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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zaoberá témou Internetu vecí a jej využitia v technickej diagnostike. 

V teoretickej časti sú opísané systémy a časti IoT, história vzniku IoT, komunikačné moduly 

a cloudové systémy. Druhá časť je zameraná na popis technickej diagnostike, diagnostického 

signálu, a bližší popis dvoch metód vhodných pre použitie do systémov IoT a to 

vibrodiagnostika a termodiagnostika. Praktická časť je zameraná na príklad využitia systému 

IoT v technickej diagnostike pomocou meranie vibrácii a teploty, na popis aplikácie 

v cloudovom systéme a analýzu výsledkov v cloudovom systéme. V závere práce sú ďalšie 

odporúčania pre prax v oblasti IoT systémov. 

ABSTRACT 

This master thesis deals with the topic of Internet of Things and its use in technical diagnostic. 

In theoretical part, there is a description of IoT systems and its parts, history of the IoT, 

communication modules and cloud systems. The second part of the thesis is focused on the 

description of technical diagnostic, diagnostic signal, and detailed description of two methods, 

most appropriate for use in IoT systems and that is vibrodiagnostic and thermodiagnostic.  The 

practical part is focused on the application of the IoT system in technical diagnostics, including 

the measurement of vibrations and temperature, on the description of application in cloud 

system and analysis of measured results in cloud system.  Prior to the end the more actions in 

this field of IoT systems has been recommended.  
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1 ÚVOD 

V dnešnej modernej dobe internetu a informačných technológii sú vyvíjané stále vyššie nároky 

na priemyselné riešenie v oblasti  obrábania, výroby a automatizácie. Firmy sa snažia stále 

efektívnejšie a dôkladnejšie plniť požiadavky ich zákazníkov, s ohľadom na optimalizáciu 

zdrojov časových, finančných ale aj ľudských. Do popredia sa vďaka Priemyslu 4.0 dostáva 

pripájanie objektov na internet, ich neustále monitorovanie a možnosť komunikácie medzi 

sebou. Toto prepojenie virtuálnych alebo fyzických objektov definuje Internet vecí. Vďaka 

tomu sú k dispozícii široké možnosti zdieľania informácii o stave objektov a ich okolitom 

prostredí  cez Internet. Je logické, že táto moderná technológia začína nachádzať svoje využitie 

aj v priemyselnej oblasti akou je údržba a technická diagnostika strojných zariadení.  

V mojej diplomovej práci som sa zamerala práve na využitie systémov Internetu vecí v oblasti 

technickej diagnostiky. Toto odvetvie je stále veľmi závislé na ľudskom faktore a to najmä pri 

rýchlosti reakcie na možnú poruchu na sledovanom objekte. Práve mnohé IoT systémy 

obsahujúce senzory a riadiace jednotky, dokážu navzájom medzi sebou zdieľať informácie, 

neustále monitorovať daný objekt  a tým zvyšovať bezpečnosť a redukovať poruchy vďaka 

rýchlejšej možnosti detekcie vád.   

V teoretickej časti je prvá kapitola venujúca sa opisu systémov Internetu vecí, komunikačných 

modulov a rešerš v oblasti cloudových platforiem. V druhej kapitole sa nachádza popis 

technickej diagnostiky a diagnostického signálu ako nosiča dôležitých informácii o technickom 

stave objektu. Potom bližšie popisujem dve metódy technickej diagnostiky, ktoré považujem 

za vhodné na použitie do systémov Internetu vecí a to vibrodiagnostika a termodiagnostika.  

Tieto teoretické poznatky využívam v praktickej časti, kde som vytvorila systém IoT 

použiteľný v oblasti technickej diagnostiky. Ďalej tu uvádzam popis jednotlivých komponentov 

použitých na meranie, postup merania, aplikáciu na strane používateľa a postup analýzy 

nameraných dát. Taktiež opisujem aplikáciu v cloudovej platforme, ktorá je súčasťou 

vytvoreného systému Internetu vecí.  Na záver práce uvádzam ďalšie možnosti a odporúčania 

pre prax. 
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2 INTERNET OF THINGS 

V tejto kapitole teoretickej časti sa venujem rešerši v oblasti Internetu vecí a jeho systémov. 

Ďalej popisujem jednotlivé komponenty, ktorými je možné vytvoriť systémy Internetu vecí a 

potom som opísala niektoré cloudové platformy, ktorých použitie je vhodné do týchto 

systémov.  

2.1 Priemysel 4.0 

V súčasnej dobe sa na trhu stále objavuje viac výrobkov, rastie ich zložitosť, skracuje sa ich 

životný cyklus a celkovo sú od spotrebiteľov vyvíjané vyššie nároky na užívateľsky prívetivejší 

svet. Odpoveďou na tieto nároky je priemysel 4.0 alebo tiež štvrtá priemyselná revolúcia, pojem 

ktorý v sebe zahŕňa transformáciu produktov a strojov do tzv. kyberneticko – fyzikálnych 

systémov (CPs)1 ako môžeme vidieť na obrázku číslo 1. Sú to zariadenia, ktoré dokážu digitálne 

zbierať dáta, spracovať ich a navzájom si ich posielať cez internet. CPs je základom pre Internet 

vecí a spolu s Internetom služieb sú to základné piliere štvrtej priemyselnej revolúcie. [1] 

Najznámejším príkladom pre CPs je moderný  dotykový telefón, alebo smartphone, ktorý 

pomocou vstavaného softwaru a mnohých aplikácii rozšíril možnosti používania na oveľa 

väčšie spektrum než je len telefonovanie a posielanie textových správ.   

3 základné poznatky o CPs sú: [1] 

1. Obsahujú v sebe identifikačnú technológiu, ktorou môžeme jednoznačne identifikovať 

zariadenie, napr. RFID2 senzory. 

2. Majú v sebe aj snímače alebo iné akčné členy s danými funkciami 

3. Môžu ukladať, analyzovať, spracovávať a posielať získané informácie od snímačov 

alebo iných akčných členov. 

 

Obr. 1) Základné zobrazenie kyberneticko-fyzikálnych systémov [1] 

 
1 CPs – z anglického cyber-physical systems 
2 RFID – z anglického Radio Frequency Identification 
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2.2 Úvod do IoT 

Ak by sme sa zamysleli nad tým, ako je možné, že si vieme synchronizovať svoje vlastné 

hodinky s mobilným telefónom alebo počítačom, či keď si do nového telefónu nahrávame 

obsah z nejakého úložiska (cloudu), odpoveď by sme mali hľadať v koncepte Internet of 

things3. Tento pojem pochádza z 21. storočia a má mnoho definícii. Najčastejšia je, že koncept 

Internet vecí zahŕňa zariadenia, ktoré komunikujú medzi sebou a s človekom cez internet. 

Môžeme povedať, že sú to zariadeniam ktoré k spoločnej komunikácii využívajú siete (napr. 

GSM) prostredníctvom modulov a získané dáta odosielajú do cloudov (úložísk), kde sú 

vyhodnocované. [5] 

Ako je zobrazené na obrázku č.2 na začiatku IoT systému sú senzory, ktoré snímajú 

informácie vďaka priamemu kontaktu s prostredím alebo sledovaným zariadením, prenášajú 

získané dáta ku serverom prevádzkovateľa siete pomocou rádiovej siete (LoRa, Sigfox, NB-

IoT) a odtiaľ putujú do IoT platformy. V nej sa tieto dáta spracovávajú a ku konečnému 

užívateľovi idú v podobe grafov, tabuliek alebo iného vyobrazenia. V platforme je tiež možné 

nastaviť rôzne alarmy v prípade, že sledovaná hodnota prekročí vopred stanovenú medzu alebo 

jeden zo senzorov nepracuje správne. [9] 

Keďže Internet vecí patrí do globálnej siete Internetu, pre adresovanie jednotlivých 

zariadení sa používa protokol IP. Novým štandardom je IPv64, avšak môže nastať problém ak 

niektoré z používaných zariadení v systéme IoT tento štandard nepodporujú. Ďalším rizikom je 

zabezpečenie týchto systémov. Každý užívateľ si musí byť istý bezpečnosťou používaného 

systému, aby nedošlo k úniku citlivých informácii alebo útoku hackerov a tým k vážnemu 

poškodeniu niektorého zo zariadenia a možnej finančnej strate. [11] 

 

Obr. 2) IoT systém [9]  

2.2.1 História 

Rozhodujúcim krokom pre IoT môže byť vznik RFID technológie. Základy RFID 

siahajú až do obdobia 2. svetovej vojny, kedy Japonské, Britské, Nemecké a Americké vojská 

začali používať radar na zistenie približujúceho sa nepriateľského lietadla, ktoré bolo stále dosť 

ďaleko. Problém však bol, že nebolo možné určiť, ktoré lietadlá patria nepriateľovi a ktoré sú 

domáci piloti vracajúci sa z misie. Nemci však zistili, že pri rolovaní lietadiel, ktoré sa vrátili 

z boja sa zmení rádiový signál a to sa odrazí späť v radarových systémoch. Takto sa vlastne 

 
3 IoT z angl.  internet vecí 
4 Typ internetového protokolu podporujúci 2128 adries 
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používala prvá pasívna RFID technológia. Posuny v radarovej a rádio-frekvenčnej komunikácii 

pokračovali počas rokov 1950 a 1960. Vedci z Japonska, Európy a Ameriky objavili ako môže 

byť rádio-frekvenčná energia použitá na identifikáciu vecí na diaľku. Firmy začali používať 

systém proti krádeži, aby overili či bolo za daná vec zaplatené alebo nie. Na objekte je 1-bitová 

bezpečnostná etiketa, ktorá je buď zapnutá alebo vypnutá. Keď osoba zaplatí za objekt, etiketa 

sa vypne, ale ak sa za objekt nezaplatí, etiketa je stále zapnutá a pri odchode z obchodu sa spustí 

alarm. Postupom času firmy skomercionalizovali 125 kHz systémy a posunuli sa k spektru 

s vyššou frekvenciou (13,56 MHz). Vyššie frekvencie poskytli používateľom väčší rozsah 

a rýchlejší prenos dát. V súčasnej dobe 13,56 MHz RFID systémy sú napr. používané pri 

platobných systémoch (platenie mobilom), bezkontaktnom platení, alebo v systéme proti 

krádeži v automobiloch. Jeden z najväčších posunov nastal v roku 1999 keď UCC5, EAN 

International a spoločnosť Procter &Gamble poskytli financovanie na vybudovanie 

špecializovaného centra Auto – ID laboratória v MIT6. Tu dvaja profesori, David Brock 

a Sanjay Sarma, skúmali použitie lacnej RFID etikety na všetky produkty, aby ich bolo možne 

sledovať cez celý dodávateľský reťazec. Ich nápad spočíval vo vložení sériového čísla na 

etiketu, kvôli nízkej cene. Informácie spojené s daným sériovým číslom by boli uložené 

v databáze, ktorá by bola sprístupnená cez internet. Vďaka tomuto nápadu sa podstatne zmenilo 

chápanie významu RFID v dodávateľskom reťazci. Ich počin zmenil RFID na sieťovú 

technológiu prepojením objektov na internet cez etiketu.  Výrobca mohol oboznámiť svojho 

zákazníka, kedy mu poslal daný tovar a zákazník ho mohol informovať o prijatí tohto tovaru. 

Auto-ID centrum použilo pojem Internet of Things v roku 2000 a tým výrazne propagoval ideu 

sveta spojeného s EPC7 systémom ako základ spojenia objektov s internetom. Hoci výkonný 

riaditeľ Auto-ID centra tvrdí, že on vymyslel pojem Internet of Things, podľa profesora Daniela 

Engelsa bol tento termín použitý v roku 1997 v publikácii od Medzinárodnej telekomunikačnej 

únie ITU. [10] 

Na obrázku č.3 môžeme pozorovať vývoj vyhľadávania termínu IoT na webovej stránke 

www.google.com. Graf nám ukazuje vývoj trendu vo vyhľadávaní v dátume od roku 2004 po 

rok 2018. Horizontálna os predstavuje záujem o tento pojem, číslo 100 znamená najvyššiu 

popularitu tohto výrazu, číslo 0 predstavuje najnižšiu popularitu. , resp. takmer žiaden záujem 

o tento pojem.  

 

 

Obr. 3) Vývoj vyhľadávania pojmu IoT v internetovom vyhľadávači Google [25] 

 
5 UCC Uniform Code Council – organizácia v USA, ktorá spravuje EAN systém 
6 MIT Massachusetts Institute of Technology – technologická výskumná univerzita 
7 EPC electronic product code – elektronický kód produktu 
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2.2.2 Jednotka IoT 

Na obrázku č.4 môžeme vidieť základnú schému jednotky pre IoT, skladá sa snímača 

a akčného člena, riadiacej jednotky, komunikačného modulu a celý tento systém je 

podporovaný daným napájaním. V ďalších podkapitolách mojej práce postupne opisujem tieto 

časti jednotky IoT. 

 

Obr. 4) Základná schéma jednotky IoT [8] 

2.3 Senzory používané v systémoch IoT 

Všetky zariadenia využívajúce technológiu IoT majú v sebe jeden alebo viac senzorov, 

ktoré merajú a zhromažďujú informácie z prostredia. Je to veľmi dôležitá časť systému IoT, 

takže najčastejšie používané senzory sú malé súčiastky, lacné a energetický nenáročné. 

Príkladom môžu byť MEMS8 senzory. Tieto senzory predstavujú spojenie mikromechanických 

a mikroelektronických prvkov na jednom čipe. V prípade senzorov mechanická časť robí 

transformáciu meranej veličiny na veličinu elektrickú. Tento nameraný signál je veľmi slabý 

a preto elektronická časť ho zosilnie, spracuje a poprípade pretransformuje na signál digitálny, 

ktorý dostaneme na výstupe. Existujú senzory rôznych veličín, napr. teploty, pohybu, 

zrýchlenia, svetla, atď. [12] 

MEMS senzory sú lacné, vyznačujú sa nižšou spotrebou energie a vďaka svojím 

rozmerom umožňujú minimalizáciu zariadení. Kvôli svojej hmotnosti, objeme a  odolnosti voči 

vibráciám a nárazom sa dajú využiť v širokom spektre priemyselných odvetví. Ako príklad 

uvádzam kapacitný akcelerometer, ktorý je vďaka svojej jednoduchej konštrukcii veľmi často 

používaný. Princípom fungovania kapacitného snímania je zmena kapacity diferenciálneho 

doskového kondenzátora (kondenzátor s premennou kapacitou). Sú tu tri elektródy, pričom 

prostredná je pohyblivá a vychyľovaná v závislosti na veľkosti pôsobiaceho zrýchlenia, teda 

mení výslednú kapacitu kondenzátora. Dôležité je zaistiť dostatočnú citlivosť a lineárnosť  

prevodu zrýchlenia na mechanický posuvný pohyb. Tu sa za základ berie druhý pohybový 

zákon, pôsobenie sily pri zrýchlení, pričom sila vyvolaná zrýchlením spôsobí posuv nosníku 

zaveseného na pružinkách, ku ktorým sú pripevnené elektródy, ktorých zmenu kapacity 

meriame. Tento typ usporiadania sa nazýva hrebeňový a jeho schéma je na obrázku č. 5. 

