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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvořením měřicího systému pro měření na teplotních a 

tlakových čidlech. Jako vyhodnocovací prvek je zde pouţit PLC firmy Tecomat Foxtrot. Měřicí 

pracoviště se skládá z celkem tří různých aparatur, kde kaţdá plní svou vlastní úlohu. Součástí práce je 

i vytvoření kalibrace všech pouţitých čidel. Veškerá důleţitá data pro bezchybnou kalibraci jsou 

uloţena na paměťovou kartu programovatelného automatu. Vizualizace měřicího procesu byla 

vytvořena v systému Promotic, firmy Microsys. Řídicí aplikace v PLC byla vytvořena v prostředí 

Mosaic. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with developing a measurement system for measuring with temperature and 

pressure sensors. As an evaluation element is used PLC Tecomat Foxtrot. Measuring workplace 

consists of a total of three different apparatuses, each fulfilling its own role. A part of thesis also 

includes a calibration of all the sensors. All important data for error-free calibration are stored on a 

memory card of programmable automat. Visualization of the measurement process was developed in 

Promotic, MICROSYS company. Control application in PLC was developed in Mosaic. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 
 

AI/AO  Analog Input/Output   Analogový vstup/výstup 

Cu  Měď 

DI/DO  Digital Input/output   Digitální vstup/výstup 

Hub  Síťový rozbočovač 

I/O  Input/Output    Vstup/Výstup 

LAN  Local Area Network   Lokální síť 

Ni  Nikl 

OS  Operační systém 

PC  Personal Computer   Osobní počítač 

PLC  Programmable Logic Controller  Programovatelný logický kontrolér 

Pt   Platina 

RS-232  Rozhraní pro sériovou komunikaci 

SCADA Supervisory Control And Data   Sběr dat a řízení procesů 

Aquisition 

SD  Secure Digital    Paměťová karta 

SS  Stejnosměrný 

ST  Structured Text    Strukturovaný text 

String  Textový řetězec 

Switch  Síťový přepínač 

VDC  Voltage Direct Current   Stejnosměrné napětí 
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1 Úvod 
 

Pouţití programovatelných automatů v automatizační technice je na denním pořádku. 

Automatizační technika zasahuje v dnešní době téměř do všech částí průmyslu. Programovatelné 

automaty se zde pouţívají jako řídicí prvek, který provádí veškeré nutné operace pro správný a 

bezpečný chod továren, výrobních linek nebo speciálních strojů. Programovatelné automaty se ovšem 

dají vyuţít i pouze jako měřicí prvek. Pokud automat obsahuje dostatečný počet měřicích vstupů, 

můţe být pouţit jako měřicí celek, který snímá hodnoty z mnoha čidel neelektrických i elektrických 

veličin. Takové vyuţití lze v dnešní době vidět na pouţití automatů v měření a řízení budov jako např. 

vytápění, vzduchotechnika, spotřeba energie atd. Tato práce se zabývá vytvořením měřicího systému, 

který dokáţe snímat hodnoty ze snímačů teplot a tlaků. Programovatelný automat zde zastává úlohu 

prvku, který snímá a převádí veličiny z celkem tří měřicích pracovišť. 

 

Výběr vhodného typu snímače je určitě jedním z hlavních faktorů, který stanoví přesnost 

celého měřicího systému. Dnes je na trhu nepřeberné mnoţství různých druhů snímačů teploty a tlaku, 

lišící se např. velikostí měřeného rozsahu, mechanickou odolností nebo velikostí chyby způsobené 

konstrukcí snímače.  Analýza a výběr pouţitého snímače je popsán v kapitole č.3. 

 

S pouţitým typem snímače úzce souvisí i výběr vhodného automatu, který převede elektrické 

signály z výstupů těchto snímačů do podoby jednotek měřených veličin (°C pro teplotu, Pa pro tlak). 

Jelikoţ byl vybrán jako teplotní senzor typ Pt1000 a jako tlakové snímač s výstupem 4-20mA, měl by 

pouţitý automat podporovat připojení těchto druhů snímačů. Výběr vhodného automatu a jeho 

konfigurace je popsána v kapitole č. 4. 

 

Jelikoţ se jedná o měření neelektrických veličin je zde téměř nutné pouţití kalibrace. Přepočet 

na zkalibrované hodnoty provádí sám automat. Popis pouţití kalibrace a její zahrnutí do řídicí aplikace 

včetně popisu dalších funkcí je popsán v kapitole č. 5. 

 

Protoţe by obsluha samotného automatu v měřicím procesu byla velice sloţitá obvykle se 

vytvoří aplikace, která nám umoţní ovládat měřicí cyklus, tedy ovládat běh automatu, v přehledné 

podobě. Takto vytvořená aplikace se nazývá vizualizační a byla vytvořena v systému Promotic. 

Vizualizační aplikace běţí na obyčejném PC a obsahuje všechny potřebné prvky pro ovládání a 

parametrizaci měření. Popis vytvoření a komunikace s automatem je popsána v kapitole č. 6. 
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2 Rozbor současného stavu řešené problematiky 
 

Laboratorní instalace, umístěná v budově HGF na ul. Dr. Malého, je určena k simulaci a 

měření teplotních a tlakových veličin. Jedná se o celkem tři měřicí pracoviště, která kaţdá měří na 

svém vlastním modelu. Řešením diplomové práce má být nahrazení stávající analogové měřicí 

techniky novějším systémem s podporou vizualizace a ukládání dat do PC. 

 

 

Popis měřicí instalace č.1: 

  

Měřicí systém se zabývá snímáním teplotních veličin v simulovaném vrtu tepelného čerpadla. 

Pro tyto potřeby byl pracovníky HGF vytvořen model vrtu, který obsahuje měřené medium pro 

zkoumání jeho tepelných vlastností. Model má tvar válce o průměru 1,5m a výšce 0,5m ( 

Obr. 1a). Zkoumání tepelných vlastností měřeného media se provádí ohřevem celého modelu 

z několika pozic a následným vyčtením teplot v určitých bodech modelu. K ohřevu media je pouţita 

obyčejná voda přivedená umělohmotným potrubím k modelu. Pro ohřev modelu z vnějších stran byla 

vytvořena konstrukce s dvojitým pláštěm, z kterého je také víko i dno modelu. Dvojitý plášť a tedy i 

ohřev media je moţný ze všech stran. Pro ohřev modelu ze středu je přivedeno potrubí i do prostředku 

válce a ohřev je tak zajištěn z vnitřní i vnější strany modelu. V současné době je však zapojen pouze 

ohřev ze středu a bočního pláště modelu (válce). 

 

  

 

Obr. 1 a) Model pro měření teplotních změn v nádobě 

           b) Rozložení teplotních čidel 

 

Pro zjištění aktuální teploty ohřívacího media, vody, jsou přivedena čidla vţdy na vstupu do 

modelu. Další čidla, celkem 10, jsou přímo aplikovány v měřeném mediu (písku) ve vzdálenosti asi 

10cm od sebe. Umístěna jsou  za sebou v přímé linii od středu válce aţ po okraj a na druhou stranu 

stejně (Obr. 1b). 

Takto rozmístěnými teplotními čidly můţeme měřit rozloţení šíření tepla v měřeném mediu. 

Diplomová práce má za úkol vytvořit měřicí systém, který bude monitorovat a následně vizualizovat 

získané hodnoty ze všech teplotních čidel, a dále tyto hodnoty zpracovávat a archivovat v souborech. 
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Popis měřicí instalace č.2: 

 

Druhý laboratorní model slouţí pro měření rozloţení tlaku ve válcové nádobě. Nádoba má tvar 

válce (Obr. 3), na kterém je z horní strany přivedeno 5 tlakových čidel (Obr. 2a). Vnitřek válce je 

vyplněn mediem, které se skládá z křemičitého písku a ropy. Do válce se přivádí medium o 

definovaném tlaku a měří se tlak v nádobě na pěti místech. Nádoba se dá dále také natáčet v několika 

úhlech (Obr. 2b), a tím měnit rozloţení vnitřního media v nádobě. 

 

Obr. 2 a) Model pro měření rozložení tlaku v nádobě 

          b) Možnosti natočení modelu 

 

Obr. 3  Prostorové zobrazení modelu 

 

Stávající instalace obsahovala analogové měřicí přístroje tlaku s Bourdonovou trubicí. Úkolem 

bylo nahradit tyto tlakové čidla novějšími elektronickými čidly a vytvořit měřicí soustavu 

ovladatelnou z PC. Měřicí aplikace umoţňuje spouštět a vypínat měřicí cyklus, vizualizovat a 

archivovat získaná data. 

 

 

Popis měřicí instalace č.3: 

 

Třetí laboratorní model je určen pro měření změny tlaku, který vzniká průchodem měřeného 

jádra. Model má tvar válce o výšce asi 50cm a průměru 20cm. Uprostřed válce je umístěno a tlakově 

zaizolováno měřené jádro, např. z uhlí. Na víku válce je přiveden vstupní tlakový přívod, na dně pak 

výstupní vývod. Z boku válce je vyvedeno čidlo tlaku a teploty na vstupu před jádrem a druhé čidlo 

tlaku na výstupu za jádrem, jak je uvedeno na Obr. 4. Do válce je přivedeno kontrastní medium o 
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daném tlaku (např. CO2, ropa…) a měří se tlak před jádrem a tlak, který propustí pouţité jádro, tedy na 

výstupu za jádrem. 

Úkolem bylo opět vytvořit měřicí aplikaci, která bude snímat a vyhodnocovat jednotlivé tlaky 

a teplotu a následně je vizualizovat a podle potřeby archivovat v souborech. 

 

 

Obr. 4  Model pro měření tlaku na vstupu a výstupu jádra 

 

 

 

Při pouţití stávajících analogových měřicích přístrojů bylo potřeba snímat hodnoty 

z ručičkových přístrojů a tím se dopouštět chyby měření, která vznikala nesprávným odečtem ze 

stupnice přístroje. Dále bylo potřeba tyto hodnoty ručně zapisovat. Pouţitím PC jako řídicího prvku 

v měřicím řetězci se celý proces zautomatizuje a velice zjednodušší. 

 

Úloha počítače v měřícím systému: 

 Konfigurace měřicího systému 

 Spouštění a zastavování měření 

 Sbírání a analýza naměřených dat 

 Provádí grafický výstup měřených a zpracovaných dat 

 

Výhody: 

 Hlavní výhoda je moţnost automatizace měření 

 Přínosem je časová efektivita a vyloučení lidského faktoru (pokud nepočítáme zapnutí PC) 

 Po přenesení naměřených hodnot do počítače je moţno s naměřenými hodnotami dále 

pracovat (výpočty, archivace, publikování) 
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3 Analýza a výběr vhodných teplotních a tlakových čidel 
 

Při měření neelektrických veličin je největší důraz kladen na výběr vhodného snímače. Podle 

zvoleného snímače se zvolí rozsah měřených hodnot, způsob měření, vyhodnocení výstupu z čidla 

apod. Podle vyhovujících parametrů snímačů, které udává výrobce v dokumentaci, se zvolí 

nejvhodnější typ čidla.  

 

3.1 Charakteristické parametry snímačů teploty a tlaku 

3.1.1 Statické vlastnosti 

 

Statická charakteristika – senzoru je dána funkční závislostí Y=f(X) mezi měřenou veličinou 

X (teplota, tlak) a transformovanou veličinou Y(napětí, proud) v časově ustáleném stavu. Tuto 

závislost lze velmi často popsat polynomem  

 

  n

n XaXaXaaXfY  2

210             (1) 

 

Ideální, prakticky nerealizovatelná charakteristika senzoru je 

 

XkY                 (2) 

, kde k je citlivost senzoru a současně konstanta přenosu. 

 

Práh citlivosti – senzoru je dán hodnotou měřené veličiny, při níţ je na výstupu senzoru signál 

odpovídající střední kvadratické odchylce šumu senzoru. Např. pro napěťový výstupní signál je práh 

citlivosti senzoru dán odchylkou šumového napětí us vztahem 

 

2

st uu                 (3) 

 

Dynamický rozsah – senzoru je dán intervalem přípustných hodnot snímané veličiny, 

ohraničený prahem citlivosti a maximální hodnotou měřené veličiny. 

 

Reprodukovatelnost – senzoru je dána odchylkou naměřených hodnot při krátkodobě 

neměnné měřené veličině a neměnných rušivých vlivech okolí. 

 

Rozlišitelnost – senzoru je poměr věrohodné měřené hodnoty a prahu citlivosti. 

 

Mechanická odolnost – je odolnost snímače vůči mechanickému poškození. Poškození lze 

předejít odolným krytem snímače (např. nerezové pouzdro teplotních snímačů) nebo oddělovací 

membránou od citlivého snímače u tlakových senzorů. [1] 
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3.1.2 Dynamické vlastnosti 

 

Měřená veličina se neustále mění s časem. Dynamické vlastnosti senzorů je nutné znát pro 

analýzu a syntézu měřicích a regulačních systémů. V regulátorech nebo v monitorování mezních stavů 

musí být pouţity takové senzory, aby výstupní signál Y=f(X) sledoval s minimálním zkreslením 

veličinu X (např. teplota, tlak). Graficky se dynamické vlastnosti zobrazují přechodovou 

charakteristikou (Obr. 5), tj. odezvou na jednotkový skok veličiny nebo rychlostní charakteristikou, 

tj. odezvou na změnu veličiny konstantní rychlostí. 

 

Obr. 5 Přechodová charakteristika 1. a 2. řádu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Časová konstanta  je čas, za který odezva na skokovou změnu dosáhne 63,2% ustálené 

hodnoty. Za čas t = 4,606 dosáhne odezva hodnoty 99,0%. U většiny senzorů je přechodová 

charakteristika 2. a 3. řádu. Výrobci senzorů udávají buď časovou konstantu  nebo tzv. dobu odezvy, 

tj. čas, za který odezva dosáhne hodnoty buď 90% nebo 95% ustálené hodnoty. 

 

Základním poţadavkem většiny snímačů je lineární statická charakteristika v celém rozsahu 

hodnot. Pokud je charakteristika nelineární je třeba ji numericky nebo dalšími obvody linearizovat. 

