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ANOTACE 

Unger, Ondřej. Návrh a realizace úloh s GSM automatem. Ostrava: katedra automatizační 

techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011, 63 s. Diplomová 

práce. Vedoucí DP: Wagnerová R. 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací laboratorních úloh s vyuţitím GSM 

automatu, které se mohou vyuţít pro výuku v předmětu Základy automatizace. V praktické 

části byl pouţit GSM automat GB 060 511T. GSM automat je jiţ implementován do měřicího 

a řídicího modulu, který jiţ byl na katedře zhotoven. Nabyté znalosti o GSM automatu se pak 

vyuţilo při návrhu a realizaci laboratorních simulací reálných úloh. První z úloha je „Model 

nápojového automatu“, řeší obsluhu a zabezpečení tohoto zařízení. Druhá úloha je 

„Meteorologický modul“, ta se zabývá měření meteorologických veličin. Jako třetí byla 

navrţena úloha „Model zabezpečení chodu skleníku“, zaměřená na řízení technologického 

procesu. Vytvořené laboratorní úlohy se budou vyuţívat ve cvičeních, tudíţ se k modelům 

zhotovily návody na obsluhu, včetně návodu na konfiguraci GSM automatu. 

ANNOTATION 

Unger, Ondřej. Design and Implementation of Tasks based on GSM Controller. Ostrava: 

Department of Control Systems and Instrumentation, Faculty of Mechanical Engineering, 

VŠB-Technical University of Ostrava, 2011, 63 s. Diploma work. Head DW: Wagnerová R. 

 

This thesis describes the design and implementation of laboratory tasks using the GSM 

controller, which can be used for teaching in subject Control Systems Fundamentals. In 

practical part GSM controller GB 060 511T was used. GSM controller is implemented in the 

measuring and control module, which has already been made at the department. The 

knowledge gained about the GSM controller is then used in the design and implementation of 

laboratory simulations of real tasks. The first task is "The beverage automaton model" which 

solves servicing and security of this device. The second task is "The weather module" which 

deals with a measurement of meteorological variables. The third task is "The security model 

of a greenhouse operation”, oriented on an operation of a technological process. The 

developed laboratory tasks will be used in the teaching process that is why operating 

instructions for the models were made, including configuration of the GSM controller. 
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Seznam použitých zkratek a značení 

ADC – Administrative Centre, Administrativní centrum 

Auc – Authentication Center, Autentifikační centrum 

bit/s – bit per second, Jednotka rychlosti přenosu dat 

BSC – Base Station Controller, Základová řídicí stanice 

BSS – Base Station Subsystem, Subsystém základových stanic 

BTS – Base Transceiver Station, Základová vysílací stanice 

EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,  

 Elektronicky mazatelná programovatelná paměť 

EDGE – Enhanced Data Rate for GSM, Vylepšené datové přenosy pro síť GSM  

EIR – Equipment Identity Register, Databáze mobilních stanic 

GND – Ground, zem 

GPS – Global Positioning System, Globální navigační systém 

GSM – Global  System for mobile Communications, Globální systém po mobilní  

 komunikaci 

GPRS – General Packet Radio Service, Paketové posílání dat   

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data, Rychlé vytáčené datové spojení 

HLR – Home Location Register, Databáze domácích uţivatelů 

IMEI – International Mobile Equipment Identity, Mezinárodní mobilní  

 přístrojová identita 

In/Out  – Input/Output, Vstup/Výstup 

LCD – Liquid crystal display, Displej z tekutých krystalů 

LED – Light Emitting Diode, Světlo vyzařující dioda 

LSB – Least Significant Bit, Nejméně významový bit 

MSB – Most Significant Bit, Nejvíce významový bit 

NMC – Network Management Centre, Centrum managementu sítě 

NSS – Network Switching Subsystem, Síťový spojovací subsystém 

OMC – Operation Maintenance Center, Centrum správy sledování sítě 

OSS – Operation Support Subsystem, Subsystém pro podporu fungování 

PC – Personal Computer, Osobní počítač 

PDA – Personal Digital Assistant, Osobní digitální pomocník 

PIC – Peripheral Interface Controller, Periferní rozhraní kontroléru 

PIN – Personal Identification Numer, Osobní identifikační číslo 
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PWM – Pulse Width Modulation, Pulzně šířková modulace 