V MEMS akcelerometroch spájame do hrebeňových štruktúr rádovo desiatky až stovky 

diferenciálnych kondenzátorov. [15] [41] 

Nosníková štruktúra je vyrábaná leptaním monokryštalického kremíka. Ten vykazuje 

v týchto aplikáciách vlastnosti bežných materiálov; napr. kremík má vlastnosti ocele 

v mikroštruktúrach ako je pružnosť, pevnosť, tepelná rozťažnosť, tepelná vodivosť.  [15]  

 
8 MEMS – skratka z angl. Micro-Electro-Mechanical-Systems 
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Aj v tejto oblasti dochádza k neustálemu pokroku a vývoju. Vyššie popísaná štruktúra 

je umožňuje meranie zrýchlenia len v smere kolmom na elektródy. Pre vytvorenie 2D 

akcelerometra sa pridá ďalšia štruktúra pootočená a 90°, voči prvej štruktúre. Trojosí 

akcelerometer je najmodernejší a na výrobu najkomplikovanejší. Musíme pridať jedno 

hrebeňové usporiadanie, kolmé na dve štruktúry a tým vznikne štruktúra priestorová. [41] 

 

Obr. 5) Jednoosí akcelerometer s hrebeňovým usporiadaním [15] 

2.4 IoT komunikácia 

V tejto podkapitole budem popisovať spôsoby prenosu dát v oblasti IoT. Hlavné 

aspekty, ktoré ovplyvňujú výber vhodnej technológie prenosu dát sú dosah, bezpečnosť, 

rýchlosť prenosu, energetická náročnosť, finančná náročnosť a spôsob spracovania informácii. 

Využívajú sa bežne používané technológie ako sú napríklad WiFi, GSM alebo Bluetooth. 

Avšak kvôli špeciálnym požiadavkám na prenos dát v oblasti IoT vznikajú nové typy 

technológii, špecifické pre komunikáciu v systémoch IoT (SigFox, NB-IoT, LoRa).  

2.4.1 Wi-Fi 

Wireless Fidelity, teda Wi-Fi je spôsob komunikácie medzi zariadeniami. V súčasnosti 

je to najrozšírenejšia technológia pre bezdrôtové siete schopná prenášať veľké objemy dát. 

Definované štandardy pre zariadenia Wi-Fi sú podľa IEEE9 802.11x, pričom x vyjadruje 

aktuálnu verziu štandardu (najnovšia verzia je Wi-Fi 6, ktorá označuje zariadenia podporujúce 

802.11ax technológiu). Každý štandard je definovaný maximálnou prenosovou rýchlosťou 

a pracovnou frekvenciou, ich prehľad je zobrazený v tabuľke 1. [11] [16] 

Pripojenie Wi-Fi najčastejšie slúži k bezdrôtovému pripojeniu ľudí na internet po celom 

svete. Táto technológia zaručuje vzájomnú kompatibilitu zariadení 802.11, teda každé 

zariadenie Wi-Fi dokáže „spolupracovať“ s iným zariadením Wi-Fi, ktorých známe logo 

môžete vidieť na obrázku č.6. Pre pripojenie do siete musí byť každé zariadenie vybavené 

sieťovým adaptérom, pri bežnom používaní v domácnostiach sa najčastejšie vyskytujú routery 

s Wi-Fi anténou, ktoré sú do hlavnej siete pripojené káblom a po domácnosti šíria signál 

bezdrôtovo. [11] [16] 

 
9 IEEE skratka pre Inštitút Elektrických a Elektronických Inžinierov 
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Typ štandardu Rok vzniku Max. rýchlosť prenosu dát Frekvencia 

802.11 a 1999 54 Mb/s 5 GHz 

802.11 b 1999 11 Mb/s 2,4 GHz 

802.11 g 2003 54 Mb/s 2,4 GHz 

802.11 n 2009 600 Mb/s 2,4 alebo 5 GHz 

802.11 ac 2012 3,2 Gb/s 2,4 alebo 5 GHz 

802.11 ax 2019 11 Gb/s * 2,4 alebo 5 alebo 6 GHz 

*podľa vývojárov ako teoretické hodnoty 

Tab 1)  Porovnanie typov štandardu 802.11 [19] 

 

 

 

Obr. 6) Logo Wi-Fi [19] 

Vývoj v technológii WiFi bol predstavený inžinierskou skupinou z univerzity vo 

Washingtone, ktorú nazvali Po Wi-Fi, teda The Power Over Wi-Fi. Išlo o prenášanie nielen dát 

ale aj energie potrebnej k napájaniu nízkoenergetických zariadení pomocou Wi-Fi signálu. Pri 

testovaní sa zistilo, že pri prenose energie nedochádza k zníženiu prenosovej rýchlosti dát. Táto 

technológia je stále vo vývoji, avšak pri úspešnom dokončení a uvedení na trh by to znamenalo 

ďalšie možnosti pri napájaní jednoduchých senzorov do systému IoT. [18] 

 

2.4.2 GSM 

GSM je skratka pre Globálny systém pre Mobilné komunikácie, pôvodne vznikol ako 

európsky štandard pre medzinárodnú komunikáciu, teda pre podporu medzinárodného 

roamingu. Mal celulárny základ v kmitočtovom pásme 900 MHz, teda označenie GSM 900. 

Postupne vznikli ďalšie dva štandardy GSM 1800 a GSM 1900 pracujúce v pásmach 1800 MHz 

a 1900 MHz ako rozšírenie pre získanie viac používateľov. Základné služby poskytované 

sieťou GSM sú telefónne hovory, núdzové hovory, krátke SMS správy, fax, asynchrónny 

a synchrónny prenos dát. Architektúra GSM sa skladá z operačného systému OSS, sieťového 

spojovacieho subsystému NSS, subsystému bazálnych staníc BSS a mobilnej stanice MS. 

Mobilná stanica sa ďalej delí na mobilné zariadenie a SIM kartu. Pri vložení SIM karty do 

mobilného zariadenia dôjde k identifikácii a registrácii účastníka do siete GSM. Tento 

medzinárodný identifikátor na SIM karte slúži aj k lokalizácii účastníka, zahájenie hovoru 

medzi účastníkmi alebo k vyúčtovaniu za použité služby. Komunikácia medzi základnou 

vysielacou stanicou a mobilnými stanicami prebieha za pomoci rádiových vĺn. Architektúru 

systému GSM je zobrazená na obrázku č. 7.   [20] 
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Obr. 7) Architektúra GSM systému [20] 

2.4.3 Bluetooth 

Technológia Bluetooth slúži pre bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi 

elektronickými zariadeniami. História tejto technológie siaha do roku 1989 vo firme Ericsson 

Mobile, kde sa pokúšali o vývoj bezdrôtového headsetu. Finálna verzia bola uvedená na trh 

touto firmou v roku 1994, nahradila dovtedy používané sériové rozhranie RS-232. 

Zaujímavosťou je vznik názvu, ten siaha do dávnej škandinávskej histórie. Pomenovanie 

Bluetooth dostala technológia po dánskom kráľovi, ktorý bol dôležitý zjednotiteľ kmeňov.  

Bluetooth je definovaná štandardom IEEE 802.15.1. Bluetooth používa na prenos rádiové vlny 

v pásme 2,402 GHz – 2,480 GHz, rozdelené s odstupom 1 MHz do 79 kanálov. Výhodou je 

nízky vysielací výkon. Komunikácia prebieha podľa typu prenosu master-slave. Teda „master“ 

zariadenie dokáže byť spojené so 7 zariadeniami typu „slave“. Napríklad keď pripájame 

mobilný telefón na hudobný reproduktor, telefón automaticky vystupuje ako master. [21] 

Bluetooth technológia je rozdelená na 3 triedy, čím nižšie číslo triedy, tým väčší dosah 

ale aj vyššia energetická náročnosť. Rozoznávame však aj verzie Bluetooth, najviac využívaná 

je verzia 4.0, je špecifická nižšou energetickou náročnosťou pri dostatočnej prenosovej 

rýchlosti. Na obrázku č.8 je zobrazené logo technológie.  

 

Obr. 8) Logo Bluetooth  [21] 
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Zaujímavou novou technológiou pri použití v systémoch IoT je Bluetooth LE, teda Low 

Energy. Je vyvíjaná spoločnosťou Bluetooth Special Interest Group. Pracuje v šírke pásma 2 

MHz, a má veľmi nízku energetickú náročnosť vďaka extrémne rýchlemu pripájaniu zariadení. 

Je vhodná pre zariadenia, ktoré spolu komunikujú ojedinele, alebo v krátkych sekvenciách. [26] 

2.4.4 Zigbee 

Technológia Zigbee pracuje na podobnom princípe ako Bluetooth, je definovaná 

štandardom 802.15.4. Je špecifická pre nízkoenergetické zariadenia (zdravotná starostlivosť, 

domácnosť, Internet vecí). Všeobecne pracuje v pásme 2,4 GHz ale v Európe aj 868 MHz, 

v USA je to 915 MHz. Vzdialenosť prenosu dosahuje až 100 m, avšak jej prenosová rýchlosť 

je dosť nízka, dosahuje hodnôt do 250 kb/s a  preto nie je vhodná na prenos väčšieho objemu 

dát. Pre spracovanie prenosu dát pomocou siete Zigbee postačuje jednoduchý 8-bitový čip 

s malou 30kB pamäťou. Technológia komunikácie je rozdelená do 3 vrstiev, fyzickej, sieťovej 

a aplikačnej. Fyzická vrstva definuje spôsob užívania frekvenčného pásma, vysielania 

a komunikačný protokol. Sieťová vrstva definuje zabezpečenie a topológiu siete (viď. obrázok 

č.9). Aplikačnou vrstvou sa popisuje proces párovania zariadení, ďalej Zigbee objekty a ich 

úlohy v sieti. Podľa topológie na obrázku č.9 existujú tri rôzne. Prvý typ hviezda (star) obsahuje 

jedno zariadenie slúžiace ako router a ostatné zariadenia komunikujú len s daným routerom. 

Ďalší typ topológie je zmiešaný (mesh), kde môže každé zariadenie komunikovať s každým. 

Vďaka tomu môže existovať aj tretí typ strom (tree), kde riadiaci router komunikuje s ďalšími 

zariadeniami a tie potom komunikujú s koncovými členmi. [27] 

 

Obr. 9) Topológia Zigbee [28] 

2.4.5 NB-IoT 

Úzkopásmová celulárna bezdrôtová technológia LPWA (low power wide area). 

Umožňuje pripojenie veľkého počtu zariadení cez už existujúce frekvencie a obojsmernú 

komunikáciu medzi pripojenými zariadeniami. . Veľkou výhodou je dosah signálu aj na ťažko 

prístupné miesta ako napríklad pod vodu alebo do podzemia. Bola špeciálne vyvinutá pre 

prenos dát v systémoch IoT. Je vhodná na prenášanie menších objemov dát pri nižších 

rýchlostiach, čo je potrebné pre rôzne senzory, ovládanie a monitoring strojných zariadení. Na 

rozdiel od iných sietí pracuje v licencovanom frekvenčnom pásme, čiže môže byť nasadená do 

pásiem GSM a LTE10. Vďaka licencované pásmu je zaistená miera bezpečnosti a stability 

prenosu dát. Technológia prenosu NB-IoT je založená na systéme LTE, teda podporuje väčšinu 

jeho funkcii, pričom bola zásadne zoptimalizovaná aby boli jednotlivé zariadenia, čo najviac 

 
10 Technológia 4G určená pre mobilné siete 
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zjednodušené. Výsledkom optimalizácie sú zariadenia s veľmi nízkou spotrebou energie 

a veľkou výdržou batérie, Mnohé telekomunikačné siete ponúkajú pokrytie touto sieťou až do 

15 km, možnosť pripojenia až 50 tisíc zariadení k jednej celulárnej bunke a prenosovú rýchlosť 

okolo 100kb/s, niekedy až do 250kb/s.  [8] [29] 

2.4.6 LoRa Technology 

Tento názov pod sebou zahŕňa dve technológie, ktoré vyvinula spoločnosť LoRa 

Alliance. Prvá z nich je LoRa (long range) technológia, patentovaná firmou Semtech. Je to 

spoľahlivá bezdrôtová technológia, vhodná na prenos menšieho množstva dát na veľkú 

vzdialenosť, umožňujúca obojsmernú komunikáciu a má nízku spotrebu energie, ale aj nízku 

prenosovú rýchlosť. Veľkou výhodou tejto technológie je modulácia rozprestierania spektra, 

teda lineárna zmena kmitočtu namiesto skokovej. Vďaka tomu je odolná voči okolitému rušeniu 

a znižuje nároky na vysielač. LoRa modulácia umožňuje využitie automatického nastavenia 

prenosovej rýchlosti, takže je vhodná najmä pre stacionárne zariadenia. Pre prenos v Európe sa 

používa frekvencia 868 MHz. [8] [30] 

Druhou technológiou spoločnosti LoRa Alliance je LoRaWAN (Long Range Wide 

Area), ktorá definuje komunikačný protokol a systémovú architektúru siete. Umožňuje 

obojsmernú komunikáciu a je navrhnutá najmä do systémov IoT, pre senzorické siete, kde je 

výmena dát medzi serverom a senzormi minimálna a vo veľkých časových intervaloch. 