Pokud není linearizace moţná, vybere se jiný druh snímače, popř. se bude měřit pouze v rozsahu 

hodnot, kdy je charakteristika lineární. Snímače by měly vykazovat co nejlepší odolnost vůči 

mechanickému a chemickému poškození, např. oxidace pouzdra můţe zhoršit citlivost snímače. To 

platí zejména pokud jde o dotykové měření veličiny. Snímač by měl co nejdéle vykazovat stálost 

měření a co nejmenší šum. Vhodným doplňkem při měření elektrických i neelektrických veličin je 

pouţití kalibrace. [1] 

 

3.2 Teplotní čidla 

 

Teplota je jednou z nejdůleţitějších veličin ovlivňující téměř všechny stavy a procesy 

v přírodě. Při měření teploty měříme obecně jinou veličinu, která je na teplotě závislá. Jedná se o 

nepřímé měření veličiny. K měření teploty se vyuţívá celé řady funkčních principů, jejichţ přehled je 

uveden na Obr. 6. V průmyslu se k měření teploty nejčastěji pouţívají senzory elektrické, a to hlavně 

z důvodu elektrického (napěťového nebo proudového) výstupu. Proto se analýzou zabýváme pouze 

dotykovými senzory elektrickými, mezi které patří např. kovové odporové senzory teploty nebo 
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termočlánkové senzory. Dotykové snímače teploty musí být ve styku s měřenou látkou a ohřívají se na 

její teplotu.  

 

Obr. 6 Rozdělení snímačů teploty podle principu 

 

Odporové snímače 

Jsou zaloţeny na teplotní závislosti elektrického odporu kovů nebo polovodičů. Odpor 

snímače pro stanovení teploty se zjišťuje podle Ohmova zákona. Při měřicím proudu I je měřen úbytek 

napětí U na měřicím snímači - odporu, odpor snímače potom je: 

R = U/I 

 

Pouţitý materiál určuje měřicí rozsah, nejistotu a popř. konstrukci čidla. Mezi základní 

poţadavky patří, aby byl teplotní součinitel odporu pouţitého materiálu co největší a stálý, závislost 

odporu na teplotě lineární a měrný elektrický odpor (rezistivita) co největší. 

 

3.2.1 Kovové odporové snímače 

 

Pro měření teploty vyuţívají teplotní závislost odporu kovů. Odpor kovů při vzrůstající teplotě 

roste. Pro realizaci odporových snímačů se pouţívají především čisté kovy. Nejčastěji se vyuţívá 

platina pro její chemickou netečnost, časovou stálost, vysokou teplotu tavení a také pro moţnost 

dosaţení vysoké čistoty (pohybuje se v rozmezí 99,9 aţ 99,999%). Kromě platiny se můţeme setkat 

s niklem, mědí, molybdenem nebo některými slitinami. Čidla kovových odporových snímačů nesmí 

Dotykové 

Kovové odporové 

Polovodičové odporové 

Termoel

ektrické 

Elektrické 

Dilatační 

Plynové 

Tenzní 

Kapalinové 

Kovové 

Bezdotykové 
Širokopásmové pyrometry 

 
Poměrové pyrometry 

 
Termovize 

 

Monokrystalické pyrometry 
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reagovat s izolačním nebo ochranným krytem. Jakékoliv chemické nebo fyzikální vlivy by mohly 

způsobit nestálost odporu při konstantní teplotě. 

 

 

Platinové snímače: 

Teploměry se vyrábí pod označením např. Pt100. Pt značí, ţe se jedná o platinový teploměr, 

číslo udává odpor čidla při teplotě 0°C, tedy 100. Můţeme se setkat i s čidly, které mají jinou 

hodnotu základního odporu, a to 10, 25, 200, 500 a 1000. 

Čistota platiny pro provozní teploměry se posuzuje podle tzv. redukovaného odporu W100 , 

který udává poměr odporů při teplotě 0°C a 100°C: 

 

0

100

100
R

R
W                 (4) 

 

V evropských zemích se pouţívá platina o hodnotě W100=1.385, v Asii a Americe je to W100=1.391. 

Teplotní závislost platinového čidla je vyjádřena vztahem: 

 

Pro teploty –200°C aţ 0°C: 

 

  1001 32

0  ttCtBtARRt             (5) 

 

Pro teploty 0°C aţ 840°C, platí C=0:  

 

 2

0 1 tBtARRt                (6) 

 

, kde  Rt - je odpor čidla při teplotě t [] 

R0 - je odpor čidla při teplotě 0 °C [] 

t - je teplota ve [°C] 

materiálové konstanty dle IEC 750 (ČSN IEC 751) pro W100=1,385: 

A = 3,90802x10
-3

 K
-1 

B = -5,802x10
-7

 K
-2

 

C = -4,27350x10
-12 

K
-4

 

 

Pro průmyslové odporové snímače teploty (Pt, Ni, Cu) platí norma ČSN IEC 751, 

předepisující závislost odporu čidla na teplotě i dovolené odchylky. Dovolené odchylky jsou 

předepsány pro dvě třídy platinových snímačů (A a B). [2] [3] 

 

Třída A: T = ± (0,15 + 0,002|t|) ve °C 

Třída B: T = ± (0,30 + 0,005|t|) ve °C 

 

 

Výroba: 

Platinové teploměry se vyrábějí drátkovou, tenkovrstvou nebo tlustovrstvou technologií. 

V prvním případě je drátkový měřící odpor tvořen spirálovitě stočeným tenkým drátkem zataveným 

do keramiky nebo skla (Obr. 7a). Odpory vyráběné tenkovrstvou technologií (Obr. 7b), při níţ se 

platinový odpor vytvoří na ploché korundové destičce technikou napařování a iontového leptání mají 

rychlejší odezvu neţ odpory drátkové, mají obvykle vyšší odpor a jsou levnější. Drátkové odpory jsou 

však časově stálejší. [2] 
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Obr. 7 Platinové odporové čidlo a) s vinutým drátkem 

              b) plošné (tenkovrstvé) provedení [2] 

 

Typické vlastnosti: 

 krátká časová odezva 

 vynikající dlouhodobá teplotní stabilita 

 nízký koeficient samoohřevu 

 zaměnitelnost 

 malé rozměry 

 odolnost vůči vibracím a teplotním šokům 

 vysoká spolehlivost 

 

 

Niklové snímače 

Nikl je vhodný k výrobě čidel pro měření teplot v rozsahu –60 aţ +150 °C (maximálně do 300 

°C). Podobně jako platinová se i niklová čidla vyrábějí v řadách Ni100 nebo Ni1000, v některých 

případech i Ni 10000. Niklové senzory se obvykle vyrábějí tenkovrstvou technologií. Jejich výhodou 

je vysoká citlivost, rychlá časová odezva a malé rozměry. Výhodou je větší teplotní součinitel odporu. 

Ve srovnání s platinovými senzory trpí značnou nelinearitou, mají omezenější teplotní rozsah 

(pouţívají se pro teploty -60 °C aţ 200 °C) a menší dlouhodobou stálost. Pouţívají se čidla např. s 

W100 rovno 1,617 nebo 1,618. [2] 

 

Teplotní závislost odporu je vyjádřena vztahem: 

 

Teploty –600°C aţ 110°C: 

 

  1001 32

0  ttCtBtARRt             (7) 

 

Teploty 100°C aţ 180°C, platí C=0:  

 

 2

0 1 tBtARRt                (8) 

 

, kde  Rt - je odpor čidla při teplotě t [] 

R0 - je odpor čidla při teplotě 0 °C [] 

t - je teplota ve [°C] 

materiálové konstanty pro W100=1,617: 

A = 5,4963x10
-3

 K
-1 

B = 6,7556x10
-6

 K
-2

 

C = 9,2004x10
-9 

K
-3
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Pro dovolené odchylky platí (W100=1,618): [3] 

 

       pro t = - 60°C aţ 0°C        pro t = 0°C aţ 250°C 

 

Třída A: T = ± (0,2 + 0,014|t|) ve °C  T = ± (0,2 + 0,0035|t|) ve °C 

Třída B: T = ± (0,4 + 0,028|t|) ve °C  T = ± (0,4 + 0,0070|t|) ve °C 

 

 

Měděné snímače 

Tyto senzory lze pouţít pro měření teplot od -200 °C do 200 °C. Běţně se příliš nepouţívají 

vzhledem k malé rezistivitě a snadné oxidaci mědi. Vykazují menší dlouhodobou stálost a menší 

citlivost pro teploty vyšší neţ 100 K. Můţeme se s nimi setkat ve formě vinutých čidel s W100 =1,4260 

a jmenovitou hodnotou odporu 50 nebo 100 . Výhodnou aplikací mědi je např. přímé měření teploty 

měděného vinutí elektromotoru. [4] 

 

Závislost odporu na teplotě pro čidla s W100=1,426 platí (pro teploty): 

 

 tARRt  10               (9) 

 

, kde materiálová konstanta A = 4,26x10
-3

K
-1 

 

Pro dovolené odchylky měděných čidel platí: [3] 

 

Třída A: T = ± (0,25 + 0,0035|t|) ve °C 

Třída B: T = ± (0,5 + 0,0065|t|) ve °C 

 

3.2.2 Polovodičové odporové snímače 

 

Polovodičové snímače se stále vyvíjejí a lze je rozdělit na snímače poly- a monokrystalické.  

 

Polykrystalické snímače (termistory) se dělí na: 

 negastory (NTC), se zápornou závislostí odporu na teplotě, 

 pozistory (PTC), s kladnou závislostí odporu na teplotě. 

 

Teplotní součinitel odporu termistorů je pětkrát aţ padesátkrát větší neţ u kovových 

odporových snímačů. Termistory se vyrábějí metodami práškové metalurgie spékáním oxidů Fe2O3, 

TiO2, CuO, MnO, NiO, CoO, BaO a dalších. Pouţívají se především k měření nízkých a středních 

teplot v rozmezí –269,8 aţ +327 °C, horní hranice je zatím 1 000 °C. 

  

Termistory mohou být i velmi malé prvky ve tvaru perliček, tyčinek či destiček (Obr. 8) a 

vyrábějí se v širokém rozsahu hodnot základního odporu R0 od 10
–1

 do 10
6
 Ω (i více). Podle provedení 

se dělí na: 

 

 standardní, 

 průmyslové, 

 se zaručenou teplotní závislostí odporu. 

 



 

12 

Časová stálost je u běţných (standardních) typů horší neţ u čidel kovových. Výrazně lepších 

vlastností se dosahuje výběrem a umělým stárnutím. [2] 

 

Obr. 8 Různé druhy tvarů termistorů [2] 

 

 NTC termistory - negastory 

Jiţ podle svého názvu mají termistory NTC (Negative Temperature Coefficient) záporný 

teplotní součinitel odporu, coţ odpovídá jevu, kdy se vzrůstající teplotou klesá odpor termistoru. 

 

Teplotní závislost je nelineární: 

 

















TT

B

eRR
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0
0            (10) 

, kde jsou R0, R odpory termistoru při teplotě To resp. T, B materiálová konstanta. 

 

 

PTC termistory - pozistory 

Jsou polovodičové součástky s kladným teplotním součinitelem odporu. Vyrábějí se z 

polykrystalické feroelektrické keramiky, např. BaTiO3. Charakteristika čidla není lineární. Dochází 

nejřdíve k mírnému poklesu odporu a poté v celkem úzkém teplotním rozsahu elektrický odpor prudce 

vzroste. Pouţití pozistorů je dáno tvarem jejich charakteristiky a jsou vhodné pro měření ve velmi 

úzkém teplotním intervalu, kde mají velkou citlivost. 

 

Polovodičové monokrystalické senzory teploty se vyrábějí z křemíku, germania či india. 

V průmyslové praxi se setkáváme s křemíkovými senzory teploty. Monokrystalický křemík je vhodný 

k měření teploty v rozsahu od -50 ºC do +150 ºC. Teplotní závislost rezistivity křemíku je v tomto 

rozsahu teplot dána teplotní závislostí pohyblivosti nosičů. Zvyšující se teplotou dochází vlivem 

rozptylu nosičů náboje na mříţce polovodiče ke zmenšování pohyblivosti těchto nosičů a odpor 

senzoru se v závislosti na teplotě parabolicky zvyšuje. [2] 

 

 

K výhodám polovodičových senzorů patří miniaturizace čidla, moţnost zanedbat odpor 

spojovacího vedení a někdy i jednodušší měřicí přístroj. Dále polovodičové senzory vykazují vyšší 

citlivost neţ kovové a mají příznivější dynamické vlastnosti. Srovnání s ostatními odporovými snímači 

je na Obr. 9. 
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Obr. 9 Srovnání polovodičových a kovových odporových snímačů [1] 

 

3.2.3 Termoelektrické snímače 

 

Termoelektrické teploměry vyuţívají k měření teploty termoelektrických článků. Při 

dotykovém měření vyšších teplot představují v podstatě jediné řešení pouţitelné v praxi. 

Termoelektrický článek je tvořen dvěma vodiči z různých kovových materiálů, které jsou na obou 

koncích spolu vodivě spojeny (Obr. 10). Jestliţe teplota jednoho spoje bude různá od teploty druhého 

spoje, vzniká termoelektrické napětí a obvodem prochází termoelektrický proud. Polarita napětí závisí 

na tom, který z obou spojů je teplejší. Tyto snímače teploty jsou určeny k měření vysokých teplot –

600 aţ 2 800°C. Při dálkovém měření se termoelektrické teploměry připojují do měřicího obvodu 

kompenzačním vedením. Kompenzační vedení je z vodičů se stejnými termoelektrickými vlastnostmi 

jako vodiče termočlánku a vlastně představuje prodlouţení srovnávacího spoje. Vedení je ukončeno v 

termostatu nebo kompenzační krabici. Obě tato zařízení zajišťují nezávislost naměřené hodnoty na 

okolní teplotě. 

 

Obr. 10 Zapojení termočlánku [1] 

 

Materiál na výrobu termoelektrických článků má vykazovat pokud moţno velký a lineární 

přírůstek napětí v závislosti na teplotě, stabilitu údaje při dlouhodobém provozu a odolnost proti 

chemickým a mechanickým vlivům. Kovové páry materiálů pro vytvoření termočlánků jsou 

normalizovány (Tab.  1) a označovány velkými písmeny abecedy.  
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Označení termočlánku T J X S 

název termočlánku měď - měďnikl ţelezo - měďnikl 
niklchrom- 

-niklhliník 

platinarhodium- 

platina 

pouţitelnost 
trvale -200°C aţ +400°C -200°C aţ +600°C -50°C aţ +1000°C 0°C aţ +1300°C 

krátkodobě                   +600°C                  +900°C                 +1300°C              +1800°C 

termoelektrické napětí 

[mV/100°C] 
4,25 5,37 4,8 0,64 

odolnost v oxidačním 

prostředí 
malá malá velká velká 

odolnost v redukčním 

prostředí 
 velká malá malá 

 

Tab.  1 Srovnání různých typů termočlánků [1] 

 

 

Velikost generovaného napětí zjistíme v cejchovních tabulkách termočlánků. Termočlánky 

jsou zdrojem napětí řádově jednotek aţ desítek mV. Pro různé typy je můţeme vidět v závislosti na 

teplotě na Obr. 11. Pro správnou funkci snímače je nutné, aby teplota srovnávacího spoje byla 

konstantní, nebo aby vliv termoelektrického napětí tohoto spoje byl kompenzován. [1] 

 

Obr. 11 Závislosti různých typů termočlánků na teplotě [2] 

 

 

Základní zapojení: 

 

Sériové zapojení 

Sériové zapojení termočlánků zvyšuje úroveň výstupního signálu. 

