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Anotace 
Tato práce se zabývá popisem postupu realizace řídicího systému úpravny termální 

vody. Ve svém obsahu popisuje technologii, jež je předmětem řízení, analyzuje předchozí 

řešení a vyvozuje závěry podstatné pro úspěšnou realizaci nového systému řízení. Na tuto 

fázi navazuje popisem jeho vlastní realizace včetně popisu SW aplikace pro zvolený 

systém Promos Line 2 a použitý prototyp vybavený microcontrollerem AT89C2051. 

 

Klíčová slova: řídicí systém, PID, regulace, Promos Line 2, AT89C2051 

 

Summary 
This work represents procedure of water preparing plant control system realization. 

In its content describes the technology, which is the subject of control, analyzes the 

previous solution, and it draws conclusions relevant to the successful implementation of 

the new control system. At this stage is the description of his own implementation 

including SW applications for the chosen system Promos Line 2 and used the prototype, 

equipped with microcontroller AT89C2051. 

 

Key words: control system, PID, regulation, Promos Line 2, AT89C2051 
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Seznam použitých zkratek 
 

ASCII - standart numerické representace znaků 

DIN - německá národní norma 

DOS - diskový operační systém 

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

GNU - rekurzivní zkratka pro GNU's Not Unix 

HW - hardware 

I/O - rozhraní se vstupně výstupní funkcí 

LED - light emitting diode  

OS - operační systém 

PC - osobní počítač 

PID - označení typu regulace podle použitých složek (proporcionální, integrační, 

derivační) 

PL2 - Promos Line 2 

RAM - random access memory 

ŘS - řídicí systém 

SW - software 

USB - universal serial buss 
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1 Úvod 
 

 Tato práce se zabývá návrhem a realizací řízení technologie úpravny termální vody, 

nahrazující stávající řídicí systém. Provozovatel se tento systém rozhodl nahradit z důvodu 

nevhodného řešení, nedostatečného zdokumentování, těžko dostupného a drahého servisu. 

V době zadání byl tento systém nefunkční a investor se rozhodl do jeho opravy již 

neinvestovat další prostředky. Úpravna termální vody je využívána v plaveckém areálu 

provozovaném firmou DC relax a.s. v Děčíně na Starém městě. Termální voda zde slouží k 

doplňování bazénů a provozu ostatních atrakcí. Zároveň je využita jako zdroj tepelné 

energie. Ta je z odpadní a v letních měsících i ze zdrojové vody získávána pomocí 

soustavy tepelných čerpadel. Část provozní technologie označovaná jako úpravna termální 

vody zahrnuje obecně tyto stěžejní funkce řízení: 

 

 udržování výšky hladiny v reaktoru; 

 řízení úrovně Ph upravované termální vody; 

 řízení dvojice filtrů pro praní termální vody; 

 řízení provozních čerpadel v návaznosti na velikost odběru vody následujícími 

technologiemi. 

 

Všechny tyto funkce byly při realizaci integrovány do jednoho komplexního celku 

vytvořeného pomocí modulárního systému Promos Line 2 českého výrobce Elsaco Kolín 

s.r.o. a doplňujících podpůrných komponent. V textu je popsán kompletní proces návrhu a 

implementace systému.  Jsou zde popsány jednak stěžejní části aplikace vytvořené do 

systému PL2, ale také SW navržený do microcontrolleru AT89C2051, jenž byl součástí 

prototypových modulů obsažených v pneumatických klapkách pískových filtrů. Těmito 

moduly byly klapky vybaveny při realizaci předchozího řídicího systému a ovládány přes 

sběrnici RS485. Díky popisu implementace komunikačního protokolu a rámcově též i 

kompletního SW vybavení na obou stranách, tj. klapek i systému PL2, může tato práce 

posloužit jako vodítko případným zájemcům o danou problematiku. Jejím cílem je však 

spíše popis realizace zadaného problému. 

 

2 Popis řízené technologie, analýza požadavků na 
řídicí systém 

 

2.1 Popis řízené technologie 

 

 Technologie úpravny začíná potrubím přivádějícím termální vodu přímo z vrtu, kde 

je osazena pneumatická klapka K01 s pozvolným otevíráním a zavíráním, které je důležité 

pro kompenzaci rázů ve vrtu. Prudké změny průtoku by v opačném případě mohly vyvolat 

tlakové rázy vedoucí k jeho vážnému poškození. K takovému havarijnímu stavu zde již 

ostatně jednou došlo a jeho následkem byly výrazné materiální škody. Klapka K01 ovládá 

přísun zdrojové vody do nádrže reaktoru. Množství vody protečené klapkou je měřeno 
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vodoměrem vybaveným pulzním výstupem. Řádově nastavitelná převodní konstanta byla 

zvolena 1 impuls / 100 l. 

 Před reaktorem je do potrubí s termální vodou vložen injektor roztoku NaOH o 

koncentraci 25% sloužící k regulaci úrovně Ph upravené vody. Tento roztok je aplikován 

dávkovacím čerpadlem ovládaným z řídicího systému. V nádrži s tímto roztokem jsou 

umístěna míchadla zabraňující jeho vysrážení. 

 Výstup z vrtu je vyveden též na klapku K02 dodávanou do technologie těsně 

před rekonstrukcí řídicího systému. Na rozdíl od ostatních klapek se jedná o ventil 

vybavený tříbodovým elektropohonem s časem přestavení 180s. K02 je hydraulicky 

napojena na pneumatické klapky filtrů ovládající přítok prací vody. Její funkcí je pouze 

kompenzace tlakových rázů ve vrtu, způsobovaných pneumatickými klapkami filtrů. Typ 

těchto klapek totiž není schopen pozvolného otvírání/zavírání jako K01 a jejich náhrada by 

byla finančně výrazně nevýhodnější ve srovnání se zvoleným řešením. 

 Reaktor je neustále provzdušňován dvojicí malých dmychadel a na jeho výstupu 

jsou instalována procesní čerpadla P01a a P02b. Tato čerpadla odvádějí vodu z reaktoru do 

dvojice pískových filtrů, ze kterých pokračuje dále do bazénové technologie. 

 Každý z filtrů je osazen osmi pneumatickými klapkami umožňujícími jejich 

patřičné zventilování jak při normálním provozu, tak během jednotlivých kroků procesu 

praní. Pro účely praní filtrů slouží také jedno velké dmychadlo, které 

zajišťuje provzdušňování jejich pískové náplně. Každá klapka má v označení písmenný 

kód přiřazený podle funkce. Ten je následován číselným kódem 1 nebo 2 v závislosti na 

příslušnosti k určitému filtru (např. A1 nebo A2). Pro snadnější pochopení zapojení a 

celkového principu je na následujícím obrázku (Obr.  2.1) znázorněno schéma technologie 

úpravny z vizualizační aplikace. V označení klapek zde bohužel chybí zmiňovaný číselný 

index používaný v řízení. 

 

Obr.  2.1 - Technologické schéma úpravny termální vody (autor: Ing. Jan Kokejl) 
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Legenda k zobrazení technologie: 

 

PF1 - pískový filtr 1 

PF2 - pískový filtr 2 

P01a - procesní čerpadlo a 

P01b - procesní čerpadlo b 

K01 - pneumatická klapka doplňování reaktoru 

K02  - klapka pozvolného zvyšování / snižování průtoku vody z reaktoru do filtrů 

A - pneumatická klapka přívody surové vody do filtru 

B - pneumatická klapka výstupu upravené vody z filtru do technologie 

C - pneumatická klapka výstupu z filtru do kanalizace během procesu „zafiltrování“ 

E - pneumatická klapka přívodu prací vody z vrtu do filtru 

F - pneumatická klapka odvzdušnění filtru během praní 

G - pneumatická klapka výstupu z filtru do kanalizace při praní vodou 

H - pneumatická klapka pro odvodnění filtru 

Q - pneumatická klapka na přívodu pracího vzduchu z dmychadla 

3 Analýza požadavků na řídicí systém 
 

 Finální požadavky na řídicí systém vychází ze čtyř kroků, ve kterých byly 

shromažďovány a upřesňovány informace potřebné pro jeho návrh a následnou realizaci. 

Fáze shromažďování podkladů a konzultací se zástupci investora za účelem maximálního 

upřesnění požadavků na řízení technologie je velice důležitá z hlediska volby správné 

koncepce, odhadu finančních nákladů a časové náročnosti. V případě podcenění této fáze 

by mohlo následně dojít ke komplikacím, vyžadujícím změny v již zhotovených HW i SW 

částech realizace, což by ve svém důsledku výrazně narušovalo časový harmonogram i 

stanovený rozpočet. 

 V prvním kroku je velice obecně formulován předmět zadání. Jedná se v podstatě o 

vymezení úseku technologie spadající do požadovaného řešení a obecnou definici 

očekávaného rozsahu prací. Výsledkem této fáze je následující zadání obsahu dodávky: 

 

 funkční řešení technologie úpravny termální vody zahrnující všechny komponenty 

a procesy mezi vstupem vody z termálního vrtu až po procesní čerpadla na výstupu 

z pískových filtrů; 

 napájení všech souvisejících elektrických zařízení a jejich ovládání; 

 měření veličin podstatných pro řízení této technologie; 

 návrh a realizaci řídicího systému; 

 tvorbu řídicí aplikace a její implementace; 

 instalace komunikační linky do místnosti strojníků; 

 přidání vizualizace technologie do stávající aplikace v prostředí Control Web 

instalované na PC v místnosti strojníků. 

 

 Pro účely této práce jsou podstatné pouze některé body. 

 

 V druhém kroku je realizována prohlídka technologie a zjištění potřebných 

technických informací, relevantních pro návrh a implementaci systému řízení. Z hlediska 

této práce jsou to zejména typy a parametry všech stávajících akčních členů, typy a 
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parametry snímačů, celkový stav a provozuschopnost všech potřebných komponent. 

Závěry tohoto kroku jsou následující: 

 

 Filtry jsou osazeny pneumatickými klapkami vybavenými elektronickými moduly 

umožňujícími jejich ovládání nějakým typem komunikačního protokolu po 

neurčeném typu sběrnice. Celkově jsou v dobrém technickém stavu. Díky 

nefunkčnímu stávajícímu ŘS nelze provozuschopnost ověřit. 

 Procesní čerpadla P01a a P01b musí umožňovat souběžný provoz, vyžadují proto 

spínání stykačů zvlášť dvěma binárními výstupy. Nyní jsou provozována ručně 

přepínači – funkční. 

 Velké dmychadlo je funkční. Vyžaduje jeden binární výstup pro spínání stykače a 

jeden binární vstup pro potvrzení chodu. 

 Reaktor je vybaven dvojicí funkčních malých dmychadel. Ovládány jsou a budou 

společně. Je třeba jeden binární výstup. 

 Klapka K01 je vybavena solenoidovým ventilem ovládaným přímo napětím 24V~, 

vyžaduje jeden binární výstup. Ventil je funkční. 

 Kompresor pro pneumatické klapky je připojen do stávající zásuvky 230V~, 

nevyžaduje žádné ovládání. V současnosti je funkční. 

 Míchadlo roztoku NaOH běží prakticky trvale, je však vyžadována možnost jeho 

ovládání - jeden binární výstup. Provozováno nyní ručně, je funkční. 

 V technologii jsou osazena také dvě dávkovací čerpadla HCl používaná při údržbě 

sondy Ph. Je nutné jejich řízení, avšak spouštěna budou společně. Stačí jeden 

binární výstup. Nyní ruční provoz – funkční. 