RISC – Reduced Instruction Set Computer, Redukovaná instrukční sada 

RAM – Random-access memory, Paměť s libovolným přístupem 

SMD – Surface mount device, Součástka pro povrchovou montáţ 

SMS – Short Message Service, Krátká textová zpráva 

USART – Universal Synchronous Asynchronous  Receiver Transmitter,    

 Universální synchronní asynchronní příjmový přenos  

USB – Universal Serial Bus, Univerzální sériová sběrnice 

VLR – Visitor Location Register, Databáze návštěvníků sítě 

WDT  – Watch dog timer, Hlídací časovač 
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1 Úvod 

Za poslední dobu udělala mobilní komunikace GSM (Global System for mobile 

Communications) velký skok kupředu, od úplně jednoduchých aplikací jako je posílání SMS 

(Short Message Service) a telefonování se postupně rozšířilo vyuţití o mnoho uţitečných 

funkcí jako je třeba přenos dat pomocí GPRS (General Packet Radio Service), posílání 

obrázků a videí. Za tento čas se pomalu vyuţití mobilní komunikace přestěhovalo z běţných 

telefonů i na sloţitější systémy monitoringu a řízení technologických procesů. V průmyslu se 

vyuţívá mobilní komunikace hlavně tam, kde by bylo obtíţné a nákladné spojovat 

komunikaci po kabelu, jako třeba monitoring na vzdálených měřících míst. Další moţností 

nasazení mobilní komunikace je při sběru dat u velkého mnoţství odběrných míst, nebo 

pokud se objekt pohybuje. Všechno jako i tato technologie se lidé snaţí komerčně vyuţít, 

proto jiţ v této době existuje spousta aplikací od různých výrobců pro zjednodušení lidských 

činností a pro pohodlí uţivatelů.  
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2 Komunikace v GSM síti 

Tento důleţitý komunikační prostředek v dnešní době pokrývá většinu naší země. 

Předchůdci GSM byli ve znamení analogových systému s frekvenční modulací, komunikace 

byla moţná jen v jednom systému a pracovala jen na jedné frekvenci. Komunikační sítě se 

postupně rozvíjely, dnešní GSM sítě jsou jiţ digitální a pracují na různých radiových 

frekvencích a kromě telefonování umí síť přenášet SMS (Short Message Service) a rychlé 

přenášení dat (GPRS, HSCSD, EDGE). Aby se nerušily hovory na stejné frekvenci je síť 

GSM rozdělena do buněk. Uspořádání buněk je provedeno tak, aby sousední buňky neměly 

stejnou frekvenci. Mobilní telefony se připojují do sítě prostřednictvím nejbliţší buňky. Jsou 

čtyři různé velikosti buněk - Makro, mikro, piko a deštníkové buňky. Oblast pokrytí kaţdé 

buňky se liší podle prostředí. Za makro buňky jsou povaţovány ty kde je umístěna anténa 

základové stanice na stoţáru nebo na budově nad úrovní střech. Mikro buňky mají anténu 

umístěnou pod úrovní střech; typické je pouţití v zastavěných oblastech. Pikobuňky jsou malé 

buňky s průměrem pár desítek metrů; pouţívají se hlavně uvnitř budov. Na druhou stranu 

deštníkové buňky se pouţívají pro pokrytí oblastí ve stínech a na vyplnění mezer mezi 

buňkami. Velikost pokrytí záleţí na výšce antény, výkonu antény a na podmínkách šíření 

a pohybuje se od několika stovek metrů aţ do desítky kilometrů. Největší vzdálenost, které se 

podle specifikace GSM prakticky pouţívá je 35 km. Existuje však koncept rozšířené buňky, 

kde můţe být oblast dvojnásobná i větší. [Technologie pro mobilní komunikaci, 2009] 

2.1 Architektura GSM 

Do architektury zahrnujeme všechny technické vybavení a prvky mobilní sítě, které 

slouţí ke komunikaci. Architektura sítě je spojena pomocí subsystémů (Obr. 1).  