Výsledné termoelektrické napětí: 

 


n

in EEEEE
1

21             (11) 

 

Paralelní zapojení 

Při paralelním spojení termoelektrických článků lze přímo stanovit střední hodnotu teploty z N 

měřených míst 

 

 
N

TTT
T N


21             (12) 
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 Přesnost stanovení aritmetického průměru závisí především na rozdílech mezi odpory 

jednotlivých termoelektrických článků. 

 

Rozdílové zapojení 

Rozdílové zapojení umoţňuje přímo měřit rozdíl teplot mezi dvěma místy – měřicím a 

srovnávacím spojem. 

 

Termoelektrické teploměry nepotřebují napájecí zdroj, umoţňují nejpřesnější měření teplot 

v rozmezí 630°C aţ 1100°C. Lze měřit povrchové teploty, ve škvírách, mezi závity a pod. Lze je 

povaţovat za nevýbušné. Mohou být zhotoveny i improvizovaně ze dvou drátů připojených na 

milivoltmetr. Nevýhodou je nízká hladina signálu, který můţe být snadno zarušen. [2] 

 

3.2.4 Odporová čidla TG8-40 a TG8J-40 

 

Pro měření teplot byla pouţita čidla firmy Sensit, s.r.o.. Konkrétně se jednalo o typy TG8-40 a 

TG8J-40 se závitem. Jedná se o kovové odporové snímače teploty Pt1000. Pouţitím čidel Pt1000 se 

také sniţuje vliv odporu přívodního vedení, protoţe odpor čidla je mnohonásobně vyšší. Čidla se proto 

hodí zejména při pouţitém delším vedení. 

Odporové snímače teploty patří v současnosti mezi nejrozšířenější prostředky pro měření 

teploty. Jsou hojně vyuţívány ve všech odvětvích průmyslu např. ve strojírenství, v automobilovém 

průmyslu, v chemickém průmyslu, v potravinářství atd. Ale tím jejich moţnosti pouţití zdaleka 

nekončí. Pouţívají se např. i jako etalony pro kalibraci všech dalších druhů snímačů či teploměrů.  

 

Firma Sensit s.r.o. se vývojem, výrobou a prodejem odporových snímačů teploty zabývá jiţ od 

roku 1991. Za tu dobu se stala jedním z nejvýznamnějších výrobců snímačů teploty na českém trhu. 

Konkurenceschopnost výroby byla ověřena nejen na českém, ale i na slovenském, německém, 

rakouském a švýcarském trhu. Firma se stala dodavatelem snímačů pro nejvýznamnější české výrobce 

na trhu klimatizačních jednotek a zařízení pro kuchyně. 

Snímače teploty, vyráběné firmou Sensit s.r.o. jsou plně kompatibilní s řídicími systémy firem 

Landis&Gyr, Kauter, Saia, Amit, Teco, GFR, Johnson Controls, Strefa Kontrol, Siemens, Honeywell a 

další. 

 

Ve firmě Sensit s.r.o. jsou pouţívána Pt vrstvová čidla, která spojují výhody klasických 

drátkových čidel (přesnost, dlouhodobá stabilita,…) s výhodami velkosériové výroby, coţ přispívá 

k dosaţení optimálního poměru cena/výkon. [5] 

 

 

Čidla Pt1000 firmy Sensit s.r.o. 

 

Základní technické parametry: 

 

Snímací prvek Tenkovrstvý platinový odpor 

Maximální rozsah pracovních teplot -50°C aţ +200°C 

Odpor při 0°C 1000 

Dlouhodobá stabilita odporu 0,03% po 1000hod při teplotě 400 °C 

Doporučený / maximální SS měřící proud 0,3mA / 1mA 

 

Tab.  2 Základní technické parametry teplotních čidel TG8-40 a TG8J-40 [5] 
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Charakteristika čidla: 

 

Z grafu (Obr. 12) je patrné, ţe čidla firmy Sensit s.r.o. jsou, jako ostatní platinová čidla, téměř 

lineární a hodí se proto pro měření v celém rozsahu teplot. 

 

 

Obr. 12 Závislost odporu na teplotě pro platinové čidlo Pt1000 firmy Sensit  s.r.o. [5] 

 

Třída přesnosti: 

 

Třída A: T = ± (0,15 + 0,002|t|) ve °C 

Třída B: T = ± (0,30 + 0,005|t|) ve °C 

 

 

Teplota [°C] Odpor [] 
Třída A Třída B 

T [°C] R [] T [°C] R [] 

-50 803,06 ± 0,25 ± 0,99 ± 0,55 ± 2,18 

0 1000,00 ± 0,15 ± 0,59 ± 0,30 ± 1,17 

100 1385,06 ± 0,35 ± 1,33 ± 0,80 ± 3,03 

200 1758,56 ± 0,55 ± 2,02 ± 1,30 ± 4,78 

400 2470,92 ± 0,95 ± 3,27 ± 2,30 ± 7,94 

Tab.  3 Třídy přesnosti čidel firmy Sensit,s.r.o. [5] 

 

 

Toleranční pole: 

 

Obr. 13 Toleranční pole platinového čidla Pt1000 [5] 
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TG8-40 

Tyto snímače teploty jsou určeny pro všeobecné pouţití. Materiál pouzdra je nerez 17240, 

délka pouzdra můţe být zakázkově aţ 500mm. Jako přívodní kabel se pouţívá typ 2x0,34 mm
2
 se 

silikonovou izolací a stíněním. Stínění není spojeno s pouzdrem. 

 

Obr. 14 Konstrukce a tvar čidla TG8-40 [5] 

 

TG8J-40 

Parametry snímače jsou stejné jako u TG8-40, ale navíc obsahuje závit pro uloţení do jímky 

JTG8. Technické parametry obou typů snímačů jsou vidět v Tab.  4. 

 

 

Obr. 15 Konstrukce a tvar čidla TG8J-40 [5] 

 

 

Snímač TG8 TG8J 

Pouţití všeobecné do jímky JTG8 

Teplotní rozsah pouţití -50°C aţ 200°C 

Typ čidla Pt1000 

Krytí IP 67 

Materiál pouzdra nerez 17240 

Průměr pouzdra 5,7 mm 

Délka pouzdra 40 mm 

Přívodní kabel silikon stíněný 2x0,34mm
2
 

Časová odezva <7s <45s 

   

Tab.  4 Technické parametry čidel TG8 a TG8J [5] 

 

3.3 Tlaková čidla 

 

Většina základních principů vyuţívaných ve snímačích tlaku je po desetiletí neměnná. 

Zpravidla se neměří přímo tlak, nýbrţ jeho silový účinek, a to obvykle buď v podobě deformace 

pruţného členu, nebo v podobě mechanického napětí, které v silově namáhaném členu vzniká.  

 

Obvykle se rozlišují následující funkční principy: 

 

 odporový piezorezistivní 

 odporový s tenzometry 
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 kapacitní 

 piezoelektrický 

 rezonanční 

 indukčnostní 

 

 

3.3.1 Odporové 

 

Odporové snímače jsou zaloţeny na změně odporu vodiče s jeho deformací, resp. s jeho 

mechanickým namáháním. Měřicí odpory  jsou uspořádány do Wheatsonova můstku a snímají napětí 

deformačního členu, jímţ je zpravidla membrána ve tvaru desky. Nevýhodou je závislost odporu na 

teplotě, která musí být kompenzována. 

 

Piezorezistivní odporový snímač 

Pracují na principu, kdy při mechanickém namáhání v oblasti pruţných deformací dochází u kovových 

vodičů nebo polovodičů ke změně jejich elektrického odporu. Monokrystalický křemík je modifikován 

příměsí stopových prvků tak, ţe jeho měrný odpor je výrazně závislý na mechanickém namáhání. Tato 

závislost je výraznější neţ u kovových fóliových tenzometrů. Měřicím členem piezorezistivních 

snímačů je mechanicky namáhaná destička z vysokoodporového křemíku (Obr. 16). Křemíková 

měřicí destička je obvykle připájena na nosnou destičku ze skla, která je posléze nalepena  na kovovou 

podloţku ze speciální slitiny se shodnou teplotní roztaţností (např. kovar). 

 

Vysoká citlivost piezorezistivního materiálu dává čidlům následující vlastnosti: 

 malý průměr činné části křemíkové membrány (obvykle jen několik desetin milimetrů); 

 velmi malá (prakticky nulová) deformace 

 malá hystereze a malý creep (tečení materiálu ve studeném stavu vlivem mechanického 

namáhání). [6] 

Obr. 16 Piezorezistivní odporový snímač tlaku [6] 

 

Pokud jsou čidla určena pro náročnější aplikace, chrání se před působením měřeného média 

zástavbou do pouzdra, které je opatřeno oddělovací membránou, přičemţ tlak od membrány na čidlo 

se přenáší prostřednictvím nevodivé kapaliny – většinou pomocí silikonového oleje.  
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Tenzometry 

Tenzometry jsou součástky citlivé na změnu mechanického pnutí. Většinou to jsou drátky ze 

slitin mědi a niklu (konstantan) nebo niklu a chrómu. Odporový drátek má průměr 0,01 aţ 0,05mm, 

celkový odpor bývá 100 aţ 1000 ohmů. Víme, ţe odpor vodiče závisí na jeho rozměrech. proto se při 

deformaci vodiče musí změnit i jeho odpor. Připevníme-li (nalepíme) napjatý tenzometrický drátek na 

měřenou součást, pak se při deformaci součásti mění i rozměry a odpor drátku. To se vyuţívá při 

měření deformace a mechanického pnutí například u nosníků, mostních konstrukcí apod. 

 

Tlustovrstvé tenzometry 

Tenzometr je vytvořen hybridní technologií na jedné straně membrány zhotovené obvykle z 

keramiky, Al2O3, ale i z jiných materiálů včetně plastů. Odporový materiál se ve formě pasty nanese 

sítotiskem, a poté se vytvrdí. Tloušťka vrstvy je řádově 0,01 mm. Druhá strana membrány je přístupná 

měřenému médiu. Toto jednoduché uspořádání umoţňuje minimalizovat výrobní náklady a vyhoví pro 

většinu aplikací v běţné technické praxi. Snímače tlaku s tlustovrstvými tenzometry jsou velmi 

rozšířené a najdeme je v převodnících niţší a střední cenové kategorie. 

Tenkovrstvé tenzometry 

Vznikají vakuovým napařením kovové vrstvy o tloušťce řádově 0,0001 mm na izolační vrstvu 

(obvykle keramickou), která je zhotovena na kovovém deformačním členu. Deformační člen můţe 

tvořit jeden celek s tělesem, nebo můţe být spojen svarem se vstupním hrdlem tlaku. Tím je toto 

řešení vhodné pro měření vysokých tlaků. Nevýhodou jsou vyšší výrobní náklady a nesourodost 

jednotlivých vrstev (kov-keramika-kov). Podobný okruh vyuţití mají snímače s kovovým 

deformačním členem, na němţ jsou na izolační vrstvě nalepeny kovové fóliové tenzometry. [6] 

 

3.3.2 Kapacitní snímače tlaku 

 

U těchto snímačů je vyuţíván pro měření tlaku kapacitní čidlo. Jedna elektroda kondenzátoru 

je tvořena membránou, jejíţ poloha se mění vlivem tlaku. Změna vzdálenosti elektrod kondenzátoru se 

projeví změnou jeho kapacity (Obr. 17a). Kapacitní čidlo tlaku je konstrukčně velmi jednoduché. 

Kapacitní princip je často velmi často vyuţíván při měření tlakové diference. Společnou vlastností 

všech těchto snímačů je velká rozlišovací schopnost. Pracovní rozsah snímačů je aţ do 40MPa.  

Obr. 17 Kapacitní snímač tlaku a) princip snímače 

                      b) uspořádání diferenčního snímače [6] 

 

Nejznámější provedení diferenčního čidla je na Obr. 17b se střední elektrodou (membránou) a 

pevnými elektrodami vytvořenými na izolantu (keramika, sklo), tvarovaném tak aby změna kapacity 

byla co největší. Běţně se pouţívají kovové nebo keramické oddělovací membrány, přičemţ prostor 

mezi měřicí membránou a oddělovací membránou je zaplněn silikonovým olejem. [6] 
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3.3.3 Piezoelektrické snímače 

 

U snímačů tohoto typu se vyuţívá piezoelektrický jev, který se vyznačuje tím, ţe při působení 

tlaku na materiál s piezoelektrickými vlastnostmi se generuje náboj úměrný tlaku. Z piezoelektrických 

materiálů, které dělíme na krystalické, keramické a polymerové, se u snímačů tlaku nejčastěji pouţívá 

křemen (SiO2 vyráběný v současnosti uměle). Pouţití je omezené Courierovou teplotou,  při níţ 

dochází ke ztrátě piezoelektrických vlastností.. Čidlo tlaku je vytvořeno spojením několika disků. Do 

snímače bývá obvykle zabudován impedanční převodník. Piezoelektrický snímač tlaku se vyznačuje 

malými rozměry. Můţe pracovat při vysokých teplotách. Horní hranice snímačů tlaku tohoto typu je 

100MPa. [6] 

 

3.3.4 Rezonanční snímače 

 

Rezonanční snímače pracují na principu elektromechanického rezonátoru s pruţným členem, 

jehoţ rezonanční kmitočet závisí, kromě rozměrů, tvaru, měrné hmotnosti, modulu pruţnosti a teplotě 

i na měřeném tlaku. Mechanický rezonátor je zapojen do zpětnovazebního obvodu oscilátoru a jeho 

parametry určují vlastní kmitočet (frekvenci) oscilátoru. Je rozkmitáván elektromechanickým 

měničem (obvykle magnet). Působením měřeného tlaku vznikají v rezonátoru deformace, které se 

projevují změnou rezonančního kmitočtu. 

