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Snímače -  
Hvězdy technologie
Část zařízení bude vyměněna dříve, než se porouchá, a zastaví se celá výroba. 
Automobil zabrzdí automaticky a včas před osobou, kterou řidič vůbec neviděl. 
A přístroj měřící CO2 automaticky spustí otevírání oken pro větrání. Všechny tři 
akce proběhnou pouze tehdy, pokud snímače sbíraly data, která byla pomocí 
vhodných algoritmů ve vhodném čase (nebo v reálném čase) vyhodnocena  
a byly spuštěny příslušné reakce. 
Existuje více než 100 měřicích veličin, které jsou nabízeny pro snímače. Globální objem trhu pro rok  
2020 je odhadován na asi 200 miliard USD (Obrázek 1).  Dochází přitom trvale k vývoji snímačů směrem  
k samostatným mikrosystémům, které se skládají ze snímačů a elektroniky pro zpracování dat  
a pro komunikaci. Tyto systémy jsou zapojeny v síti, soběstačné a inteligentní. 

Obrázek 1. Globální objem trhu pro rok 2020 je odhadován na asi 205 miliard USD
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Důležitou součástí čtvrté průmyslové revoluce je IIoT (Industrial Internet of Things - průmyslový internet věcí). 
Ústředními složkami jsou v tomto případě snímače a příslušné komunikační technologie, které také  
na druhé straně umožňují aplikace v základní výrobě. Jádrem IIoT je digitalizace signálů snímačů  
a standardizovaná “doprava” prvotních nebo předem připravených dat na místo, kde jsou potřeba.  
Důležití “významní spotřebitelé snímačů” jsou dále automobilový průmysl, lékařská technika, automatizace 
budov a spotřebitelský trh. V oblasti automobilového průmyslu to jsou především asistenční systémy řidiče, 
které vedly k překotnému dalšímu vývoji radarových a ultrazvukových, lidarových snímačů. 
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Snímače v průmyslovém použití

Jedna z výzev pro IIoT je trvalá standardizovaná komunikace senzorů a ovládacích členů do cloudu.  
Důležité technologie pro tento stav jsou IO-Link a jednopárový Ethernet. A jedna ze zajímavých aplikací  
je prediktivní údržba. Pomocí ní lze v nejlepším případě ušetřit hodně času a peněz. 

U IO-Link se jedná o spojení pro komunikaci point-to-point se standardizovanými konektory, kabely  
a softwarovými protokoly. Systém je koncipován tak, aby pracoval v rámci průmyslové infrastruktury 
trojvodičových snímačů a akčních členů a skládá se ze součástí „IO-Link Master“ a „IO-Link Device“. 

Standard IO-Link uvádí, že komunikace musí probíhat na vedení o délce 20 metrů s nestíněným kabelem  
s průmyslovými standardními konektory. Nejčastěji jsou používány konektory M8 a M12. Komunikace probíhá 
na point-to-point a vyžaduje trojvodičové rozhraní (L +, C/Q a L-). Komunikace mezi přístroji master a slave 
se realizuje poloduplexní s třemi přenosovými rychlostmi: COM1 4800 baudů, COM2 38,4 kbaudů, COM3 
230,4 kbaudů. Rozsah napájecího napětí v systému IO-Link je 20 V až 30 V pro master a 18 V až 30 V  
pro přístroj (snímač nebo akční člen). 

Od snímače v cloudu prostřednictvím jednopárového Ethernetu

Jednopárový Ethernet (SPE-Single Pair Ethernet) je považován za jeden ze zásadních trendů průmyslového 
přenosu dat a „aktivátor“ IIoT a Průmyslu 4.0. Tato technologie může způsobit, že „průmyslový internet věcí“ 
se stane realitou. Každý snímač nebo akční člen lze dosáhnout prostřednictvím internetového protokolu  
a může bez bariér přenášet svá data až do cloudu nebo je z něj přijímat. 

Řídicí a provozní úroveň v automatizační technice je ovlivněna značně rozdrobenou infrastrukturou sběrnic. 
Výsledné datové ostrovy vyžadují komplexní brány, které komplikují přístup k datům na přístrojích v provozu. 
Vyloučením těchto bran by mohly být výrazně sníženy náklady a komplexnost těchto instalací a mohly  
by být odstraněny datové ostrovy, které kvůli nim vznikly.

Jak rychle a jak daleko? 