Komunikácia medzi koncovými prvkami a bránami je rozložená na rôzne frekvenčné pásma 

a prenosové rýchlosti. Prenosová rýchlosť je volené ako kompromis medzi veľkosťou správy 

a komunikačným rozsahom. Brána komunikuje so serverom prostredníctvom štandardného IP 

pripojenia. V Európe sa používa frekvencia 868 MHz a typicky 8 prenosových kanálov, zatiaľ 

čo v USA sa ich používa až 72. [8] [30] 

 Najčastejšie využívaná topológia je hviezda a skladá sa z troch častí: [30] 

• Koncové zariadenie – senzory s nízkou spotrebou komunikácie pomocou 

technológie LoRa 

• Brána – zariadene, prenášajúce pakety z koncových zariadení na server, viacero 

brán môže prijímať a ďalej odosielať pakety z rovnakého koncového zariadenia 

• Sieťový server – stará sa o spracovanie a dekódovanie paketov z koncových 

zariadení, generuje a posiela späť odpoveď 

 

LoRa rozlišuje 3 triedy zariadení. Trieda A je pre zariadenia napájané pomocou batérie, 

teda nutnosť klásť dôraz na šetrenie energie, z tohto dôvodu nemôže server iniciovať prenos 

dát do alebo z koncového zariadenia, to vždy iniciuje len koncové zariadenie. Správy sú 

odosielané len raz a v dlhých časových intervaloch . Príjem správy do koncového zariadenia je 

možný len v intervaloch, ktoré sú vopred stanovené. Trieda B je pre zariadenie, ktoré sa 

podobne snažia o úsporu energie, ale kvôli vyššej spoľahlivosti prenosu je možné odoslať 

správu viac krát. Pri zariadeniach typu C je potrebné trvalé napájanie, pretože sú neustále 

pripojené do siete. U nich je možné kedykoľvek iniciovať prenos pokynom zo serveru. [31] 
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2.4.7 Sigfox 

Sigfox je bezdrôtová komunikačná technológia využívaná najmä v systémoch IoT. Je 

vhodná na prenos menšieho množstva dát v dlhých alebo nepravidelných intervaloch na dlhé 

vzdialenosti. Jej dosah vo voľnom priestore môže byť až 50 km, v zastavanej oblasti to je 10 

km. Zariadenia využívajúce túto technológiu sa často vyznačujú nízkou spotrebou energie, 

takže ich batéria dlho vydrží. Technológia využíva na svoju činnosť UNB (ultra narrow band), 

teda veľmi úzke frekvenčné pásmo. V Európe je to bezlicenčné pásmo 868 MHz a v USA je to 

915 MHz. Na začiatku bola sieť vyvinutá z ohľadom na nízku spotrebu energie len ako 

jednosmerná, postupom sa to zmenilo funguje obojsmerne. Typickými oblasťami použitia 

technológie Sigfox v Európe sú napríklad odpočty spotreby vody, elektriny, plynu, parkovacie 

senzory, časté použitie je aj v Industry 4.0. Jej logo je zobrazené na obrázku č.10. [8] [33] 

Využívaním UNB pre prenos dát dochádza k efektívnemu využitiu prenosového pásma, 

minimálnemu rušeniu a stratám. Taktiež táto technológia poskytuje vyššiu citlivosť pri príjme 

dát, takže náklady na výrobu používanie dostatočne výkonnej anténu môžu byť nižšie. Podobne 

ako pri NB-IoT má nosná vlna rozmer 200kHz, ale vo verejnom pásme ide o frekvenciu 

868MHz. Pre kontrolu spotreby je použitý pri sigfox obdobný postup ako pri LoRa. 

Technológia si sama vyberá kedy bude prijímať správy. To je najčastejšie krátko po odoslaní 

správy, alebo po vykonaní určitej reakcie. Sigfox môže denne poslať maximálne 140 správ 

o veľkosti 12 bajtov a 4 spätne potvrdzovacie správy o veľkosti 8 bajtov. Prenosová rýchlosť 

je do 100 b/s. [33] 

 

Obr. 10) Technológia sigfox [34] 

Identifikácia zariadení v sieti sigfox neprebieha klasicky pomocou SIM karty alebo IP 

adries, ale každé zariadenie alebo jeho sieťový modul má pridelený jedinečný identifikátor, 

pomocou ktorého je adresovateľný v sieti. Signál je vyslaný zariadením, všetky základne 

v okolitom dosahu príjmu ho dekódujú a následne odošlú späť na server. Odtiaľ sú odoslané do 

aplikácie, na ďalšie spracovanie. Samotná komunikácia je vykonávaná pomocou aplikácie od 

výrobcu, ktorá sa k zariadeniam pripája pomocou rozhrania sigfox (API – rozhranie pre 

programovanie aplikácii). Pokrytie touto sieťou je už v polovici Európy, v Austrálii, 

v Japonsku, v Latinskej Amerike a buduje sa v USA. Medzi známych výrobcov modemov 

podporujúcich technológiu sigfox patrí Texas Instruments, Silicon Labs, ON Semicondustor, 

Atmel, atď. Cena jedného modemu vychádza okolo 1-2 eur. [8] [34] 

 

2.4.8 EnOcean 

Zaujímavou alternatívou v dnešnej dobe, kedy sa čoraz väčší dôraz kladie na ekologickú 

stránku veci je technológia EnOcean. Jedná sa o nízkoenergetickú technológiu, využívajúcu 

prírodné zdroje, resp. energiu generovanú okolitých prostredím a vzduchom (vibrácie, teplo 

a svetlo). Jej spoľahlivosť je však veľmi nízka v porovnaní s inými technológiami (Sigfox alebo 

LoRa). Dosahuje len na krátke vzdialenosti a jej použitie je vhodné v prípade, keď nezáleží na 

zabezpečení a rozsahu prenosu dát. [32] 
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2.4.9 Porovnanie sieťových technológii  

V nasledujúcej tabuľke uvádzam porovnanie dôležitých parametrov opisovaných 

komunikačných technológii v mojej diplomovej práci. Z porovnania parametrov jednotlivých 

technológii v tabuľke môžeme vidieť, že pre použitie do systémov IoT s ohľadom na dosah 

a spotrebu energie sú výhodné siete sigfox a LoRa, avšak pri oboch je nutné počítať s vyššími 

počiatočnými nákladmi. Vyššiu prenosovú rýchlosť dosahuje technológia NB-IoT, avšak patrí 

k tým drahším typom a má vyššiu spotrebu energie.  

 

Technológia Frekvencia Prenosová 

rýchlosť 

Dosah Spotreba 

energie 

Náklady 

WiFi 5 GHz 3,2 Mb/s niekoľko km stredná nízke 

GSM celulárny typ 10 Mb/s niekoľko km vysoká vysoké 

Bluetooth 2,4 GHz 2-3 Mb/s 100 m nízka nízke 

Zigbee 2,4 GHz 250 kb/s 100 m nízka stredné 

LoRa <1 GHz 50 kb/s 2-5 km nízka stredné 

NB-IoT celulárny typ 100 -250 kb/s niekoľko km stredná vysoké 

sigfox <1 GHz 100 kb/s 10-50 km nízka stredné 

Tab 2)  Porovnanie parametrov vybraných technológii [8] 

2.5 Riadiaci člen 

Riadiaci člen IoT systému, je časť, ktorá prijíma namerané dáta zo senzorov alebo iných 

meracích akčných členov a odosiela ich do počítača, na ďalšiu analýzu a spracovanie. Tento 

prenos môže byť pomocou komunikačného modulu integrovaného do riadiaceho člena (Wi-Fi, 

Bluetooth) alebo pomocou USB pripojenia priamo do počítača.  

2.5.1 DAQ zariadenie 

Ako riadiacu jednotku v systémoch IoT môžeme používať zariadenia DAQ (data 

acquisition – získavanie údajov). Získavanie údajov je proces merania elektrického alebo 

fyzikálneho javu, ako je napätie, prúd, teplota, tlak alebo zvuk pomocou počítača. V praxi sa 

využíva DAQ systém na meranie, ktorý pozostáva zo senzoru, DAQ meracieho zariadenia 

a počítača so softwarom. Tento systém je na obrázku č.11. V porovnaní s klasickými meracími 

systémami DAQ systémy dosahujú vyššej produktivity a možnosť pripojenia výkonnejšieho 

počítača, ktorý poskytuje efektívnejšie riešenia spracovania dát. [37] 

 

Obr. 11) DAQ merací systém [37] 
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2.5.2 Vývojové dosky 

Ako riadiaci člen sa využíva tiež mikrokontrolérové vývojové dosky. Mikrokontrolér je 

integrovaný obvod typu VLSI11.  Obsahuje pamäť pre program, pamäť pre dáta, CPU12, vstupné 

a výstupné porty, časovač, AD a DA prevodník a prípadne ďalšie komponenty. Obsahuje 

všetky dôležité časti počítača, takže sa niekedy nazýva aj jednočipový alebo jednoúčelový 

počítač (nie je schopný multitaskingu). Mikrokontroléry sú súčasťou takmer všetkých 

prístrojov, kde sa niečo ukladá, meria, zobrazuje, ovláda alebo počíta. Ich základnými 

vlastnosťami sú malé rozmery, nízka energetická náročnosť a nízka cena. [43] 

Dôležitou vlastnosťou mikrokontroléra je aj typ architektúry. RISC je skratkou 

z anglického Reduced Instruction Set Computer. Ide o redukovanú sadu príkazov, pričom jedna 

sada obvykle obsahuje 50 príkazov. Jedná sa len o jednoduchšie príkazy, teda sa celý interpret 

príkazov zjednoduší a je možne ich spracovať a dekódovať efektívnejšie. To spôsobuje 

zrýchlenie spracovania, ale tiež nárast veľkosti programu. CISC je skratka z anglického 

Complex Instruction Set Computer, teda ide o opak predošlého typu architektúry. Obsahuje 

veľké množstvo príkazov, takže je možné realizovať dosť zložité úlohy iba jedným príkazom. 

Výhodou tohto typu je malá veľkosť kódu a program má nižšie pamäťové nároky, nevýhodou 

je však prílišná zložitosť, kedy niektoré programovacie jazyky nie sú schopné využiť celkový 

rozsah príkazov. [42] 

Mikrokontroléry sa využívajú v prístrojoch, ktoré sú napájané batériou (fotoaparáty, 

mobilné telefóny), avšak najčastejšie využitie je v automobilovom priemysle (chod motora, 

bezpečnostné a stabilizačné subsystémy). Vývojová doska, alebo nazývaný jednodoskový 

mikrokontrolér, je doska s vstupnými a výstupnými portami, s päticou pre pripojenie 

mikrokontroléra. Vďaka tomu vieme k týmto doskám pripojiť vstupné zariadenia ako sú rôzne 

snímače, alebo tlačidlá. Na začiatku je potrebné naprogramovať mikrokontrolér, po pripojení 

pomocou USB do počítača príslušným softwarom. [42] 

V tejto časti uvádzam obvyklé delenie podľa počtu bitov a ku každému typu jeden 

príklad. Mikrokontroléry sa delia podľa počtu bitov: 

• 8 bitové – mikrokontrolér ATmega328P od spoločnosti Arduino, ktorý má rozšírenú 

RISC architektúru, frekvenciu CPU 20 MHz, 28 pinov, 2 KB operačnej pamäti a 32 

KB Flash pamäti.  

• 16 bitové – mikrokontrolér C161S od firmy Infineon, ktorý má kombinovanú 

architektúru (RISC aj CISC), frekvenciu CPU 25 MHz, 80 pinov, 2KB operačnej 

pamäte a 16 MB zdieľanej pamäte pre program a dáta 

• 32 bitové – mikrokontrolér EFM32 Gecko od spoločnosti Silicon Labs postavený 

na jadre ARM13 Cortex-M3, ktorý má architektúru RISC, frekvenciu CPU 32 MHz, 

112 pinov, 16 KB operačnej pamäte a 128 KB Flash pamäte 

Ako príklad uvádzam mikrokontrolérovú vývojovú dosku Arduino. V každej doske 

Arduino je procesor od firmy Atmel s ďalšími elektronickými komponentami. Veľkou výhodou 

je jej cenová dostupnosť. Na väčšine dosiek je okrem hlavného čipu aj prevodník, ktorý 

umožňuje komunikáciu medzi počítačom (cez USB port) a čipom. Typ dosky Arduino Uno je 

v súčasnosti najčastejšie používaný, s procesorom ATmega 328 a USB portom. [40] 

 
11 Obvod typu VLSI – z angl. very large scale integration sú v preklade obvody s veľkou mierou integrácie 
12 CPU-z angl. Central Processing Unit 
13 ARM typ architektúry procesorov, s nízkou energetickou náročnosťou 
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2.6 Cloudové systémy 

Cloudové systémy sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného sveta a každodenného 

života. Termín cloud označuje priestor na internete, kde môžeme ukladať všetky druhy 

informácii a dát ako sú fotografie, hudba, dokumenty, videá, atď. K týmto svojím dátam sa 

môžete dostať kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia, jedinou podmienkou je pripojenie 

k internetovej sieti. Pre Internet vecí je technológia cloud computing veľmi dôležitá. Namerané 

a získané  dáta pomocou senzorov sa môžu ukladať do cloudu bez obmedzenia veľkostí 

ukladaných informácii. Zariadenia v systémoch IoT potom môžu k týmto dátam pristupovať 

cez sieť. Veľkou výhodou používania cloudu je dosiahnutie rýchlej reakcie na možný problém, 

vďaka pripojeniu aplikácii a softwarov a tým aj eliminovanie ľudskej chyby (nesprávne 

rozhodnutie, pomalá reakcia alebo dlhý čas potrebný na vybratie správneho riešenie problému).  

Existujú rôzne typy cloud computingu: [38] 

• Public cloud (verejný cloud) – patria a sú riadené poskytovateľmi siete tretej 

strany, ktorý dodávajú počítačové  služby ako sú servery a úložiská cez internet. 

Používateľ pristupuje k službám a riadi svoj účet cez webový prehliadač.  

• Private cloud ( súkromný cloud) – ide o technológie cloud computingu, ktoré sú 

používané výhradne jednou firmou alebo organizáciou. Súkromný cloud môže 

byť fyzicky umiestnený v centre dát danej spoločnosti. Niektoré firmy tiež platia 

poskytovateľom služieb tretích strán za hosťovanie ich súkromného cloudu. 

O služby a infraštruktúru cloudu sa robí údržba v súkromnej sieti.  

• Hybrid cloud (hybridný cloud) – kombinuje časti zo súkromného a verejného 

cloudu, spojené pomocou technológie, ktorá umožňuje zdieľanie dát medzi nimi. 

Tento typ cloudového systému umožňuje vyššiu flexibilitu zdielania dát, 

pomáha optimalizovať bezpečnosť a infraštruktúru.  

Ďalej môžeme systémy cloud computingu deliť podľa typov cloudových služieb: [38] 

• Infraštruktúra ako služba (IaaS – Infrastructure as a service) – najčastejší typ 

cloud computingových služieb. Ide o prenájom serverov a virtuálnych zariadení, 

úložísk, sieti a operačných systémov od poskytovateľa cloudu, platí sa za službu 

pri používaní 

• Platforma ako služba (PaaS – Platform as a service) – ide o cloudové služby, 

ktoré poskytujú pracovné prostredie na požiadanie pre vývoj, testovanie 

a spravovanie softwarových aplikácii. Tento typ je najčastejšie využívaný pre 

tvorcov mobilných alebo webových aplikácii.  

• Software ako služba (SaaS – Software as a service) – metóda poskytovania 

aplikácii cez internet na základe dopytu a na princípe pravidelného odberania. 

Poskytovatelia tejto služby hosťujú a spravujú softwarové aplikácie a základovú  

infraštruktúru a vykonávajú všetku potrebnú údržbu (aktualizácie, bezpečnostné 

opravy). Používatelia sa pripájajú k aplikácii cez internet, obvykle cez webový 

prehliadač alebo na mobilnom zariadení, tablete či na počítači.  
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2.6.1 IoT cloudové platformy 

V tejto podkapitole uvádzam  výber cloudových systémov od rôznych spoločností 

vhodné pre použite v IoT a ich krátky opis. 