K základním obecným výhodám těchto snímačů tlaku vysoká přesnost a časová stabilita, 

spolehlivost, rozlišovací schopnost, reprodukovatelnost a odolnost vůči rušení, většinou téţ 

zanedbatelná hystereze. K nevýhodám naopak závislost na teplotě (modulu pruţnosti a rozměrů 

rezonátoru), v současnosti omezený rozsah měření diferenčního tlaku, horší dynamické vlastnosti 

(delší doba potřebná k měření), náročnější výroba a u některých konstrukcí i nelineární závislost 

rezonančního kmitočtu na tlaku a citlivost na vibrace. [6] 

 

3.3.5 Tlakové čidlo DMP 331 

 

Pro měření tlaku byla pouţita čidla firmy JSP, s.r.o. Konkrétně se jedná o typ DMP 331 110-

1602- 7-3-400-700-1-0000. 

 

Pouţití: 

Snímače tlaku DMP 331 jsou určeny k měření relativního a absolutního tlaku. Hlavní oblasti 

pouţití snímačů jsou pneumatická zařízení, technologické procesy, pracovní stroje, hydraulika, lisy, 

zkušební zařízení a obecná měření tlaku. 

 

Obr. 18 Čidlo tlaku DMP 331 
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Popis 

Snímače převádějí tlak plynů a kapalin na elektrický signál. Vyrábějí se v provedení pro 

absolutní a relativní tlak (přetlak nebo podtlak). Rozsahy tlaku jsou od 10 kPa do 60 MPa. Snímače 

jsou vhodné jak pro statická, tak i dynamická měření tlaku a jsou pouţitelné pro všechna tlaková 

média slučitelná s nerezovou ocelí, 17350 v kombinaci s Vitonem, EPDM, NBR nebo FFKM. Široký 

výběr normovaných elektrických výstupů stejně jako přípojek tlaku i konektorů pokrývá téměř 

všechny aplikační poţadavky.  

Základním prvkem snímačů DMP 331 jsou nerezová čidla tlaku, těsněná v pouzdře O-

krouţkem, s přivařenou oddělovací membránou a oddělovací náplní s inertním olejem. Při působení 

tlaku dává polovodičové čidlo výstupní signál cca 100 mV (200 mV) při napájení konstantním 

proudem. Tento signál je teplotně kompenzován a pomocí vestavěné elektroniky zesílen a normován. 

Čidlo tlaku a elektronika jsou vestavěny do nerezového pouzdra. Způsob montáţe zaručuje odolnost 

proti rázům a vibracím. Tlaková přípojka je tvořena závitem se vstupním otvorem (Obr. 18), 

elektrické připojení je provedeno pomocí konektoru nebo přímo kabelu. Nula snímače odpovídá u 

absolutního provedení vakuu a u relativního provedení atmosférickému tlaku.[7]  

Typ zapojení čidla byl zvolen jako třívodičový. Výhoda třívodičového zapojení je v odstranění 

vlivu změn odporu vedení na přesnost měření. Napájecí vedení čidla není společné se signálovým, a  

proto nedochází k zahřívání signálového vedení vlivem napájení (průchod proudu vedením), a tím 

zvětšování odporu vedení. Společná je pouze signálová zem a záporný pól napájení (Obr. 19). Jako 

čtvrtý vodič je zde stínění kabelu, které je spojeno s kostrou čidla. 

 

 

 

 

Obr. 19 Zapojení tlakového čidla 

 

Technické parametry [7]: 

 

Pouţití: 

kapaliny, plyny nebo páry 

Měřicí princip: 

piezorezistivní 

Rozsahy a přetíţitelnost: 

0 aţ 1,6 MPa, přetíţitelnost aţ 6 MPa 

Výstup: 

proudový 4 aţ 20 mA (třívodič) 

Napájecí napětí: 

UN = 14 aţ 36 VSS (třívodič) 

Přesnost: 

≤ ±0,35 % HMR pro rozsahy nad 40 kPa 

HMR – horní mez rozsahu 
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Stabilita: 

≤ ±0,1 % HMR / rok 

HMR – horní mez rozsahu 

Rychlost odezvy: 

< 5 ms 

EMC (elektromagnetická kompatibilita): 

emise a odolnost dle EN 61326 

Odolnost proti zkratu: 

trvalá 

Odolnost proti přepólování: 

trvalá, při přepólování bez funkce 

Odběr proudu: 

proudový výstup max. 25 mA 

Ţivotnost: 

> 100×10
6
 tlakových cyklů 

 

Provozní podmínky: 
Rozsah pracovních teplot: 

teplota měřeného média -25 aţ +125 °C 

teplota okolí -25 aţ 85 °C 

Teplota skladování: 

-40 aţ +100 °C 

Provozní poloha: 

libovolná 

Mechanická odolnost: 

vibrace 10 g RMS (20 aţ 2000 Hz) 

rázy 100 g / 11 ms 

 

Ostatní údaje: 
Stupeň krytí: IP 65, IP 67, IP 68 

Hmotnost: cca 140 g 

Pouţité materiály: 

přípojka tlaku - nerezová ocel 1.4571 DIN (17348) 

pouzdro - nerezová ocel 1.4301 DIN (17240) 

těsnění - DMP 331 Viton (FKM) 

oddělovací membrána 1.4435 DIN (17350) 

materiál ve styku s médiem - tlaková přípojka, těsnění, oddělovací membrána 

Připojení tlaku: 

M10x1 DIN 3852 

Elektrické připojení: 

průchodka PG 7 s kabelem 2 m (IP 67) 
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4 Návrh řídicího systému 
 

Výběr vhodného řídicího systému splňující poţadované funkce závisí na mnoha faktorech. 

Základní a ve většině případů také nejdůleţitější poţadavky jsou dány funkční analýzou celého 

řídicího procesu. 

 

4.1 Funkční analýza 

 

Požadavky na funkci řídicího systému: 

 

a) Snímat hodnoty z připojených snímačů 

b) Vyhodnocovat získaná data (přepočet na zkalibrované hodnoty) 

c) Provádět kalibraci 

d) Spouštět a zastavovat měření 

e) Ukládat naměřená data do databáze 

f) Vizualizovat celý proces 

g) Indikovat stavy systému 

h) Vyhodnocovat chybové stavy 

 

4.2 Návrh hardware 

 

Nejdůleţitější vlastností celého řídicího systému je moţnost připojení teplotních a tlakových 

čidel. Pro teplotní čidla to je moţnost připojení (měření) na platinových čidlech Pt1000 a u tlakových 

je to připojení s proudovým výstupem 4-20mA. Pro realizaci systému je potřeba připojit celkem 18 

teplotních a 7 tlakových čidel. Z těchto poţadavků se odvíjí i výběr vhodného řídicího automatu. Na 

trhu je celá řada automatů, které tyto poţadavky splňují a proto byl výběr podmíněn i dalším 

poţadavkem a to cenou. Z těchto důvodů byl vybrán PLC české firmy Tecomat s.r.o. Foxtrot, typ CP-

1004. Automat jiţ v sobě zahrnuje rozhraní Ethernet a proto je jeho připojení k PC v dnešní době  

velice jednoduché. Jelikoţ samotný automat neobsahuje dostatečný počet vstupů je třeba ho rozšířit o 

přídavné moduly analogových vstupů. Z potřeby připojit minimálně 25 analogových vstupů byly 

vybrány celkem tři moduly analogových vstupů IT-1601. Takto zvolený HW řídicího systému se 

konfiguruje a programuje v prostředí Mosaic. Programovací nástroj Mosaic je dostupný zdarma na 

internetu, ale s omezením pouţití pouze jednoho přídavného modulu. Z tohoto důvodu bylo třeba 

zakoupit i základní licenci k tomuto nástroji. Při vytváření řídicího programu byl pouţit nástroj 

Mosaic ve verzi 2.0.22. 

Z důvodu různorodosti výrobců a pouţívání komunikačních standardů je pro propojení PLC 

s vizualizační aplikaci, která běţí na PC, obecně potřeba pouţití OPC serveru a OPC klientu. Kde 

OPC server komunikuje s PLC a obvykle je také vytvářen stejnou společností. OPC server pak 

komunikuje s OPC klientem, který dokáţe na druhou stranu komunikovat s vizualizační aplikací. 

Většinou se tyto softwarové komponenty musí také kupovat a tím dochází ke zvyšování nákladů 

celého systému. Na českém trhu je ovšem vizualizační systém, který dokáţe komunikovat s automaty 

několika výrobců i bez pouţití těchto komponent. Jedná se o systém Promotic firmy Microsys, sídlící 

v Ostravě. Systém Promotic v sobě zahrnuje komunikační ovladač, který po správném nastavení 

dokáţe komunikovat s PLC různých výrobců bez pouţití OPC serveru. Dále je systém dostupný i pro 

školy a univerzity s pouţitím tzv. školní licence, kdy není potřeba zakoupit licenci pro vývoj a běh 
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aplikace. Školní verze se od plné, placené, funkčně nijak neliší. Z těchto důvodů, které jsou spíše 

finančního charakteru, byl jako vizualizační nástroj zvolen právě systém Promotic. 

4.3 Konfigurace HW 

 

Programovatelné automaty Tecomat Foxtrot představují malé kompaktní automaty s moţností 

modulárního rozšíření. Spojují tak výhody kompaktních automatů co do velikosti a modulárních co do 

rozšířitelnosti a variability. 

Jsou určeny pro řízení technologií v nejrůznějších oblastech průmyslu i v jiných odvětvích. 

Jednotlivé moduly systému jsou uzavřeny v plastových ochranných pouzdrech, které se montují na U 

lištu. Díky tomu lze s nimi manipulovat bez nebezpečí poškození citlivých CMOS součástek. 

Datové komunikace mezi PLC a nadřízenými PC, mezi několika PLC, nebo mezi PLC a 

ostatními zařízeními jsou obvykle realizovány sériovými přenosy. Systémy Foxtrot podporují základní 

přenosy pomocí sítí Ethernet nebo průmyslové sítě EPSNET. Všechny centrální jednotky jsou 

vybaveny rozhraním Ethernet 10/100 Mb umoţňujícím provozovat současně více logických spojení. 

Rozšiřovací periferní moduly se k centrální jednotce připojují pomocí sériové sběrnice. Díky tomu 

mohou být jednotlivé části systému Tecomat Foxtrot rozmístěny decentralizovaně tak, ţe jednotlivé 

moduly jsou umístěny přímo u ovládaných technologií a šetří tak silovou kabeláţ. Celý systém můţe 

komunikovat s počítači standardu PC. Počítač tak můţe být vyuţit k monitorování řízeného procesu a 

přitom je umístěn mimo průmyslové prostředí ve velínu nebo dispečinku. Počítač také slouţí jako 

programovací přístroj pro PLC. 

 

4.3.1 Základní modul CP-1004 

 

Nejmenší plně funkční celek PLC Foxtrot představuje základní modul obsahující centrální 

jednotku, různé kombinace počtu a typu vstupů a výstupů a v některých variantách i vestavěný displej 

4 x 20 znaků a 6 tlačítek (Obr. 20). Základní modul lze rozšířit připojením aţ deseti periferních 

modulů. Jednotlivé moduly jsou k základnímu modulu připojeny pomocí sběrnice TCL2. Sběrnice 

propojená metalickými kabely odpovídá rozhraní RS-485 a musí být na obou koncích zakončena. 

Základní modul obsahuje zakončení sběrnice a musí být vţdy na jejím konci. Na druhém konci musí 

být sběrnice k poslednímu modulu připojena společně se zakončovacím členem (odporem). Modul 

obsahuje také slot pro paměťovou SD kartu. 

 

Popis: 

 centrální jednotka řady K 

 binární vstupy 24 V vyuţitelné jako vstupy čítačů 

 volitelné vstupy - binární 24 V / analogové 0 - 10 V (10 bitů) 

 reléových výstupů 250 V 

 2 sériové kanály (CH1 - RS-232, CH2 - volitelné rozhraní) 

 1 rozhraní Ethernet 10/100 Mb 

 1 linka sběrnice TCL2 pro připojení periferií 

 1 linka sběrnice CIB 

 moţnost osazení submodulu s binárními vstupy a výstupy 

 

Osazení: 

 Napájení 24 VDC, příkon max. 8W 

 DI0-7  - 8 binárních vstupů, bez galvanického oddělení: 

 DI0÷DI3  - volitelně speciální funkce 
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 DI4÷DI7  - volitelně analogové vstupy 0÷10V (kladná vstupní svorka AI0÷AI3) 

 DO0÷5  - 6 reléových výstupů, galvanicky oddělené od ostatních obvodů 

 ETH  - Ethernet 10/100 Mbit (standardní konektor RJ-45), galvanicky oddělené od ostatních 

  obvodů 

 CH1  - Sériový kanál, pevně osazený rozhraním RS232, bez galvanického oddělení 

 CH2  - Sériový kanál, s moţností osazení standardních submodulů (např. řady TC700) 

 

 

Obr. 20 Čelní pohled na základní modul CP-1004 

 

 

Rozhraní Ethernet u systému Foxtrot 

Centrální modul je standardně osazen rozhraním Ethernet, 10/100 Mbit, konektor RJ-45. 

Kaţdé fyzické rozhraní Ethernet (tj. jedno fyzické připojení na PLC) můţe realizovat aţ šest logických 

datových kanálů (dále značené LCH1 aţ LCH6), které mohou být nastaveny v několika reţimech a 

umoţňují různé propojení systémů a jsou plně nezávislé na ostatních komunikačních rozhraních PLC. 

Rozhraní Ethernet PLC Foxtrot automaticky rozpozná připojení (přímé nebo kříţené) a automaticky se 

přizpůsobí. 

 

 

Základní zapojení systému Foxtrot pomocí Ethernetu: 

 

PC-PLC 

- základní připojení (např. notebook) 

- moţno pouţít kříţený nebo přímý kabel 

- max. délka kabelu 100 m 
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PC-HUB-PLC 

- propojení přes HUB (běţně pouţívané HUBy nebo SWITCHe) 

- moţno pouţít kříţený kabel nebo přímý kabel 

- max. délka kabelu 100 m 

 

PLC-PLC 

- přímé propojení 2 PLC 

- moţno pouţít kříţený kabel nebo přímý kabel 

- max. délka kabelu 100 m 

 

Díky dostupnosti rozhraní Ethernet v dnešní době se jeví jako ideální komunikační rozhraní. 