 Čerpadlo dávkování NaOH aplikuje pevně stanovenou dávku roztoku 

v nastavitelných intervalech. Při zapnutí napájení vždy bezprostředně nadávkuje. 

Bude tedy zapínáno na cca 1s s řízenou prodlevou mezi sepnutími. Čerpadlo je 

funkční. Pro řízení potřebuje jeden binární výstup. 

 Výška hladiny v reaktoru je snímána pomocí trojice nerezových vodivostních sond. 

Jedna je použita pro společný potenciál, dvě jsou snímací. Lze tedy snímat 

provozní minimum a provozní maximum v reaktoru, což vyžaduje dva binární 

vstupy. 

 Hodnota Ph vody je měřena na výstupu z reaktoru. V současnosti pouze ručním 

měřidlem, sonda s použitelným rozhraním pro napojení do ŘS chybí. 

 

 Třetí krok je tvořen sběrem všech dostupných informací jednak o vlastní řízené 

technologii, ale v neposlední řadě také o stávajícím řídicím systému. Obnáší tedy 

shromažďování technických zpráv, výkresových dokumentací a ostatních materiálů, jejich 

prostudování a vyhodnocení podstatných informací. Závěry plynoucí z tohoto kroku jsou 

následující: 

 

 Stávající řídicí systém není zdokumentován žádnou výkresovou dokumentací. 

 Stávající ŘS byl realizován prototypem desky vybavené obvodem AT89C51 a 

periferními obvody pro napojení na řízenou technologii. Vlastní logika řízení byla 

implementována do aplikace vytvořené v prostředí Control Web, jež zároveň plnila 

funkci vizualizace technologie.  

 Elektronický modul v pneumatických klapkách filtrů není dodáván jejich výrobcem 

a jedná se také o prototyp vytvořený spolu se stávajícím ŘS. 
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 V řídící aplikaci je vnořen textový popis současné funkce ŘS. 

 

 Čtvrtý krok slouží ke konečnému definování požadavků na řídicí systém ze strany 

investora a zjištění přesných postupů, které mají být implementovány řídicím systémem, 

aby zajišťoval správnou funkci úpravny. Zde byl použit jako podklad pro jednání zejména 

již vypracovaný popis funkce stávajícího ŘS, konfrontovaný s praktickými provozními 

zkušenostmi zástupců investora. Jednání s investorem se uskutečnila vícekrát, při čemž 

byly vždy formulovány závěry, které z nich vyplynuly. Následovalo zpracování návrhu, 

podrobené dalšímu doladění během následující konzultace. Tento postup se opakoval až do 

okamžiku, kdy byly popsány funkce očekávané od řídicího systému na takové úrovni, aby 

je bylo možné jednoznačně realizovat a zároveň naplnily všechny požadavky investora. 

Závěry této fáze lze shrnout do následujících požadavků a definic procesů, které mají být 

systémem realizovány: 

 

 Regulace Ph – hodnota Ph bude řízena PID algoritmem tak, že při zvyšující se 

skutečné hodnotě Ph bude prodlužována prodleva mezi nadávkováním roztoku NaOH. 

Naopak při snižující se skutečné hodnotě bude tato prodleva zkracována. Minimální 

prodleva bude 4s a maximální 16s. Nadávkování probíhá sepnutím napájení dávkovacího 

čerpadla na cca 1s. 

 Dávkování roztoku bude probíhat pouze v okamžiku dopouštění reaktoru vodou 

z vrtu, tzn. pouze při otevřeném ventilu K01. 

 Kalibrace sondy Ph – prvotní kalibrace bude provedena manuálně na trimerech 

převodníku Ph (mV) / 4÷20mA. Tato kalibrace zajistí adaptaci konkrétní sondy do 

systému vzhledem k její strmosti i posunu. Každý den pak bude v nastavený čas (výchozí 

nastavení 6:15) prováděna automatická kalibrace sondy Ph kompenzující pouze diferenci 

mezi hodnotou změřenou sondou a pevnou hodnotou Ph kalibračního pufru. Výsledný 

posun bude zobrazen ve vizualizaci pro možnost vyhodnocení stavu sondy. Vlastní proces 

automatické kalibrace bude probíhat v následujících krocích: 

 

1. V nastaveném čase bude systémem zapamatována aktuální hodnota prodlevy 

dávkování Ph a po celou dobu kalibračního procesu v řízení Ph ignorován údaj ze 

sondy. Zároveň bude generováno hlášení „Zavři vodu na celu.“, po kterém obsluha 

zavře přívod vody do měřící jímky (cely), což také potvrdí následným stiskem 

klávesy na terminálu. 

2. Systém spustí na 1 min. dávkovací čerpadla HCl. 

3. Systém 5 min. čeká. Během této doby dochází k odstranění železitých nánosů na 

sondě. 

4. Systém generuje hlášení: „Přendej sondu do pufru a otevři vodu na celu.“  

Provedení těchto úkonů obsluha opět potvrdí na terminálu. 

5. Sonda je nyní umístěna v kalibračním pufru, jehož Ph = 7,8. Systém po dobu 480s 

provádí kalibraci sondy na tuto hodnotu. 

6. Systém generuje hlášení: „Vrať sondu do cely.“  Přendání obsluha potvrdí na 

terminálu. 

7. Prodleva 10min. 

8. Systém uvolní řízení prodlevy dávkování NaOH a vřadí sondou měřené hodnoty 

zpět do procesu regulace Ph. 
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 Údržba sondy Ph - bude prováděna každý den v nastavený čas (výchozí nastavení 

18:15). Probíhat bude velice podobně jako kalibrace sondy a to v následujících krocích: 

 

1. V nastaveném čase bude systémem zapamatována aktuální hodnota prodlevy 

dávkování Ph a po celou dobu procesu údržby v řízení Ph ignorován údaj ze sondy. 

Zároveň bude generováno hlášení „Zavři vodu na celu.“, po kterém obsluha zavře 

přívod vody do měřící jímky (cely), což potvrdí následným stiskem klávesy na 

terminálu. 

2. Systém spustí na 1 min. dávkovací čerpadla HCl. 

3. Systém 5 min. čeká. Během této doby dochází k odstranění železitých nánosů na 

sondě. 

4. Systém generuje hlášení „Pusť vodu na celu.“, což obsluha potvrdí na terminálu. 

5. Prodleva 10min. 

6. Systém uvolní řízení prodlevy dávkování NaOH a vřadí sondou měřenou hodnotu 

do procesu regulace Ph. 

 

 Řízení pískových filtrů – na základě odhadu nákladů a technických možností bylo 

rozhodnuto, že budou analyzovány elektronické obvody, jimiž jsou vybaveny pneumatické 

klapky. Pokud bude možné zapojení obvodů přesně zdokumentovat a pochopit, vytvoří se 

nový SW pro microcontroller AT89C2051 osazený na deskách elektroniky klapek. Také 

by bylo ponecháno sběrnicové zapojení klapek a jejich ovládání z řídicího systému by se 

uskutečnilo pomocí komunikačního protokolu implementovaného v novém SW 

microcontrolleru. Pokud by se však tato varianta ukázala časově příliš náročná, byly by 

klapky pro zjišťování skutečného stavu vybaveny standardními koncovými spínači a 

ovládání realizováno moduly binárních výstupů a vstupů. 

 Co se týče provozu filtrů, očekává se souběžný provoz. Je však požadována 

možnost individuálního odstavení filtrů a možnost vyřadit jednotlivé filtry z řízení. Systém 

musí také být schopen předávat vizualizační aplikaci informace o skutečném stavu klapek. 

V normálním provozním stavu není třeba do technologie filtrů jakkoliv zasahovat, očekává 

se pouze, že v tomto stavu budou otevřeny na obou filtrech klapky A, B, H. Dalším 

požadavkem na ŘS je implementace procesu automatického praní filtrů, jenž se bude 

provádět v nastaveném čase a to denně nebo obden v závislosti na volbě obsluhy. Praní 

bude probíhat nejprve na filtru jedna, po dokončení pak na filtru dva. Pro oba filtry je 

definováno shodně následující sekvencí, při čemž u hodnot označených hvězdičkou musí 

být zajištěna možnost zadávání uživatelem: 

 

1. Zavřít všechny klapky. 

2. Otevřít klapku „F“. 

3. Spustit velké dmychadlo. 

4. Po cca 10s prodlevě otevřít klapku „Q“. 

5. Při prvním průchodu smyčkou *5min. čekat (v této fázi dochází k tzv. praní 

vzduchem, jenž se provádí pouze na začátku programu). 

6. Otevřít klapky „G“ a „E“ po té klapku K02. 

7. *120s čekat. 

8. Zavřít klapku „Q“ po cca 10s vypnout dmychadlo. 

9. *60s čekat. 

10. Zavřít klapku K02 po té klapky „G“ a „E“. 
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11. Otevřít klapku „A“ po cca 10s otevřít klapku „C“. 

12. *180s čekat. 

13. Zavřít klapku „C“ po cca 10s otevřít klapku „A“. 

14. Skok na krok č. 3. Tento skok se provede *4x, při dalším (defaultně pátém) 

průchodu čtrnáctým krokem pokračovat na krok 15. 

15. Zavřít klapku „F“. 

16. Čekat *5 min. 

17. Otevřít klapky „B“ a „H“. 

18. Po cca 10s zavřít klapku „C“. 

  

 Regulace hladiny v reaktoru – hladina v reaktoru bude snímána pomocí stávající 

trojice nerezových sond. Nejnižší sonda bude tvořit společný potenciál pro ostatní dvě. 

Kombinacemi snížení impedancí mezi společnou sondou a dalšími dvěma budou 

rozlišovány tři úrovně hladiny: 

 

1. hladina pod provozním minimem; 

2. hladina mezi provozním minimem a provozním maximem; 

3. hladina nad provozním maximem. 

 

 Hladina je doplňována termální vodou z vrtu, která je do něj přiváděna přes klapku 

K01. Systém bude tuto klapku otevírat v okamžiku zjištění 1. úrovně hladiny. K zavírání 

klapky dojde až v okamžiku dosažení 3. úrovně hladiny. Druhá úroveň tedy tvoří pásmo 

provozní hystereze. 

 

 Řízení provozních čerpadel – provoz čerpadel P01a a P01b bude možné 

povolovat/blokovat z terminálu a následně i z vizualizace. Chod čerpadel bude ovlivněn 

průtokem vody na výstupu z reaktoru. Pokud po dobu pěti minut (skutečná hodnota bude 

doladěna při implementaci) nebudou zaznamenány žádné pulzy z vodoměru na výstupu 

reaktoru, dojde k odstavení čerpadel. Opětovné spuštění bude provedeno buď zásahem 

obsluhy (stisk klávesy na terminálu, aktivace patřičného prvku ve vizualizaci) nebo 

v případě, že dojde k otevření ventilu EV1 či EV2. Vzhledem k tomu, že tyto ventily jsou 

součástí jiné technologie, bude spouštěcí signál zasílán z vizualizace. Ta totiž už nyní 

získává informaci o stavu těchto ventilů z příslušného ŘS. V případě, že dojde k selhání 

popisované vazby, bude mít obsluha možnost aktivovat trvalý provoz čerpadel přepínačem 

na skříni rozvaděče. 