Microsoft Azure IoT Hub predtým známy ako Windows Azure, je verejná cloud 

computing platforma od spoločnosti Microsoft. Poskytuje mnoho cloudových služieb pre 

užívateľov na podporu vývoja nových aplikácii alebo správu stávajúcich aplikácii na verejnej 

úrovni. Je vhodný aj pre použitie do systémov IoT. Pomáha užívateľom zachytiť, monitorovať 

a analyzovať dáta získané senzormi a inými zariadeniami. Medzi služby v IoT systémoch patria 

aj upozornenia, analýzy, sledovanie dát a podpora pre programovanie a výpočet. Náklady na 

používanie začínajú od $10 za mesiac.  [38] 

IBM Bluemix je jedna z cloudových platforiem pre IoT systémy, poskytujúca služby 

ako je vytváranie, spravovanie, monitorovanie a spúšťanie mnohých aplikácii, spolu 

s flexibilnými nákladmi a bezpečnosťou ukladania dát. Podporuje niektoré programovacie 

jazyky a poskytuje dva typy platformy PaaS a IaaS. Typ Paas, založený na verejnej IoT 

platforme Cloud Foundry umožňuje spolupracovať s aplikáciami na cloude aj v prostredí na 

inom mieste.  IaaS typ je vhodnejší pre použitie do IT firiem, na ovládanie zdrojov cez Internet 

(siete, ukladanie dát a výpočtová sila). Kvôli komplexnej štruktúre je náročnejšie pre 

používateľa ako začiatočníka využívanie a pracovanie v tejto platforme. [44] 

Google Cloud Platform je platforma od spoločnosti Google. Poskytuje efektívne 

riešenie pre IoT systémy. Hlavným cieľom je umožniť používateľom pracovať s dátami rýchlo 

a jednoducho, čoho výsledkom je veľmi rýchly vstup a výstup informácii. Taktiež poskytuje 

spoľahlivé, bezpečné a rozsiahle úložisko, umožňujúc pripájať, ukladať a spracovávať IoT 

dáta. Cena sa líši podľa typu použitia, typu uložených dát, napríklad za 50 GB dát zaplatíte 

mesačne $1,30. Pri používaní tejto platformy, je umožnené aj pracovať na súkromnej globálnej 

sieti Google a tiež integrácia s ostatnými Google službami. Pre používateľov je sprístupnený 

obmedzený výber programovacích jazykov. Logo cloudovej platformy je na obrázku 12. [44] 

 

Obr. 12) Logo platformy Google Cloud [44] 

 

Oracle IoT Architecture od spoločnosti Oracle, je jedna z najlepších cloudových 

platforiem na trhu v dnešnej dobe pre komerčné použitie.  Hlavným cieľom je umožniť 

používateľom uviesť ich produkty na trh čo v najkratšej dobe, prostredníctvom 

vysokorýchlostného adresovania a spravovania informácii, rozširovania a vylepšovania 

zásobovania, zákazníckych vzťahov a operačnej efektívnosti. Pri používaní tejto platformy je 

možné pripájať zariadenia na cloud, robiť analýzy v reálnom čase a odosielať informácie 

priamo do aplikácii spoločnosti. Finančné náklady sú kalkulované podľa počtu zariadení 

a spracovaných dát, cena začína na $75 mesačne. [44] 
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Thingspeak je cloudová platforma pre IoT systémy s API rozhraním (chránená kľúčom, 

povolený verejný aj privátny prístup). Využíva HTTP14 protokol. Umožňuje analyzovať, 

zoskupovať a vizualizovať reálne dáta. V tejto platforme je možné aj vytvoriť okamžité 

zobrazenie nameraných dát, bez nutnosti písania kódu. Priamo v cloude je integrovaná podpora 

programu Matlab, pomocou ktorého sa dajú písať a spúšťať kódy a tým vykonávať pokročilé 

predspracovanie, analýzy a vizualizácie dát bez nutnosti zakúpenia licencie na program Matlab. 

Tento proces je zobrazený na obrázku č.13. Existuje úzka spolupráca medzi Thingspeak 

a Mathworks, kedy účty spoločnosti Mathworks sú platné aj pre Thingspeak. Taktiež 

akákoľvek dokumentácia platformy Thingspeak  je začlenená do dokumentačnej stránky 

Mathworks (Matlab). Medzi ďalšie funkcie patrí zdieľanie údajov, integrácia aplikácii, podpora 

pre mobilné telefóny, plánovanie udalosti a vytváranie upozornení (napr. pri meraní 

a prekročení maximálnej povolenej hodnoty). V platforme sa dá spolupracovať s programom 

Matlab, so sociálnou sieťou Twitter, a umožňuje operovať v systémoch IoT s mikrokontrolérmi 

ako je Arduino alebo Raspeberry Pi. [8] [39]  

 

 

Obr. 13) IoT systém s platformou Thingspeak a programom Matlab [8] 

Cisco IoT Cloud Connect je platforma od spoločnosti Cisco, vytvorená so zámerom 

pre posilnenie vzťahov medzi zákazníkmi a partnermi spoločnosti a samotnou spoločnosťou.  

Je navrhnutá pre mobilných operátorov s cieľom optimalizovať a zefektívniť spravovanie siete, 

bezpečnostného systému, údajov a poskytovať čo najlepšie využitie služieb IoT. Kontrolný 

systém zabezpečuje platformu pred útokmi hackerov a pred ľudskými chybami pri používaní. 

Poskytuje tiež možnosť virtuálneho použitia zariadení a monitorovaním v reálnom čase. [44] 

ThingWorx cloudová platforma od spoločnosti PTC, ktorá poskytuje služby ako 

pripájanie zariadení, analýzu dát, vytváranie riešení problémov a ich použitie v praxi. Používa 

sa najmä v oblasti IIoT15, priemyselné riešenie v IoT systémoch. Umožňuje používateľom 

udržiavať zariadenie IoT počas celého životného cyklu, znižovať náklady na údržbu, zvyšovať 

dobu prevádzkyschopnosti. Priemyselné dáta sú sprístupnené z webových serverov, 

cloudových aplikácii alebo z hybridných prostredí. [45] 

 
14 HTTP -hypertextový prenosový protocol protokol 
15 IIoT skratka z angl. Industrial Internet of Things – priemyselný internet vecí 
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IRI Voracity je cloudová platforma od firmy IRI, ktorá je dostupná, všestranná a 

vykazuje vysoké rýchlosti spracovania, získavania, migrácie a analýzy dát. Umožňuje pripájať 

mnohé zariadenia na meranie a zhromažďovanie údajov, filtráciu, transformáciu 

a monitorovanie dát. Je kompatibilná so širokou škálou systémov od Windows alebo Linux. Je 

tu tiež možnosť ukladať a archivovať informácie. S IoT zariadeniami je možno komunikovať 

priamo cez modul, alebo z iného miesta. Cena je počítaná na základe počtu zariadení, 

vykazujúcich prácu na cloude. [45] 

Samsung Artik cloud je platforma pre hardwarové, softwarové a cloudové služby 

v IoT systémoch. Existuje rozsiahly zoznam produktov a aplikácii, ktoré s cloudom 

spolupracujú (Amazon Echo, FitBit).Užívateľom poskytuje možnosť zhromažďovať 

akýkoľvek typ údajov, poskytuje vstavané zabezpečenie zariadení, aplikácii a interakcii 

používateľmi. Zaujímavou službou je aj správa súkromia, možnosť monitorovať pripojené 

zariadenia v cloude. Použitie tejto platformy je vhodné pre Smart Homes a Smart Cities ako aj 

v systémoch IoT. Cena pre komerčné použitie začína na $15 mesačne. [45] 

2.7 IoT a prediktívna údržba 

V posledných rokoch neustály progres v oblasti elektrotechniky, ako aj vývoj nových 

vysoko výkonnostných a nízko nákladových komunikačných systémov pripravil základ pre 

vznik tzv. vízie o internete vecí. Možnosť pripojenia zariadení alebo objektov, počas toho ako 

môžu zdieľať informácie o svojom okolitom prostredí je ďalší krok v ceste vytvárania 

efektívnych CPs, ktorými sme schopní kontrolovať a monitorovať. Pri nasledovaní tejto vízie, 

pokročilé aplikácie založené na IoT systémoch sa používajú v mnohých odvetviach a tým 

vytvorili základ pre vznik tzv. Smart Cities16, Smart Homes17 a najmä Smart Factories18. Vďaka 

priemyselnému použitiu IoT systémov môžeme budovať efektívne Smart Factories 

s dosiahnutím vyššej výkonnosti. IoT objekty môžu byť používané na zber dát s cieľom 

zlepšenia produktivity prostredníctvom pokročilých automatických procesov, s cieľom 

zvýšenia bezpečnosti vďaka lepšiemu poznaniu polohy pracovníka a s cieľom redukovať 

poruchy na zariadeniach kvôli rýchlejšej možnosti detekcie vady. V oblasti predikcie sa 

môžeme posúvať stále dopredu vďaka používaniu bezdrôtových  senzorov na monitorovanie 

stavu zariadenia, čím znižujeme náklady na údržbu a predchádzame nebezpečným situáciám. 

Predovšetkým tým že zariadenia IoT dokážu medzi sebou komunikovať a spolupracovať 

môžeme sa vyhnúť dlhej odozve zodpovedných ľudí za vzniknutú situáciu a zrýchliť potrebné 

reakcie. [6] 

S použitím vhodnej metódy technickej diagnostiky, ktorú zakomponujeme do systému 

monitorovania stavu objektu pomocou IoT technológie, dokážeme posunúť odhaľovania 

porúch na vyššiu úroveň. Preto sa v ďalšej kapitole mojej diplomovej práce venujem rešerši 

v oblasti technickej diagnostiky, kde popisujem dve vybrané metódy vhodné k použitiu 

v systéme IoT. 

 
16 Smart Cities z angl. chytré mestá 
17 Smart Homes z angl. chytré domácnosti 
18 Smart Factories z angl. chytré továrne 
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3 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 

Technická diagnostika je samostatný vedný obor, ktorý sa zaoberá najčastejšie 

nedeštruktívnymi a nedemontážnymi metódami a postupmi určenia technického stavu objektu. 

Vychádza zo základných poznatkov technických a prírodných vied, ako sú chémia, fyzika či 

mechanika.  

Slovo diagnostika pochádza z gréckeho „dia-gnosis19“, tento pojem bol prevzatý 

z medicíny, kde môžeme nájsť podobnú analógiu.  

V technickej diagnostike sa snažíme nielen o stanovenie poruchy, ale aj o zistenie 

príčiny, podmienených vzťahov a súvislostí prečo nastala porucha. Stále väčší dôraz sa kladie 

na prevenciu prevádzkových problémov, preto sa technická diagnostika vyvíja smerom od 

prediktívnych kontrol až ku neustálemu automatizovanému  monitorovaniu stavu technického 

zariadenia. [2] 

V technickej diagnostike rozlišujeme tieto stavy, v ktorých sa môže nachádzať 

sledované zariadenie: [22] 

• bezporuchový stav – nastáva, keď sú všetky parametre zariadenia v predom 

danej tolerancii a je schopné spoľahlivo plniť požadované funkcie 

• prevádzkyschopný stav – nastáva, keď v danej tolerancii sú len hlavné parametre 

zariadenia 

• poruchový stav – nastáva, keď zariadenie úplne alebo čiastočne stratí svoju 

prevádzkyschopnosť, teda neplní požadované funkcie. 

Najčastejšou príčinou poruchového stavu zariadenia je opotrebovanie jeho dôležitých 

častí. Dôsledkom takéhoto opotrebovania je znížená presnosť a účinnosť zariadenia, zvyšujú sa 

vibrácie, teplota, hluk a taktiež spotreba energie, znižuje sa kvalita vyrábaných výrobkov. 

Opotrebovanie môže spôsobiť závažnejšiu poruchu, v dôsledku ktorej sa môže zvýšiť riziko 

ohrozenia zdravia pri práci obsluhy daného strojného zariadenia, riziko ohrozenia životného 

prostredia a najmä vysoké finančné náklady potrebné na opravu alebo spôsobené časovými 

prestojmi. [23] 

3.1 Diagnostický signál 

Pod pojmom diagnostický signál rozumieme diagnostický ukazovateľ alebo veličinu, 

pričom jej hodnota nesie informáciu o stave skúmaného objektu. Tieto informácie sú závislé na 

type diagnostickej metódy a veličiny, ktorú je potrebné určiť. Na sledovanie zmien a vývoja 

danej veličiny používame rôzne senzory, z čoho vieme potom vyhodnotiť celkový technický 

stav zariadenia, opotrebovanie jednotlivých častí a odhadnúť vznik možnej poruchy. [2] [14] 

3.1.1 Rozdelenie signálov  

Signály môžeme deliť podľa niekoľkých aspektov do rôznych skupín. Podľa náhodnosti 

ich priebehu ich môžeme deliť na deterministické signály (ich časový vývoj môže popísať 

určitou funkciou) a stochaistické signály (náhodné). [3] 

 

 

 
19 Dia-gnosis z gréckeho jazyka znamená cez poznanie 
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Deterministické signály:  [3] 

• periodické signály - sú zložené z harmonických signálov o daných frekvenciách, ktoré 

tvoria celistvý násobok jednej základnej frekvencie 

• kváziperiodické signály – tiež sú zložené z harmonických signálov o daných 

frekvenciách, no tie sú násobkami aspoň dvoch základných frekvencii a taktiež ich 

pomer je určený iracionálnym číslom 

• prechodné signály – ich nenulová časť je časovo obmedzená, najčastejšie sa jedná 

o prechodové deje, odozvy na impulzné vybudenie, atď... 

• pseudonáhodné signály – ide o periodické signály, ktoré sa svojimi štatistickými 

vlastnosťami podobali signálom náhodným, sú vytvorené tak aby ich perióda bola 

dostatočne veľká nato, aby sa javila ako stochaistická 

Náhodné signály: [3] 

• stacionárne signály – ich štatistické vlastnosti, teda charakteristické veličiny sa s časom 

nemenia a nie sú závislé na výbere vzorku. Podskupinou stacionárnych signálov sú 

signály ergodické, u ktorých je možné získavať štatistické parametre z jedného úseku 

signálu, pretože sa rovnajú štatistickým parametrom zo súboru mnohých úsekov 

• nestacionárne signály – ich štatistické vlastnosti, teda charakteristické veličiny sa 

s časom menia. Kvôli skúmanej dĺžke signálu je dôležité určiť hranicu medzi 

stacionárnym a nestacionárnym signálom. 

• cyklostacionárny signál – signály, ktorých štatistické parametre sa v priebehu času 

cyklicky menia, napr. náhodné signály vibrácii na motoroch.  

 

Ďalej môžeme metódy spracovania signálov deliť podľa spôsobu získavania ich vzoriek 

v čase: [3] 

• on-line – metóda, ktorá pracuje a vyhodnocuje a spracováva vzorku signálu 

v reálnom čase 

• off-line – metóda ktorá ma k dispozícii pred prevedením operácie ucelenú časť 

vzorku signálu, teda je k dispozícii časová história aj budúcnosť signálu.  

