné v textu 4.1. Instalované 

relé je paralelně spínáno se silovým relé, a slouží pouze pro oddělení řídicí jednotky a 

Workmonitoru RKC2.0.  

 

 

Obrázek 6.3: Snímání aktivního stavu na silovém relé 

Pro připojení ke vstupnímu pinu DI1 Workmonitoru RKC2.0 byl použit spínací 

kontakt, který zaručí přivedení nízké úrovně napětí na daný vstupní pin.  

6.2.3 Sledování zapnutého stavu 

Zapnutý stav měl být sledován na tlačítku STOP. Při předchozí konzultaci s firemním 

servisním technikem bylo uvedeno, že je možné pro snímání zapnutého stavu použít 

tlačítko STOP. Nicméně při proměření kontaktů zmíněného tlačítka bylo zjištěno, že jak 

ve vypnutém stavu vozíku, tak i v zapnutém, se na jeho kontaktech nachází kladné napětí, 

jehož velikost se měnila pouze v rámci 2 V.  

Tato nově zjištěná skutečnost znemožnila použití již připraveného tranzistorového 

spínače zobrazeného na obrázku 4.5. Během konzultace s technikem ohledně zmíněné 

skutečnosti bylo rozhodnuto, že sledování zapnutého stavu nebude monitorováno. 

6.3 Fyzické umístění Workmonitoru RKC2.0 

Jelikož byl vývojový kit Workmonitor RKC2.0 již instalován do rozvaděčů jiných strojů 

nacházejících se ve firmě, tak byla na něj již navrhnuta ochranná krabička, viz obrázek 

6.4. Tento kryt se skládá ze dvou částí a je zhotoven z plechu, díky čemuž je kit 
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Workmonitor RKC2.0 dobře chráněn proti mechanickému poškození. Zároveň se v krytu 

nacházejí otvory, kterými je zaručeno chlazení vnitřních komponentů. 

 

Obrázek 6.4: Workmonitor RKC2.0 v ochranném krytu 

Na zadní straně krytu se nachází úchyt umožňující uchycení kitu na DIN lištu o 

rozměru 35 mm.  

Jelikož je ochranná krabička zhotovena z plechu, tak s sebou nese i nevýhodu. Tato 

nevýhoda se týká značného útlumu WiFi signálu. Modul ESP32 bohužel není vybavený 

vyměnitelnou WiFi anténou, ale obsahuje anténu přímo vyleptanou na desku zařízení.  

Pro vyřešení tohoto problému bylo nutné odstranit starou anténu a připojit konektor 

typu RP SMA. Odstranění staré antény bylo provedeno seškrábnutím cesty na tišteném 

spoji, a následně byl připájen zmíněný konektor, jež je možné vidět na obrázku 6.5. 

 

Obrázek 6.5: Instalovaný konektor RP SMA pro připojení WiFi antény 

Po této úpravě bylo již možné vyvést externí WiFi anténu zobrazenou na obrázku 6.6 

mimo kryt Workmonitoru RKC2.0.  
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Obrázek 6.6: Externí wifi anténa 

Pro uchycení kitu Workmonitoru RKC2.0 a oddělovacího relé byla použita DIN lišta, 

která byla ohnuta do tvaru L z důvodu využití stávajícího otvoru v konstrukci vozíku, 

zobrazeného na obrázku 6.1.  

 

Obrázek 6.7: Instalovaný kit Workmonitor RKC2.0  

Umístění Workmonitoru RKC2.0 bylo vybráno tak, aby se nemusela narušovat 

konstrukce vozíku případným vrtáním, a zároveň aby bylo toto místo lehce přístupné. 

Vybrané místo je zobrazeno na obrázku 6.7. Místo také splňuje požadavek na krátkou 

vzdálenost od napájení a měřicího místa.  