MS – Mobilní stanice 

Mobilní stanice obsahuje rádiový přijímač/vysílač, pomocí kterého komunikuje se 

základnovými stanicemi a SIM kartu pro jednoznačnou identifikaci v síti. Mobilní zařízení je 

jednoznačně identifikováno pomocí čísla IMEI (International Mobile Equipment Identity), 

uloţeného v její paměti. Je to unikátní patnáctimístné číslo, které je přidělené výrobcem 

mobilního telefonu. IMEI čísla jsou mobilními operátory uloţena v interních systémech, 

pokud se nahlásí krádeţ mobilního telefonu, operátor můţe dané IMEI číslo zablokovat  

pro pouţití v mobilní síti. 
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Obr. 1 - Architektura GSM 

BSS – Subsystém základových stanic  

BBS je část sítě GSM, která má na starosti přenos a příjem radiových signálů  

z mobilního telefonu (mobilní stanice), které pak posílá na mobilní radiotelefonní ústřednu 

MSC. Pomocí subsystému základnových stanic se provádí překódování hovorových kanálů, 

přidělování radiových kanálů mobilním telefonům a mnoho dalších úkolů patřících k radiové 

síti. Několik základnových stanic je řízeno jedinou základnovou řídicí jednotkou BSC. 

Jednotlivé BTS spolu s BSC vytváří hvězdicové, kaskádní, stromové i jiné topologie. 

Základnové řídicí jednotky BSC výrazně odlehčují ústředně MSC tím, ţe přidělují a uvolňují 

radiové kanály pro komunikaci BTS s mobilní stanicí a částečně také plní funkce přepojovací.  

NSS – Síťový spojovací subsystém  

Síťový spojovací subsystém plní v systému GSM především spojovací funkce, 

obdobně jako je uskutečňuje klasická telefonní ústředna. Tuto funkci plní v subsystému NSS 

mobilní radiotelefonní ústředna MSC. Jde zde o běţný typ telefonní ústředny, která je však 

doplněna o další funkce plynoucí z mobility přepojovaných účastnických stanic. Tato 

ústředna je nadřazena nad systémem řadičů BSC a jedna nebo více z nich plní funkci tzv. 

Gateway MSC a umoţňuje propojení mobilní sítě GSM s externími telekomunikačními 

sítěmi, fixními nebo mobilními. [Technologie pro mobilní komunikaci, 2009] 
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Subsystém NSS realizuje celou řadu specifických úloh, spojených s mobilitou 

účastníků, proto součástí NSS dále ještě je: 

 domovský lokační registr HLR -  je databáze, ve které jsou uloţena veškerá 

důleţitá data o uţivatelích sítě. Obsahuje důleţitá čísla, zpřístupněné sluţby  

a dále například údaje týkající se polohy uţivatele. V síti jednoho operátora je 

vţdy minimálně jeden HLR, můţe jich být ale i více. Součástí registru HLR je 

centrum autentičnosti AuC (Authentication Centre). Tato chráněná databáze 

obsahující klíče pro ověřování totoţnosti účastníků a obsluhuje šifrovací klíče, 

podle kterých se šifruje kaţdý signál přenášený rádiovým rozhraním. 

 návštěvnický lokační registr VLR – tento registr, který je součástí kaţdé 

ústředny MSC, přechodně uchovává a aktualizuje data o uţivatelích, kteří se 

v dané chvíli nacházejí v oblasti příslušné MSC. Obsah informací je podobný 

jako HLR, ale je pouze dočasný a jakmile účastník opustí oblast, data jsou 

vymazána.  

 registr mobilních stanice EIR – zaznamenává jen data, která souvisejí 

s mobilními stanicemi. V této databázi jsou mobilní stanice uloţeny pod svým 

IMEI kódem. 

OSS – Subsystém pro podporu fungování  

Subsystém obsahuje tyto následující zařízení: 

 Provozní a servisní centrum OMC – provádí údrţbu technického zázemí 

ostatních subsystémů v síti GSM a řídí jejich provoz. 

 Centrum managementu sítě NMC – zajišťuje management mobilních stanic. 

Monitoruje a rozpoznává poruchy mobilní stanice. 