 

3.2 Automatizácia diagnostických systémov 

Výsledkom vykonávania technickej diagnostiky na danom zariadení je diagnóza, 

diagnostikovanie je robené pomocou určitých diagnostických prostriedkov (technických alebo 

programových) a spolu s diagnostikovaným zariadením tvoria tieto prostriedky diagnostický 

systém. [7] 

V modernej dobe sa neustále kladú väčšie nároky na diagnostické systémy a to najmä: [3] 

• automatizovať činnosti, ktoré doteraz vykonávala obsluha (človek) 

• odstrániť faktory ovplyvnené subjektívnym hodnotením človeka 

• kompenzovať obmedzené schopnosti a rozširovať možnosti spracovania 

rozsiahlych dát človekom 

• konštruovať systémy, ktoré obsahujú  nedosiahnuté aplikačné možnosti 
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Typická schéma automatizovaného reťazca diagnostického systému je na obr.14. 

Pomocou senzorov nasnímané diagnostické veličiny sú prevedené na signál. Nasleduje ich 

úprava, resp. prenos, zosilnenie a prevod do číslicovej podoby. Ďalej nasleduje predspracovanie 

digitalizovaného signálu podľa rôznych metód ako je napr. segmentácia, číslicová filtrácia, 

potlačenie šumu alebo normalizácia. Potom sa v nasledujúcom bloku z predpracovaných 

nameraných dát robí výpočet popisných charakteristík. V niektorých prípadoch , kedy je možné 

k vyhodnoteniu predpracovaného signálu použiť napr. len porovnanie amplitúdy s prahovou 

hodnotou, sa tento blok nepoužíva. Posledným blok ma za úlohu rozpoznať stav objektu alebo 

procesu na základe meraných dát. Niekedy rieši špeciálny prípad rozoznávania a to klasifikácia, 

kedy je stav objektu popísaný triedou z konečnej množiny tried možných stavov. Hoci sú časti 

výpočet príznakov a rozpoznávanie úzko späté, je vhodné ich správne oddeľovať, pretože zatiaľ 

čo blok príznakov je aplikačne závislý, blok metód rozpoznávanie je aplikačne silno nezávislý. 

Príznaky vhodné pre rozpoznávanie porúch pri testovaní metódou vírivých prúdov20 nie sú 

vhodné pre rozpoznávanie vád na ložiskách motorov. Pre obe úlohy však existujú vhodné 

kvalifikátory. [3] 

 

 

Obr. 14) Všeobecné usporiadanie automatizovaného diagnostického reťazca [3]   

 

V ďalších častiach kapitoly sa venujem jednotlivým metódam technickej diagnostiky, 

vibrodiagnostike a termodiagnostike, ktoré sa používajú za účelom zisťovania príčin porúch na 

monitorovanom objekte ale aj za účelom vytvorenia špecifického systému údržby vhodného 

pre daný objekt.  

 

 
20  Metóda vírivých prúdov sa používa na mapovanie korózie oceľových potrubí a plechov obalených 

hrubou vrstvou izolácie.   
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3.3 Termodiagnostika 

Termická diagnostika alebo termodiagnostika je technická metóda na určovanie stavu 

strojného zariadenia pomocou merania teploty objektu alebo jeho častí. Teplota patrí 

v technickej oblasti k jednému z najdôležitejších parametrov pre zaistenie optimálneho 

technologického procesu a je to dôležitá termodynamická vlastnosť, ktorá určuje stav hmoty 

a objavuje s v mnohých fyzikálnych zákonoch. Je to vlastne miera kinetickej energie pohybu 

molekúl a atómov, ktoré do seba narážajú. Teplota je jedna z fyzikálnych veličín, ktoré sa 

nedajú merať priamo, ale len prostredníctvom iných fyzikálnych veličín. [17]   

Táto metóda technickej diagnostiky sa používa na identifikáciu prehrievania 

mechanických súčastí alebo elektrických spojov a vodičov. Prvotne vytvárame termografické 

snímky alebo meriame teplotu na častiach, ktoré sú ľahko prístupné. Môžeme to robiť počas 

prevádzky, teda nie sú nutné prestoje, čo pozitívne vplýva na ekonomickú stránku. Medzi tieto 

časti patria čerpadlá a elektrické pohony, prvky umiestnené v skrini rozvádzača, pri ktorých sa 

porucha prejavuje zvýšením teploty. V prípade mechanicky pohyblivých častí zvýšenie teploty 

nastáva pri nesprávnom mazaní alebo pri opotrebovaní ložiska. Pri vyhodnocovaní merania je 

dôležité určiť maximálne povolené hodnoty teplôt meraných objektov a ich častí. Tieto hodnoty 

by mali byť stanovené výrobcom, napríklad maximálna povolené teplota motora. [35] 

Termodiagnostické meranie sa delí na dva spôsoby, dotykové meranie teploty 

a bezdotykové. Na bezdotykové meranie teploty sa používa termografia, pomocou ktorej sa 

vytvorí obraz povrchového teplotného rozloženia skúmaného objektu. Používa sa fyzikálny 

princíp, kedy vieme, že existuje závislosť medzi teplotou telesa a telesom vyžarovaným 

infračerveným žiarením.  Pri meraní termokamerou je nutné brať na ohľad aj okolité podmienky 

prostredia ako je vlhkosť a teplota, vzdialenosť od meraného objektu a jeho emisivita. 

Dotykové meranie sa robí pomocou teplomerov alebo teplotných senzorov.  [35] 

Senzor teploty je funkčný prvok každého meracie reťazca pri meraní teploty. 

Ekvivalentným pojmom je snímač teploty, čo je samostatná časť teplotného zariadenia 

obsahujúca teplotné čidlo. Čidlo teploty je časť, ktorá prevádza nameranú teplotu na inú vhodnú 

fyzikálnu veličinu. Podľa fyzikálneho princípu môžeme senzory teploty deliť na optické, 

radiačné, termoelektrické, odporové, kapacitné, atď. Ďalej ich môžeme deliť podľa spôsobu 

signálu na aktívne, kedy sa senzory pôsobením teploty chovajú ako zdroj elektrickej energie 

a na pasívne, u ktorých je nutné napájanie kvôli transformácii teploty na inú vhodnú fyzikálnu 

veličinu (výnimku tvoria chemické indikátory teploty). [17] 

3.4 Vibrodiagnostika 

Sledovaním vibrácii rotujúcich častí strojných zariadení dokážeme zistiť informácie 

o jeho prevádzkovom a technickom stave. Pri monitorovaní stroja zbierame dáta, ktoré 

následne vyhodnocuje za daný časovú úsek. Veľkou výhodou merania vibrácii na rotačných 

strojoch je sledovanie zmien počas dynamického namáhania a vďaka tomu vieme zistiť stav 

ložísk, spojok, prevodoviek, opotrebenie a trhliny na dôležitých súčastiach, nesúososť 

a nevyváženosť stroja. Preto je vibrodiagnostika považovaná za základnú metódu technickej 

diagnostiky. Diagnostický signál nesie informáciu o príčine vibrácií a jeho následnou analýzou 

môžeme odhaliť rozvíjajúcu sa alebo vznikajúcu poruchu na strojnom zariadení. Na základe 

výsledkov z vibrodiagnostického merania vieme taktiež zoptimalizovať postupy manažmentu 

údržby s ohľadom na zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti, a zníženie finančných nákladov pri 

opravách a časových prestojoch. [4] 
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V prípade vibrodiagnostiky analyzujeme odozvu na pôsobiacu príčinu, teda vibrácie 

spôsobené budiacou silou. Poznáme periodickú, impulznú alebo budiacu silu náhodného 

priebehu. Harmonická sila je najjednoduchší príklad periodickej sily, ale v praxi s ňou veľmi 

často nestretneme. Skutočné kmitanie má oveľa zložitejší priebeh, je to spôsobené skladaním 

kmitov rôznych častí strojného zariadenia, ktoré majú rozličné amplitúdy a frekvencie. [3]  

3.4.1 Kmitavý pohyb 

Základné veličiny popisujúce kmitavý pohyb sú opísané v nasledujúcich rovniciach 

a vyobrazené na obrázku č. 15.  Hmota o hmotnosti m na pružine o tuhosti k začne po vychýlení 

zo svojej rovnovážnej polohy vykonávať harmonický kmitavý pohyb. Hmota kmitá vlastnou 

frekvenciou Ω (1) a priebeh výchylky je sínusový s amplitúdou harmonického kmitania xa [m] 

(2) teda: [13] 

Ω =  √𝑘/𝑚            (1) 

 

𝑥(𝑡) =  𝑥𝑎 sin(Ω𝑡 −  𝜑)         (2) 

 

φ je počiatočný fázový uhol, Ω je vlastná kruhová frekvencia (resp. ω) [rad/s] avšak 

v praxi sa častejšie stretávame s veličinou frekvencia f  [Hz], vyjadrujúcou počet otáčok 

za sekundu (3)  

 

𝑓 =  
𝜔

2𝜋
           (3) 

 

Namiesto amplitúdy sa pre popis harmonického signálu používajú aj ďalšie 

charakteristiky: 

 

efektívna hodnota - RMS  𝑥𝑒𝑓 = 0,707 𝑥𝑎      (4) 

stredná hodnota   𝑥𝑠𝑡𝑟 = 0,637𝑥𝑎      (5) 

rozkmit    𝑥š𝑝−š𝑝 = 2 𝑥𝑎      (6) 

 

 

Obr. 15) Veličiny popisujúce harmonický pohyb [13] 
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Pre signály, ktoré nie sú harmonické sa na popis používajú podobné veličiny. Často používanou 

veličinou je práve efektívna hodnota, ktorou vyjadríme priemerný výkon meranej veličiny. 

Postup pre jej získanie je popísaný vzťahom (7). Perióda T [s] vyjadruje dobu, za ktorú sme 

merali danú veličiny. [13] 

𝑥𝑒𝑓 =  √
1

𝑇
∫ 𝑥2𝑑𝑡

𝑇

0
          (7) 

3.4.2 Sledované parametre 

Pri vibrodiagnostike môžeme sledovať veľa typov signálov, ktoré nejakým spôsobom 

charakterizujú kmitanie alebo chvenie daného miesta strojného zariadenia. Najčastejšie 

sledujeme: [2] 

• relatívne vibrácie 

• absolútne vibrácie 

• celkové vibrácie 

• trendy hodnôt vibrácii 

 

Absolútne vibrácie  

Absolútne vibrácie sú parameter meraný vzhľadom k pevnej základni. Merané veličiny 

v tomto prípade sú výchylka, rýchlosť a zrýchlenie. Všetky tri veličiny môžu byť navzájom 

prevádzané derivovaním alebo integrovaním podľa času. Na obrázku č. 16 uvádzam príklad 

priebehu veličín počas jednej periódy (kde X = 1mm a ω = 2rad/s). Na rozdiel od výpočtov je 

však v reálnej praxi je nutné zohladniť aj nepriaznivé vplyvy na meranie, teda musíme voliť tak 

veličinu aby mala dostatočný odstup od šumu. [2] [13] 

výchylka (displacement)  𝑥(𝑡) =  𝑋 sin(𝜔𝑡)      (8) 

rýchlosť (velocity)   𝑣(𝑡) = 𝑋𝜔 cos(𝜔𝑡)      (9) 

zrýchlenie (acceleration)  𝑎(𝑡) = − 𝑋𝜔2 sin(𝜔𝑡)     (10) 

 

 

Obr. 16) Vzťah medzi výchylkou, rýchlosťou a zrýchlením [13] 
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Relatívne vibrácie 

Tento parameter sa najčastejšie meria pri strojoch s klznými ložiskami, sledujeme 

relatívny pohyb rotoru voči ložiskám, alebo iné časti stroja. Nutnosť merania relatívnych 

vibrácii je spôsobená tým, že olejový film na ložiskách utlmuje vibrácie prenášané na 

konštrukciu, Podobná situácia môže nastať aj pri strojoch s valivými ložiskami s pružne 

uloženým vonkajším krúžkom. Senzory relatívnych vibrácii umiestňujeme vždy v dvojiciach, 

tak že spolu zvierajú uhol 90°, vďaka tomuto nastaveniu je možné sledovať aj pohyb rotoru. [2]   

 

Celkové vibrácie 

Celkové vibrácie vyjadrujú celkovú energiu kmitavého pohybu stroja, preto meranie 

tohto parametru patrí k základným vibrodiagnostickým postupom. Získanú hodnotu 

porovnávame s predtým nameranou hodnotou na rovnakom stroji v bezporuchovom stave, 

alebo porovnávame s normatívnou hodnotou (podľa ISO 10816). Nevýhodou tejto metódy 

môže byť to, že nevieme presne určiť príčinu zvýšených vibrácii v dôsledku opotrebenia alebo 

poruchy. Meranie sa robí v troch na sebe kolmých smeroch (osa x, y a z), a vo frekvenčnej 

oblasti 10 Hz až 1 kHz. [2] 

 

Trendy hodnôt vibrácii  

Optimalizácia nákladov na údržbu daného strojného zariadenia je jeden z najčastejších 

problémov, ktoré sa riešia vo firme. V prípadoch kedy nám stačí len pozorovať alarmné 

hodnoty a pomocou toho eliminovať možnú havarijnú poruchu, používame metódu sledovania 

trendov hodnôt vibrácii. Podstatou je dlhodobé sledovanie parametrov vibrodiagnostiky 

a vyhodnotenie ich časového vývoja. V praxi ide o pravidelné meranie parametra, jeho výpočet 

a zakreslenie do grafu a stanovenie kritických hodnôt, ktorých prekročenie znamená poruchu. 

[2]   

 

3.4.3 Snímače vibrácii 

Podľa typu meranej veličiny delíme snímače vibrácii na snímač výchylky, snímač 

rýchlosti a snímač zrýchlenia. Dôležité vlastnosti snímačov sú frekvenčný rozsah a dynamický 

rozsah. Dynamický rozsah je rozsah amplitúd, ktorý môžeme daným snímačom namerať. 