 

4.3.2 Modul s analogovými vstupy IT-1601 

 

Základní modul Foxtrot lze podle potřeby aplikace rozšířit o další periferní a speciální 

moduly. K jednomu centrálnímu modulu lze připojit aţ 10 periferních modulů propojených sběrnicí 

TCL2. Dále lze po sběrnici TCL2 připojit k centrálnímu modulu další speciální moduly – např. 

textový panel ID-14 apod. Kaţdá skupina modulů (tj. periferní moduly, master moduly a speciální 

moduly) má vyhrazený samostatný adresový prostor, takţe se navzájem adresami nemohou překrývat 

(např. periferní modul IB-1301, externí master MI2-02M i panel ID-14 mohou mít nastavenou adresu 

0). Na čelním panelu modulu najdeme signalizační LED diody a otočný přepínač, kterým nastavujeme 

adresu modulu.  

Kaţdý periferní modul, připojený k jednomu základnímu modulu musí mít nastavenou jinou 

adresu (v rozsahu 0 aţ 9). Adresu lze nastavit šroubovákem otočením otočného prvku šipkou proti 

číslu s poţadovanou adresou. 

 

Rozšiřovací modul IT-1601 obsahuje 8 analogových vstupů se společnou svorkou a 2 

analogové výstupy se společnou svorkou (Obr. 21). Vstupy jsou univerzální, nezávisle 

konfigurovatelné jako napěťové, proudové vstupy, dvouvodičové připojení pasivních odporových 

čidel. Rozlišení je 16 bit, modul zabezpečuje zpracování naměřené hodnoty, převod na inţenýrské 

jednotky apod. Analogové výstupy jsou s rozlišením 10 bit, napěťové 0÷10V. Analogové vstupy a 

výstupy jsou galvanicky oddělené od vnitřních obvodů a stav kaţdého vstupu je signalizován na 

panelu modulu. 
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Obr. 21 Čelní pohled na modul s analogovými vstupy IT-1601 

 

 

4.3.3 Návrh komunikací 

 

Zapojení řídicího systému 

Díky integrací rozhraní Ethernet na systému Foxtrot a jeho rozšíření v oblasti osobních 

počítačů bylo toto rozhraní zvoleno jako výchozí komunikační i programovací rozhraní. 

 

Zapojení čidel k řídicímu systému 

Protoţe analogové moduly IT-1601 dovolují připojení odporových teplotních čidel (Pt1000, 

Ni1000) pouze jako dvouvodičové, jsou tyto čidla konstrukčně řešena jako dvouvodičová. Připojení 

tlakových čidel je řešeno jako třívodičové. Výstup z tlakových čidel je proudový v rozsahu 4-20mA. 

Čidla jsou napájena zdrojem SS napětí 24 V (Obr. 42). 

 

 

4.3.4 Nastavení HW konfigurace v Mosaic 

 

Při vytváření nového projektu ve vývojovém prostředí Mosaic je uţivatel vyzván k volbě 

systému, který budeme programovat. Součástí volby systému je i výběr základního modulu. Toto 

nastavení se nachází v Manaţeru projektu v uzlu Hw | Výběr řady PLC a lze je kdykoli změnit (Obr. 

22). 
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Obr. 22 Výběr základního modulu PLC 

 

 

Vývojové prostředí Mosaic umoţňuje ruční i automatickou konfiguraci PLC FOXTROT. 

Nejprve v Manaţeru projektu ve sloţce Hw / Výběr řady PLC se vybere modulární systém FOXTROT 

a zvolí typ základního modulu PLC (Obr. 22). Pak je moţno v Manaţeru projektu ve sloţce Hw / 

Konfigurace HW provést konfiguraci PLC. 

 

 

Obr. 23 Konfigurace základního modulu 

 

Ruční konfigurace PLC 

Ruční konfiguraci PLC se provádí v případě, ţe konkrétní sestava PLC není fyzicky k 

dispozici. V záloţce „Centrální modul“ (Obr. 23) lze změnit typ základního modulu tak, ţe ve sloupci 

„Typ modulu“ se stiskne pravé tlačítko myši. Pomocí nabídky se vybere ţádaný modul.  
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Obr. 24 Výběr a přidání periferního modulu do projektu 

 

V záloţce „Externí I/O moduly“ (Obr. 24) se přidá další periferní moduly tak, ţe na zvolené 

pozici formuláře ve sloupci „Typ modulu“ se stiskne pravé tlačítko myši. Pomocí nabídky se vybere 

ţádaný modul. Jeho název se objeví v ţádané pozici formuláře. Stisknutím levého tlačítka myši na 

ikoně se otevře panel, který umoţňuje konfiguraci konkrétního modulu. Vybere se tedy  pro zvolený 

kanál odporové snímače Pt1000 (s hodnotou parametru W100=1.385) pro teplotní čidla a proudový 

vstup 4-20mA pro tlaková čidla. Dále se zaškrtne volba „Hodnota v inţenýrských jednotkách (ENG)“, 

která zajistí, ţe vyčtená hodnota bude přímo ve stupních Celsia, resp. v Pascalech pro tlak. 

Zaškrtnutím volby „Reţim filtrace“ projde signál z analogových vstupů také filtrem typu dolní 

propust. Na konec v záloţce „Souhrn“ si lze zkontrolovat nastavené parametry všech vstupů a výstupů 

na modulu (Obr. 25). 

 

Obr. 25 Nastavení analogových vstupů na modulu IT-1601 

 

Automatická konfigurace PLC 

Pokud máme fyzicky k dispozici sestavu PLC, kterou chceme konfigurovat, zapne se napájení 

PLC a naváţeme komunikaci s PLC. Vrátíme se na sloţku Hw / Konfigurace HW a stiskneme tlačítko 

Načíst z PLC (Obr. 23). 

 

Na základě údajů v centrální jednotce je vygenerován seznam nalezených modulů (Obr. 26). 

Volba Ponechat původní nastavení importovaných modulů umoţňuje opravu či doplnění konfigurace 

bez ztráty původního nastavení. Pokud je volba zaškrtnutá, pak moduly, které uţ byly zkonfigurovány 

a byly nalezeny na stejných pozicích, si ponechají své nastavení. Ostatní moduly, které byly nově 

nalezeny nebo změněny (jiný typ na téţe pozici), mají konfiguraci nastavenou na výchozí hodnoty. 

Pokud volbu nezaškrtneme, všechny moduly budou mít konfiguraci nastavenou na výchozí hodnoty. 
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Případné předchozí nastavení tedy bude ztraceno. Pokud některý z nalezených modulů nechceme do 

konfigurace zahrnout, myší stiskneme zaškrtnutý čtvereček na levém okraji řádku s názvem tohoto 

modulu. Stisknutím tlačítka Použít akceptujeme nabídnutý seznam. Následně jsou nám automaticky 

nabízeny jednotlivé konfigurační dialogy ke všem modulům. Po dokončení máme připraven projekt k 

ladění s konkrétní sestavou PLC, kterou máme k dispozici. 

 

 

 

Obr. 26 Načtení konfigurace z PLC 

 

 

4.4 Zapojení čidel k měřicímu systému 

 

Pro správnou funkci odporových čidel je tyto čidla potřeba napájet. To je zajištěno připojením 

jednoho konce čidla na svorku „Vref“ modulu s analogovými vstupy IT-1601, na které je přesné 

napětí 10V. Podle dokumentace k programovatelnému automatu Tecomat je však nutné toto čidlo 

připojit přes odpor 7,5kObr. 27. Protoţe je potřeba připojit velké mnoţství čidel byla pro tuto 

potřebu zhotovena deska plošného spoje, na které bude potřebný počet odporů připájen a dále bude 

deska osazena šroubovými svorkami pro připojení odporových čidel. 

Pro připojení tlakových čidel je nutno pouţít externí zdroj 24V DC. Napětí 24V DC se pouţije 

ze stejného zdroje, který napájí celé PLC. Protoţe způsob zapojení tlakových čidel je třívodičový, jsou 

dva vodiče pouţity pro napájení čidla a třetí vodič je určen pro připojení do měřicího přípravku, tedy 

na vstup PLC. Společná je zem (Obr. 27). 

Jednotlivé přívodní kabely obou typů čidel zahrnují i stínění kabelů. Toto stínění je 

v rozvodové skříni připojeno na svorkovnici, která je spojena s ochranným vodičem (zelenoţlutý). 

S ochranným vodičem je spojena i kovová konstrukce rozvodné skříně. 

Zapojení všech čidel k automatu a napájení automatu je zakresleno na Obr. 41 a Obr. 42 

v Příloze II. 
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Obr. 27 Zapojení odporových a tlakových čidel k modulu IT-1601 
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5 Tvorba a testování řídicí aplikace 
 

Pro popis základních funkcí a poţadovaného chování měřicí aplikace byl vytvořen vývojový 

diagram uvedený na Obr. 28. Vývojový diagram popisuje chování aplikace po spuštění automatu. 

Diagram je rozdělen do hlavní smyčky, která se provádí stále (umístěna vlevo) a dále je zde zobrazena 

část smyčky, která zpracovává proces ukládání dat do databáze (umístěna vpravo). Automat tedy 

provádí přepočet na zkalibrované hodnoty teplot a tlaků i v době, kdy není aktivní ukládání dat. To je 

výhodné hlavně z důvodu, kdy bude k automatu připojena vizualizace na PC, kde můţeme vidět 

aktuální hodnoty teplot a tlaků. Automat tedy v nekonečné smyčce provádí přepočet skutečné hodnoty 

na snímači na zkalibrovanou hodnotu a ta je následně podle potřeby vyslána do PC. Při aktivaci 

ukládání dat jsou data ukládány jak do databáze v PC, tak i do databáze v automatu současně. 

 

5.1 Popis chování měřicí aplikace 

 

Po spuštění automatu (uváděno také jako studený restart) dojde nejdříve k inicializaci 

aplikace. V této fázi dochází k načtení kalibračních konstant uloţených na paměťové kartě automatu a 

k počátečnímu nastavení konstant programu. Načtena jsou všechna data jak pro teplotu tak i pro tlak. 

Inicializace se provádí pouze po zapnutí automatu. Po skončení inicializace program kontroluje, zda je 

poţadavek na kalibraci teplotních nebo tlakových čidel. Pokud je poţadavek, tak program postupně 

uloţí jednotlivé kalibrační konstanty pro oba body kalibrace na paměťovou kartu. Uloţení 

kalibračních hodnot není závislé na pořadí, můţeme tedy nejdříve uloţit druhý bod kalibrace a poté aţ 

první, nebo jen jeden z nich. Data se ukládají do stejného souboru, ze kterého se při inicializaci 

načítala. 

V kaţdém cyklu programu se provádí přepočet reálných hodnot na čidlech na hodnoty 

zkalibrované. Přepočet se provádí i v době, kdy neprobíhá ukládání dat, z důvodu připojené 

vizualizace na PC, která jednotlivé teploty a tlaky vyţaduje pro zobrazení na svém panelu. Slouţí to 

především pro informaci o aktuálním stavu teplot nebo tlaků na měřeném pracovišti. Jinak by obsluha 

viděla nezkalibrované hodnoty. 

Při aktivním ukládání dat jsou jednotlivé číselné hodnoty teplot nebo tlaků nejdříve převedeny 

z datového typu REAL na datový typ STRING a aţ následně uloţeny na paměťovou kartu. Je to 

z důvodu, protoţe systém Foxtrot neumí ukládat numerické datové typy do souboru. Převod do 

datového typu STRING se zároveň vyuţije ke zkrácení číselné hodnoty, kdy hodnota snímače 

obsahovala mnoho desetinných míst. Výsledné číslo je zkráceno na dvě desetinná místa, která bohatě 

postačují pro zvolenou měřicí soustavu. Takto zkrácenou hodnotu můţeme spojit do jednoho velkého 

řetěţce, který obsahuje aktuální hodnoty ze všech teplotních nebo tlakových snímačů a tu následně 

uloţit. Protoţe jsou data ukládána na paměťovou kartu, musí se přizpůsobit rovněţ proces ukládání. 

Paměťové karty mají omezený počet zápisů, a proto kdybychom ukládali kaţdou hodnotu zvlášť, 

došlo by brzy k vyčerpání omezeného počtu zápisu, který se pohybuje okolo hodnoty 100000 (závisí 

na typu a výrobci karty). Proto výsledný STRING ukládáme nejdříve do vnitřní paměti automatu. 

Pouţije se paměť DataBox o velikosti 512kB. Po naplnění této paměti dojde uloţení dat jako celku na 

paměťovou kartu, a tím dojde pouze k jednomu zápisu. Ovšem pouţití paměťové karty přináší i další 

zápornou vlastnost a to je doba zápisu. Data se na paměťovou kartu ukládají mnohem pomaleji neţ do 

vnitřní pamětí automatu (opět závisí na typu karty a výrobci). Při zaplnění paměti DataBox bychom 

museli čekat neţ se data z této paměti uloţí na paměťovou kartu a aţ poté pokračovat v dalším měření. 

Proto je paměť DataBox rozdělena na dvě části. Ukládání probíhá vţdy jen na jednu část, polovinu. 
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Pokud dojde k zaplnění této poloviny, začne automat postupně tyto data ukládat na paměťovou kartu, 

coţ můţe chvíli trvat. Protoţe měření stále probíhá ukládají se nová data do druhé poloviny paměti 

DataBox. Pokud dojde k zaplnění této poloviny systém opět začne z této oblasti data ukládat na kartu, 

a na zbylou polovinu paměti Databox ukládat nová data. Takto se celý proces opakuje dokud není 

ukládání dat vypnuto.  

Ovšem při vyuţití celé poloviny paměti DataBox, tedy 256kB, bychom ukládali velké 

mnoţství dat (např. data za celý den), a to by mohlo vést při výpadku napájení k nevratné škodě. Proto 

ukládání do DataBoxu omezíme na určitý počet uloţených hodnot, např. na 20. Do jedné poloviny 

DataBoxu se nám tedy uloţí 20 řádků hodnot (20 period ukládání) a poté jsou tyto hodnoty uloţeny na 

paměťovou kartu, a zároveň se dalších 20 hodnot ukládá do druhé poloviny paměti. 

 

 

Obr. 28 Vývojový diagram chování měřicí aplikace 
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5.2 Kalibrace 

 

Lze ji definovat jako soubor úkonů, jimiţ se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi 

hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem, a odpovídajícími hodnotami, které jsou 

realizovány etalony.  