Vybrané místo se nachází pod plechovým krytem na pravé straně vozíku viz obrázek 

6.8. 
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Obrázek 6.8 Umístění Workmonitoru RKC2.0 na vozíku  

6.4 Softwarové změny 

Jelikož se upustilo od sledování určitých informací, a naopak vznikly jiné požadavky, tak 

bylo nutné software Workmonitoru RKC2.0 upravit. 
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6.4.1 Sběr informací 

Protože instalace snímače otáček motoru nebyla možná, tak bylo nutné dané vlákno pro 

měření vzdálenosti vymazat, aby zbytečně nezatěžovalo procesor, a nezdržovalo tak 

ostatní vlákna.  

Dalším vláknem, které bylo nutné odstranit, bylo sledování zapnutého stavu, které 

taktéž nebylo možné provádět dříve připraveným snímačem. 

Ve výsledku tak zůstaly čtyři vlákna z původních šesti, jež znázorňuje diagram na 

obrázku 6.9.  

 

Obrázek 6.9: Diagram konečného pracovního režimu Workmonitoru RKC2.0  

6.4.2 Časování a synchronizace 

Během koncových úprav vznikl požadavek na přesné odesílání dat. V předchozím řešení 

byl tento čas vytvářen zpožděním, ke kterému se však přičítal čas potřebný k vykonání 

daných operací ve smyčce. Data se nyní musejí poslat jednou za minutu včetně času 

vykonání instrukcí.  

Řešení toho požadavku bylo následovné. Na začátku smyčky je volána funkce 

micros, která vrací aktuální strojový čas v mikrosekundách. Tento čas je uložen do 

proměnné s názvem CasPredOdeslanim. Následuje kód obstarávající odeslání dat na 

server, který může být vykonáván pokaždé jiný časový úsek. Délka úseku je závislá na 

rychlosti odezvy serveru. [50] 

Po provedení všech instrukcí je opět volán příkaz s názvem micros, který vrátí 

aktuální čas. Hodnota je uložena do proměnné s názvem CasZaOdeslanim.  

Nyní při znalosti času před vykonáváním a po vykonání je možné určit přesný čas, 

jak dlouho odeslání na server trvalo. Jelikož má být vykonání smyčky prováděno přesně 
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jednou za minutu, tak je tento vypočtený čas odečten od definovaného zpoždění. Pro 

takovouto práci s jednotkami mikrosekund není příkaz delay dostatečný, a proto ho 

bylo nutné nahradit příkazem delayMicroseconds. [51] 

Takto modifikovaná smyčka byla vykonávána se zpožděním 2 µs, což je zřejmě doba, 

která byla způsobována koncovým výpočtem. Proto bylo nutné tuto dobu do výpočtu také 

zahrnout. 

Výše zmíněný princip byl nasazen i ve vláknu snímající aktuální stav vozíku. Smyčka 

je tak prováděna jednou za sekundu s rozdílem, že zde nebyla nutná 2 µs kompenzace. 

 

Výsledný software byl následně simulován pomocí sériového monitoru, kde byl čas 

snímání prováděn s přesností na 1 µs. Zaznamenané časy snímání aktivního času jsou 

uvedeny v tabulce 6.1. 

Tabulka 6.1 Kontrolní časy monitorování aktivního stavu 

Pořadí Čas odeslání [µs] 

1 2138353 

2 3138353 

3 4138352 

4 5138353 

5 6138352 

6 7138353 

 

Při aplikování přesného provádění snímání aktivního času bohužel vznikl časový 

problém ve smyčce odesílání. Data byla odesílána s náhodným zpožděním 0–2 

milisekundami. Toto zpoždění je zřejmě způsobováno přepínáním mezi vlákny.  

Z tohoto důvodu bylo vlákno odesílání nastaveno tak, aby bylo vykonáváno jádrem 

0. Při pokusu o simulaci však docházelo k samovolnému restartu ESP32. Restartování 

bylo zřejmě způsobováno nedostatečným časovým intervalem, jelikož jádro 0 obsluhuje 

i komunikaci skrze WiFi. Proto byla smyčka opět nastavena pro vykonávání jádrem 1.  