 Tato možnost je požadována taktéž u velkého dmychadla, míchadla roztoku NaOH 

a čerpadla CE1. Čerpadlo CE1 není přímo součástí technologie úpravny, ale spadá do 

úseku řízení tepelných čerpadel. V minulosti bylo však napájeno a ovládáno z původního 

rozvaděče úpravny a jeho funkce se změnila důsledkem celkové rekonstrukce bazénové 

technologie. Pro toto čerpadlo je tedy pouze přiveden externí signál, kterým je ovládáno 

v automatickém režimu a binárním vstupem snímán stav přepínače režimu man. /0/aut., 

jenž je dále přenášen na dispečink. 
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4 Volba řídicího systému a vývojového prostředí 

4.1 Volba řídicího systému 

 

 Jako řídicí systém byl zvolen modulární systém Promos Line 2, vyráběný firmou 

Elsaco Kolín. Důvodem byla nutnost nasazení nějakého programovatelného modulárního 

systému vyplývající ze zadání. Volba konkrétního výrobce byla dána kromě jiného 

skutečností, že v objektu je již instalováno několik technologií řízených právě produkty 

firmy Elsaco Kolín. Voleno bylo ze tří procesních jednotek a to CCPU-02, CCPU-03, 

CCPU-21. Z této trojice byla zvolena CCPU-02, jelikož CCPU-21 není pro tento účel 

vhodná díky komplikovanější implementaci rozšiřujících modulů a integraci nepříliš 

přehledné minimalizované verze terminálu přímo do jednotky. Jednotka CCPU-03 nebyla 

vhodná z toho důvodu, že není vybavena analogovými vstupy a rozšiřování sestavy o 

analogový modul kvůli jediné měřené hodnotě by bylo neefektivní. Zvolená jednotka 

CCPU-02 má následující specifikaci [1]: 

 

Procesor 

• TMP95C265F s taktovacím kmitočtem až 25 MHz 

• 2 kB interní RAM 

• lineární adresování 24 bitů (16 MB adresový prostor) 

• 4 kanály DMA (bloky 64 kB, paměť – paměť, paměť – IO) 

• 8× 8 bit (4× 16 bit) timer s možností přerušení 

• 2× 16 bit timer s možností přerušení 

• 3× asynchronní sériový kanál 

Paměť 

• statická zálohovaná RAM 256 kB nebo 1 MB 

• FLASH EPROM 512 kB nebo 1 MB 

RTC 

• obvod RTC4553 s přesností 5 ppm zálohovaný lithiovou baterií 

WD 

• interní WD procesoru s programovatelnou časovou konstantou (generuje INT nebo 

RESET) 

• externí WD 1,6 s (generuje RESET) 

Power fail 

• vstup s komparátorem pro kontrolu napětí před stabilizátorem (NMI) 

• komparátor pro kontrolu stavu baterie 

Sériové linky 

• kanál 0 – asynchronní RS232 

• kanál 1 – asynchronní RS422/RS485 s GO, vestavěný měnič pro napájení galvanicky 

oddělené strany 

• kanál 2 – asynchronní RS422/485 

Z uživatelského hlediska pak jednotka nabízí: 

• 8 bipolárních logických vstupů s galvanickým oddělením a jedním společným vodičem 

• 4 logické výstupy s relé - spínací kontakt 

• 6 univerzálních analogových pozic (označeny 0 až 5), které je možno libovolně osadit 

konfiguračními moduly analogového vstupu SAI (rozlišení 10 bitů), do pozic 4 a 5 může 

být osazen modul analogového výstupu SAO (rozlišení 8bitů) 
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• 1 sériový kanál RS232 a 1 kanál RS422/485 

• 1 sériový kanál RS422/485 s galvanickým oddělením 

• řadič sběrnice CAN (volitelný – je nutný pro připojení periferních jednotek) 

 

Jednotka bude rozšířena o moduly CBO-12 a CBI-12. Ty jsou spolu s procesní 

jednotkou přichyceny v rozvaděči na liště DIN tvořící obecný standart pro instalaci 

elektrických komponent. Moduly jsou připojeny k CCPU02 plochým vodičem s konektory 

PFL10, kterým je realizováno jejich napájení a zároveň komunikace průmyslovou sběrnicí 

CAN. Modul CBO-12 obsahuje dvanáct logických výstupů realizovaných přepínacími 

reléovými kontakty se zatížitelností 250V/4A. CBI-12 je modul umožňující snímání 

šestnácti logických stavů. Vstupy jsou galvanicky oddělené optrony, což umožňuje při 

napájení vstupů zvláštním zdrojem ochránit ostatní moduly včetně jádra tohoto před 

zavlečením nebezpečných potenciálů z řízené technologie. 

 

4.2 Volba vývojových prostředí 

 

 Volba vývojového prostředí k tvorbě aplikace pro Promos Line2 byla v podstatě 

dána již výběrem tohoto systému. Výrobce k vývoji aplikací do nedávné doby distribuoval 

software Progwin  vyvíjený jinou firmou, do kterého vytvářel pouze knihovny modulů, 

reprezentující funkční bloky implementované ve firmware jednotek CCPU. V současnosti 

však nabízí své vlastní vývojové prostředí FRED a podpora Progwinu byla ukončena, tudíž 

nové verze firmware s ním nelze korektně používat. Výrobce však implementoval do 

prostředí FRED možnost importu řídící aplikace vytvořené v Progwinu, což výrazně 

usnadnilo přechod k novému standardu. 

 Princip funkce systému a tvorby řídících aplikací je založen na „objektovém“ 

principu. Jednotka obsahuje v podstatě tři SW úrovně. Na té nejnižší je BIOS umožňující 

snadný přístup k HW prostředkům. V druhé úrovni je tzv. firmware (tak tuto vrstvu 

označuje výrobce). V něm je implementována funkce všech bloků, které jsou vývojářem 

používány při tvorbě aplikace. Jedná se o široké spektrum prvků od jednoduchých hradel 

až k těm komplikovanějším, umožňujícím implementaci různých komunikačních 

protokolů, obsluhu rozšiřujících modulů, implementaci uživatelských textů na terminálu 

atd. Funkce jednotlivých prvků je samozřejmě ve firmware obsažena pouze jednou a pro 

jejich použití se vytvářejí tzv. instance shodně s principem objektového programování 

založeným na třídách a jejich instancích. Tzn., že funkční bloky implementované ve 

firmware (třídy) jsou použity i několikrát formou jednoduchých datových struktur 

reprezentujících konkrétní objekty v aplikaci. Jejich výstupy a vstupy jsou napojovány na 

vstupy/výstupy ostatních objektů podle požadované funkce a v paměti RAM se po 

překladu aplikace ukládají pouze indexy každého modulu určitého typu (čísla instancí), 

jeho individuální parametry, čísla instancí a pointery do konkrétních datových míst prvků 

(výstupů), na které se v aplikaci vytvořenými spoji odkazují jeho vstupy. Jednotlivé 

instance jsou pak cyklicky vykonávány v některé ze tří rychlostních smyček 3s, 1s, 0,1s. 

Tyto časy určují délku periody opakovaného provádění prvků zařazených do patřičné 

smyčky. 

 Pro vývoj programu do microcontrolleru pneumatických klapek bylo zvoleno 

prostředí MIDE-51 (Obr.  4.1 – Ukázka prostředí MIDE-51) distribuované pod licencí 

GNU public licence. Toto prostředí je určeno k vývoji aplikací pro obvody založené na 
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jádru A51. Jedná se v podstatě o integraci textového editoru zdrojového kódu 

umožňujícího barevné rozlišování klíčových slov s kompilátory programovacích jazyků C 

a Assembler včetně debuggru. Přestože aplikační program byl psán v assembleru, k čemuž 

postačí libovolný textový editor a kompilátor spustitelný z příkazové řádky, je použití 

tohoto prostředí jednoznačným zefektivněním tvorby funkčního kódu. Největšími klady je 

předcházení překlepům díky barevnému rozlišování výrazů, možnost rychlé kompilace a 

vyhledání řádků, na kterých kompilátor nahlásí problém. Jednoznačným přínosem by byl i 

debugger. Ten je zde však poněkud nešťastně zvládnutý. Z tohoto důvodu byl debugger 

používán jen v případech nejvyšší nutnosti a pro tyto účely zvolen volně šířený, dosti starý 

avšak spolehlivý a přehledný DOS program Sim51 spouštěný přes konzoli OS Windows. 

 

 

Obr.  4.1 – Ukázka prostředí MIDE-51 

5 Návrh struktury systému řízení 
 

 Struktura systému řízení je tvořena snímacími prvky, jejich vazbou na vstupy 

periferních jednotek ŘS, logikou aplikačního SW v centrále CCPU-02 a návazností na 

výstupy periferních jednotek, ovládajících akční členy řízené technologie. Kromě 

textového popisu je schematicky znázorněna na Obr.  5.1. 

  Pro účely snímání logických stavů byl zvolen modul CBI-12. Přiváděnému signálu 

s úrovní logická 1 odpovídá napětí +24V= mezi svorkou patřičného vstupu a svorkou 

COM, na kterou je přiveden pro všechny vstupy společný potenciál 0V. Logická 0 pak 

odpovídá nulovému napěťovému rozdílu mezi svorkou daného vstupu a svorkou COM. 

V této aplikaci byly na vstupy přivedeny signály z přepínačů režimu velkého dmychadla, 
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procesních čerpadel, míchadla roztoku NaOH a čerpadla CE1 umístěných na rozvaděčové 

skříni. Tyto signály nejsou použity přímo pro účely řízení technologie. Jejich význam 

spočívá v upozornění obsluhy na dispečerském pracovišti v případě, že některý z těchto 

přepínačů není v poloze automatického režimu. Signalizace a archivace zmíněných stavů 

je vhodná zejména z důvodu možnosti zpětného objasnění abnormálního chování soustavy. 

Na CBI-12 je připojen také signál chodu velkého dmychadla. Ten je však oproti 

předchozím použit přímo pro řízení technologie. Pokud je totiž během procesu praní 

některého z filtrů požadováno otevření klapky Q (přívod vzduchu do filtru), nedojde 

k němu, dokud alespoň deset vteřin neběží velké dmychadlo. Tato vazba zaručuje, že 

hydrostatický tlak ve filtrech nevytlačí vodu do dmychadla. 

 Logické výstupy jsou zajištěny reléovými výstupy jednotky CBO-12. Všechny tyto 

výstupy jsou vybaveny přepínacími kontakty. Každému výstupu tedy odpovídá trojice 

připojovacích svorek s funkcemi společného vývodu (C-common), v klidu sepnutým 

kontaktem, tj. při log. 0 (NC – neutrally connect) a v klidu rozepnutým kontaktem (NO – 

neutrally open). Svorky nejsou sice vybaveny přímo popisem uvedeným v závorkách, ale 

čísly. Značení je zde uvedeno proto, že se jedná o obecný standart, který může být 

v dalším textu použit. Výstupy modulu budou spínat napětí pro ovládací cívky stykačů 

velkého dmychadla, malých dmychadel, procesních čerpadel a míchadla roztoku NaOH. 

Napájení pro dávkovací čerpadla HCl a NaOH bude modulem CBO-12 spínáno přímo, 

jelikož jejich příkon je relativně nízký a proud spínaný kontaktem bude i při zahrnutí 

indukční charakteristiky zátěže výrazně nižší, nežli výrobcem uváděné maximální zatížení. 

 Jednotka CCPU-02 bude kromě funkce zpracování algoritmu řízení zajišťovat 

vstup logických hodnot signalizujících výšku hladiny v reakční nádrži. Pro tento účel je 

vybavena osmicí vstupů 24V logiky podobně jako CBI-12. Tyto signály nejsou připojeny 

na jednotku CBI-12 z toho důvodu, že na přání investora bude v první fázi rekonstrukce po 

demontáži stávajícího systému provedeno provizorní osazení jednotkou CCPU-02, která 

bude zajišťovat automatické doplňování reakční nádrže. V této fázi budou ostatní prvky 

řízeny manuálně přepínači na skříni rozvaděče. Zbývající moduly a funkce budou následně 

implementovány v širším časovém období. 