 Administrativní centrum ADC – podílí se na administrativním managementu 

a správě účastníků sítě GSM, spravuje jejich registraci, tarifikaci.        
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2.2 Datový přenos GPRS 

General Packet Radio Service (GPRS) je mobilní datová sluţba přístupná  

pro uţivatele GSM mobilních telefonů. Je označována jako „2.5G“, technologie mezi druhou  

a třetí generací mobilních telefonů. Poskytuje průměrnou rychlost datových přenosů 

pouţíváním TDMA kanálů v GSM síti. Původní myšlenka byla vylepšit GPRS, aby pokrýval 

ostatní standardy, ale místo toho se tyto standardy nyní upravují, aby pouţívaly standard 

GSM. Proto je GSM nyní jediné místo, kde se GPRS pouţívá.  

GPRS je paketově-přepínané, coţ znamená, ţe více uţivatelů sdílí stejný přenosový 

kanál a data se přenášejí pouze, kdyţ jsou odeslána. Celková kapacita linky můţe být 

okamţitě vyhrazena těm uţivatelům, kteří zrovna posílají data v kteroukoliv chvíli,  

coţ poskytuje vyšší prostupnost tam, kde uţivatelé posílají nebo přijímají data periodicky. 

Prohlíţení webových stránek, přijímání e-mailů hned jak přijdou, chatování, to jsou příklady, 

kde se vyuţívá občasný přenos dat, coţ prospívá sdílení dostupné kapacity. [Technologie 

pro mobilní komunikaci, 2009]  

Třídy GPRS zařízení 

 Class A – umoţňuje simultánní vyuţívání GPRS i hlas. Tato funkce je 

nazývána jako Dual Transfer Mode - DTM tedy přenos hlasu a dat současně. 

Např. mobilní telefon Nokia N95 tuto funkci podporuje. Technologii DTM 

tedy Class A musí podporovat i síť operátora. České mobilní sítě tuto 

technologii zatím nepodporují. 

 Class B – hovor, nebo data. V závislosti na podpoře sítě je moţné například 

při GPRS spojení přijmout hovor (a zastavit GPRS) nebo opačně. Všechny  

v současné době prodávané GPRS mobilní telefony patří do Class B. 

 Class C – umoţňuje pouze datový provoz, z takového přístroje nelze telefonovat 

[Technologie pro mobilní komunikaci, 2009] 

2.3 SMS 

Short Message Service (SMS) tato přenosová sluţba umoţňuje posílat data (krátké 

textové zprávy) na mobilní stanice (telefon). Pro tuto sluţbu není třeba mít zapnutý mobilní 

telefon ani být v dosahu sítě GSM, na rozdíl u přenosu dat s GPRS. Pokud není přístroj 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/2.5G
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=TDMA&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Paketov%C4%9B_p%C5%99ep%C3%ADnan%C3%BD&action=edit&redlink=1
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zapnutý, uloţí se zpráva do tak zvaného SMS centra, které se snaţí opakovaně po určitou 

dobu doručit zprávu.  

2.4 Praktické využití GSM v technologických procesech 

GSM se s výhodou vyuţívá tam, kde by vybudování jiné monitorovací nebo řídicí 

technologie bylo o mnoho sloţitější a draţší, jelikoţ se platí jen za přenos informace. 

2.4.1 Dálkové měření hladiny vody 

V dřívějších dobách se nemusely všechny hodnoty měření shromaţďovat manuálně, 

coţ v některých případech bylo dosti zdlouhavé a hodně obtíţné z důvodu dostupnosti místa 

měření nebo povětrnostních vlivů. V těchto případech se dá s úspěchem vyuţít dálkový sběr 

informací. Příklad vyuţití této technologie je vzdálených vodárenských objektech (vodojemy, 

výměníkové stanice, vodní elektrárny) i ve snímání hladiny řek. Pro tyto aplikace firma 

Energocont ARC vyvinula přístroj WaFMeR  pro dálkový přenos dat, který vyuţívá  

pro komunikaci v síti GSM průmyslový modem Siemens typu MC35, schéma zapojení 

přístroje je na obr. 2. Přístroj měří hladinu povrchové tak i podzemní vody ve vzdálených 

vodoměrných stanicích, hlásných profilech povodňové sluţby, lokálních výstraţných 

systémech. Data pak přenáší přes průmyslový modem na mobilní telefon nebo PC dispečinku. 

Přístroj můţe být osazen i tam, kde není přípojka elektrické energie, pro tyto případy je 

napájen z gelového akumulátoru, který je připojen k fotovoltaickému článku pro dobíjení. 