Jednopárový Ethernet nyní umožňuje přenos dat prostřednictvím měděných kabelů rychlostí 10 Mbps,  
100 Mbps a 1 Gbps pomocí dvoužilového měděného kabelu a současně elektrické napájení koncových 
zařízení pomocí Power over Data Line (PoDL). Přenosové rychlosti a délky vodičů jsou tyto:

• 10 MB/s (duplex) až 1000 m, přenos pomocí šířky pásma 20 MHz (10Base-T1L)
• 10 MB/s (poloduplex) až 40 m, přenos pomocí šířky pásma 20 MHz (10Base-T1S)
• 100 MB/s (duplex) až 15m, přenos pomocí šířky pásma 66MHz (100Base-T1)
• 1000MB/s (duplex) až 40m, přenos pomocí šířky pásma 600MHz (1000Base-T1)

Jednou z hlavních vlastností jednopárového Ethernetu je současný přenos dat a napájení prostřednictvím 
párového vodiče - Power over Dataline (PoDL). V normě IEEE 802.3bu: “Physical Layer and Management 
Parameters for Power over Data Lines (PoDL) of Single Balanced Twisted-Pair Ethernet“ je určena analogicky 
k Power over Ethernet (PoE) připravenost dálkového napájení prostřednictvím jednopárového ethernetového 
kanálu.
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Továrna plná dat -  
co dokáže prediktivní údržba 

Obrázek 2: Sledování zařízení (obrázek: Analogové přístroje)

Průmysl 4.0 jako trend v oblasti průmyslové výroby představuje změnu paradigmatu, která především usiluje 
o optimální vytížení výrobních zdrojů. Pro úspěšnou realizaci této změny je nutné jasně definovat veškeré 
požadavky - co a jak často má být prováděno, stejně jako dostupnost výrobních zdrojů. Stejně tak je nutné 
znát požadavky na údržbu strojů, a to ideálně několik měsíců dopředu. 

Ale také jsou možné další možnosti: Když stroj již není v optimálním stavu, například obráběcí stroj již 
nedosahuje nejvyšší přesnosti, lze jej přesto naplánovat pro jiné práce, pro které je dosažená přesnost ještě 
vyhovující. V centru pozornosti je tedy sledování stavu každého jednotlivého stroje, popřípadě každého 
jednotlivého procesu, aby bylo možné optimálně a flexibilně naplánovat jejich použití a údržbu. 
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Vlastní náklady a náklady 
na instalaci

Provozní náklady Náklady včetně neplánovaných prostojů

Reaktivní údržba
€€€€€€€€€€
Neplánovaná přerušení výroby

Preventivní 
údržba

€€
Zásah na místě podle 
plánu/systematické 
výměny spotřebních 
dílů 

€€€€
Protože se neprovádí sledování stroje v reálném 
čase, dochází k neplánovaným přerušením 
výroby

Prediktivní údržba

€€
Instalace zvláštních přípravků 
(vibrační snímače atd.)

€
Znalost stavu 
stroje, sledování 
prostřednictvím 
speciálního softwaru 
nebo pomocí AI

€
Díky sledování stroje v reálném
čase lze perfektně naplánovat přerušení 
výroby

Tabulka 1. Prostřednictvím prediktivní údržby lze minimalizovat celkové náklady.

Pro určení, kdy je správný čas pro zahájení údržby, se používají parametry jako vibrace, hluk a teplota.  
Při použití měřitelných fyzikálních veličin dodává měření spektra kmitů většinu informací o původu problému 
v rotujícím stroji (motor, generátor). Zvýšená vibrace může být známkou vadného ložiska nebo nevývahy. 
Každý z těchto problémů se projeví určitým příznakem, jako je například zdroj vibrací v rotujícím stroji.

Hnací motor technologie - snímače v automobilu

Počet snímačů ve vozidle trvale narůstá, současně stoupá jejich výkonnost. Spotřeba energie se také trvale 
snižuje a inteligentní funkce jsou trvale na vzestupu. Data získaná z různých součástí lze sloučením snímačů 
použít redundantně a kombinovaně a jsou důležitým předpokladem pro zapojení do sítě také mimo vozidlo (V2X).