 Díky úspěšné analýze zapojení obvodů prototypových desek v pneumatických 

klapkách filtrů a vývoji SW pro jejich řízení a komunikaci s procesní jednotkou bude na 

komunikační rozhraní CCPU-02 označené COM2 připojena sběrnice RS485 zajišťující 

komunikaci s těmito klapkami, při čemž rozhraní systému bude ošetřeno přepěťovou 

ochranou. Toto řešení umožnilo ušetřit tři moduly CBO12 a dva moduly CBI12. Způsob 

komunikace centrály CCPU-02 s těmito moduly bude podrobněji přiblížen v části 

zabývající se vývojem aplikačního SW.  

 Jediným analogovým signálem, jenž bude do systému přiveden, je hodnota Ph 

změřená na výstupu z reakční nádrže. Vzhledem k povaze signálu bude v rozvaděči osazen 

modul PHTX-14 umožňující na vstupu přímé napojení sondy Ph BNC konektorem a 

korekci její strmosti i ofsetu pomocí odporových trimerů. Výstupem z tohoto modulu je 

standardní signál 4÷20mA. Jelikož signál na membráně sondy je v řádu jednotek mV a 

proudová zatížitelnost v µA, je důležité, aby napěťová úroveň vznikající elektrochemickou 

reakcí na membráně nebyla ovlivněna celkovým potenciálovým rozdílem mezi měřenou 

kapalinou a řídicím systémem. Z tohoto důvodu bude použit galvanický oddělovač 

proudové měřící smyčky s možností externího napájení vstupní i výstupní části. Vnější 

zdroj je samozřejmě od obou těchto částí také galvanicky oddělen. Pro připojení proudové 
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měřící smyčky do CCPU-02 bude třeba vybavit pozici analogového vstupu adaptačním 

modulem SAII-12 určeným pro měření proudových signálů v rozsahu 0 ÷ 20mA. 

 Pro styk s uživatelem je důležitou součástí terminál CKDM-11. Ten umožňuje 

obsluhujícímu personálu zjišťovat stav řízené technologie a zadávat provozní parametry. 

Všechny texty a jejich struktura jsou definovány v řídicí aplikaci, včetně implementace 

toho, které údaje a jak budou obsluze presentovány, nebo obsluhou editovány. V případě 

této aplikace bude četnost využívání terminálu dosti nízká z důvodu přítomnosti PC 

s vizualizací umožňující komfortnější a přehlednější kontrolu stavu technologie a zadávání 

provozních parametrů. Nicméně je nezbytně nutné zajistit nezávislost systému v situaci, 

kdy dojde k problémům s PC, jeho programovým vybavením, nebo komunikační linkou. 

V takovém stavu musí řídicí systém umožňovat řádný provoz a potřebnou interakci 

s uživatelem. V případě kalibrace Ph sondy je navíc přítomnost terminálu nanejvýš 

užitečná. Jednotlivé kroky totiž vyžadují manipulaci obsluhy a potvrzování provedených 

úkonů. V takovém případě by nutnost odbíhání k PC byla velmi nepraktická.  

 Pro účely vzdáleného řízení, presentace a archivace dat z technologie  na PC 

dispečerského pracoviště bude vyvedena z jednotky CCPU-02 na rozhraní COM1 

galvanicky oddělená linka RS485. Ta bude zakončena v blízkosti PC, u kterého bude 

umístěn převodník SLC-21 vyráběný stejně jako systém Promos Line 2 firmou Elsaco 

Kolín s.r.o. Tento převodník umožňuje konverzi rozhraní RS-485 na rozhraní RS232, 

kterým je stávající dispečerské PC osazeno. Pro případ inovace PC je převodník vybaven 

též rozhraním USB. To umožňuje po připojení do PC realizovat pomocí standardního 

ovladače implementovaného v OS Windows XP tzv. virtuální COM port, eliminující 

nutnost zásahu do vizualizační aplikace. Vizualizace bude realizována v prostředí Control 

Web vyvíjeným firmou Moravské přístroje a.s.. Ke komunikaci s jednotkou CCPU-02 je 

použita knihovna ovladače DWRT485.dll umožňující na jedné straně výměnu dat s řídicím 

systémem pomocí protokolu „QQ“ interně vyvinutým a používaným výrobcem 

zmiňovaného ŘS a na druhé straně zveřejnění těchto dat na interface prostředí Control 

Web. Samozřejmostí je i možnost opačného toku dat, tedy zápis z aplikace Control  Webu 

do jednotky CCPU-02. 



Milan Brandl: Systém řízení úpravny termální vody 

 

 

2010  13 

 

 

Obr.  5.1 - Schematické znázornění struktury řídicího systému 

6 Typová řídicí aplikace 

6.1 Řídicí aplikace pro systém Promos Line 2 

 

 Jak bylo již zmíněno, aplikace pro ŘS sestavený z komponent řady Promos Line 2 

je vyvíjena pomocí prostředí FRED. Logika aplikace je v podstatě realizována kladením 

funkčních bloků z knihovny na plochu listů schématu a vytvářením vzájemných vazeb 

formou propojů mezi jejich vstupy a výstupy. Pokud chceme vytvářet vazby mezi 

jednotlivými listy, lze k tomuto účelu využít vstupní a výstupní návěstí. Jsou-li v aplikaci 

použita stejně pojmenovaná vstupní a výstupní návěstí, je tento stav adekvátní přímému 

spoji mezi nimi. Jména výstupních návěstí se však nesmí opakovat, jelikož více výstupů 

nemůže být napojeno na jeden vstup. Na druhou stranu smí být jeden výstup napojen na 

více vstupů. 

Listy je možné rozdělit pro přehlednost do skupin podobným stylem, jako při 

členění souborů do struktury adresářů. V následujícím textu budou popsány některé z listů, 

které jsou v případě této konkrétní aplikace členěny do následujících skupin: 

 

 hardware; 

 menu; 

 výstupy - čerpadla & filtry; 

 měření Ph; 

 praní filtru 1; 

 praní filtru 2; 
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6.1.1 Hardware 

V této skupině jsou umisťovány bloky, které umožňují přistupovat k prostředkům 

použitých HW komponent. V našem případě skupina obsahuje pouze jeden list s názvem 

Sestava, kde jsou umístěny bloky CKDM, CCPU02, CBO12, CBI12 a MODEM. Blok 

CKDM umožňuje logickými signály na vstupech ovládat akustickou signalizaci, 

podsvětlení displeje a svit signalizačních LED. Na straně výstupů jsou LINE1÷LINE4 

jejichž účelem je vypisovat v RUN režimu na PC texty aktuálně zobrazované příslušnými 

řádky terminálu. F1÷F5 umožňují napojení bloků SCREEN, definujících obrazovky 

uživatelských textů, aktivované v případě stisku některé z pěti funkčních kláves. Význam 

bloků CBO12 a CCPU02 je víceméně patrný z popisu jejich vstupů a výstupů. Blok CBI12 

je kromě klasických logických výstupů (z fyzických vstupů směrem do aplikace) vybaven 

ještě výstupy PER0÷PER3 pro měření periody mezi pulzy na vstupech 0÷3 a 

CNT0÷CNT3 pro počítání pulzů na odpovídajících vstupech. U každého bloku je 

všeobecně možné změnou parametru „rychlost“ definovat periodu jeho vykonávání, 

potažmo periodu komunikace. U bloků reprezentujících určitý HW na sběrnici je důležitý 

ještě parametr adresa, jehož hodnota musí odpovídat nastavení adresy HW modulu, na 

který se tento blok odkazuje. MODEM je blok, který slouží k definování parametrů 

komunikace s vývojovým prostředím, nebo vizualizační aplikací. Při správném definování 

odpovídajících parametrů umožňuje i obsluhu modemu vytáčeného připojení. 

6.1.2 Menu 

Je skupinou sloužící k definování struktury uživatelských textů. Použitá struktura 

se poněkud odlišuje od standardního pojetí výrobce. V této aplikaci totiž existuje několik 

obrazovek zobrazujících základní údaje o určitém úseku technologie. Mezi nimi lze 

přepínat směrovými klávesami, a pokud je třeba, lze stiskem klávesy enter na horním 

řádku některé z nich vstoupit do stromové struktury navazujících podobrazovek, pro 

podrobnější sledování a nastavování hodnot příslušného úseku. Logika přepínání 

základních obrazovek a umožnění více samostatných stromových struktur je právě 

zmíněnou odlišností s implementací na listech „přepínač“ a „podpora“. V podstatě lze její 

funkci přiblížit následovně. Na bloku CKDM jsou odchytávány stisknuté klávesy 

výstupem KEY. Posléze je vyhodnocováno, zda došlo ke stisku kláves šipka vpravo nebo 

vlevo. Pokud k některému z nich dojde, je inkrementován/dekrementován index 

zobrazované základní skupiny transformovaný dále blokem TABLE generujícím log. 1 na 

jednom ze svých výstupů příslušejícímu dané skupině. Tím se aktivuje dvojvstupý 

multiplexor reálných čísel, který v tomto případě předává na svém výstupu hodnotu 

získanou z vývodu SC bloku CKDM. Tak dojde k aktivaci příslušného bloku SCREEN a 

zobrazení v něm definovaných textů. Pokud z některého řádku tohoto bloku uživatel přejde 

stiskem klávesy enter do stromové struktury podobrazovek vycházející ze základního 

bloku, bude tento stav zachycen a předán do listu „podpora“ kde je v takovém případě 

zajištěno zablokování přepínání mezi základními obrazovkami do okamžiku návratu z této 

struktury zpět. 

 Každá struktura je zpravidla definována jedním listem. Na něm je umístěn zmíněný 

multiplexor, základní obrazovka dané skupiny a k ní příslušející struktura navazujících 

obrazovek. Pro větší názornost je na Obr.  6.2 ukázka listu struktury obrazovek pro část 

řízení Ph v nádrži reaktoru z prostředí FRED a na Obr.  6.1 je tato struktura vyobrazena ve 

formě vazeb mezi texty na jednotlivých řádcích. 
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Obr.  6.1 - Struktura obrazovek části menu pro řízení Ph v nádrži reaktoru 

 

 

Obr.  6.2 – List implementace menu pro řízení Ph v nádrži reaktoru – prostředí FRED 

Na obrázku Obr.  6.2 vidíme bloky SCREEN ve kterých jsou definovány texty 

patrné z obrázku Obr.  6.1. Najdeme zde však např. i čtyřnásobný konvertor reálných čísel 

na typ integer (bloky se vstupy označenými f-float a výstupy I-integer). Všechny výstupy 

ze SCREENu jsou totiž vždy typu float, bez ohledu na to zda zadáváme desetinou část 

nebo ne. V případě časů pro spouštění kalibrace a údržby je navíc vhodné pracovat 

s celými čísly. Co se týče doby trvání jednotlivých kroků procesů, je to dokonce nutností. 

U nich jsou výstupy transformované do typu integer dále násobeny konstantou 1000. To je 

zapotřebí, abychom navazujícími bloky SETPAR mohli zapisovat výsledek do parametru 
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monostabilních klopných obvodů očekávajících celočíselný formát pro dobu setrvání ve 

stavu log. 1 (v ms) v případě jejich aktivace. Vlastní klopné obvody nejsou vyobrazeny 

zde, ale jsou součástí listu logiky příslušných procesů. 

6.1.3 Výstupy 

Jsou skupinou listů, obsahujících logiku bezprostředního řízení akčních členů. 