 

Obr. 2 - Schéma zapojení přístroje WaFMeR [Energocont, 2006] 
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2.4.2 Monitorování a kontrola vozidel 

Pro sledování monitorování a zabezpečení vozidel se pouţívají LEVEL GSM/GPS 

komunikační jednotky, které jsou osazeny modulem satelitního systému GPS. Tyto jednotky 

zaznamenávají v reálném čase polohu, rychlost, napájení, stav svých vstupů a výstupů. Data 

jsou ukládána do paměti komunikační jednotky a přenášena GPRS do elektronického 

monitorovacího systému. Všechny naměřené informace, které putují aţ k cílovému uţivateli, 

jsou chráněny kryptováním dat. Monitoringem se zabývají specializované firmy.  

Ty obstarávají servis celého systému a v případě, ţe je vůz odcizen, mají na starost vyhledání 

ukradeného vozidla. Monitorování lze můţe být ryze komerční, od automatického generování 

dat pro knihu jízd aţ po odeslání aktuální pozice pro informaci klientům spedice. Systém 

sledování polohy a pohybu vozidla je na obr. 3. 

 

Obr. 3 - Systém sledování vozidla 
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2.4.3 Monitorování pohybu železničních vozů 

Stejně jak se dá sledovat poloha vozidel, tak na stejném principu se můţe sledovat 

pohyb ţelezničních vozů. Pro tyto aplikace slouţí GSM-GPS Komunikační jednotka LEVEL 

GC 071 (Obr. 4). Komunikační jednotka je navrţena, tak aby obstála v nejnáročnějších 

podmínkách, je tudíţ navrţena velmi robustně. Vnitřní vibrační senzor rozpozná pohyb vozu 

a umoţňuje při minimální spotřebě energie a komunikačních poplatků předat maximální 

mnoţství logistických informací na dispečink. 

 

Obr. 4 - Komunikační jednotka LEVEL GC 071 [LEVEL s.r.o., 2006] 
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3 GSM automat GB 060 (511T)  

GSM automat GB 060 od firmy LEVEL s.r.o. je k dostání v mnoha modifikacích, je to 

vlastně taková stavebnice, která obsahuje jednu verzi GSM automatu. V našem případě máme 

GSM automat GB 060 511T (Obr. 5), kde GB 060 označuje typovou řadu, 511T označuje,  

ţe se jedná o verzi výrobku GSM Automat profi se sestavou pro dohled  

nad technologií. GSM automat GB 060 se můţe uplatnit jako regulátor různých fyzikálních 

veličin jako jsou třeba teplota, vlhkost vzduchu, výška hladiny vody v nádrţi, osvětlení apod. 

Při poruše nebo mezních situacích podává zprávu mobilním telefonem nebo elektronickou 

poštou. K automatu se mohou připojit teplotní čidla, reléové výstupy, A/D převodníky, 

konektory RS 485, RS 232 a CANBUS, externí mikrofon a reproduktor, klávesnice pro volbu 

čísla. 

 

Obr. 5 - GSM automat GB 060 511T [LEVEL s.r.o., 2006] 
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Nejpodstatnější technické parametry jsou zobrazeny v tab. 1 

 Tab. 1 - Technické parametry GB 060 

Napájecí napětí 9-25V SS 

Spotřeba v klidu max. 37 mA 

Spotřeba při nabíjení 380mA 

Rozměry 144x 136x 45 mm 

Rozsah pracovních teplot -5°C až 55°C 

Typ modulu SIEMENS TC35 

Síť GSM 900/1800MHz 

 

Programovatelný automat je řízen mikroprocesorem, jehoţ součástí je obvod reálného 

času, kalendář akcí a vnitřní paměť EEPROM. Dále GSM automat GB 060 obsahuje: modul 

GSM, modul GSM/GPRS, interní záloţní baterii, vstupy a výstupy. Blokové schéma je 

zobrazeno na obr. 6. 

 

Obr. 6 - Blokové schéma GB 060 [LEVEL s.r.o., 2006] 
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3.1 Vstupy a výstupy automatu 

GSM automat pro komunikaci s vnějším prostředím disponuje několika druhy 

konektorů. Ve spodní části GSM automatu (Obr. 7) se nachází 8 programovatelných binárních 

vstupů/výstupů, sběrnice Dallas slouţící k připojení například teploměrů nebo čtečku 

identifikačních klíčů, audio vstup a výstup pro připojení mikrofonu a reproduktoru, konektor 

pro sériovou linku RS232 vyuţíván pro komunikaci s počítačem, galvanicky oddělené relé, 

LED výstup a napájení.  