Aby bylo náhodné zpoždění nějak kompenzováno, tak je od definovaného zpoždění 

odečtena 1ms, což je prostřední hodnota z intervalu náhodného zpoždění.   

void loop_ZAPNUTO( void * parameter ) 

{ 

  for (;;)  

  { 

    CasPredZapnuto = micros(); 

    Serial.println("cas odeslani zapnuto"); 

    Serial.println(CasPredZapnuto);  

    if (digitalRead(DI1) == LOW){    

      zapnuto++; 

    } 

    CasZaZapnuto = micros(); 

    delayMicroseconds(1000000-(CasZaZapnuto-CasPredZapnuto)); 

  } 

} 
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Tabulka 6.2 Časy odesílání nasbíraných dat na server  

Pořadí Čas odeslání [µs] 

1 61626343 

2 121625341 

3 181626340 

4 241625340 

5 301624341 

6 361624335 

 

Jak se vidět z tabulky 6.2, tak se časy odesílání v rámci milisekund liší. Nicméně tyto 

rozdíly nejsou vždy stejné, a tudíž je není možné zcela kompenzovat. 

Po aplikování změn bylo provedeno celkové měření přímo na vozíku v rámci 24 

hodin.  

 

Obrázek 6.10 Nasbíraná data z vozíku za 24 hodin  

Z grafu na obrázku 6.10 lze určit, jak moc byl vozík používán během 24 hodin. Při 

analýze nasbíraných dat bylo zjištěno, že i když se vozík nacházel v aktivním stavu po 

celou dobu intervalu měření, která je 60 sekund, tak bylo vyhodnoceno, že byl aktivní 

pouze po dobu 58–59 sekund. Tato chyba byla způsobena nejspíše zpožděním vzniklým 

z důvodu komunikace.  

Proměnná s názvem zapnuto, do které je ukládána informace určující aktivní dobu, 

byla totiž mazána až po odpovědi ze serveru, což mohlo způsobit časovou prodlevu 

v rámci až několika sekund. Následující měřicí cyklus byl vždy zkrácen o časovou 

prodlevu odesílání předchozích dat.  

Aby byl tento problém odstraněn, bylo nutné definovat novou proměnnou. Tato 

proměnná s názvem pomZapnuto slouží k dočasnému uchování hodnoty. Do proměnné 

se uloží hodnota nacházející se v proměnné s názvem zapnuto, ještě před začátkem 

komunikace se serverem. V následujícím kroku se proměnná zapnuto vynuluje, čímž se 

započne nový minutový sběr dat.  
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Tím, že je původní informace uložena do pomocné proměnné, je zajištěno to, že i 

když bude odesílání trvat jakkoliv dlouho, tak se tím neovlivní délka následujícího 

snímaného cyklu.  

Po této úpravě byl software Workmonitoru RKC2.0 přehrán a byl proveden nový sběr 

dat, jež je prezentován na obrázku 6.11.  

 

Obrázek 6.11 Nově odeslaná data z vozíku na místní server  

Při zkoumání nově naměřených vzorků bylo objeveno, že opět došlo k chybnému 

měření. Vzorky 5 a 6 byly ovlivněny zastavením vozíku, tudíž se nejedná o chybná data. 

Chybné měření bylo zaznamenáno až při příchodu vzorku s indexem jedenáct, jak lze 

vidět na obrázku 6.11.  

Toto chybné měření bylo způsobeno nesynchronizací vlákna odesílání s vláknem 

snímání. Tyto dvě vlákna do této doby pracovali na sobě naprosto nezávisle. Jelikož ve 

vláknech dochází k náhodnému zpoždění v rámci milisekund, tak došlo k tomu, že vlákno 

snímání bylo vykonáno pouze 59x, během jednoho odeslání dat.  