Pokud je řízení některých z nich pouze jednoduchým vyústěním rozsáhlejšího procesu, bez 

potřeby ověřování zpětných signalizací chodu, implementace komunikačního protokolu 

apod., nemají zde tyto akční členy vlastní list, ale vazby na ně jsou tvořeny pouze návěstím 

v listu dotčeného procesu spínajícím některý logický výstup, případně nastavující na 

určitou hodnotu patřičný analogový výstup. 

V listu nazvaném „Čerpadla P01_vodoměr“ (Obr.  6.3) jsou, jak název napovídá 

řízena procesní čerpadla P01a & P01b. Dle požadavku investora se zde zjišťuje odběr vody 

z reaktoru do technologie a v návaznosti na jeho hodnotě dochází k případnému 

odstavování procesních čerpadel. Vychází se z předpokladu, že prodlevy v doplňování 

reaktoru jsou při současném rozpětí hladin vyhodnocovaných sondami relativně krátké, 

tudíž lze z jejich velikosti odvodit momentální průtok na výstupu reakční nádrže. 

Zastavení odběru navazujících technologií je proto vyhodnocováno překročením 

nastaveného maximálního časového intervalu prodlevy mezi pulzy z vodoměru doplňování 

reaktoru. Tyto pulzy jsou také využity k sledování množství vody odebrané z termálního 

vrtu do reaktoru a tudíž potažmo do bazénové technologie, proto je logický vstup pro 

pulzy z vodoměru nastaven do funkce čítače, což zajišťuje spolu s nastavitelným 

filtrováním zákmitů automatickou inkrementaci počítadla již na HW úrovni. Tato možnost 

je důležitá proto, že pulzy by jinak pro korektní vyhodnocení musely mít takový průběh, 

aby každá logická úroveň na vstupu trvala nejméně jednu periodu rychlostní smyčky, v níž 

je navazující SW inkrementační blok zařazen. V praxi se na toto lze spoléhat velmi zřídka, 

a pokud je možné jednoduše využít připravené prostředky eliminující takový problém, není 

pro to ani důvod. Přestože na první pohled to působí zvláštně, je na výstupu HW čítače 

použit blok čítače SW. Tato skutečnost má samozřejmě dobrý důvod, kterým je ošetření 

ztráty stavu registru HW čítače při výpadku napájení. Navazující SW čítačový blok má na 

rozdíl od něj totiž svou hodnotu uloženou v RAM paměti chráněné záložní baterií. Po 

opětovném startu pak ke své zachované vnitřní hodnotě dál přičítá nárůstky zaznamenané 

na svém vstupu, které mu bude poskytovat po restartu vynulovaný HW čítač. V budoucnu 

bude možná osazen vodoměr až na výstup z reaktoru, proto je měřen čas pro odstavení 

provozních čerpadel na základě prodlevy mezi pulsy z vodoměru na místo jednoduššího 

sledování otevření/zavření doplňovací klapky. Provedeno je to tak, že při každém zjištění 

změny na výstupu inkrementačního bloku (SW čítače) dochází k uložení nové hodnoty do 

navazujícího registru a generování pulsu přivedeného do bloku DELAY, měnícího úroveň 

na svém výstupu až tehdy, pokud daná úroveň na jeho vstupu trvá nepřetržitě po 

nastavenou dobu. Zde nastavená hodnota pro úroveň log. 0 reprezentuje právě zmíněnou 

maximální prodlevu mezi jednotlivými doplňováními reaktoru. Zjednodušeně řečeno, 

pokud nedochází nějakou dobu k nárůstům, neteče voda do reaktoru a potažmo ani z 

reaktoru. Pokud tato doba přesáhne určitou hodnotu, přestaví se negovaný výstup bloku 

DELAY do log. 1. Navazující monostabilní obvod pulsem aktivuje vstupy R bloků 

klopných obvodů RS (každé čerpadlo má svůj). Zde je třeba zmínit důležitý fakt, že při 

normálně zakázané úrovni aktivace obou vstupů je vždy upřednostněn vstup R. Výstupy 

z RS pak přímo ovládají konkrétní čerpadlo. Zároveň však aktivují i monostabilní klopný 
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obvod, jenž při jejich sepnutí vytvoří puls povolující zápis hodnoty log. 0 do integer 

konstanty připojené na vstup S patřičného RS obvodu (logické úrovně jsou representovány 

totiž také typem integer). Tato funkce má jednoduchý význam. Pokud je z dispečinku do 

této konstanty zapsána log. 1, nastaví se výstup RS do jedničky a tato konstanta se 

následně vynuluje. Čerpadlo se rozjede, a pokud dlouhou dobu není odběr, puls na vstupu 

R jej zase vypne. Pokud by v konstantě zůstala zapsána jednička, RS blok by po odeznění 

reset pulzu čerpadlo okamžitě zapnul. V našem případě k dalšímu spuštění dojde až při 

opakovaném zápisu log. 1 do této konstanty, nebo v případě stisku určité klávesy na 

terminálu, způsobujícímu díky bloku KEYIN obdobný jedničkový puls na vstupu S. Blok 

KEYIN je totiž na S připojen spolu se zmiňovanou konstantou přes hradlo OR. Důvodem 

pro spouštění čerpadel prostřednictvím aplikace dispečinku je skutečnost, že dokáže 

obnovený průtok vyhodnotit na základě stavu jiné technologie, o které má na rozdíl od 

našeho řídicího systému k dispozici potřebné informace. Jestliže tomu tak z důvodu 

poruchy nebude, je možné popisovanou funkci eliminovat jednoduchým přestavením 

přepínačů volby režimu čerpadel na rozvaděči do polohy trvalého chodu. Pro celkový 

provoz úpravny nemá totiž odstavování provozních čerpadel nijak zásadní význam, jedná 

se pouze o opatření, které by mohlo ve svém důsledku ušetřit elektrickou energii a 

prodloužit životnost čerpadel. 

 

 

Obr.  6.3 – List Čerpadla P01_vodoměr 

 

Řízení klapky K01 má na svém listu implementované pro svou jednoduchost 

kompletní řízení hladiny v reaktoru. Hradlem negace je zpracováván nultý logický vstup 

na CCPU02, na nějž je připojen signál ze spodní hladinové sondy. Výstup negace je ve 
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stavu log. 1 tehdy, pokud dojde k poklesu hladiny pod provozní minimum. Hradlo AND 

pak spolu s touto hodnotou sleduje stav návěstí „reaktor_provoz“ vyvedeného přes 

FLOAT_TO_INT konvertor ze SCREENu umožňujícího povolování, nebo blokování 

funkce doplňování reaktoru. Pokud jsou obě proměnné ve stavu log. 1, je následně 

aktivován vstup S na RS klopném obvodu. Jestli-že není aktivní signál z hladiny 

provozního maxima (první logický vstup CCPU02) přivedený na vstup R stejného obvodu, 

bude sepnuto jedenácté relé na modulu CBO-12 a zároveň nastaveno návěstí 

„Ph_davkovat“ do log. 1. Klapka K01 ovládaná zmíněným výstupem bude následně 

otevřena až do té doby, než bude přestaven logický vstup maximální provozní hladiny do 

log. 1 a tím pádem také vstup R klopného obvodu. 

Posledními listy ve skupině výstupy jsou „klapky F1“ a „klapky F2“. Na obou je 

prakticky shodně zpracováno řízení pneumatických klapek pískových filtrů. U většiny 

z nich je použita shodná skladba bloků. Výjimkou jsou klapky E a Q. Ostatní mají hradlem 

AND vyhodnocována návěstí povolení provozu filtru a požadavku na otevření klapky 

z listů obsahujících logiku řízení procesu praní. Pokud jsou obě návěstí ve stavu log. 1, je 

multiplexorem reálných čísel přepnuta na vstup bloku SERIALCOMM konstanta s ASCII 

hodnotou znaku „o“ (open). V opačném případě je na tento vstup přivedena ASCII 

hodnota znaku „c“ (close) z jiné konstanty. Zde je třeba vysvětlit, že ačkoliv je použit 

multiplexor reálných čísel, můžeme jím přepínat i hodnoty typu integer. V obou případech 

je hodnota vyjádřena čtyřbytově a v procesu přepínání nehraje interpretace obsahu žádnou 

roli. Podstatné je pouze to, aby blok připojený na výstup multiplexoru opět očekával 

datový typ integer. V našem případě je to blok SERIALCOMM sloužící k vlastní 

komunikaci s konkrétní klapkou. V jeho parametrech jsou vyplněny potřebné údaje jako je 

komunikační rychlost, parita a číslo portu, na kterém bude probíhat komunikace. 

V podstatě lze říci, že tento blok umožňuje pouze komunikaci na straně master stanice, 

jelikož pokud je aktivní (vstup STB je ve stavu log. 0 a je právě na řadě ve smyčce 

vykonávání) vyšle na daném portu řetězec definovaný ve svém dialogu a do doby 

obsažené v parametru timeout očekává odpověď zařízení. Pokud odpověď obdrží, zpracuje 

ji v následující periodě na základě formátovacího řetězce pro příjem. Např. v případě 

klapky A1 (adresa 1) je formátovací řetězec vysílání „6101610177I0“ kde každá číselná 

dvojice vyjadřuje číslo vyslané na linku v hexadecimálním vyjádření a I0 na konci 

vyjadřuje vyslání hodnoty z nultého vstupu. Formátovací řetězec příjmu je ve tvaru 

41O0O1O2O3 což znamená, že první Byte v odpovědi se musí rovnat hexadecimální 

hodnotě 41, druhý pak bude odeslán na výstup č. 0, třetí na výstup č. 1, čtvrtý na výstup č. 

2 a pátý na výstup č. 3. 

 

6.1.4 Řízení Ph 

Tato skupina obsahuje nejen implementaci řízení úrovně Ph v nádrži reaktoru, ale 

také proces kalibrace Ph sondy a její údržby. Vlastní regulace úrovně Ph je 

implementována na listu Ph_PID (Obr.  6.4). Zde je vytvořen diskrétní PID regulátor ze 

standardních hradel. Tato možnost byla zvolena z důvodu potřeby zasahovat do PID 

algoritmu v době, kdy se nedoplňuje nádrž reaktoru. V této fázi totiž není možné dávkovat 

roztok NaOH, jak vyplývá ze zadání a docházelo by k neustálému narůstání nebo poklesu 

integrační složky z důvodu „umrtveného“ akčního členu. Přesto, že nakonec by bylo 

zřejmě možné použít blok PID implementovaný ve firmware a v době regulační prodlevy 

přivádět na vstup skutečné hodnoty stejnou hodnotu jako na vstup požadované hodnoty, 
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zůstala použita tato varianta i pro její demonstrační charakter. Dobře je zde totiž vidět, jak 

důležité je někdy pořadí vykonávání jednotlivých bloků.  Na tomto místě je vhodné zmínit 

skutečnost, že obecně se bloky vykonávají podle umístění na listu a to v pořadí zleva 

doprava a shora dolu. Klasickým příkladem využití řazení ve smyčce jsou dva horní bloky 

součtu a rozdílu reálných čísel na Obr.  6.4. Níže umístěný tvoří rozdílový člen pro 

výpočet regulační odchylky. Horní blok uchovává její hodnotu z předchozího prováděcího 

cyklu, tedy v čase t-1 a funkčně náleží do algoritmu výpočtu derivační složky popsaného 

dále. Tyto dvě hodnoty můžeme přesněji zapsat jako te  a )1( te  (návěstí „Ph_dif“ a 

„Ph_dif_old“). Toho efektu je dosaženo jednoduše tak, že regulační odchylka je vypočtena 

druhým blokem na listu ve smyslu pořadí vykonávání a součtový blok, jenž byl vykonán 

jako první, tak obdrží na svém vstupu vždy hodnotu z předchozího prováděcího cyklu. 