V oblasti frekvenčného rozsahu sú snímače zrýchlenia schopné merať s najväčším rozsahom, a 

to 1 Hz až 30 kHz. [13] 

Snímače rýchlosti pracujú na princípe elektrodynamickej indukcie, keď sa cievka 

v magnetickom poli pohybuje, vytvára sa na koncoch cievky napätie. Toto indukované napätie 

je spôsobené prenosom energie z magnetického poľa. Veľkosť indukovaného napätia na cievke 

je priamo úmerná relatívnej rýchlosti pohybu cievky v magnetickom poli. Senzor rýchlosti je 

konštruovaný tak, aby veľkosť nameranej rýchlosti odpovedala rýchlosti vibrácii meraného 

objektu.  Senzor rýchlosti ma dve hlavné časti; permanentný magnet, ktorý je pevne spojený 

s puzdrom snímača a cievku (duté jadro ovinuté drôtom) uloženú na veľmi mäkkých 

pružinkách, ktorá vplyvom zotrvačnosti ostáva v pokoji, zatiaľ čo magnet kmitá spolu 

s puzdrom. Použiteľný frekvenčný rozsah snímačov rýchlosti je daný typom jeho súčastí 

a rezonančnou frekvenciou. Použiteľný frekvenčný rozsah je od 10 až do 1000 Hz, pre zvýšenie 

tlmenia rezonančnej frekvencie môže byť puzdro naplnené olejom. Výhodou senzorov rýchlosti 
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je, že sú lacné a pomerne citlivé. Ich nevýhodou je však ich krehkosť a náchylnosť na otrasy, 

preto nie sú vhodné na ručné meranie. Moderným typom snímačov, pracujúcich na 

Dopplerovom21 jave sú laserové snímače, tie sú však veľmi drahé a málo používané v praxi 

technickej diagnostiky. [13] 

Senzor (snímač) zrýchlenia sa nazýva akcelerometer. Je to najpoužívanejší senzor vo 

vibrodiagnostike najmä na nepohyblivých častiach strojov (ložiská), pretože má najmenej 

nevýhod. Princíp funkcie je, že pri deformácii doštičky z piezoelektrického keramického 

materiálu vzniká elektrický náboj veľkosťou priamo úmerný tejto deformácii. Keramická 

doštička je umiestnená medzi dvoma hmotami; jedna je pevne spojená s puzdrom senzoru 

a druhá je zotrvačná (seizmická) referenčná. Rezonančná frekvencia je v tomto prípade dosť 

vysoká, pretože zotrvačná hmota je pružne uložená. Keď meraný stroj (časť stroja) kmitá, kmitá 

tiež hmota pevne spojená s puzdrom senzoru, zatiaľ čo referenčná zotrvačná hmota ostáva 

v pokoji. Takto vzniká sila pôsobiaca na piezoelektrický prvok, ktorý sa deformuje a vzniká 

elektrický náboj, priamo úmerný zrýchleniu. Moderné akcelerometre už obsahujú aj nábojové 

zosilňovače, pretože elektrický náboj je veličina, ktorú nemožno prenášať na väčšie 

vzdialenosti, ich úlohou je prevádzať elektrický náboj na elektrické napätie. Vďaka tomu, že 

akcelerometre neobsahujú žiadne pohyblivé časti, sú spoľahlivé a trvanlivé, nevyžadujú častú 

kalibráciu (ako snímače rýchlosti). Ich inštalácia na skrine strojov je jednoduchá, majú veľký 

dynamický a frekvenčný rozsah (od 0,1 Hz do 30 kHz). Poznáme tri typy akcelerometrov a to 

šmykový, tlakový a ohybový. Na obrázku č.17 je zobrazený tlakový akcelerometer. Jeho 

výhodou je odolnosť a nízky teplotný vplyv, avšak má nižšiu citlivosť.  [13] 

 

Obr. 17) Tlakový akcelerometer [13] 

3.4.4 Analyzátor 

Analyzátor je zariadenie, ktoré sa používa na diagnostické meranie ale aj na samotnú 

analýzu nameraných dát. Základná schéme je zobrazená na obrázku č. 18. Analógový signál zo 

senzoru vibrácii prechádza vstupným zosilňovačom, antialiasingovým filtrom a A/D 

prevodníkom, kde je digitalizovaný a vstupuje do zásobníka dát. Odtiaľ sa dá zobraziť ako 

časový záznam alebo pomocou Fourierovej transformácie ďalej spracovať a získať tak 

frekvenčné spektrum. Súčasné analyzátory používajú algoritmus FFT, metóda transformácie, 

ktorá je opísaná v ďalšej podkapitole. Antialiasingový filter slúži na odstránenie zložiek vyšších 

 
21 Dopplerov jav -  ide o zmenu vlnovej dĺžky akustických alebo elektromagnetických v dôsledku pohybu 

pozorovateľa alebo zdroja  
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ako je polovica vzorkovacej frekvencie pôvodného netransformovaného signálu, teda pri chybe 

vzorkovaním (stroboskopický jav). Algoritmus FFT je implemetovaný vo všetkých moderných 

analyzátoroch vibrácii, teda nie je nutné podrobne ovládať Fourierovu transformáciu. Avšak 

aby bol užívateľ schopný, čo najefektívnejšie nastaviť parametre merania aj transformácie 

(frekvenčný rozsah, počet spektrálnych čiar, typ priemerovania, atď) a bol schopný vyvarovať 

sa chýb, mal by poznať základní princípy týchto procesov. [13] 

 

Obr. 18) Schéme analyzátora vibrácii [13] 

Analógovo–digitálny alebo analógovo–číslicový prevodník je elektrické zariadenie, 

ktoré prevádza analógovú informáciu v elektrickej forme na digitálnu. Teda transformuje 

spojitý vstupný signál na diskrétny výstupný signál. Má veľké využitie v oblastiach 

elektrotechniky, kybernetiky alebo spracovania signálov. Spracovanie prebieha v dvoch fázach, 

v prvej ide o vzorkovanie, teda rozdelenie vstupného signálu na vzorky s danou frekvenciu, 

Druhou fázou je kvantovanie, teda pridelenie hodnoty vzorky k určitej diskrétnej hodnote. [36] 

 

3.4.5 Analýza vibrácii vo frekvenčnej oblasti  

Na začiatku analýzy vibrácii je vhodné poznať konkrétne frekvencie pre jednotlivé časti 

stroja. Na týchto frekvenciách potom môžeme zistiť prejav poruchy alebo opotrebovania danej 

časti. Potom nasleduje spektrálna (frekvenčná) analýza, prevod signálu z časovej oblasti do 

frekvenčnej. Jej princíp je znázornený aj na obrázku č.19. Každá časová vlna signálu obsahuje 

príspevok od jednotlivých vibrujúcich častí, väčšinou s odlišnými frekvenciami. Frekvenčná 

analýza nám dokáže ukázať jednotlivé frekvenčné zložky vyskytujúce sa vo vibračnom spektre. 

Frekvenčná analýza sa robí pomocou rýchlej Fourierovej transfomácie FFT (z anglického Fast 

Fourier Transform), teda rozkladu do Fourierovej rady. Spočíva v rozklade komplexného 

signálu na harmonické zložky príslušných frekvencii. [2] [13] 
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Obr. 19) Princíp frekvenčnej analýzy [13] 

3.4.6 Obálková metóda 

Obálková metóda (obálka zrýchlení) sa najčastejšie využíva pre analýzu stavu ložisiek. 

Najprv sa pomocou úzkopásmových filtrov oddelia vysokofrekvenčné ložiskové signály od 

ostatných nízkofrekvenčných signálov strojného zariadenia. Potom sa táto časť signálu usmerní 

tak, aby zostali len kladné zosilnené hodnoty a na takto upravený signál sa aplikuje obálkový 

filter.  Vďaka tomu sú zvýraznené amplitúdy frekvencii jednotlivých častí ložisiek, ako sú 

frekvencie klietky, valivých elementov alebo poškodenie vnútorného či vonkajšieho krúžku. 

[13] 

3.5 Multiparametrická diagnostika 

Skúsenosti a znalosti technického diagnostika sa získavajú najmä s mnoho ročnou 

praxou vo výrobe, údržbe no aj diagnostike a manažérstve v oblasti  strojných zariadení.  Aby 

sme mohli vždy s istotou, spoľahlivo a objektívne určiť stav skúmaného objektu a potom 

spraviť potrebné opatrenia, potrebujeme práve tieto skúsenosti a znalosti z tejto oblasti k čo 

možno najväčšej istote. Je výhodné používať nielen jednu metódu technickej diagnostiky na 

odhalenie  vznikajúcich porúch a získanie všetkých informácii, ale pristupovať k výberu 

vhodnej metódy diagnostiky komplexne a aplikovať multiparametrický postup na meranie 

a vyhodnocovanie výsledných dát.  Ak použijeme  pri riešení daného problému viac 

diagnostických metód (napr. kombináciu termodiagnostiky a vibrodiagnostiky)  alebo viac 

typov analýz z jednej skupiny (obálkovú metódu pri vibrodiagnostickom meraní alebo meranie 

vo frekvenčnom spektre) zvýšime pravdepodobnosť úspešného odhalenia poruchy.  [24]
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4 PRAKTICKÁ ČASŤ  

V praktickej časti mojej diplomovej práce opisujem vytvorenie systému Internetu vecí, 

ktorý je aplikovateľný do oblasti technickej diagnostiky. Tento systém dokáže merať dané 

parametre na strojnom zariadení pomocou senzorov, odosielať ich cez riadiacu jednotku do 

softwaru, kde sú výsledky spracované a ďalej odosielané do cloudovej platformy. Tu je možný 

prístup pre iných užívateľov pomocou internetového prehliadača, alebo pomocou niektorých 

aplikácii, ktoré opisujem ďalej v praktickej časti. Ja som sa rozhodla v mojej práci vytvoriť dva 

meracie systémy, jeden na meranie vibrácii a druhý na meranie teploty. Štruktúra tohto systému 

IoT je zobrazená na obrázku č.20.   

 

Obr. 20) Bloková schéma systému IoT 

Meranie prebiehalo na laboratórnom motore, ktorým bol simulovaný chod strojného 

zariadenia. Oba meracie systémy sú aplikovateľné na meranie pre akékoľvek strojné zariadenie, 

kde chceme skúmať teplotu a vibrácie. Tieto systémy je vhodné použiť aj pri diagnostike menej 

dôležitých zariadení vo firme, keďže sú pomerne nenáročné na financie a teda sa tým vyhneme 

situácii, kedy by boli náklady na technickú diagnostiku vykonávanú na objekte vyššie ako 

náklady na samotnú prevádzku tohto objektu.  

Najprv sa venujem opisu aplikácie v cloudovej platforme ThingSpeak, jednotlivým 

krokom od vytvorenia účtu, vytvorenia kanálu, jeho nastavenia až po popis niektorých funkcii 

tohto cloudu. Ďalej popisujem postup merania a všetky komponenty tvoriace meracie systémy. 

V závere praktickej časti je opis postupu pri analýze nameraných výsledkov v MATLABe aj 

v ThingSpeaku, použitie niektorých aplikácii podporujúcich spomínanú cloudovú 

platformu a odporúčania pre ďalšie riešenia v tejto problematike.   
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4.1 Cloudový systém Thingspeak 

Cloudovú platformu ThingSpeak som vybrala do systému IoT najmä z dôvodu prepojenia so 

softwarom MATLAB, odkiaľ je možné jednoduchým príkazom odosielať dáta cloudu.  

Opisujem tu aplikáciu na strane cloudového systému, teda postup vytvorenia účtu, vytvorenia 

kanálu a nastavenie údajov potrebných k odosielaniu dát do príslušného kanálu.  

Pre prihlásenie do Thingspeaku je potrebné prihlásenie pomocou účtu v Mathworks, 

alebo je možne tu vytvoriť aj nový účet (obrázok 20.), kedy sú však obmedzené niektoré funkcie 

a možnosti v cloudovom systéme. Kvalita obrázkov týkajúcich sa cloudovej platformy 

ThingSpeak je ovplyvnené zobrazovacími možnosťami rozhrania v cloude.  

 

Obr. 21) Vytvorenie Mathworks účtu [39] 
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4.1.1 Popis aplikácie v cloudovom systéme ThingSpeak 

Postup vytvárania nového kanálu v platforme ThingSpeak je nasledovný: 

Channels » My Channels » New Channel » Save Channel 

Na obrázku č.22 a 23 sú zobrazené polia a ich popis pri vytváraní nového kanálu v platforme 

ThingSpeak. 

 

Obr. 22) Vytvorenie kanálu v platforme ThingSpeak [39] 
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Obr. 23) Vytvorenie kanálu v platforme ThingSpeak [39] 
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Na obrázku č.24 je zobrazené menu so záložkou Zdieľanie (Sharing) kde je označené 

identifikačné číslo kanálu a možnosť zdieľania. Postup nastavenia možností zdieľania: 

Channels » Príkladový kanál » Sharing 

 

Obr. 24) Nastavenie zdieľania kanálu [39] 
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Na obrázku č.25 je zobrazené menu s unikátnymi API kľúčmi pre každý kanál, existujú 

dva typy jeden pre zapisovanie (write) a jeden pre čítanie dát (read). Postup získania 

identifikačných údajov pre každý kanál: 

Channels » Príkladový kanál » API Keys 

 

Obr. 25) API kľúče [39] 

 

4.1.2 ThingTweet 

V cloudovej platforme ThingSpeak existuje možnosť pridať reakciu k monitorovaniu 

dát prostredníctvom sociálnej siete Twitter. ThingSpeak vám pošlem Tweet (správu na vašu 

nástenku na Twitteri), s upozorňujúcim textom, ktorý si nastavíte v ThingSpeaku. Na začiatku 

je potrebné mať prepojený Twitter účet s ThingSpeak: 

Apps » ThingTweet » Link Twitter Account » Authorize App 

 

Pre každú reakciu pri monitorovaní je možné vybrať názov reakcie a popis, typ podmienky 

(numerická veličina, text, informácia o geografickej polohe), frekvencia testovania podmienok, 

nastavenie podmienky (kanál a sledované pole, ktorého sa reakcia týka), typ akcie, správu ktorú 

odošle ThingSpeak na Twitter, a vybratie možnosti kedy bude reakcia spustená (počas celého 

monitorvania meranej veličiny, alebo len pri spustení monitorovania). Na obrázku č.26 je 

zobrazený postup nastavenia reakcie, príklad bol vytvorený pri meraní teploty, upozornenie 

bolo nastavené pre podmienku prekročenia hodnoty teploty 30°C nameraných na externom 

senzore 1: 

 Apps » React » New React » Save React 
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Obr. 26) Nastavenie reakcie ThingTweet [39] 

ThingTweet správa sa zobrazí na úvodnej nástenke účtu Twitter s textom, ktorý bol nastavený 

pri vytváraní reakcie. Každá reakcia môže byť spätne upravená. Príklad správy ThingTweet je 

na obrázku č.27 o prekročení teploty 30°C na externom senzore 1.  

Obr. 27) ThingTweet správa  
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Táto funkcia cloudu ThingSpeak je vhodná pri sledovaní daného parametru alebo veličiny na 

strojnom zariadení počas dlhšej doby, kedy stačí poznať kritické hodnoty (odporúčania od 

výrobcu alebo podľa príslušnej normy), ktorých prekročenie môže znamenať zhoršujúci sa stav 

objektu. Existuje aplikácia pre mobilné telefóny sociálnej siete Twitter, ktorú si môže 

nainštalovať pracovník údržby na svoj smartphone a vďaka správe ThingTweet dostať 

upozornenie na prekročenie nebezpečnej hodnoty kedykoľvek. Jedinou podmienkou je 

pripojenie mobilného telefónu na internetovú sieť. 