 

Obr. 7 - Vstupy a výstupy ve spodní části GSM automatu [LEVEL s.r.o., 2006] 

Binární vstupy/výstupy 

Osm binárních nezávisle programovatelných vstupů/výstupů (Obr. 8 a Obr. 9). Úrovně 

signálů mohou mít pouze hodnoty L (nízká úroveň) nebo H (vysoká úroveň). Na vstupy 

mohou být připojena tlačítka, koncové spínače, kontakty relé. Výstupními signály je moţno 
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spínat relé nebo bezkontaktní spínače. Vstupy / výstupy jsou vyvedeny na deseti pinový 

konektor, označený čísly 1 aţ 8 a dvěma symboly „zem“. [LEVEL s.r.o., 2006] 

 

Obr. 8 - Binární vstup/výstup [LEVEL s.r.o., 2006] 

 

Obr. 9 - Binární vstup/výstup  

Výstup relé 

Výstup relé (Obr. 10 a Obr. 11) je galvanicky oddělený výstup pro přímé řízení 

výkonových spotřebičů. Výstup je vyveden na 6 pinový konektor označený symboly Re. 

Výstup relé se musí pro poţadovanou funkci nakonfigurován pomocí programu GB060 

Control Panel. Relé můţe být buď zapnuté, nebo rozepnuté. 

 

Obr. 10 - Schéma reléového výstupu [LEVEL s.r.o., 2006] 
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Obr. 11 - Výstup relé 

Výstup LED 

Výstup pro LED (Obr. 12), která můţe být umístněna GB 060. Výstup je vyveden  

na 6 pinový konektor označený symboly L+ a L-. [LEVEL s.r.o., 2006] 

 

Obr. 12 - Výstup LED [LEVEL s.r.o., 2006] 

Sběrnice Dallas 

Sběrnice Dallas (Obr. 13 a Obr. 14) má jednu řídicí jednotku (Master) a jednu nebo 

více řízených jednotek (Slave). Ekvivalentní zapojení řídicí jednotky znázorňuje schéma, 

skutečná řídicí jednotka je realizován procesorem v GB 060. Sběrnice Dallas má pouze jeden 

vodič, na který jsou paralelně připojeny všechny řízené externí jednotky. Délka sběrného 

vodiče můţe být standardně asi 100 metrů. S pouţitím telefonního kabelu s vodiči stočenými 

do párů (kapacita cca 30 pF/m) můţe být řízená jednotka vzdálena aţ 300 metrů od řídicí 

jednotky. [LEVEL s.r.o., 2006] 

 

Obr. 14 - Zapojení sběrnice Dallas [LEVEL s.r.o., 2006] Obr. 13 - Sběrnice Dallas 
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Ke sběrnici Dallas lze připojit různé externí jednotky. Externí jednotka můţe být 

například teplotní čidlo (Obr. 15) se čtyř pinovým konektorem, k automatu jich lze paralelně 

připojit aţ osm. Údaj získaný z čidla, je automatem zpracován jako analogový vstup.          

Pro analogový vstup můţe být nastavena horní mez a dolní mez. Nárůst analogové veličiny  

na horní mez nebo pokles na dolní mez je vyhodnocena automatem jako událost. 

 

Obr. 15 - Schéma zapojení čidla [LEVEL s.r.o., 2006] 

Další připojitelná externí jednotka je čtečka identifikačních klíčů (Obr. 16). Čtečka 

má pouze dva kontakty pro přiloţení identifikačního klíče. Ke sběrnici automatu Dallas lze 

připojit libovolný počet čteček.  

 

Obr. 16 - Schéma zapojení čtečky [LEVEL s.r.o., 2006] 

Ke sběrnici Dallas můţeme připojit externí jednotku analogových vstupů. Externí 

jednotka obsahuje čtyři vstupy: 2x s proudovou smyčkou, která má unifikovaný vstup  

4-20 mA a napěťovou smyčku, která má vstup 0-10 V. K těmto analogovým vstupům 

můţeme připojit různá čidla, jakou jsou třeba vlhkoměry, tlakoměry, hladinoměry atd. 