Výpočet derivační složky se provádí odečtením hodnot z návěstí „Ph_dif“ a 

„Ph_dif_old“ a vynásobením konstantou Td, čímž dostaneme výraz (6.1). Perioda 

vykonávání těchto bloků je T=1s a proto také st 1 . Díky tomu můžeme napsat výsledek 

také jako (6.2). U diskrétního řídicího systému se jedná o limitní hodnoty a v podstatě lze 

zapsaný výraz považovat v dané rovině za analogii k diferenciálnímu vztahu (6.3) pro 

derivační složku klasického PID algoritmu.  

 

Tdeud *      (6.1) 
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 Základem integrační složky je integrace regulační odchylky, tedy plocha mezi 

jejím průběhem a časovou osou. Z hlediska možností našeho řídicího systému ji lze 

přibližně vyjádřit jako sumu všech vypočtených regulačních odchylek. Potom pro její 

hodnotu v čase „t“ můžeme v diskrétní rovině napsat vztah (6.4), kde opět platí skutečnost, 

že st 1 . Prakticky tuto funkci zajistíme tím, že v každém cyklu regulační odchylku 

vydělíme integrační konstantou Ti a následně přivedeme výsledek do jednoho ze vstupů 

sčítacího bloku, který bude provádět sumarizaci součtem této hodnoty se svým vlastním 

výstupem napojeným na druhý vstup. Hodnota na tomto vstupu v  okamžiku vykonávání 

bloku, není totiž nic jiného než jeho výsledek z předchozího cyklu a průběžným přičítáním 

aktuální hodnoty podílu te  a Ti vzniká zmíněná suma. 
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Proporcionální složka je vypočtena jednoduše vynásobením regulační odchylky 

konstantou zesílení Kp (návěstí Ph_P). Což lze popsat jednoduchým výrazem (6.5). 

 

Kpeu tp *      (6.5) 

Kompletní PID algoritmus je vytvořen součtem všech zmíněných složek (6.6) 

podrobněji vyjádřeného výrazem (6.7). 

 

dip uuuu      (6.6) 
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Dále je však nutné udržení integrační složky v takových mezích, aby celkový 

součet spolu s derivační a proporcionální složkou zůstával v rozsahu 0 ÷ 100. To je 

realizováno zastavením sumarizace v okamžiku překračování provozních mezí. K tomu je 

použit blok multiplexoru reálných čísel aktivovaný v okamžiku dosažení této meze. Pro 

správnou funkci je zároveň zjišťováno, zda je momentální výsledek podílu te  a Ti kladný, 

či záporný a tato skutečnost je vztažena k mezi ohrožované tímto vývojem integrační 

složky.  

Mimo klasický PID algoritmus spadají další funkce, jako zmrazení integrační 

složky ve fázi prodlevy mezi doplňováními. Což je uskutečněno využitím multiplexoru, 

zajišťujícím stejnou funkci jako při překračování pracovních mezí PID regulátoru. Proto je 

výstup signalizující uzavření ventilu K01 připojen spolu s ostatními požadavky na blok 

„OR10“ a proces integrace je zastaven jak v případě překračování mezí PID algoritmu, tak 

v čase mezi doplňováními reaktoru. 

 

 

Obr.  6.4 – List diskrétního PID algoritmu 

Výsledek PID algoritmu je použit na listu Ph-out, kde je podle jeho velikosti 

nastavována prodleva mezi dávkováním roztoku NaOH. Nejprve je výstup PID algoritmu 

násoben hodnotou 120 a výsledek odečten od 12000. Takto dostaneme při 0% PID 

hodnotu 12000 a pro 100% hodnotu 0. Formát získaného čísla je následně konvertován 

z typu float na integer a representuje proměnlivou část prodlevy dávkování roztoku v ms. 

Není-li zrovna spuštěn proces kalibrace, nebo večerní údržby sondy Ph je po každém 
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výpočtu variabilní čas prodlevy dávkování roztoku zapsán do registru realizovaného 

blokem REGI. K hodnotě z registru je přičten čas minimální prodlevy dávkování 4000 ms 

a takto spočtený výsledek je pomocí SETPAR bloku zapsán jako hodnota délky pulzu do 

ve schématu vlevo umístěného monostabilního klopného obvodu. Druhý monostabilní 

klopný obvod vytváří puls pevné délky, během něhož je sepnut výstup dávkovacího 

čerpadla. Oba obvody jsou zapojeny tak, že se navzájem periodicky spouští a tvoří tak 

oscilátor s průběžně parametrizovaným časem stavu log. 0 (prodlevy mezi dávkováním) a 

pevným časem pro stav log. 1 (doba dávkování).     

Výrazná podobnost procesu kalibrace Ph sondy a její tzv. večerní údržby umožnila 

implementaci obou dvou funkcí v jednom celku realizovaném na listech „Ph-kalibrace_A“ 

a „Ph-kalibrace_B“. V podstatě se jedná o sekvenční automat spouštěný přestavením bloku 

RS klopného obvodu procesu kalibrace nebo údržby v okamžiku shody zadaného času 

spuštění konkrétního procesu s reálným časem jednotky, nebo také při stisku kláves 

shift+F4 nebo shift+F5 umožňujícím manuální start kalibrace / údržby. Dokud není proces 

spuštěn, setrvává automat v kroku 0. Po startu je inkrementován čítač kroků a přes blok 

TABLE aktivována činnost definovaná pro aktuální krok na listu „Ph-kalibrace_B. Pokud 

je následně vyhodnocena tato činnost jako ukončená, je o tom předána informace do jádra 

sekvenčního automatu a ten opět inkrementuje počítadlo kroků. To se celé opakuje až do 

okamžiku, kdy poslední krok vynuluje na počátku do log. 1 nastavený RS obvod a proces 

tak ukončí. Činnosti v jednotlivých krocích jsou následující: 

 

1. Ve výpisu hlášení je zobrazena výzva „zavri H20 -> cela!“ a „potvrd ->1“. Zároveň 

je spuštěn přerušovaný akustický signál na terminálu a systém čeká, až obsluha 

zavře přívod vody do měřící cely a tento úkon potvrdí stiskem klávesy 1, 

zachycovaným blokem KEYIN. Po jejím stisku je generován signál konce 1. kroku. 

2. Je aktivováno dávkování HCl do měřící cely trvající do té doby, než se přestaví 

blok DELAY, jehož parametr timeH je nastaven právě na dobu dávkování. Potom 

dojde ke generování signálu ukončení 2. kroku. Jádro inkrementuje a dávkování se 

ukončí. 

3. Systém čeká na přestavení bloku DELAY kterým je signalizován konec 3. kroku. 

Během tohoto času se odstraňují železité nánosy z měřící membrány Ph sondy. Zde 

je ještě třeba zmínit, že ukončení třetího kroku vyvolá v listě „Ph-kalibrace_A“ 

skok na šestý krok, pokud je sekvence spuštěna jako večerní údržba. 

4. Ve výpisu hlášení je zobrazena výzva „sondu do pufru!“ a „potvrd ->2“. Zároveň je 

spuštěn přerušovaný akustický signál na terminálu a systém čeká, až obsluha 

přendá Ph sondu do kalibračního pufru a provede potvrzení stiskem klávesy 

podobně jako v kroku č. 1. 

5. V této fázi se opět čeká na přestavení bloku DELAY použitého pro daný krok. 

Během prodlevy je neustále blokem AMINUS zjišťován rozdíl mezi hodnotou Ph 

na výstupu ze sondy a konstantou 7.8, jež odpovídá hodnotě Ph kalibračního pufru. 

Tato diference je průběžně ukládána do bloku REGF fungujícího jako paměťový 

registr reálných čísel. Po skončení kalibrace je v něm uložená hodnota 

připočítávána k výstupu čidla jako korekce offsetu. Konec kroku opět signalizuje 

přestavení bloku DELAY do log. 1. 

6. Tento krok je v principu shodný s prvním a čtvrtým krokem, rozdíl je pouze ve 

vypisování textu podle toho, zda je aktivován proces kalibrace, nebo údržby. 

Hlášení „pusť vodu“ je následováno na dalším řádku pokynem „vrať sondu do 
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cely“ pouze v případě, že je aktivní proces kalibrace nikoliv údržby. Výpis „potvrd 

->3“ je pak vypisován v obou případech a pokud dojde ke stisku klávesy 3, je 

generován konec 6. kroku. 

7. Funkce sedmého kroku spočívá pouze v čekání, během kterého se stabilizuje sonda 

v měřící cele a na jeho konci není generováno klasické ukončení kroku, ale konec 

procesu způsobí reset RS bloku, jenž byl na počátku kalibrace nebo údržby 

nastaven. Čítač kroků je vynulován a systém přechází do normálního řízení úrovně 

Ph v reaktoru. 

 

Pro kontrolní účely je na listu „Ph-min/max“ vytvořeno zaznamenávání 24h 

minima a maxima. Zde je v průběhu každého dne porovnávána měřená hodnota Ph s jejími 

maximálními a minimálními hodnotami zaznamenanými do registrů REGF. Pokud je 

zjištěno podkročení/překročení posledního minima/maxima aktuální hodnotou, dojde 

k jejímu zápisu do příslušného registru. Každý den o půlnoci jsou registry resetovány tak, 

že do registru minimální hodnoty je zapsána horní mez měřícího rozsahu sondy a do 

registru maxima naopak spodní limit. 

 

6.1.5 Praní 

Proces praní pískových filtrů, implementovaný na listech této záložky je podobně 

jako kalibrace a údržba Ph sondy realizován sekvenčním automatem spouštěným v určitém 

čase. Logika spouštění procesu se nachází na listu „praní – spouštění“. Rozdíl oproti dříve 

popisovaným procesům spočívá v možnosti spouštění denně nebo obden v závislosti na 

volbě obsluhy. Tomu odpovídá nastavení návěstí „prani_rezim“ do log. 1 (obden) nebo 

log. 0 (denně). Impulsy vznikající při shodě reálného času jednotky s časem spouštění 

procesu jsou přivedeny do bloku JK obvodu zapojeného jako jednobitový čítač. Potom se 

v závislosti na zvoleném režimu za pomoci jednoduchého zapojení navazujících hradel 

objeví na návěstí „praní_t_imp“ impuls log. 1 při každé, nebo každé druhé shodě časů. 

Tedy denně, nebo obden. Logika hradel v dolní polovině listu realizuje funkci návaznosti 

procesů praní filtru jedna a filtru dvě. Ostatní listy v této skupině obsahují odděleně 

sekvenci praní pro filtr jedna a pro filtr dva. Funkčně jsou však naprosto shodné, proto 

bude popis věnován pouze prvnímu filtru. 