V automobilovém průmyslu snímače podporují, kromě jiného, segmenty řízení motoru, regulace výfukových 
plynů, funkce podvozku a klimatizace, funkce pro autonomní řízení, asistenční funkce, e-mobilitu, rozpoznání 
obsluhy (ovládání gesty), aktivní a pasivní bezpečnost a obecné funkce karoserie.
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Tabulka 2. Obzvlášť pro autonomní funkce je potřebné zálohování dat snímačů. Kombinace různých technologií má své výhody 
i nevýhody. (Zdroj dat: McKinseyCompany)

Kamera Radar Lidar Ultrazvuk Radar + 
Lidar

Kamera + 
Lidar

Kamera + 
Radar

Rozpoznání objektu střední dobré dobré dobré dobré dobré dobré

Klasifikace objektu dobrá špatná střední špatná střední dobrá dobré

Měření vzdálenosti střední dobré dobré dobrá dobrá dobrá dobrá

Přesnost hran objektu dobrá špatná dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá

Sledování stopy dobré špatné špatné špatné špatné dobré dobré

Dohled střední dobrý střední špatný dobrý střední dobrý

Funkce při špatném počasí špatná dobrá střední dobrá dobrá střední dobrá

Funkce při nedostatku světla střední dobrá dobré dobrá dobrá dobrá dobrá

Ve vývoji je koncepce automobilů bez řidiče (autonomní řízení). K tomu je potřeba kromě do sítě propojené 
infrastruktury mnoho dat v reálném čase ze snímačů rychlosti, zrychlení, polohy a bezdotykových snímačů. 
Snímače dodávají data, která jsou shromážděna, vyhodnocena, sdružena (sloučení snímačů) a zpracována. 
Výsledkem je, že vozidlo je v nejlepším případě řízeno bez zásahu řidiče. Snímače v asistenčních systémech 
již dnes zajišťují bezpečnost a komfort. Přitom je podporována také koncepce prediktivní údržby.

Snímače jsou používány jak ve vozidle, tak v infrastruktuře pro vozidla. Tímto způsobem se asi 2/3 snímačů 
stará o hnací ústrojí a řízení motoru. Zaznamenávají přitom změny hmotnosti, teploty, vibrace, hmotnostního 
proudu, velikosti objemového proudu, točivého momentu, polohy ventilů a otáčivého pohybu a předávají tato 
data dále do řídicí jednotky.

Stále více snímačů se používá pro automobilové asistenční systémy. Přitom se využívá více typů snímačů 
pro redundanci. Částečně nebo plně autonomní systémy musí rozpoznat okolí a určit svou polohu. Přitom 
pomáhají ultrazvukové snímače (rozpoznají překážky na krátkou vzdálenost), radarové snímače (zjišťují 
polohu a rychlost objektů ve větší vzdálenosti). Lidarové snímače dodávají 3D zobrazení a kamerové systémy 
snímají barvu a obrysy objektu.

V budoucnosti vznikne více hybridních řešení snímačů (multisnímače) pro minimalizaci počtů snímačů  
a nákladů. Vedle kombinovaného řešení z radaru a kamery potřebuje plně autonomní řízení navíc lidar  
pro zajištění redundance analýzy objektu a lokalizace. Data z kamery, radaru, lidar, infračervených  
a ultrazvukových snímačů jsou dále zpracovány pomocí různých algoritmů (klíčová slova: umělá inteligence 
a hluboké učení) a slouží řídicímu systému jako podklad pro jeho rozhodování.



Obrázek 3. Pole snímače sledování okolí v Audi Q3 Sportback (Obrázek: Tiskový obrázek AUDI AG)
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Další snímače

Infračervené snímače umožňují noční vidění. Ultrazvukové snímače slouží jako pomoc při parkování, mohou 
změřit mezery pro parkování v průběhu jízdy a rozpoznat vozidla ve vedlejším jízdním pruhu. Tímto způsobem 
lze sledovat mrtvý úhel. Ultrazvukové snímače měří vzdálenost k objektu tím, že měří čas průběhu odražených 
zvukových impulsů. Jsou kompaktní a robustní a pracují také v noci nebo v mlze. Sníh ovlivňuje výsledky 
měření je limitováno na menší vzdálenosti. Pro zlepšení snímání okolí lze použít více ultrazvukových snímačů 
a použít triangulaci. Prostřednictvím tvarované antény dostanou vysílané ultrazvukové impulsy směrovou 
charakteristiku pro směrové vyzařování. Vytváří blízké a vzdálené pole.

Pro snímání okolí autonomních vozidel jsou kombinovány informace z radaru, ultrazvuku, lidaru a kamery. 
Naměřené hodnoty jsou vytvořeny asynchronně a řídicí jednotka sloučení snímačů vypočítá vždy v reálném 
čase aktuální model okolí a potom ovládá systémy řízení, pohonu a brzd. 

Snímače zajišťují také bezpečnost prostřednictvím sledování interiéru. Jedoucí osoby jsou pozorovány 
různými snímači a jsou tak pod lupou. Cílem je například rozpoznání nadměrné únavy a odchylky (například 
mikrospánek).
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