Snímače teploty nebo vlhkosti, vedení přes zesilovače signálu a regulaci aţ po display tvoří 

jeden měřicí a regulační systém. Tento systém musí být kalibrován celý, ne pouze jeho část (nelze 

např. kalibrovat samotné čidlo). Kalibrace se provádí etalonem, umístěným v blízkosti kalibrovaných 

měřidel, případně v dalším bodě (umístění více etalonů v prostoru). Umístění etalonů při kalibraci, 

stejně jako rozsah kalibrace - počet teplotních či vlhkostních bodů se volí  dle poţadavků. V poslední 

době se také rozšiřuje počet zákazníků, kteří poţadují prokázat homogenitu pole zkušebního prostoru. 

V tomto případě je ve zkušebním prostoru rovnoměrně umístěno 9 aţ 15 etalonů v závislosti na 

objemu zkušebního prostoru. 

Kalibrace měřicího systému se provádí  následujícím způsobem: Do zkušebního prostoru se 

vloţí referenční čidlo (etalon) a kalibrované měřicí čidlo. Etalon je vnější čidlo o řád přesnější, neţ 

čidlo, které chceme kalibrovat. Porovnáním naměřených hodnot měřeného čidla a etalonového měřidla 

se zjistí jejich shoda. O výsledku je vystaven Kalibrační list s vyšetřenými výsledky a k nim 

příslušejícími nejistotami. Obsah a forma Kalibračního listu jsou předepsány především normou. 

Kalibrované zařízení je označeno kalibrační značkou.  

 
 

5.2.1 Důleţité aspekty pro bezchybnou kalibraci 

 

Vliv měřicího proudu 

Vliv měřicího proudu je parametr důleţitý pro odporové snímače veličin. V zásadě je vhodné 

provádět kalibraci při stejném proudu jako při provozu měřidla. Měl by být dodrţen poţadavek, kdy 

měřicí proud by neměl způsobit samoohřev větší neţ odpovídá 1/5 tolerance odporu. To je ale obtíţné 

zjistit a proto je při kalibraci lépe pouţít poţadavek pro zkoušku samozahřívání, kde výkon vzniklý v 

teploměru nemá překročit 0,1mW. Při měření běţnými multimetry je to ale poţadavek přísný, protoţe 

při pouţití odporových čidel při proudu 1mA, běţném na rozsazích vhodných pro Pt100, je toto 

splněno pouze pro teplotu 0°C a pro Pt500 vůbec. 

 

Homogenita prostředí 

Jelikoţ se při kalibraci pouţívají minimálně dva měřicí prvky (referenční měřidlo, kalibrované 

měřidlo), musí se nějakým způsobem zajistit stejné podmínky pro měření. Nesmí se stát např. při 

kalibraci teplotních čidel, kdy na jedno čidlo svítí slunce a druhé je ve stínu. Musí se zajistit takové 

podmínky, při kterých jsou všechny měřidla vystaveny stejným vlivům prostředí, prostředí je 

homogenní. Stejnou homogenitu prostředí zajistíme např. vloţením všech teplotních čidel do nádoby 

s vodou. Voda nám zajistí neměnnost podmínek, a navíc ji můţeme ohřát na jinou teplotu pro 

vícebodové kalibrace.  

 

Vliv nedostatečného ponoru čidla 

Vliv nedostatečného ponoru je třeba uvaţovat u všech typů teploměrů a podobných snímačů. 

Nejjednodušší je situace u snímačů s kovovým stonkem. Pokud je stonek dostatečně dlouhý bude 

chyba způsobená nedostatečným ponorem malá. Existuje pravidlo, ţe ponor je dostatečný při 15-ti 

násobku průměru stonku, ale i zde to závisí na rozdílu teplot. Takové pravidlo lze těţko dodrţet u 

snímačů s krátkým stonkem a přesné určení tohoto vlivu představuje velké mnoţství měření. Horší je 
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situace u dotykových snímačů teploty. Kdyţ je takzvaně utopíme, nejspíš zjistíme, ţe samotné čidlo je 

v toleranci. Přiblíţit se reálnému stavu můţeme pomocí různých přípravků. 

 

Vliv odporu vedení 

Připojení snímače pomocí dvouvodičového vedení dochází vlivem průchodu proudu čidlem 

k zahřívání vedení a tím ke zvyšování jeho odporu. Tento odpor má velký význam při pouţití čidel, 

které snímají veličinu odporovou metodou. Tento odpor vedení lze však odstranit pomocí kalibrace, 

protoţe kalibrace celého měřicího systému se provádí i s tímto vedením, pokud uvaţujeme konstantní 

napájení čidla. Jiným způsobem jak odstranit vliv odporu vedení je pouţití alespoň třívodičového 

zapojení. 

 

5.2.2 Charakteristika čidla 

 

Kaţdé měřicí čidlo lze charakterizovat funkční závislostí skutečné hodnoty měřené veličiny a 

hodnoty, kterou zobrazuje měřicí čidlo. Z grafu na Obr. 29 je vidět charakteristika ideálního čidla 

teploty. Tedy závislost hodnoty teploty, kterou indikuje čidlo a skutečnou teplotou. Ideální čidlo tak 

zobrazuje stejnou hodnotu teploty, která je skutečně měřena. Charakteristika ideálního čidla má sklon 

přímky 45° a je lineární. 

 

 

 

Obr. 29 Charakteristika ideálního čidla teploty 

 

 

Naopak charakteristika skutečného (reálného) čidla teploty nemá nikdy sklon přímky 45° a 

není ani lineární. K lineární charakteristice se však některé typy čidel mohou velice blíţit (např. 

Pt1000). Charakteristika můţe leţet pod nebo nad ideální charakteristikou, anebo ji můţe protínat 

v jednom či více bodech. Příklad charakteristiky skutečného čidla je vidět na Obr. 30. Zde 

charakteristika skutečného čidla zpočátku leţí nad ideální a ke konci leţí pod ideální charakteristikou. 

Protíná ji tedy v jednom bodě. Reálná čidla tedy zobrazují jinou hodnotu teploty neţ je skutečná. 

Velikost takto způsobené chyby závisí na mnoha faktorech od konstrukce čidla aţ po pouţitou měřicí 

metodu. Příkladem z Obr. 30 je vidět, ţe při teplotě 10°C ukazuje čidlo hodnotu 11°C a při teplotě 
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30°C ukazuje čidlo 26°C. Při měření teploty odporovou metodou se můţe tato chyba zvětšit také 

délkou přívodních vodičů nebo i odporem kontaktních spojů. 

 

Odstranění této chyby lze provést kalibrací měřicí soustavy. Pro měření v malých rozsazích se 

doporučuje pouţití jednobodové nebo dvoubodové kalibrace, pro větší rozsahy to je dvou a více 

bodová kalibrace. Jednobodová kalibrace se provádí při jedné teplotě. Změří se tedy hodnota změřená 

referenčním měřidlem (etalonem) a kalibrovaným měřidlem. Výsledkem je odchylka, která se provede 

porovnáním (odečtem) obou zmíněných hodnot. Velikost této odchylky se pak přičte nebo odečte od 

hodnoty, kterou indikuje pouţité měřidlo. Výhodou této metody je rychlost a jednoduchost v aplikaci 

na změřenou hodnotu (provádí se pouze sčítání nebo odčítání). Nevýhodou naopak fakt, ţe velikost 

takto změřené odchylky se můţe v celém rozsahu měnit a můţe změnit i znaménko. Výsledná chyba 

by pak byla mnohem větší neţ samotná chyba bez aplikace kalibrace. 

Proto se doporučuje pouţití minimálně dvoubodové kalibrace. Analogicky se jedná o stejný 

princip jako jednobodová kalibrace s tím rozdílem, ţe kalibrace je provedena při dvou různých 

teplotách. Zpravidla bývá postup takový, ţe se nejdříve provede kalibrace při niţší teplotě a poté při 

vyšší. Po změření těchto hodnot můţeme sestrojit kalibrační charakteristiku čidla (Obr. 30). 

Z charakteristiky je vidět, ţe odchylka od ideální hodnoty se v průběhu rozsahu mění a mění i své 

znaménko. Matematickým postupem lze ovšem získat rovnici této přímky a následně ji pouţít tak, aby 

se odchylka měnila ve správném smyslu. 

 

 

 

Obr. 30 Porovnání charakteristik ideálního a skutečného čidla teploty 

 

 

Výpočet rovnice přímky: 

Při dvoubodové kalibraci tedy známe skutečné teploty , při které došlo ke kalibraci. Hodnoty 

změřené etalonem reprezentují proměnné T1skut a T2skut. Dále známe hodnoty, které zobrazují pouţité 

čidla, proměnné T1 a T2 (Obr. 31). Pouţijeme směrnicovou rovnici přímky.  

 

               (13) 

, kde k - je směrnice přímky 

q – posunutí na ose y 

qxky 
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Obr. 31 Charakteristika reálného snímače s vyznačenými známými body 

 

 

 

Potřebujeme tedy vypočítat parametry k a q. Pokud jsou známy dva body na přímce, pak je 

směrnice přímky: 

 

 

       (14) 

 

 

Parametr k se tedy dosadí do rovnice (13). Pro výpočet parametru q se dosadí do rovnice (13) 

libovolný bod, který leţí na přímce. Pro tento případ to jsou body A[10,11] nebo B[30,26]. Vybere se 

tedy bod A a dosadí do rovnice: 

 

 

 

                   (15) 

 

 

 

 

Nyní jsou k dispozici všechny potřebné hodnoty pro zjištění rovnice přímky. Z charakteristiky 

čidla je patrné, ţe hodnota, kterou je nutné vypočítat je skutečná teplota. Tedy x-ová osa. Proto se 

vyjádří parametr x: 

 

 

 

           (16) 
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Postupně se dosadí obecné tvary rovnic (14), (15) jednotlivých parametrů k a q do rovnice   (16): 

 

 

 

           (17) 

 

 

 

,kde  y – je aktuální teplota z čidla 

x – je zkalibrovaná (správná) teplota 

T1 – teplota čidla z prvního bodu kalibrace 

T2 – teplota čidla z druhého bodu kalibrace 

T1skut – teplota referenčního čidla z prvního bodu kalibrace 

T2skut – teplota referenčního čidla z druhého bodu kalibrace 

 

Výsledná rovnice (17) je tedy algoritmus, kterým se bude provádět přepočet změřených 

hodnot na čidle na zkalibrované hodnoty. 

 

5.3 Implementace kódu 

 

Pro poţadované chování aplikace bylo vytvořeno několik funkcí a funkčních bloků, a zároveň 

byly pouţity i funkce obsaţené v dodávaných ukázkových příkladech v knihovnách 

k programovacímu prostředí Mosaic. Jako programovací jazyk byl zvolen jazyk ST, tedy 

strukturovaný text. Jedná se o velmi výkonný programovací jazyk, který se podobá jazykům typu C 

nebo Pascal. 

 

Při vytváření zdrojového kódu bylo vycházeno z ukázkového příkladu na pouţití paměťové 

karty v systémech Tecomat Foxtrot. Tento příklad byl podle potřeby upraven a doplněn o další 

vlastnosti. 

 

V programu jsou vytvořeny a pouţity následující funkční bloky: 

 VyceniT   vyčtení kalibračních konstant teplot ze souboru  

 VycteniP   vyčtení kalibračních konstant tlaků ze souboru 

 VycteniP2   vyčtení kalibračních konstant tlaků ze souboru 

 Kalibrace   uloţení kalibračních konstant na paměťovou kartu 

 SaveToDbx   uloţení záznamu do bufferu v DataBoxu 

 SaveToFile   uloţení bufferu z DataBoxu do souboru na paměťové kartě 

 

Pro přípravu ukládaných záznamů obsahuje program následující funkce: 

 PrepareKal_T   připraví záznam pro uloţení kalibračních konstant teplot 

 PrepareKal_P   připraví záznam pro uloţení kalibračních konstant tlaků 

 PrepareKal_P2   připraví záznam pro uloţení kalibračních konstant tlaků 

 Prepare_T   připraví záznam pro uloţení teplot 

 Prepare_P   připraví záznam pro uloţení tlaků 

 Prepare_P2   připraví záznam pro uloţení tlaků 
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5.3.1 Funkční bloky 

 

 VycteniT( soubor, Axx, AyT1, AyT2...AyT18, Bxx, ByT1, ByT2…ByT18) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

soubor String Vstupní Název souboru s kalibračními konstantami 

Axx Real Výstupní Skutečná teplota pro první bod kalibrace [°C] 

AyT1 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, teplotní čidlo č.1 [°C] 

AyT2 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, teplotní čidlo č.2 [°C] 

         

AyT18 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, teplotní čidlo č.18 [°C] 

Bxx Real Výstupní Skutečná teplota pro druhý bod kalibrace [°C] 

ByT1 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, teplotní čidlo č.1 [°C] 

ByT2 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, teplotní čidlo č.2 [°C] 

         

ByT18 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, teplotní čidlo č.18 [°C] 

 

Popis funkce: 

 

Funkční blok vyčte kalibrační konstanty pro oba body kalibrace pro všechny teplotní čidla. 

Protoţe systém Foxtrot umoţňuje ukládat a číst data jen jako textové řetězce, jsou konstanty uloţeny 

v textovém souboru typu *.txt. Abychom mohli korektně vyčíst jednotlivé data musíme znát délku 

kaţdé hodnoty, která je v souboru uloţena. Ta je nastavena na pevnou velikost a je stejná při vyčítání i 

při ukládání kalibračních konstant. Funkční blok poté vrací jako výstup numerické hodnoty těchto 

konstant a skutečné teploty, při kterých došlo ke kalibraci. Tyto hodnoty jsou potřeba pro výpočet 

zkalibrovaných hodnot snímačů. 

 

 

 

 VycteniP( soubor, APxx, AyP1, AyP2, AyP3, AyP4, AyP5, BPxx, ByP1, ByP2, ByP3, ByP4, ByP5) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

soubor String Vstupní Název souboru s kalibračními konstantami 

APxx Real Výstupní Skutečný tlak pro první bod kalibrace [kPa] 

AyP1 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, tlakové čidlo č.1 [kPa] 

AyP2 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, tlakové čidlo č.2 [kPa] 

AyP3 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, tlakové čidlo č.3 [kPa] 

AyP4 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, tlakové čidlo č.4 [kPa] 

AyP5 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, tlakové čidlo č.5 [kPa] 

BPxx Real Výstupní Skutečný tlak pro druhý bod kalibrace [kPa] 

ByP1 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, tlakové čidlo č.1 [kPa] 

ByP2 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, tlakové čidlo č.2 [kPa] 

ByP3 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, tlakové čidlo č.3 [kPa] 

ByP4 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, tlakové čidlo č.4 [kPa] 

ByP5 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, tlakové čidlo č.5 [kPa] 
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Popis funkce: 

 

Funkce provádí stejnou operaci jako funkce Vycteni_T, s tím rozdílem, ţe je upravena pro 

pouţití pěti tlakových čidel. 