List „F1 – praní“ (Obr.  6.5) obsahuje realizaci jádra sekvenčního automatu. Oproti 

tomu, jenž byl popsán v procesu kalibrace / údržby sondy se liší v několika aspektech. Tím 

hlavním je, že při každém průchodu desátým krokem je inkrementováno počítadlo cyklů a 

pokud je jeho stav menší než zadaný počet, dojde po dokončení 13. kroku ke skoku na 

krok č. 3 a toto celé se opakuje, dokud počítadlo cyklů nepřekročí obsluhou nastavený 

počet opakování smyčky mezi těmito kroky. V okamžiku překročení zadané hodnoty je 

ihned po dokončení desátého kroku uskutečněn skok na krok č. 14 a posléze jsou 

vykonány kroky 15, 16 a proces ukončen. Dále se sleduje, zda je smyčka mezi třetím a 

třináctým krokem procházena poprvé, nebo opakovaně. Během prvního průchodu je totiž 

vřazováno ve třetím kroku praní filtru vzduchem a v ostatních naopak proveden přechod 

na krok č. 4 ihned po nastavení klapek do potřebné polohy. Fakt, že pro přepínání stavu 

klapek v jednotlivých krocích je využit na listech „F1 – praní_ventily(A-E)“ a „F1 – 

praní_ventily(F-Q)“ umístěný blok AMUX10 obsahující pouze deset přepínatelných 

vstupů, což nepostačuje pro všech 17 kroků procesu, je na tomto listě také počítadlo kroků 

děleno modulo deseti. Následně návěstí „p_F1_outs_a“ a „p_F1_outs_b“ signalizují, zda 
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spadá aktuální krok do první či druhé desítky, což slouží k aktivaci jednoho z dvojice 

AMUX10 bloků ovládajících stav určité klapky.  

 

 

 

Obr.  6.5 – List jádra automatu programu praní 

 

 Na listech „F1_step 00-04“ až „F1_step 14-17“ jsou pomocí hradel AND10 

definovány podmínky, při kterých je daný krok považován za ukončený. Jedná se ověření, 

zda jsou klapky přestaveny do požadovaných poloh definovaných na vstupech zmíněných 

bloků AMUX10 a pokud je to v některém kroku vyžadováno, je pro setrvání technologie 

v daném stavu po nastavenou dobu použit blok DELAY. 

6.2 Řídicí SW pro pneumatické klapky 

Jak bylo již napsáno v předchozích kapitolách, byly pneumatické klapky osazené 

na dvojici pískových filtrů při realizaci předchozího řídicího systému vybaveny 

prototypem řídící elektroniky, umožňující jejich ovládání neznámým typem 

komunikačního protokolu. Jelikož byl řídicí systém úpravny v době přípravy jeho náhrady 

již nefunkční, nebylo možné komunikaci s elektronikou klapek odposlechnout. Tuto situaci 

bylo možné řešit v podstatě dvěma způsoby. Buď analyzovat elektronické obvody 

prototypových desek v klapkách, jejichž jádrem byl microcontroller AT89C2051 od firmy 

Atmel a napsat do něj nový program s vlastním komunikačním protokolem 

obsluhovatelným řídící jednotkou CCPU02, nebo tyto desky odstranit a nahradit je 

koncovým spínači pro zjišťování skutečné polohy klapky. Výhody a nevýhody obou 

variant byly již v předchozích kapitolách nastíněny, nebudeme se jimi tedy zabývat. 
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Analýzou bylo poměrně rychle zjištěno přesné schéma zapojení desky (Obr.  6.6). Návrh 

autora co do zapojení a volby součástek byl na velmi dobré úrovni, stejně jako kvalita 

vyrobených a osazených desek. Ty byly zpočátku dokonce považovány za originální 

vybavení klapek. Jediná avšak nijak zásadní nevýhoda spočívala v napojení signálu 

z fotozávor koncových poloh na standardní I/O piny microcontrolleru na místo využití 

dvojice pinů, umožňujících generování přerušení při vstupní úrovni log. 0. Z výše 

zmíněných důvodů bylo přistoupeno k vývoji SW a zachování řídících desek. 

 

 

Obr.  6.6 – Schéma zapojení obvodů prototypu řídicí elektroniky klapek 

 

K vývoji SW byl zvolen jako programovací jazyk Assembler, který je schopen 

využívat možnosti microcontrolleru s maximální efektivitou. Program pak musí realizovat 

několik základních funkcí: 

 Implementovat komunikační protokol, jenž bude realizovat úlohu stanice slave.  

Program bude tedy přijímat informace z komunikační linky a identifikovat příchozí 

zprávu, podle jejího obsahu nastavovat patřičné proměnné a odesílat odpověď 

s informacemi o stavu klapky zpět nadřazenému systému. 

 Při příjmu příkazu otevření klapky sepnout solenoid umožňující přestavení klapky 

do polohy otevřeno (nastavením I/O pinu P1.6 do log. 0). Následně cyklicky 

ověřovat zda bylo dosaženo požadované polohy. V takovém případě pak musí 

program po krátké časové prodlevě zajišťující dosažení úplné koncové polohy 

vypnout napájení na počátku sepnutého solenoidu (nastavením I/O pinu P1.6 do 

log. 1). 
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 Analogicky k předchozímu bodu v případě příjmu příkazu zavření klapky sepnout 

solenoid umožňující přestavení klapky do polohy zavřeno (nastavením I/O pinu 

P1.7 do log. 0). Následně cyklicky ověřovat zda bylo dosaženo požadované polohy. 

V takovém případě pak musí program po krátké časové prodlevě zajišťující 

dosažení úplné koncové polohy vypnout napájení na počátku sepnutého solenoidu 

(nastavením I/O pinu P1.7 do log. 1). 

 Je li přijat příkaz stop, bude vypnuto napájení do obou solenoidů. Tj. oba 

zmiňované piny budou bez ohledu na svůj stav nastaveny do log. 1. Tato funkce 

byla v programu implementována, nicméně nadřazený systém ji nevyužívá. 

 

Komunikační protokol a parametry přenosu byly navrženy v následující podobě. 

Komunikační rychlost zvolena 19,2 kb/s, 9bit, sudá parita (E), jeden stop bit. Výzva ze 

stanice je ve formátu: 

 

1. Byte – ASCII hodnota znaku „a“. 

2. Byte – adresa klapky, které je výzva určena. 

3. Byte – stejně jako první Byte ASCII hodnota znaku „a“. 

4. Byte – stejně jako druhý Byte adresa klapky, které je výzva určena. 

5. Byte – rozlišení požadavku. Buď ASCII hodnota znaku „r“ (read) pro pouhý dotaz 

na stav klapky, nebo ASCII hodnota znaku „w“ (write) pro zápis povelu 

rozlišeného v dalším Bytu. 

6. Byte – pokud byl 5. Byte ASCII hodnota znaku „r“ je stejná hodnota i v tomto. 

V opačném případě je zde ASCII hodnota jednoho ze znaků: 

- „o“ pro příkaz otevření klapky (open); 

- „c“ pro příkaz zavření klapky (close); 

- „s“ pro příkaz zastavení klapky (stop). 

 

Odpověď klapky má pak následující tvar: 

 

1. Byte – ASCII hodnota znaku „A“ (accept). 

2. Byte – hodnota jedna, pokud program momentálně zpracovává příkaz otevřít, 

v opačném případě nula. 

3. Byte – hodnota jedna, pokud program momentálně zpracovává příkaz zavřít, 

v opačném případě nula. 

4. Byte – hodnota jedna, pokud se klapka momentálně nachází v pozici otevřeno, 

jinak nula. 

5. Byte – hodnota jedna, pokud se klapka momentálně nachází v pozici zavřeno, jinak 

nula. 

 

Zdrojový kód začíná několika řádky započatými středníkem, informujícím 

kompilátor, že následující text je komentář. Tyto řádky slouží nejen k zaznamenání 

základních informací potřebných v průběhu psaní kódu, ale i pro zajištění přehledu o tom, 

k čemu tento konkrétní zdrojový kód slouží. Užitečné do budoucna jsou i informace o 

použitém časování obvodu a obsazení I/O pinů v případě, že by byla část programu použita 

do jiné aplikace.  

Za touto informační částí následují definice symbolických názvů jednotlivých I/O 

pinů obvodu podle funkce, což výrazně usnadňuje nejen psaní zdrojového kódu, ale i 
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případné přesměrování funkce na jiný pin. Asociace se provádí direktivou „equ“ definující 

ekvivalenci názvu před direktivou k výrazu zapsanému za ní. 

Další částí je definice proměnných umístěných v data segmentu, tj. v části RAM 

umožňující zároveň přímé i nepřímé adresování (viz. Atmel 8051 Microcontrollers 

Hardware Manual). Výraz „DSEG AT 030H“ vyjadřuje, že alokace paměti pro následně 

definované proměnné v data segmentu budou prováděny od adresy 30h výše. Začátek je 

volen takto vysoko proto, že pod touto adresou je vymezen prostor pro zásobník, nultou 

sadu registrů R1÷R7 (ostatní nejsou využity) a bitově adresovanou oblast. Např. definice 

proměnné command provedená zápisem „command: DS 7“ říká, že pro tuto proměnnou 

bude alokováno 7 bytů v data segmentu. Při následném použití názvu proměnné v kódu ji 

překladač nahrazuje adresou prvního bytu takto definovaného pole.  

Podobně jako proměnné data segmentu je zapisována definice bitových 

proměnných nacházejících se v bitově adresovatelné části RAM. Princip je naprosto 

shodný, jen pozice pro následné definice je uvedena výrazem „BSEG AT 00H“ a 

jednotlivé proměnné se definují např. zápisem „rec_frame: dbit 1“, kde DS nahradilo dbit a 

číslo zde samozřejmě vyjadřuje počet alokovaných bitů. 

Navazující definice konstant se v podstatě neliší od definice symbolických názvů 

pro I/O piny. Umístěna je zvlášť jen pro zachování přehlednosti programu. 

Za konstantami už následuje po zápisu „CSEG AT 00H“ code segment začínající 

na adrese 00h. Na této adrese je umístěna instrukce nepodmíněného skoku na návěstí 

„init“. Je zde proto, abychom překlenuli pevně umístěné přerušovací vektory ošetřené hned 

za touto instrukcí. Význam použité direktivy „org“ spočívá v nastavení adresy, na které 

bude začínat následující instrukce. Návěstí „init“ pak tedy leží na adrese 30h. Vzhledem 

k tomu že má procesor Harvardskou architekturu, nereprezentuje tato adresa stejné místo 

v paměti, jako začátek data segmentu, ale adresu v interní EEPROM programu. U vyšších 

obvodů s tímto jádrem, může také reprezentovat adresu v externí paměti, pokud by z ní byl 

program spouštěn. Za Init návěstím je inicializace registrů nastavujících chování časovačů, 

sériového portu, funkci některých multifunkčních pinů, priority a povolování přerušení. 

Dále jsou na výchozí hodnoty nastaveny proměnné, u kterých je to důležité. 

Program pokračuje na návěstí „main“, tvořící počátek smyčky hlavního programu. 

Zde dochází při každém průchodu ke zjišťování, zda byl přijat nějaký příkaz od master 

stanice (nadřazený systém CCPU02). Pokud k němu došlo, je vykonán kód jeho 

zpracování, pokud ne, program jej přeskočí. 

Zpracovávání výzvy od stanice v hlavním programu se provádí nejprve 

vyhodnocením 5. přijatého bytu. Je tomu tak z důvodu kontroly předchozích bytů již 

v proceduře přerušení. Pátý byte je tedy porovnáván s ASCII hodnotou znaku „r“. Je-li zde 

tato hodnota, je na ni otestován ihned i 6. byte. Pokud je stejné hodnota i v něm, program 

skočí na návěstí „md_accept“, jelikož byl přijat pouze požadavek na odeslání informací o 

stavu klapky. V opačném případě došlo k chybě a skok je uskutečněn na návěstí 

„md_error“, kde je možné tento stav ošetřit. V našem případě zde žádná rutina ale 

umístěna není, jelikož se informace o chybě zpět neodesílá. Během testování 5. bytu je 

proveden při negativním testu na znak „r“ test na ASCII hodnotu znaku „w“, je-li 

negativní, došlo k chybě a program opět přejde na návěstí „md_error“. Při pozitivním 

výsledku je postupně 6. byte testován na ASCII hodnotu znaků „o“, „c“, a „s“. Negativní 

výsledek způsobí skon na návěstí „md_error“. Pokud je však test pozitivní pro hodnotu 

některého ze zmíněných znaků, program provede následující úkony: 
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„o“ – rozsvítí se LED dioda na fotozávoře polohy otevřeno. Po prodlevě cca 70µs 

je testován stav fototranzistoru na této optozávoře. Pokud je otevřen (na vstupu „is_o“ je 

log. 0), nastaví se bit „open“ indikující provádění otevření klapky a proměnná „tim_o“ je 

naplněna hodnotou konstanty „TIM_DOBEH“. Pak následuje vynulování bitu „close“. 