4.2 Software MATLAB 

MATLAB je programovacia platforma navrhnutá pre inžinierov a vedcov od spoločnosti 

Mathworks. Názov MATLAB je skratka pre anglický výraz Matrix Laboratory, čo v preklade 

znamená maticové laboratórium. Najdôležitejším prvkom MATLABu je jeho programovací 

jazyk, ktorý je špeciálne navrhnutý a uspôsobený pre prácu s maticami. Vďaka tomu je vhodný 

pre inžinierske aplikácie a analýzu dát, je tu možné vytvárať vlastné funkcie a obsahuje mnoho 

matematických funkcií. Vlastný program sa ukladá v tvare tzv. m.scriptu. V softwary 

MATLAB sa dajú ovládať a programovať mikrokontroléry a zariadenia DAQ. Keď sa 

zariadenie pripojí k počítači, nainštaluje sa príslušný firmware (použitie pre Arduino - 

MATLAB Support Package for Arduino Hardware) alebo doplnková aplikácia (pre National 

Instruments zariadenia). Potom je umožnená komunikácia medzi zariadením a MATLABom, 

kedy užívateľ zadáva inštrukcie zariadeniu. Skripty vytvorené v MATLABe pre meranie 

technickej diagnostiky a na analýzu nameraných výsledkov sú priložené k práci ako 

elektronické prílohy.  

4.3 Diagnostické meranie 

V laboratórnom prostredí prebiehala simulácia chodu strojného zariadenia, na ktorom 

bolo vykonávané meranie teploty a vibrácii (zrýchlenia). Testovacia zostava sa skladala z: 

• Motor DYNAMO SLIVEN 

- model PIVTM6 – 25/2 ON 0969 -78 

- 20V – 0,11Nm  

- 2400 min-1 

- 3V/1000 min-1 

 

• Laboratórny zdroj Diametral 

- model P130R51D 

- napájanie: 230V/50Hz 

- príkon. 160W 

- poistka: T 250V / 1,25A 

- výstup: 1x 30V/ 4A, 1x 5V/ 3A 

 

• Multimeter UNIT -T 

- model 814057477 

- max 250 V 

- max 10 A 
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Motor bol napájaný laboratórnym zdrojom, na tachodyname bolo merané napätie 

pomocou multimetra pre výpočet frekvencie otáčok motora. (viď obrázok č.28). Tieto údaje sú 

zapísané v tabuľke č.3. Vzorec pre prepočet napätia na frekvenciu otáčok bol uvedený na 

použitom motore (11),  túto hodnotu som potom prepočítala na Hz (12):  

prepočet napätia na frekvenciu  3𝑉 = 1000 𝑚𝑖𝑛−1        (11) 

prepočet frekvencie    1𝐻𝑧 = 60 𝑚𝑖𝑛−1     (12) 

 

 

Obr. 28) Údaje na použitom motore DYNAMO SLIVEN 

 

číslo 

merania [-] 

nevyváženosť napätie na 

tachodyname [V ] 

frekvencia 

otáčok [Hz ] 

1 áno (2 

skrutky) 

4,83 26,83 

2 5,38 29,89 

3 5,96 33,11 

4 7,18 39,89 

5 áno (1 

skrutka) 

4,95 27,50 

6 5,40 30,00 

7 6,00 33,33 

8 7,18 39,89 

9 nie 4,80 26,67 

10 5,40 30,00 

11 6,02 33,44 

12 7,17 39,83 

Tab 3)  Namerané údaje (napätie a prepočítaná frekvencia) 
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Na obrázku č.29 je zobrazené umiestnenie akcelerometra na motore pri meraní zrýchlenia, 

orientácia jednotlivých osí merania. 

 

Obr. 29) Umiestnenie akcelerometra na motore 

Na hriadeli motora bol rotačný disk, pomocou ktorého bola simulovaná nevyváženosti 

zariadenia, tak že merania boli postupne opakované v 2 cykloch. Prvý cyklus bol s rotačným 

diskom, na ktorom boli umiestnené dve skrutky, druhý cyklus bol s jednou skrutkou a tretí 

cyklus bola simulácia chodu motora bez nevyváženosti, teda rotačný disk bez skrutiek (viď 

obrázok 30.). 

 

Obr. 30) Rotačný disk 
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Pomocou skriptu v MATLABe Meranie.m (skript je priložený k práci ako elektronická príloha) 

som spustila meranie, vibrácie boli merané pomocou meracej karty NI a troma senzormi 

zrýchlenia a teplota bola meraná pomocou Arduino a dvomi teplotnými senzormi. Súbory 

s nameranými údajmi sú súčasťou elektronických príloh.  

Nastavenie počiatočných parametrov merania: 

fVz = 2000;  %frekvencia merania 

nVz = 1000;  %počet vzorkov 

opakovanie = 100; %počet opakovaní merania 

 

Nastavenie meracej karty a Arduina: 

%nastavenie NI karty 
nazovKarty='dev1'; 
%nastavenie arduina 
a = arduino(); 

 

Nastavenie merania vibracii: 
%%meranie vibraci NI kartou, pridanie kanálov a nastavenie rozsahu merania 
s = daq.createSession('ni');  
ch1= addAnalogInputChannel(s,karta, 1, 'Voltage');  
ch1.Range = [-5,5]; 
ch1.TerminalConfig = 'SingleEnded'; 
ch2= addAnalogInputChannel(s,karta, 2, 'Voltage');  
ch2.Range = [-5,5]; 
ch2.TerminalConfig = 'SingleEnded'; 
ch3= addAnalogInputChannel(s,karta, 3, 'Voltage');  
ch3.Range = [-5,5]; 
ch3.TerminalConfig = 'SingleEnded'; 

 

Nastavenie merania teploty: 
%meranie teploty  
value1 = readVoltage(a,'A1');  
value2 = readVoltage(a,'A0'); 
temp1 = (value1*100); 
temp2 = (value2*100); 

 

 

Výsledkom merania je súbor dát so špecifickým názvom pre každý jeden typ merania 

(meranie zrýchlenia v danej súradnicovej ose alebo teploty). Pre meranie zrýchlenia je to 

súbor 100x1000 hodnôt zrýchlení, pre meranie teploty to je súbor 100x2 hodnoty teploty.  
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4.3.1 Vibrodiagnostické meranie 

Pre použitie vo vibrodiagnostike som vybrala do meracieho obvodu (schéma je na 

obrázku č.31.) tieto komponenty: 

• MEMS akcelerometer ADXL 335 

• Meracie zariadenie National Instruments NI USB 6009 

• Cloudová platforma ThingSpeak od spoločnosti Mathworks (viď kapitola 4.1) 

• Počítač so softwarom MATLAB (viď kapitola 4.2) 

 

Obr. 31) Merací obvod  - vibrodiagnostika [47] [48] 

 

 

 

Meracia karta 

DAQ zariadenie NI USB 6009 od spoločnosti National Instruments obsahuje 8 

analógových vstupov, 2 výstupy, 12 digitálnych obojsmerných liniek a čítač. Maximálna 

vzorkovacia frekvencia pri meraní jedného kanálu je 48 kS/s, pri meraní viacerými kanálmi je 

to 42 kS/s. Kartu je možné napájať cez USB zbernicu na napätie 5V, ktorým je možné ďalej 

napájať iné obvody. Cez USB rozhranie je karta pripojená aj s počítačom s prenosovou 

rýchlosťou až 12Mb/s. Na ovládanie karty a nastavenie a spustenie merania som použila 

software MATLAB, hoci častejšie býva používaný software LABVIEW, tiež od spoločnosti 

National Instruments. Návod na používanie je súčasťou elektronických príloh. Do programu 

MATLAB bolo nutné nainštalovať podporné príslušenstvo Data Acquisition Toolbox pre 

umožnenie ovládanie meracej karty. [47]  
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Na obrázku č.32 je podrobnejší nákres pripojenia akcelerometra do meracej karty. 

 

Obr. 32) Nákres pripojenia akcelerometra do NI meracej karty [47] [48] 

 

MEMS akcelerometer 

V meracom obvode pre vibrodiagnostiku bol použitý trojosový MEMS akcelerometer 

ADXL335. Je to analógový senzor, ktorý sa môže použiť na meranie stacionárneho zemského 

zrýchlenia, na meranie uhla náklonu ale tiež pre meranie dynamických zrýchlení, ako sú 

vibrácie pri pohybujúcich sa objektoch. Medzi jeho výhody patrí vysoká tepelná stabilita, nízky 

šum merania,  nízka cena a malé rozmery. Výstupný signál je vo forme napätia, ktorý je priamo 

úmerný zrýchleniu. Napájacie napätie je doporučené výrobcami do 3,3 V, ale pri meraní bol na 

module regulátor napätia, preto bolo použité napájanie 5V. Špecifikácie akcelerometra sú 

uvedené v tabuľke č.4. Návod na používanie je súčasťou elektronických príloh. [48] 

 

citlivosť obvodu ± 3g 

spotreba 350 µA 

napájacie napätie 1,8 V až 3,6 V 

rozmery 4 mm × 4 mm × 1.45 mm 

rozsah (šírka pásma) pre os x a y 0,5 Hz až 1600 Hz 

rozsah (šírka pásma) pre os z 0,5 Hz až 550 Hz 

Tab 4)  Vlastnosti senzoru ADXL335 [48] 
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4.3.2 Termodiagnostické meranie 

Meranie teploty bolo vykonávané dvoma senzormi na dvoch miestach, jeden senzor 

meral teplotu vnútri miestnosti a druhý meral teplotu na motore (viď obrázok č.33). Tieto 

senzory boli pripojené do vývojovej dosky Arduino, pripojenie je znázornené na obrázku č.36. 

Túto dosku som potom ovládala pomocou softwaru MATLAB v počítači. M.script pre 

spustenie jednotlivých meraní a uloženie dát prikladám ako elektronickú prílohu (Meranie.m) 

Meranie teploty prebiehalo zároveň s meraním vibrácii motora, počas 12 opakovaní merania, 

za jedno opakovanie bolo nameraných 100 hodnôt na každom senzory. Senzory teploty som 

rozoznávala podľa farby pripájacích káblov: 

• Senzor 1 - oranžový, meranie teploty motora 

• Senzor 2 - modrý (hnedý), meranie teploty vnútri miestnosti 

 

 

Obr. 33) Umiestnenie teplotného senzora 1 na motore 

Pre použitie príkladového merania teploty v termodiagnostike som vybrala do 

meracieho obvodu (nákres je na obrázku č.34 .) tieto komponenty: 

• 2 integrované senzory teploty s analógovým výstupom LM35 

• vývojová doska Arduino UNO 

• cloudová platforma ThingSpeak od spoločnosti Mathworks (viď. Kapitola 4.1) 

• počítač so softwarom MATLAB (viď. Kapitola 4.2) 
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Obr. 34) Merací obvod - termodiagnostika 

 

Senzor teploty 

Na dotykové meranie teploty je použitý polovodičový senzor s analógovým výstupom 

LM35 od spoločnosti National Semiconductor. Je kalibrovaný priamo v jednotkách °C, takže 

nie je potrebný prepočet. Návod na používanie je súčasťou elektronických príloh. Jeho 

špecifikácie sú uvedené v tabuľke č.5. Obrázok č.35 zobrazuje teplotný senzor a schematický 

nákres. [46] 

 

Obr. 35) Senzor teploty LM35 [46] 

 

rozsah -55°C až 150°C 

cena 40 Kč za kus 

výstupné napätie pri 0°C 0 V 

presnosť +/- 0,25°C 

pripájacie napätie 4 V až 30 V 

samovoľné zahrievanie 0,08°C na vzduchu 

Tab 5)  Vlastnosti senzoru LM35 [46] 
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Vývojová doska Arduino 

Táto vývojová doska disponuje 6 analógovými vstupmi označenými A0 až A5, 14 

digitálnymi I/O pinami, 6 výstupmi pre prenos analógového signálu, 16 MHz oscilátor, USB 

rozhranie na pripojenie do počítača a tlačidlo pre reštart. Arduino UNO možné napájať cez USB 

rozhranie alebo externým zdrojom pomocou dedikovaného konektoru. Analógové vstupy 

poskytujú 10 bitové rozlíšenie (schopnosť rozlíšiť 1024 hodnôt). Cena vývojovej dosky sa 

pohybuje okolo 670 Kč. Popis napájacích pinov: [40] 

• VIN - napätie, ktorým je doska napájaná 

• 5V - regulovaný zdroj napätia pre napájanie pripojených komponentov 

• 3,3V - zdroj napätia 3,3 V 

• GND - piny slúžiace pre pripojenie zemných vodičov 

Na obrázku č.36 je podrobnejší nákres pripojenia senzorov teploty do Arduino UNO, 

ktorý bol vytvorený pomocou programu Fritzing. 

 

 

Obr. 36) Nákres pripojenia senzorov LM35 do Arduino UNO 
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4.3.3 Analýza merania 

Analýza nameraných údajov prebiehala pomocou skriptov v MATLABE (Analyza.m 

a FFTanalyza.m), ktoré prikladám k práci ako elektronické prílohy. Namerané hodnoty 

zrýchlenia som spracovala v časovej a frekvenčnej oblasti.  

 

Analýza v časovej oblasti: efektívna hodnota (RMS - root mean square) -  je objektívna 

hodnota používaná v diagnostických predpisoch, popisuje schopnosť veličiny konať efektívnu 

prácu. V MATLABe existuje funkcia rms, ktorá vypočíta efektívnu hodnotu z požadovaného 

súboru dát.  

Smerodajná odchýlka (STD - standard deviation) určuje mieru štatistickej variability 

nameraných údajov, teda ako veľmi sa líšia namerané hodnoty od aritmetického priemeru. 

V MATLABe existuje funkcia std, ktorá vypočíta smerodajnú odchýlku z požadovaného 

súboru dát. 

Najprv bolo nutné však na namerané údaje zrýchlenia použiť funkciu na odstránenie DC 

zložky:  

function y=DC(x) 
% odtranenie DC zlozky, vypocet po riadkoch 
    [r,s]=size(x); 
    y=zeros(r,s); 
    for i=1:r 
       prum=mean(x(i,:)); 
       y(i,:)=x(i,:)-prum; 
    end 
end 

 

Výpočet efektívnej hodnoty a smerodajnej odchýlky: 

for j=1:riadky 
 RMS(j,1) = rms (vysledokX(j,:)); %:znamena vsetky stlpce, ale len riadok j     
 RMS(j,2) = rms (vysledokY(j,:));      
 RMS(j,3) = rms (vysledokZ(j,:));  
 STD(j,1) = std (vysledokX(j,:));      
 STD(j,2) = std (vysledokY(j,:));      
 STD(j,3) = std (vysledokZ(j,:));  
 end 

 

Výsledné hodnoty som vyniesla do grafov, na obrázku č.37 a 38 je príklad vykreslenia 

efektívnej hodnoty zrýchlenia a smerodajnej odchýlky zrýchlenia pri otáčkach motora 40 Hz 

a v prípade bez nevyváženosti. Ostatné grafy sú v prílohách práce. 
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Obr. 37) Graf RMS v MATLABe 

 

 

Obr. 38) Graf smerodajnej odchýlky v MATLABe 
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Analýza vo frekvenčnej oblasti: FFT analýza (Fast Fourier Analysis) - prevod signálu 

z časovej do frekvenčnej oblasti. V software MATLAB existuje funkcia fft, ale ja som použila 

moju funkciu na FFT analýzu: 

function [fr,P1]=mojeFFT(Data,fVz,nVz)  

  
Fs = fVz;            % Sampling frequency 
T = 1/Fs;             % Sampling period 
L = nVz;             % Length of signal 
t = (0:L-1)*T;        % Time vector 

  
%vysledna FFT: 
 FFT_out=fft(Data); 
 P2 = abs(FFT_out/L); 
 P1 = P2(1:L/2+1); 
 P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 
 fr = Fs*(0:(L/2))/L; 

 

Výsledné hodnoty som vyniesla do grafov pomocou skriptu FFTanalyza.m. Na obrázku č.39 je 

príklad vykreslenia FFT analýzy pri otáčkach motora 40 Hz a v prípade bez nevyváženosti a na 

ďalšom obrázku č.40 je vykreslenie FFT analýzy v prípade nevyváženosti 2 skrutkami pri 

otáčkach 40Hz. Ostatné grafy sú v prílohách práce. Na týchto grafoch je však vykreslený len 

priebeh vždy posledného riadku meraní z daného súboru dát. Pri spustení skriptu v MATLABe 

je vykreslenie dynamické a pri analýze merania je nutné sledovať celý priebeh tejto analýzy 

vykreslenej do grafu.  