 

 

 

 VycteniP2( soubor, AP2xx, AyP11, AyP22, BP2xx, ByP11, ByP22) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

soubor String Vstupní Název souboru s kalibračními konstantami 

AP2xx Real Výstupní Skutečný tlak pro první bod kalibrace [kPa] 

AyP11 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, tlakové čidlo č.1 [kPa] 

AyP22 Real Výstupní Kalibrační konst. pro první bod, tlakové čidlo č.2 [kPa] 

BP2xx Real Výstupní Skutečný tlak pro druhý bod kalibrace [kPa] 

ByP11 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, tlakové čidlo č.1 [kPa] 

ByP22 Real Výstupní Kalibrační konst. pro druhý bod, tlakové čidlo č.2 [kPa] 

 

Popis funkce: 

 

Funkce provádí stejnou operaci jako funkce Vycteni_T, s tím rozdílem, ţe je upravena pro 

pouţití dvou tlakových čidel. 

 

 

 

 Kalibrace( data, soubor, offset) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

data String Vstupní Jednotlivé kalibrační konstanty, které se mají uloţit 

soubor String Vstupní Název souboru, do kterého se kalibrační konst. uloţí 

offset Udint Vstupní Pozice uloţení v souboru 

 

Popis funkce: 

 

Funkční blok uloţí kalibrační konstanty snímačů do zvoleného souboru. Parametrem offset se 

nastaví pozice, na kterou se mají data v souboru uloţit. Protoţe je kalibrace dvoubodová volá se první 

bod kalibrace s parametrem offset = 0, tedy začátek souboru. Pro druhý bod kalibrace je nastaven na 

poţadovanou hodnotu tak, aby nedošlo k přepsání konstant z první kalibrace. 
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 SaveToDbx( writeRec, newFile, restart, saved, title, rec, adrDbx, lenDbx, restSize, actBuf, full, 

estabBuf) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

writeRec Bool Vstupní Poţadavek na zápis do aktivního bufferu v DataBoxu 

newFile Bool Vstupní Poţadavek na uzavření aktivního bufferu a přípravu uzavřeného 

bufferu na zápis do souboru 

restart Bool Vstupní Poţadavek na reset bufferů v DataBoxu 

saved Bool Vstupní Uzavřený buffer byl uloţen do souboru 

title String Vst./Výst. Hlavička ukládaných záznamů 

rec String Vst./Výst. Ukládaný záznam 

adrDbx Udint Vstupní Adresa paměti, kde v DataBoxu leţí buffery pro záznamy 

lenDbx Udint Vstupní Velikost prostoru pro buffery v bytech 

restSize Udint Výstupní Velikost volného místa v aktivním bufferu 

actBuf Bool Výstupní Číslo aktivního bufferu (1 nebo 2) 

full Bool Výstupní TRUE indikuje, ţe některý z bufferů v DataBoxu byl uzavřen a je 

připraven pro zápis do souboru 

estabBuf DT Výstupní Datum a čas zaloţení uzavřeného bufferu 

 

Popis funkce: 

 

Funkční blok uloţí záznam z proměnné rec do aktivního bufferu v DataBoxu. Záznamem 

můţe být libolný řetězec a jeho uloţení se provede, je-li v proměnné writeRec hodnota TRUE. 

Záznam je uloţen vţdy na konec bufferu (za poslední uloţený záznam). Při uloţení se zvýší výstupní 

proměnná lenBuf o délku ukládaného řetezce. 

V proměnné title se očekává hlavička (první záznam), která je uloţena na začátku bufferu. Je-

li tento řetězec prázdný, záznamy budou uloţeny bez hlavičky. 

Hodnota TRUE v proměnné newFile způsobí, ţe se nejprve uzavře aktivní buffer v DataBoxu 

a nastaví se výstupní proměnné následovně: proměnná full na hodnotu TRUE (indikace, ţe buffer je 

připraven na zápis do souboru), proměnná estabBuf se nastaví datum a čas zaloţení bufferu, proměnná 

adrBuf obsahuje adresu bufferu, na které začínají uloţené záznamy a proměnná lenBuf říká aktuální 

délku uloţených záznamů. Poté se jako aktivní buffer označí druhý z dvojice bufferů v DataBoxu. Do 

hlavičky tohoto bufferu se zapíše datum a čas jeho zaloţení, dále se na začátek bufferu uloţí záznam z 

proměnné title a případně se připojí záznam z proměnné rec (pokud je proměnná writeRec TRUE). 

Uzavřený buffer čeká na uloţení do té doby neţ se ve vstupní proměnné saved objeví hodnota TRUE. 

Poté se stav uzavřeného bufferu změní na volný buffer a buffer je opět připraven na ukládání 

záznamů. 

Pokud je aktivní buffer naplněn, funkční blok automaticky tento buffer uzavře stejným 

způsobem, jako kdyby byla nastavena řídící proměnná newFile. 

Hodnota TRUE v proměnné restart způsobí inicializaci řídících struktur pro buffery v 

DataBoxu, jako aktivní je označen první buffer, druhý buffer je označen jako volný, data uloţená v 

bufferech jsou ztracena. V DataBoxu jsou zaloţeny dva buffery, první z nich leţí na adrese uvedené v 

proměnné adrDbx, proměnná lenDbx udává celkovou délku prostoru, který bude pro oba buffery 

pouţit. To znamená, ţe kaţdý z bufferů bude mít velikost lenDbx/2. 
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 SaveToFile( fileName, exec, title, adrDbx, size, done, busy, err, checkPath, jk) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

fileName String Vst./Výst. Cesta k souboru, do kterého budou data uloţena 

exec Bool Vstupní Náběţná hrana zahájí zápis do souboru 

title String Vstupní Hlavička ukládaných záznamů 

adrDbx Udint Vstupní Adresa DataBoxu, odkud jsou uloţena data 

size Udint Vstupní Velikost zapisovaných dat (počet bytů) 

done Bool Výstupní Má hodnotu TRUE v okamţiku dokončení zápisu do souboru. 

busy Bool Výstupní Má hodnotu TRUE během zápisu do souboru 

err Bool Výstupní Pokud operace dopadla úspěšně má hodnotu FALSE, jinak TRUE. 

checkPath Bool Výstupní Nastaví se na hodnotu TRUE v okamţiku, kdy existují všechny 

potřebné adresáře pro zápis souboru 

jk Bool Vst./Výst. Příznak, ţe se hlavička uloţí jen jednou 

 

Popis funkce: 

 

Funkční blok zapíše na náběţnou hranu proměnné exec blok paměti z DataBoxu do souboru. 

Adresu začátku bloku paměti udává proměnná adrDbx, délka zapisovaných dat je dána proměnnou 

size. Jméno souboru (včetně cesty), do kterého budou data uloţena, udává proměnná fileName. Zápis 

dat do souboru neproběhne v jediném cyklu PLC, počet cyklů závisí na délce zapisovaných dat. Pokud 

neexistují adresáře uvedené v proměnné fileName, funkční blok tyto adresáře zaloţí. Pokud je na kartě 

uloţen soubor stejného jména jako soubor v proměnné fileName, obsah původního souboru je přepsán 

novými daty. Během zápisu do souboru je nastavena výstupní proměnná busy na hodnotu TRUE. 

Proměnná actSize udává kolik bytů uţ bylo do souboru zapsáno. Pokud jsou všechna data úspěšně 

zapsaná do souboru a soubor je uzavřen nastaví se výstupní proměnná done. 

 

 

5.3.2 Funkce 

 

 PrepareKal_T(Tskut) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

Tskut Real Vstupní Skutečná teplota, při které se provedla kalibrace [°C] 

 

Popis funkce: 

 

Funkce připraví záznam pro uloţení kalibračních konstant teplotních čidel. Proměnná Tskut 

reprezentuje skutečnou teplotu, při které se kalibrace provedla. Tato teplota se měří referenčním 

měřidlem (přesným teplotním snímačem) a je poté zadávána ručně. Funkce vrací řetězec začínající 

skutečnou teplotou (proměnná Tskut) a dále pokračující jednotlivými kalibračními konstantami pro 

kaţdé teplotní čidlo. Jednotlivé hodnoty jsou ukládány na nový řádek. 
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 PrepareKal_P(Pskut) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

Pskut Real Vstupní Skutečný tlak, při kterém se provedla kalibrace [kPa] 

 

Popis funkce: 

 

Funkce provádí stejnou operaci jako funkce PrepareKal_T, s tím rozdílem, ţe je upravena pro 

pouţití pěti tlakových čidel. 

 

 

 PrepareKal_P2(Pskut) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

Pskut Real Vstupní Skutečný tlak, při kterém se provedla kalibrace [kPa] 

 

Popis funkce: 

 

Funkce provádí stejnou operaci jako funkce PrepareKal_T, s tím rozdílem, ţe je upravena pro 

pouţití dvou tlakových čidel. 

 

 

 Prepare_T(ID, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

ID Int Vstupní Pořadové číslo záznamu 

T1 Real Vstupní Teplota na čidle č. 1 [°C] 

T2 Real Vstupní Teplota na čidle č. 2 [°C] 

         

T18 Real Vstupní Teplota na čidle č. 18 [°C] 

 

Popis funkce: 

 

Funkce vytvoří řetězec podle aktuálních teplot. Ukládané hodnoty jsou jiţ zkalibrované. 

Proměnná ID reprezentuje pořadové číslo uloţení záznamu pro lepší přehlednost ve výsledném 

souboru. Vstupní proměnné T1 aţ T18 jsou teploty ve stupních Celsia. Protoţe jsou jednotlivé teploty 

datového typu REAL, obsahují mnoho desetinných míst.  Vzhledem k tomu, ţe platinové čidla mají 

absolutní chybu v řádech desetin aţ setin stupňů Celsia, je zbytečné hodnoty přesnější zahrnovat a 

ukládat do souboru. Proto jsou výsledné hodnoty zkráceny na dvě desetinná místa, která bohatě 

postačují. Zkrácením těchto hodnot dojde také k lepší přehlednosti ve výsledném souboru. Jednotlivé 

hodnoty jsou od sebe odděleny tabulátorem. 
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 Prepare_P(ID, P1, P2, P3, P4, P5) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

ID Int Vstupní Pořadové číslo záznamu 

P1 Real Vstupní Tlak na čidle č. 1 [kPa] 

P2 Real Vstupní Tlak na čidle č. 2 [kPa] 

P3 Real Vstupní Tlak na čidle č. 3 [kPa] 

P4 Real Vstupní Tlak na čidle č. 4 [kPa] 

P5 Real Vstupní Tlak na čidle č. 5 [kPa] 

 

Popis funkce: 

 

Funkce provádí stejnou operaci jako funkce Prepare_T, s tím rozdílem, ţe je upravena pro 

pouţití pěti tlakových čidel. 

 

 

 Prepare_P2(ID, P1, P2, P3, P4, P5) 

 

Parametry: 

 

Název Typ Vst./Výst. Popis 

ID Int Vstupní Pořadové číslo záznamu 

P1 Real Vstupní Tlak na čidle č. 1 [kPa] 

P2 Real Vstupní Tlak na čidle č. 2 [kPa] 

T1 Real Vstupní Teplota na čidle [°C] 

 

Popis funkce: 

 

Funkce provádí stejnou operaci jako funkce Prepare_T, s tím rozdílem, ţe je upravena pro 

pouţití dvou tlakových čidel a jednoho teplotního. 
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6 Návrh a realizace vizualizační aplikace 
 

Pro ovládání a vizualizaci měřicího procesu byla vytvořena aplikace v prostředí Microsys 

Promotic. Jejím hlavním úkolem je jednoduše zobrazit měřený proces s indikátory stavu systému. 

 

Microsys Promotic 

Je komplexní SCADA objektový softwarový nástroj pro tvorbu aplikací, které monitorují, řídí 

a zobrazují technologické procesy v nejrůznějších oblastech průmyslu. Pro vývoj aplikace byla pouţita 

verze systému Promotic 7.5.3. 

 

Promotic: 

 Je určen pro OS Windows 7/Vista/XP/2000/XP/2003-8/Server a novější. 

 Umoţňuje efektivně vytvářet distribuované a otevřené aplikace v nejrůznějších odvětvích 

průmyslu. 

 Je určen všem vývojovým pracovníkům a projektantům. 

 Dovoluje vytvářet aplikace přesně podle poţadavků. 

 Poskytuje příjemné uţivatelské rozhraní pro tvorbu aplikací. 

 

V systému Promotic jsou zabudovány všechny nezbytné komponenty pro tvorbu 

jednoduchých i rozsáhlých vizualizačních a řídicích systémů. Má integrovány ovladače pro 

komunikaci pomocí OPC, DDE a dále disponuje rozsáhlou mnoţinou vlastních, vysoce 

parametrizovatelných komunikačních ovladačů pro automaty Siemens, Mitsubishi, Tecomat a jiné. 

 

6.1 Poţadavky na vizualizaci 

 

 Vizualizace celého procesu 

 Zadávání a editace parametrů 

 Zobrazení měřených veličin (teplota, tlak) 

 Sledování různých trendů (historické, reálné) 

 Archivace dat 

 Indikace alarmů 

 Jednoduchý, efektivní vzhled 

 

Mimo tyto hlavní poţadavky by vizualizace měla z uţivatelského hlediska předkládat měřicí 

systém v co nejjednodušší podobě, z důvodu dobré orientace ve sledovaném procesu. Dále by měla 

být vytvořena jako přehledná aplikace, kterou dokáţe ovládat i laik. Důleţitým aspektem je také 

maximální efektivita při plnění hlavní funkce. Výsledná aplikace by měla být co nejvíce přehledná. 

 

6.2 Komunikace s PLC 

 

Jelikoţ systém Tecomat Foxtrot obsahuje rozhraní Ethernet, bylo toto rozhraní zvoleno jako 

výchozí komunikační rozhraní mezí PLC a PC. Systém Promotic jiţ v sobě zahrnuje komunikační 

ovladače, které dokáţí komunikovat s automaty různých výrobců, mezi kterými nechybí právě pouţitý 

Tecomat Foxtrot (Obr. 32). Tím se vylučuje pouţití dalších podpůrných programů, které 

zprostředkovávají komunikaci mezi automaty a vizualizacemi na PC, jako jsou OPC servery. 
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Vyloučení pouţití OPC serveru ušetří zadavateli zakázky také nemalé finanční náklady, které by 

vznikly zakoupením licence pro provoz OPC serveru nebo OPC klientu.  