Zavřený fototranzistor by značil, že klapka se aktuálně nachází v pozici otevřeno a 

v takovém případě by program skočil na návěstí „md_wo_end“ kde by pouze vynuloval bit 

„close“. 

„c“ – rozsvítí se LED dioda na optozávoře polohy zavřeno. Po prodlevě cca 70µs je 

testován stav fototranzistoru na této optozávoře. Pokud je otevřen (na vstupu „is_c“ je log. 

0), nastaví se bit „close“ indikující provádění uzavření klapky a proměnná „tim_c“ je 

naplněna hodnotou konstanty „TIM_DOBEH“. Pak následuje vynulování bitu „open“. 

Zavřený fototranzistor by značil, že klapka se aktuálně nachází v pozici zavřeno a 

v takovém případě by program skočil na návěstí „md_wc_end“ kde by pouze vynuloval bit 

„open“. 

„s“ – v tomto případě byl přijat příkaz stop a dojde pouze k vynulování bitů „open“ 

a „close“. 

Pro kterýkoliv z těchto pozitivních výsledků pokračuje program na návěstí 

„md_accept“. Zde se aktivují LED diody v obou fotozávorách. Po prodlevě cca 70µs je do 

druhého bytu v poli „answer“ zapsána hodnota jedna, následuje test bitu „open“ , je-li 

v log. 0, přepíše se hodnota druhého bytu v poli na nulu. Stejná činnost se následně 

provede pro třetí, čtvrtý a pátý byte v poli „answer“, při čemž testovány jsou postupně bity 

„close“, „is_o“ a „is_c“. Nakonec se nastaví bity „led_o“ a „led_c“ do log. 1. Díky tomu 

zhasnou LED diody ve fotozávorách. Jejich rozsvěcení pouze ve fázi testování a následné 

zhasínání nemá žádný funkční význam, ale provádí se pouze z důvodu snížení spotřeby 

elektroniky. 

Nyní máme tedy v druhém bytu pole „answer“ hodnotu jedna, pokud je aktivní 

proces otevírání klapky, ve třetím pokud je aktivní proces zavírání klapky, ve čtvrtém při 

aktuálně otevřené klapce a v pátém při klapce zavřené, což přesně koresponduje 

s obsazením bytů odpovědi podle předchozího popisu komunikačního protokolu. Po 

zpracování přijaté zprávy a naplnění pole odpovědi je v hlavním programu vykonávána 

smyčka časové prodlevy, jejíž velikost v milisekundách je dána konstantou 

„ANS_DELAY“. Pro časování na takto definovaný časový interval je použit podprogram 

„delay“. Po prodlevě dojde k přepnutí linky na směr vysílání k master stanici, zjištěna a 

nastavena parita ASCII hodnoty znaku „A“ (accept). Tato hodnota je následně zapsána do 

vysílacího bufferu, čímž je zahájeno vyslání znaku na sběrnici. Odeslání ostatních znaků 

odpovědi je realizováno v rutině přerušení sériového kanálu.  

V další části začíná na návěstí "m_outputs“ rutina pro otevírání a zavírání klapky. 

Proces otevírání začíná testováním bitu „open“ hned za tímto návěstím. Pokud je nastaven, 

je proces otvírání aktivní. V opačném případě následuje skok na konec tohoto procesu, kde 

je tento solenoid zavřen (inverzní zapojení, „sol_o“ v log. 1 = zavřený solenoid). Při 

„open“ v log. 1 je nejprve otevřen solenoid pro směr otevřeno a rozsvícena LED 

v optozávoře příslušné polohy. Po cca sedmdesáti mikrosekundách je zaznamenán stav 

optozávory a LED zhasnuta. Tento stav je následně testován, a pokud nebylo dosaženo 

polohy otevřeno, je proveden skok na začátek hlavní smyčky. V opačném případě se 

vykoná 10ms prodleva, po níž je dekrementována proměnná „tim_o“, je-li po 

dekrementaci nulová, následuje nastavení bitu „open“ do log. 0 a zavření solenoidu pro 

směr otevírání, jinak skok na začátek hlavní smyčky programu. Ošetření směru zavřeno, 
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jenž v kódu bezprostředně následuje, má naprosto shodnou funkci jen pro opačný směr. Po 

jejím konci následuje skok na návěstí „main“ uzavírající hlavní smyčku programu. 

Hned pod koncem hlavní smyčky se ve zdrojovém kódu nachází krátký 

podprogram „delay“ jenž je v podstatě pouze kaskádou cyklů vykonávaných v registru R5 

zadaný počet milisekund. Za ním následuje rutina pro obsluhu přerušení sériového portu. 

Na začátku je identifikováno, zda došlo k dokončení vysílání znaku, nebo jeho příjmu. 

Pokud byl přijat znak, je proveden skok na návěstí „is_reception“. V opačném případě 

program testuje stav bitu „go_transmit“, pokud je nulový, provede skok na „is_tr_end2“ 

kde přepne směr linky na příjem a rutinu ukončí. Je-li však nastaven do log. 1, program 

uloží obsah registrů, které během zpracování přerušení změní, zjistí paritu pro znak 

uložený na adrese obsažené v „trans_idx“, nastaví ji do bitu TB8 a znak zapíše do registru 

SBUF, čímž zahájí vysílání znaku. Dále inkrementuje „trans_idx“ a dekrementuje 

počítadlo odeslaných znaků. Dosáhlo-li po tomto kroku nuly, naplní se hodnotou 4, 

„trans_idx“ se nastaví na adresu druhého znaku vysílacího pole a vynulováním bitu 

„go_transmit“ se zajistí, aby po dokončení vysílání posledního znaku odpovědi nebyla od 

druhého znaku cyklicky znovu odesílána. Nastavení na druhý znak odpovědi se děje proto, 

že první je odesílán již v hlavní smyčce a až dokončení jeho vysílání způsobí průchod 

touto rutinou. První byte pole odpovědi není sice použit, ale je s ním počítáno v případě 

nalezení varianty kompletního odeslání odpovědi pomocí přerušovací rutiny. Tato 

alternativa však již prakticky testována nebyla. V závěru je provedena obnova registrů ze 

zásobníku a návrat z rutiny. 

Část obsluhy přerušení ošetřující přijetí znaku obdobně jako v předchozím případě 

začíná uložením dotčených registrů do zásobníku. Následuje porovnání parity přijatého 

znaku s vypočtenou hodnotou, pokud je korektní vykoná se část, zjišťující kolikátý Byte 

zprávy byl přijat a jeho uložení na adresu obsaženou v proměnné „comm_idx“. Pak je 

provedena pro prvních pět přijatých znaků kontrola korektnosti obsahu. Jakékoliv zjištění 

chyby ve zprávě vede stejně jako při neúspěšném ověření parity ke skoku na „is_flush“, 

kde se potřebné proměnné nastaví tak, jako by zatím žádný znak přijat nebyl. Ze zásobníku 

se obnoví hodnoty registrů a provede návrat z rutiny. Pokud přijatý byte v ověřovací části 

vyhověl, inkrementuje se ukazatel do pole přijaté zprávy „comm_idx“ a dekrementuje se 

počítadlo přijatých znaků „r_bytes“. Pokud tím dosáhlo nulové hodnoty, je nastaven 

příznak příjmu nové zprávy „rec_frame“ do log. 1 a rutina přes návěstí „is_flush“ míří ke 

svému konci. 

Ve zdrojovém kódu jsou obsaženy ještě rutiny obsluhy nevyužitých přerušení, 

obsahujících pouze instrukci návratu. To je jednak pohodlné v případě dodatečného 

implementování některého z přerušení a zároveň vhodné k předcházení nevyzpytatelných 

stavů při nečekaném výskytu přerušení, které by nemělo ošetřený přerušovací vektor. 

 

7 Zhodnocení přínosu řešení 
Implementace funkcí řídicího systému byla prováděna převážně za využití agilních 

postupů. K tomu vedla jednak potřeba rychlého ošetření řízené technologie, nebo alespoň 

některých částí a zároveň požadavek na omezení celkových nákladů, které by příprava 

vývojových diagramů, jiných podpůrných dokumentů a prací neúměrně zvýšila. Na straně 

aplikace do jednotky CCPU02 umožňuje vývojové prostředí tisk všech vytvořených listů a 

parametrů použitých bloků, což je pro účely následné tvorby vizualizace a předávací 

dokumentace investorovi zcela postačující. Díky tomu, že se počítalo s tímto přístupem, 
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bylo vynaloženo maximální úsilí při analýze požadavků na řízení technologie a funkcí 

předchozího systému. Důraz na tuto fázi vedl až na drobné výjimky k postupné 

implementaci požadovaných funkcí, bez nutnosti výrazných zásahů do navržených 

aplikací. V průběhu následného odstraňování drobných nedostatků a přizpůsobování 

vizualizační aplikace byly zaznamenávány zkušenosti uživatelů. Na jejichž základě a 

z průběžného sledování funkce systému lze konstatovat několik nejvýznamnějších 

postřehů: 

 

 Uživatelé si v určitých případech chybně vykládali význam některých parametrů, 

což mělo charakter spíše nepřesného výkladu, než zásadního nepochopení. 

 Díky tomu, že se vycházelo ze snahy zjistit maximální množství informací o 

předchozím systému, bylo vytvořeno z hlediska obsluhy podobné řešení, se kterým 

se uživatelé naučili poměrně brzy pracovat. 

 Zajištění funkční nezávislosti řídicího systému na vizualizační aplikaci výrazně 

zvýšilo stabilitu a spolehlivost systému oproti původnímu řešení, kdy byly řídicí 

algoritmy integrovány přímo do vizualizační aplikace. 

 Jelikož dochází k průběžným úpravám souvisejících technologií a brzy po realizaci 

byly vznášeny dotazy typu: „Bylo by možné do systému dodělat…“ ukázala se 

nanejvýš užitečná modulárnost systému a možnost jeho rozšiřování, což rozhodně 

nebylo možné říci o předchozím řešení.  

 Použití galvanického oddělovače proudové smyčky nahradilo původní řešení 

bateriového napájení obvodů měření Ph. Došlo tak ke stabilizaci měření této 

hodnoty a zjednodušení údržby. 

 Použitím sériově vyráběných komponent ŘS byla zajištěna možnost výrazně 

rychlejšího odstraňování závad nežli u předchozího prototypového řešení. 

Komponenty ponechané v pneumatických klapkách tuto vlastnost sice omezují, ale 

jejich funkce nemá pro úpravnu tak zásadní význam, jako ostatní části. 

 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že realizace nového systému byla úspěšná. 

V průběhu realizace byly zjištěny nedostatky, které v tomto výčtu uvedeny nejsou, jelikož 

se jednalo o chyby a nedodělky, které byly odstraněny. Ve výsledném hodnocení jsou tedy 

shrnuty pouze skutečnosti přetrvávající po předání zakázky investorovi. 
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