Aby bylo možné problém odstranit, tak bylo nutné definovat novou proměnnou 

s názvem synchronizace, která je inkrementována při každé iteraci smyčky měření. Dále 

bylo nutné na začátku vlákna odesílání definovat while smyčku, která zpozdí odeslání dat 

do doby, než bude provedeno 60 vzorků. 

 

Následně byl opět proveden test, kde bylo možné za pomoci sériového monitoru 

sledovat, jak probíhá synchronizace vláken, což je zobrazeno na obrázku 6.12.  

while (synchronizace < 60) 

    {  

    if(synchronizace >= 60) 

        { 

        break; 

        }  

    Serial.println("zpozdeni o 250uS"); 

    delay(250); 

} 
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Obrázek 6.12 Sledování synchronizace vláken  

V okně sériového monitoru pak bylo možné sledovat, že k první korekci došlo po 429 

sekundách, což je v přepočtu přibližně 7 minut od spuštění Workmonitoru RKC2.0. 

Korekce byla vyřešena aplikováním zpoždění 250 µs na smyčku odeslání. Během této 

doby bylo provedeno 60. měření, čímž byla smyčka while zastavena a následně se 

uskutečnilo odeslání nasbíraných dat. 

Jelikož je časování ve smyčce odesílání řešeno i s ohledem na čas vykonávání 

instrukcí, tak je čas zpoždění vykompenzován.  

6.4.3 Stabilita připojení 

Jelikož je kit vybaven externí WiFi anténou, která je zobrazená na obrázku 6.6, tak bylo 

v rámci komunikace počítáno se stabilním připojením. Nicméně během testovacího 

období se podařilo vozík dostat mimo signál místní WiFi, což způsobilo odpojení 

Workmonitoru RKC2.0 od sítě.  

Kity, které byli instalovány dříve k vstřikovacím strojům, mají tento problém řešený 

následovně.  

V softwaru Workmonitoru RKC2.0 se ověřuje, zda je zařízení připojeno k síti, a 

zároveň se kontroluje odpověď ze serveru, čímž se zjistí, zda byla informace správně 

doručena. Pokud dojde k odpojení, software kitu to zaznamená a následně provede restart 

ESP32, což má za následek provedení prvotního nastavení obsahující i rutinu připojení 

k síti. 

V této práci je odpojení řešeno obdobně s tím rozdílem, že pokud dojde k odpojení, 

nebo nepřijde odpověď ze serveru, tak je proveden pokus o znovu připojení. K této akci 

byl použit následující příkaz. [52] 

 

Touto korekcí byl vyřešen problém se stabilitou připojení, a zároveň tím byl vyřešen 

poslední požadavek této práce. 

WiFi.reconnect(); 
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7. ZÁVĚR 

Diplomová práce popisuje průzkum trhu, při kterém byly určeny místa vozíku, které se 

běžně monitorují. Společně s vytypovanými místy byly definovány snímače od různých 

firem, kterými je možné dané snímání provést, díky čemuž se získal pohled na to, jak tuto 

problematiku řeší společnosti, které se snímáním přímo zabývají. 

V následující kapitole byly vybrány snímače, kterými se bude realizovat již daný sběr 

informací. Snímače jsou vybírány nejen od dříve zmíněných firem, ale jsou zařazeny i 

samotné elektronické součástky, případně jejich zapojení, kterým by bylo možné snímání 

také provádět. Snímače jsou mezi sebou porovnávány jak z hlediska jejich fyzikálního 

principu, tak také z hlediska jejich dostupnosti. Pro každou snímanou veličinu je následně 

vybrán nejlépe vyhovující snímač.  

Snímání aktivního stavu vozíku by bylo nejlépe prováděno unipolárním tranzistorem. 

Nicméně z důvodu již zhotoveného snímače s bipolárním tranzistorem měl být nasazen 

právě tento snímač. Bohužel při pokusu o nasazení vytvořeného snímače bylo zjištěno, 

že se na snímaném místě nachází jiná úroveň napětí, než byla původně tvrzena servisním 

technikem. V závislosti na této skutečnosti bylo při konzultaci s technikem rozhodnuto, 

že snímání aktivního stavu vozíku nebude prováděno. 