 

Obr. 39) Graf FFT analýzy v MATLABe 
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Obr. 40) Graf FFT v MATLABe 

 

4.3.4 Analýza v ThingSpeak 

Namerané hodnoty teploty na dvoch senzoroch a vypočítané hodnoty RMS a STD 

vibrácii som pomocou príkazu v MATLABe odosielala do cloudu ThingSpeak. Nevýhodou je, 

že do ThingSpeaku sa dajú ukladať len dáta v skalárnej podobe a maximálne 8 veličín do 

jedného kanálu (maximálny možný počet polí v jednom kanále). Hodnoty je možné ukladať 

minimálne každých 15 sekúnd. Postup odosielania hodnôt do cloudu v MATLABe: 

%%zapis dat RMS, smerodatnej odchylky a teploty na ThingSpeak 
vysledneData = [ RMS STD teplota_data]; %subor vysledkov analyzy  
for k=1:riadky   %pocet opakovani cyklov odosielania dát na cloud 

 
              %(ID channel, odosielane data, writeAPIkey) 
thingSpeakWrite(1082602,vysledneData(k,:),'WriteKey','6QJQLV83ONSTSY7V') 
pause(15) 
end 

 

Na ďalších obrázkoch je príklad vykreslenia hodnôt (pre otáčky motora 40Hz s 

nevyváženosťou 2 skrutkami) v cloudovej platforme, kde je možné nastavovať rôzne widgety 

pre jednotlivé polia hodnôt. Ja som ako príklad nastavila widget s aktuálnou číselnou 

hodnotou pre meranie teploty (viď obrázok 41. 
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Obr. 41) Vykreslenie hodnôt teploty a widget s aktuálnou hodnotou v ThingSpeak 
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Obr. 42) Vykreslenie hodnôt RMS v ThingSpeak 
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Obr. 43) Vykreslenie hodnôt STD v ThingSpeak 
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Zaujímavou funkciou v cloude ThingSpeak je MATLAB visualisation, možnosť vizualizácie 

uložených dát pomocou zabudovaných funkcii MATLAB priamo v cloudovej platforme. Je 

možné vytvoriť svoju vlastnú vizualizáciu alebo použiť niektorú z predlôh a tam len upraviť 

potrebné informácie (ID channel, readAPIkey, čísla polí). Ako príklad uvádzam MATLAB 

vizualizáciu, ktorá obsahuje dve osi y (jedna pre hodnoty RMS x a druhá pre hodnoty teplôt na 

motore - viď obrázok č.44). 

 

Obr. 44) MATLAB vizualizácia priebehu hodnôt teploty na motore a RMS x 

Pri meraní teplôt na dvoch miestach je vhodné porovnať tieto namerané teploty navzájom, preto 

ako ďalší príklad vizualizácie uvádzam graf s dvoma osami y (teplota na motore ľavá os 

a teplota v miestnosti pravá os - viď obrázok č.45). 

 

Obr. 45) MATLAB vizualizácia nameraných hodnôt teploty  
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Pre využitie do praxe existuje množstvo aplikácii pre smartphony, ktoré podporujú cloud 

ThingSpeak. Prvou aplikáciu je Thingview, kde je možné sa pripojiť na kanál zadaním jeho ID 

channel. Potom sa už zobrazia jednotlivé grafy pre všetky polia hodnôt, ktoré sú uložené na 

danom kanále. Príklad zobrazenia je na obrázku č.46. 

 

Obr. 46) Ukážka zobrazenia v aplikácii Thingview 
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Ďalšou zaujímavou aplikáciou je IoT ThingSpeak Monitor Widget, ktorou je možné vytvoriť 

widget do pozadia mobilného telefónu, kde sú zobrazené aktuálne hodnoty vybraných veličín 

uložených na sledovanom kanáli. Na začiatku je potrebné zadať ID channel, ReadAPIkey 

a potom vybrať a nastaviť dve sledované polia. Táto aplikácia je dostupná pre smartphony 

s operačným systémom Android, pre operačný systém iOS táto aplikácie nie je dostupná. 

Príklad zobrazenia widgetu v mobilnom telefóne je na obrázku č.47. 

 

Obr. 47) Widget z aplikácie IoT ThingSpeak Monitor Widget 

4.4 Zhodnotenie a odporúčania pre prax 

Rôzne typy IoT systémov sú na každodennej bázy využívané v každodennom živote, preto je 

logické, že sa tieto systémy začali využívať aj v priemysle.  V mojej práci sa venujem použitiu 

IoT systémov v technickej diagnostike, teda som navrhla systém merania použiteľný na 

akomkoľvek strojnom zariadení.  

V prvom prípade to bolo meranie teploty pomocou analógových teplotných senzorov 

a vývojovej dosky Arduino UNO. Termodiagnostika je najjednoduchší spôsob sledovania stavu 

technického objektu. Moderné termokamery nám vedia vytvoriť snímok aktuálneho rozloženia 

teplôt na stroji, avšak pri potrebe dlhodobejšieho monitorovania je vhodné použiť na meranie 

teploty práve teplotné senzory. Navrhnuté komponenty na sledovanie teploty sú pomerne 

finančné nenáročné a celkom jednoduché na použitie a nastavenie. Veľkou výhodou je pri 

sledovanom strojnom zariadení poznať jeho prevádzkovú teplotu od výrobcu a teda je možné 

určiť kritické hodnoty, ktoré keď sú prekročené, môžu znamenať zhoršenie technického stavu 

zariadenia a možnú poruchu. Pre použitie do praxe by som určite odporúčala používanie 

aplikácie na mobilnom telefóne alebo tablete podporujúcej cloudové úložisko, v mojom prípade 

cloud ThingSpeak, kde je možné monitorovať aktuálne hodnoty teploty strojného zariadenia 

priamo v smartphone, bez potreby použitia počítača.   
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Ďalej je zaujímavé prepojenie cloudu ThingSpeak a sociálnej siete Twitter, kde sa priamo 

v cloude nastaví kritická hodnota sledovanej veličiny, ktorá keď je prekročená, na nástenku 

účtu Twitteru je odoslané upozornenie v podobe správy ThingTweet z cloudu ThingSpeak. To 

upozorní pracovníka údržby, nato že sa niečo deje , bez nutnosti aby stále kontroloval merané 

hodnoty on sám.  

Druhý merací obvod bol vytvorený na meranie zrýchlenia, teda vibrácii na strojnom zariadení 

pomocou MEMS senzoru ADXL335 a meracej karty NI USB 6009. Vibrodiagnostika je ďalšia 

z metód technickej diagnostiky, ktorá je  vhodná najmä pri rotačných strojoch, pri zisťovaní 

stavu ich valivých ložísk a detekcie dynamických stavov stroja ako je nevyváženosť 

a nesúososť. Pri vibrodiagnostike je základom správneho prevedenia nielen nameranie vibrácii 

ale dôležitá je hlavne  vhodný postup analýzy nameraných parametrov vibrácii.  V dnešnej dobe 

exitujú moderné prístroje a technické zariadenia, ktorými je možné merať vybraný typ vibrácii 

na objekte a mnohé z týchto prístrojov dokážu merania aj vyhodnocovať pomocou vhodnej 

analýzy. Taktiež existuje celkom veľké množstvo programov na vyhodnocovanie vibrácii a na 

ich vykreslenie.  

Mnou vytvorené riešenie pozostávajúce z merania zrýchlenia senzorom MEMS a z analýzy dát 

v software MATLAB je vhodnejšie skôr pre výukové účely, než do reálnej praxe na použitie 

do firmy s výrobnými strojmi. V cloudovej platforme sa dá monitorovať vývoj parametrov 

vibrácii v časovej oblasti a pri zvýšení niektorej z hodnôt by som odporúčala  skontrolovať 

vibrácie pomocou frekvenčnej analýzy alebo v rámci prediktívnej údržby investovať financie 

do kúpy moderného vibrometra.  

V systémoch IoT pri použití v technickej diagnostike by som svoje riešenie doplnila ešte 

vhodným komunikačným modulom, kedy by riadiaca jednotka so senzorom nebola pripojená 

do počítača USB káblom ale informácie by medzi sebou zdieľali prostredníctvom vhodnej 

prenosovej technológie, napríklad WiFi. Samotná cloudová platforma ThingSpeak v sebe 

obsahuje mnoho užitočných funkcii (MATALAB vizualizácia, MATLAB analýza, 

ThingTweet), dá sa na nej vytvoriť aj bezplatný účet jej používanie je celkom jednoduché 

a logické. Veľkou výhodou je aj to, že existuje mnoho aplikácii pre mobilné telefóny, ktoré 

podporujú práve cloud ThingSpeak a umožňujú monitorovať meranie a analýzu dát bez 

nutnosti počítača.  

Pre použitie systémov IoT v technickej diagnostike sú vhodné aj iné dostupné cloudové 

platformy, ktoré podporujú základ myšlienku technológii IoT a to zbierať a zdieľať informácie 

cez internet v čo najväčšej možnej miere. 
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5 ZÁVER 

Prvá časť tejto diplomovej práce pojednáva najprv o prepojení Internetu vecí a priemyslu 4.0, 

je tu opísaná história vzniku IoT, jednotlivé komponenty tvoriace jednotku IoT ako sú senzory 

a riadiace jednotky. Ďalej je rešerš v oblasti cloudových systémov, rôzne typy cloud 

computingu vo vzťahu k používateľovi a tiež výber a popis niektorých cloudových platforiem, 

ktoré sa využívajú do systémov IoT.  

V druhej kapitole teoretickej časti sa nachádza úvod do technickej diagnostiky, vysvetlenie 

pojmu diagnostický signál a rozdelenie jeho typov. Taktiež je táto kapitola venovaná opisu 

dvoch vybraných metód technickej diagnostiky, ktorými sú termodiagnostika 

a vibrodiagnostika.  Obe metódy sú nedeštruktívne a pomáhajú nám sledovať dôležité 

parametre na strojnom zariadení, vďaka čomu je možné odhaliť vznikajúcu poruchu ešte skôr 

ako sa prejaví negatívny stav a tým znížiť náklady potrebné na kuratívnu údržbu a zvýšiť 

spoľahlivosť týchto strojov.   

Praktická časť je venovaná návrhu meracieho systému IoT použiteľného v oblasti technickej 

diagnostiky. Vytvorené boli dva meracie obvody, jeden na meranie teploty a jeden na meranie 

vibrácii. Oba meracie systémy sú zložené zo senzorov, riadiacej jednotky, počítača so 

softwarom MATLAB a cloudovej platformy ThingSpeak. Všetky komponenty sú postupne 

opísané a špecifikované v tejto diplomovej práci. Tiež sa tu nachádza postup merania, postup 

vytvorenia analýzy v programovacom prostredí MATLAB prostredníctvom dôležitých častí 

skriptov. Dôležitým faktorom pri výbere vhodnej metódy technickej diagnostiky je jej finančná 

náročnosť. Je dôležité aby tieto financie na meracie zariadenia neboli vyššie ako na samotnú 

prevádzku skúmaného objektu. Systémy na meranie opísané v tejto diplomovej práce sú vhodné 

na použitie aj pri diagnostike menej dôležitých zariadení vo firme, keďže sú pomerne lacné.  

Medzi cieľmi tejto diplomovej práce bolo vytvorenie a popísanie aplikácie na strane cloudovej 

platformy. Popis tejto aplikácie obsahuje postup vytvorenia účtu v cloude, vytvorenie kanálu 

na ukladanie dát, popis rozhrania cloudovej platformy a popis niektorých funkcií v cloude.  Na 

záver uvádzam príklady zobrazovania a vykreslenia uložených dát cez cloudové rozhranie 

alebo pomocou aplikácii podporujúcich ThingSpeak.  

V závere práce je zhrnutie dosiahnutých výsledkov a odporúčanie pre ďalší postup v oblasti 

systémov IoT. Rozsah problematiky využitia systémov Internetu vecí v priemyselnej praxi 

v oblasti technickej diagnostiky je veľmi veľký a dalo by sa pokračovať nielen v otázke ďalších 

možných metód technickej diagnostiky ako napríklad elektrodiagnostika alebo  akustická 

diagnostika, ale tiež v použití iných technológii prenosu informácii alebo v použití inej 

cloudovej platformy, za účelom ukladania nameraných dát. 
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Príloha A1 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 27Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 
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84 

 

Príloha A3 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 34Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 

 

Príloha A4 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 40Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 
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Príloha A5 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 27Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 

 

Príloha A6 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 30Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 
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Príloha A7 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 34Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 
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Príloha A9 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 27Hz bez nevyváženosti  

 

Príloha A10 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 30Hz bez nevyváženosti 
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Príloha A11 Graf RMS hodnoty pre frekvenciu motora 34Hz bez nevyváženosti 

 

 

Príloha B1 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 27Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 
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Príloha B2 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 30Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 

 

 

Príloha B3 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 34Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 
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Príloha B4 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 40Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 

 

 

Príloha B5 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 27Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 
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Príloha B6 Graf STD  hodnoty pre frekvenciu motora 30Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 

 

 

Príloha B7 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 34Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 
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Príloha B8 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 40Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 

 

 

Príloha B9 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 27Hz bez nevyváženosti 
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Príloha B10 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 30Hz bez nevyváženosti 

 

 

Príloha B11 Graf STD hodnoty pre frekvenciu motora 34Hz bez nevyváženosti 
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Príloha C1 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 27Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 

 

 

Príloha C2 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 30Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 
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Príloha C3 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 34Hz s nevyváženosťou 2 skrutkami 

 

Príloha C4 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 27Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 
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Príloha C5 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 30Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 

 

Príloha C6 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 34Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 
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Príloha C7 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 40Hz s nevyváženosťou 1 skrutkou 

 

Príloha C8 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 27Hz bez nevyváženosti 
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Príloha C9 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 30Hz bez nevyváženosti 

 

Príloha C10 Graf FFT analýzy pre frekvenciu motora 34Hz bez nevyváženosti 

 

 