 

Obr. 32 Schéma spojení PC a PLC 

 

6.2.1 Komunikační proměnné 

 

Pro správný chod komunikace mezi systémy bez pouţití OPC serveru je nutno v systému 

Promotic vytvořit a nakonfigurovat objekty PmComm a PmCommMsg. 

 

Objekt PmComm 

Pro moţnost komunikace mezi systémem Promotic a jinými řídicími systémy je třeba ve 

stromu aplikace vytvořit objekt „PmComm“. Tento objekt zajišťuje komunikaci s jinými řídicími 

systémy přes Ethernet nebo přes sériovou linku. 

Po vytvoření objektu „PmComm“ je třeba jako první vybrat typ pouţívaného komunikačního 

protokolu. Zvolí se tedy moţnost „PmTeco (ethernet)“. Dále je třeba nastavit parametry komunikace 

jako adresa, číslo portu atd. Okno pro nastavení těchto parametrů (Obr. 33) se vyvolá v konfigurátoru 

„Základní parametry komunikace“. 

Obr. 33 Okno zadávání parametrů komunikace 

 

Nastaví se tedy tyto parametry: 

- Síťová adresa - 158.196.93.60 

- Číslo TCP/UDP portu – 61682 

- Typ Ethernet přenosu – UDP 

 

Zbytek parametrů se volí podle vlastního uváţení a podle jiných faktorů, jako např. vzdálenost 

spojení. 
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Objekt PmCommMsg 

Po vytvoření a nastavení komunikačního rozhraní je třeba vytvořit proměnné, které budou 

komunikovat mezi řídicím systémem a vizualizací. Tato proměnná se vytvoří vytvořením objektu 

„PmCommMsg“. Tento objekt lze vytvořit pouze v objektu „PmComm“. V objektu „PmComm“ můţe 

být i více objektů „PmCommMsg“, podle poţadovaného počtu komunikačních proměnných. Objekt 

„PmComm“ tedy určuje, přes který port a jakým protokolem se budou poţadovaná data přenášet. 

Poţadovaná data pro přenos se pak definují ve vnořených objektech „PmCommMsg“. 

Pro vytvoření komunikační proměnné se klikne pravým tlačítkem myší na objektu 

„PmComm“ a zvolí moţnost Nový objekt – PmCommMsg . Nyní je vytvořena komunikační proměnná 

a je třeba nastavit několik parametrů této proměnné, které se sdruţují ve třech záloţkách – Parametry, 

Data-zaslání, Data-příjem.  

 

Parametry 

V záloţce „Parametry“ se zvolí jako typ zprávy „Master“. To zajistí, ţe přenos zprávy bude 

aktivovat vţdy systém Promotic. Při volbě „Slave“ by tato zpráva byla aktivována řídicím systémem 

(Tecomat Foxtrot). Dále je třeba nastavit datový typ přenášené proměnné. Pro přenos proměnných 

mezi stanicemi je třeba znát datový typ (velikost) proměnné i v řídicím systému, aby nedošlo 

k přepsání proměnné o menší velikosti (např. 1B) proměnnou s větší velikostí (např. 4B) nebo naopak. 

Např. pro přenesení teploty je to typ Single o velikosti 4B. V konfigurátoru „Parametry zprávy“ proto 

vybereme tyto moţnosti: 

 

 Typ zprávy : READN – čtení ze zápisníku 

 Počet čtených proměnných: 1 

 Typ čtených proměnných: Single 

 

Data-zaslání 

Dále je třeba nastavit, z které oblasti v PLC se budou data přenášet. To se nastaví v záloţce 

„Data-zaslání“ objektu „PmCommMsg“. Jsou zde 3 poloţky: 

 

 DA – adresa PLC 

 TR – oblast zápisníkové pamětí, ze které se data přenášejí 

 IR – adresa proměnné (bytové adresování) 

 

Adresa PLC bude nastavena na hodnotu 0. Oblast zápisníkové paměti se volí podle uloţení 

proměnné v automatu. Lze tedy přenášet data přímo z technologických vstupů/výstupů automatu, 

stavových registrů nebo proměnných pouţitých v programu automatu. Oblast se zvolí podle tabulky 

Tab.  5. Protoţe hodnoty teplot jsou v automatu uloţeny jako obyčejné proměnné, volí se hodnota 3, 

tedy oblast registrů. 

 

 

0 - registr X (vstupy) 

1 - registr Y (výstupy) 

2 - registr S (systémové proměnné) 

3 - registr R (registry) 

128(=80hexa) - DataBox, prvních 64 kB (adresy 00000-0FFFF hex) 

129(=81hexa) - DataBox, druhých 64 kB (adresy 10000-1FFFF hex) 

130.. - DataBox, atd. 

Tab.  5 Hodnoty oblasti zápisníku 

 



 

48 

Nakonec je třeba nastavit adresu, kde je proměnná uloţena. Adresa této proměnné se zjistí ve 

vývojovém prostředí automatu Mosaic. V hlavním stromě aplikace v prostředí Mosaic se vybere 

proměnná, která má byt přenesena, nebo na kterou má proběhnout zápis a po stisknutí pravého tlačítka 

na myši se zobrazí její vlastnosti ( 

Obr. 34). V tomto okně vlastností je u poloţky „Absolutní umístění“ zobrazena adresa 

v pamětí, kde je proměnná uloţena. U poloţky „Velikost“ je zobrazena také její velikost včetně 

jednotek (např. 4 B). 

 

Pokud chceme proměnnou do automatu zapsat, vytvoří se v záloţce „Data-zaslání“ ještě jedna 

poloţka. Do této poloţky se poté podle potřeby nahrajou poţadované data. V této poloţce je opět 

potřeba nastavit datový typ přenášené proměnné. 

 

 

Obr. 34 Zobrazení vlastností proměnné v Mosaic 

 

 

Data-příjem 

V této záloţce objektu „PmCommMsg“ se definují proměnné určené pro příjem. Podobně jako 

při zápisu proměnné se i zde vytvoří poloţka, u které se zvolí datový typ přenášené proměnné. 

 

6.2.2 Přístup ke komunikačním proměnným 

 

Pro přístup ke komunikačním proměnným se v aplikaci Promotic pouţívají skriptovací výrazy. 

Lze pouţít i animačních spojení, ty ale nejsou natolik pouţitelné jako skript. Hlavní výhoda pouţití 

skriptu spočívá v jeho samotném pouţití k jakémukoliv účelu. Pomocí skriptu můţeme přenesenou 

hodnotu numericky upravit (průměrování, zkrácení desetinných míst, převod do jiných datových typů, 

atd.) nebo s ní dále pracovat např. pro další uloţení do databáze.  

 

Příjem dat: 

Nejdříve je ve skriptu nutné vytvořit přístup k vytvořené komunikační proměnné 

(„PmCommMsg“). Pouţitím syntaxe „Set“ a zadáním cesty se zajistí přístup k této proměnné pomocí 

nově vytvořeného objektu, který se touto syntaxí vytvořil. Takto vytvořený objekt obsahuje stejné 

vlastnosti a metody jako objekt, na který odkazuje. 
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Set oMsg = pMe.Pm("/Comm/T1") 

 

, kde  oMsg – nově vytvořený objekt 

Comm – je vytvořený objekt „PmComm“ 

T1 – je vytvořený objekt „PmCommMsg“ 

 

Pro vyčtení dat z toho objektu se pouţije vlastnost „ReadVars“. Vyčtení a uloţení přijatých 

dat do libovolné proměnné se provede tímto zápisem: 

 

Data = oMsg.ReadVars("b1") 

 

, kde  Data – je libovolná proměnná 

b1 – název poloţky v záloţce „Data-příjem“ objektu „PmCommMsg“ 

 

 

Odeslání dat: 

Pro zápis se pouţije stejný princip jako při čtení dat. Nejdříve se zajistí přístup ke 

komunikační proměnné: 

 

Set oMsg = pMe.Pm("/Comm/T1skut") 

 

, kde  oMsg – nově vytvořený objekt 

Comm – je vytvořený objekt „PmComm“ 

T1skut – je vytvořený objekt „PmCommMsg“ 

 

Pro zápis do této proměnné se pouţije vlastnost „WriteVars“. 

 

oMsg.WriteVars("a1") = 123 

 

, kde  123 – data k zaslání 

a1 – název poloţky v záloţce „Data-zaslání“ objektu „PmCommMsg“ 

 

 

 

6.3 Struktura obrazovek 

 

Po spuštění aplikace se jako první zobrazí úvodní obrazovka, která nabízí volbu typu měření, 

které je poţadováno. Stisknutím příslušného tlačítka se systém přepne a zobrazí se zvolená obrazovka 

podle typu měření. Pokud na systému právě probíhá měření, není moţné se přepnout na jiný druh 

měření (na jinou obrazovku). Aplikace obsahuje tedy tři různé obrazovky podle druhu měření, dále 

obrazovku, na které lze zobrazit historické i reálné trendy a nakonec obrazovku pro nahrání zálohy 

databáze z PLC do PC. Struktura obrazovek a moţnosti přepínání mezi nimi je na Obr. 35. 
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Obr. 35 Struktura obrazovek 

 

6.4 Vzhled obrazovek 

 

Samotná tvorba jednotlivých obrazovek vychází z poţadavku co největší přehlednosti 

v systému a největší efektivnosti. Jednotlivé měřicí obrazovky jsou vytvořeny ve stejném stylu a dají 

se rozdělit na dvě části. Část umístěná napravo obsahuje ovládací panel s několika tlačítky, kterými se 

ovládá celý měřicí cyklus, provádí kalibrace nebo jen přepíná mezi dalšími obrazovkami. Část nalevo 

obsahuje vizualizaci měřicího procesu, nebo okno s grafy. 

 

 Jako názorný příklad bude popsána jedna obrazovka (Obr. 36) a to pro měření šíření tepla ve 

válcové nádobě. Zbylé obrazovky vyuţívají stejný princip i rozloţení prvků. 

 

 

I. – Část vizualizace procesu 

 Zde je graficky zobrazena měřicí aparatura, na které probíhá měření. Dále jsou zde všechny 

indikátory veličin (teploty), ze kterých se snímají hodnoty a ukládají do databáze. Tato část obrazovky 

je pro kaţdý typ měření odlišná. 

 

II. – Část ovládání procesu 

 Zde jsou zobrazeny všechny ovládací prvky, kterými je moţno ovlivňovat průběh měření nebo 

jeho parametrizaci. 

 

„Menu“ – Tímto tlačítkem je moţno se přepnout na úvodní obrazovku. Tlačítko není aktivní pokud 

právě probíhá měření. 

 

„Trendy/Tabulky“ – Stisknutím se lze přepnout do obrazovky pro zobrazení historických nebo 

reálných trendů. Naměřené hodnoty si lze zobrazit i ve formě tabulky. 

 

„Zapnout/Vypnout ukládání dat“ – Stisknutím se zobrazí dialogové okno pro výběr databáze, do 

které se budou ukládat data. Dále lze zde nastavit periodu ukládání a samotné spuštění ukládání dat. 

Pod tímto tlačítkem je také textový indikátor, který informuje uţivatele o právě probíhajícím ukládání. 
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„Uţivatel“ , „Práva“ – Tyto indikátory informují o právě přihlášeném uţivateli v aplikaci. Pokud 

není přihlášen ţádný uţivatel, nelze provést kalibraci měřicí soustavy. Kalibraci můţe provést pouze 

administrátor systému, z důvodu zamezení nechtěné provedené kalibrace. 

 

„1. kalibrační teplota“ – Slouţí ke kalibraci soustavy na první bod kalibrace. Skládá se z textového 

pole a tlačítka. Do textového pole se zadá skutečná hodnota veličiny (teplota) naměřená etalonem. 

Stiskem tlačítka „Kalibrovat“ se provede samotná kalibrace a dojde k uloţení kalibračních konstant do 

paměti systému. Stisk tlačítka „Kalibrovat“ a zadání skutečné hodnoty veličiny je podmíněno 

přihlášením se jako administrátor. 

 

„2. kalibrační teplota“ – Slouţí ke kalibraci soustavy na druhý bod kalibrace. Platí zde stejná 

pravidla jako pro předešlý případ. 

 

 

Obr. 36 Obrazovka pro měření šíření tepla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. I. 
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7 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit měřicí systém, který snímá hodnoty z teplotních a 

tlakových čidel. Pouţitá čidla byla zapojena celkem do tří měřicích pracovišť, která byla vytvořena 

pracovníky IGI HGF-VŠB. K úspěšnému připojení teplotních čidel bylo nutné tato čidla podle 

dokumentace zapojit přes odpor 7.5k. Z těchto důvodů byla vytvořena deska plošného spoje, která 

obsahovala připojení těchto odporů k teplotním čidlům a dále obsahovala svorkovnici pro připojení 

vodičů od snímačů.  

K propojení programovatelného automatu Tecomat Foxtrot s PC byla pouţita sběrnice 

Ethernet. Řídicí aplikace včetně webových stránek byla vytvořena v prostředí Mosaic. Jako 

programovací jazyk byl zvolen strukturovaný text. Při tvorbě programu byl pouţit ukázkový příklad 

firmy Tecomat pro pouţití paměťové karty v systému Foxtrot. Pouţitý automat zde sehrával funkci 

prvku, který přepočítával aktuální hodnoty ze snímačů na zkalibrované hodnoty. Dále slouţil také jako 

záloha uloţených dat díky moţnosti pouţití paměťové karty. Paměťová karta slouţila zároveň jako 

archivace kalibračních konstant nutných pro přepočet na zkalibrovanou hodnotu. Na paměťové kartě 

jsou také uloţeny webové stránky, slouţící jako jednoduchá vizualizace stavu automatu. Tyto stránky 

byly vyuţívány především při vytváření a ladění programu v PLC. 

Jako plnohodnotná vizualizace byl pouţit systém Promotic firmy Microsys. Vytvořená 

vizualizace je spustitelná na běţných počítačích. Aplikace obsahuje veškeré nutné ovládací prvky pro 

řízení ukládání dat. Jednoduchá vizualizace měřeného procesu také dává představu o jednotlivých 

stavech snímačů. Vizualizace obsahuje i okno s grafy, které jsou jak historické tak reálné. Kalibrace 

snímačů je zde podmíněna přihlášením uţivatele jako administrátor. 

Výsledkem práce je měřicí aplikace, která bude slouţit pracovníkům a studentům HGF VŠB. 

Řídicí systém můţe být kdykoli doplněn o další moduly technologických vstupů a tím dojde 

k rozšíření jeho pouţitelných vlastností na další měřicí pracoviště. 
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