Pro měření ujeté vzdálenosti se nejlépe jevila inkrementační metoda realizována 

pomocí Hallovy sondy. Načež byl zhotoven snímač, který se měl umístit na motor. Při 

pokusu o aplikaci tohoto snímače byla zjištěna vážná závada v konstrukci brzdného 

systému vozíku, která znemožnila instalaci sondy. Bohužel byl pro instalaci snímače 

vyhrazen pouze jeden přesný vozík, jelikož ostatní vozíky byly naplno využívány. Při 

pokusu o instalaci snímače na jiný vozík by bylo způsobeno zpoždění výrobního cyklu 

firmy. Z tohoto důvodu nebylo možné snímač vyzkoušet na jiném vozíku, a tak se od 

snímání dráhy upustilo do doby, než bude proveden servis vozíku, nebo bude provedena 

firemní odstávka. 

Snímání pohybu vozíku mělo být původně vypočteno ze získávané dráhy. Jelikož ale 

nebyla instalace snímače možná, bylo nutné tuto informaci získat jinde. Proto byl 

proveden průzkum vozíku, přičemž bylo rozhodnuto, že je možné tuto informaci získat 

z kontaktů silového relé. Následně došlo k instalaci pomocného relé paralelně 

připojeného k napájecím kontaktům silového relé vozíku. Na kontaktech pomocného relé 

je již prováděno snímání požadované informace Workmonitorem RKC2.0. 

Při průzkumu trhu bylo zjištěno, že snímání nákladu bývá řešeno tlakovým senzorem. 

Z tohoto důvodu byly vyhledány snímače hydraulické soustavy. Jelikož je vozík vybaven 

dvěma hydraulicky ovládanými vidlemi, tak zde byly nalezeny také dva tlakové snímače. 

Následně bylo provedeno měření, při kterém se zjistilo, že se hydraulické soustavy 

navzájem ovlivňují. Z důvodu proměnlivého ovlivňování tlaku hydraulických soustav 

není možné určit hmotnost převáženého materiálu. V závislosti na tomto problému byla 
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opět provedena konzultace s technikem, při které se rozhodlo, že se nebude snímání váhy 

nákladu vozíku realizovat. 

Do poskytnutého kitu Workmonitoru RKC2.0 byl vytvořen kód, zajišťující získání 

informace ze snímače, zpracování a odeslání na místní server. Snímání je prováděno 

každou sekundu. Po nasbírání 60 vzorků se data odešlou přesně jednou za minutu. 

Zároveň se software stará o obnovení spojení se serverem v případě jeho ztráty. 

Data jsou následně ukládána do databáze a použita pro monitoring vozíku. Ze 

získaných dat 6.10 je již možné vidět vytížení vozíku, případně mohou data sloužit i jako 

kontrolní informace pro provedení servisu.  

Ačkoliv se z původně čtyřech zamýšlených parametrů získává pouze jedna 

informace, tak se vedení firmy rozhodlo pro aplikování zmíněného monitorování i na 

ostatní vozíky ve firmě. Získávaná informace je pro vedení firmy důležitá, jelikož úzce 

souvisí s produktivitou zaměstnanců. 

Možné zlepšení by mohlo spočívat v zařazení monitorování napájecího napětí vozíku. 

V závislosti na této informaci by mohla být určena kapacita baterie, a tudíž i dojezd 

vozíku. Následně by informace mohla být zobrazena na monitoru, díky kterému by 

zaměstnanec hned poznal, jaký vozík bude pro jeho práci ideální. 

I když jsou jednočipové mikroprocesory často považovány spíše za zařízení vhodná 

pouze pro méně náročné aplikace, tak právě tato práce dokazuje, že při jejich vhodném 

použití mohou sloužit k dané operaci stejně dobře jako drahá zařízení. 
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