Maximální počet připojitelných externích jednotek analogových vstupů spolu s teploměry 

můţe být aţ deset. 
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Zvukový kanál 

Vstup pro připojení mikrofonu a výstup pro připojení reproduktoru pomocí souosých 

konektorů Jack (Obr. 17). Pro dodrţení parametrů zvukového kanálu nesmí být přípojné 

kabely delší neţ 3 m. 

 

Obr. 17 - Audio vstup a výstup 

3.2 Možnosti komunikace a konfigurace GSM automatu 

GSM automat se můţe konfigurovat a komunikovat s prostředím několika různými 

moţnostmi. Za prvé můţeme konfigurovat automat pomocí PC přes sériový port  

nebo za druhé, spojením přes síť GSM. 

Datové spojení přes sériový port RS232 

Pro komunikaci po standardním sériovém kanále RS232 (Obr. 18) s nadřazeným 

osobním počítačem, pouţívá se redukce RJ45/RS232 mezi automatem a sériovým portem 

 na straně např. PC, PDA, displeje. Parametry sériového přenosu jsou implicitně nastaveny 

na rychlost 19200 bit/s, 8bitů, bez parity, rychlost přenosu jde pak změnit na 1200, 2400, 

4800 nebo 9600bit/s a řízení toku dat je moţné vypnout. Pro tuto komunikaci není třeba 

přítomnost SIM karty. Parametry přenosu je moţné změnit v programu GB 060 Control 

Panel. Komunikace je v reálném čase, je moţné automat nakonfigurovat a odeslat pokyny 

automatu v závislosti na připojených perifériích a sledovat jejich stavy.  Komunikace probíhá 

ve třech módech. První mód komunikace realizuje AT interpret, který umoţňuje základní 

modemové operace s přístrojem. Tyto operace je moţné realizovat prostřednictvím běţného 

znakového terminálu. Druhý mód tvoří mód přímého přístupu k pouţitému GSM modulu. 

Třetí mód pouţívá binární paketový protokol. Tento mód spojení umoţňuje plný přístup  

ke všem funkcím jeho konfigurace. Dále se tento mód komunikace vyuţívá i při datovém 

připojení k přístroji prostřednictvím sítě GSM. [LEVEL s.r.o., 2006] 
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Obr. 18 - Sériový port RS232 

Datové spojení přes GSM  

Toto spojení pouţívá binární paketový protokol jako při lokálním spojení. Tento mód 

spojení umoţňuje plnou kontrolu všech funkcí konfigurace a v konfiguraci lze tento přístup 

k přístroji zakázat. Je nutné, aby vloţená SIM karta byla aktivována pro datové přenosy 

(GPRS) a musí mít přiděleno druhé telefonní číslo pro datové volání.  

Správa pomocí SMS zpráv 

Přístroj přijímá a vyhodnocuje SMS zprávy. Řídící SMS mohou obsahovat pokyny 

 pro nastavení a čtení určitých vnitřních proměnných přístroje. Nastavování konfiguračních 

parametrů pomocí SMS je u přístroje omezené na pouze základní parametry. Moţnost plně 

konfigurovat GB 060 má program GB 060 Control Panel, prostřednictvím lokálního 

sériového portu a nebo GSM datového připojení. [LEVEL s.r.o., 2006] 

 

Obr. 19 - Tvar řídicí SMS 
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3.3 Měřicí a řídicí modul na bázi bezdrátových sítí 

Jiţ dříve byl realizovaný projekt univerzálního modulu pro získávání naměřených dat 

z technologií (Obr. 20) a jejich bezdrátový přenos pomocí sítě GSM. Úloha slouţí  

k výukovým účelům na katedře a na detašovaném pracovišti v Šumperku, ale také  

k prezentaci moderních bezdrátových technologií. [Kedroň,I. 2007]  

 

Obr. 20 - Universální modul 

Modul lze rozdělit na samostatný GB 060 a tři dílčí části. První část se skládá 

 z teploměru a signalizační LED diody. Druhá část je určena pro měření analogových hodnot  

z externích senzorů. To se skládá z tlačítka, signalizační LED diody a externí jednotky 

pro analogové vstupy. Po stlačení tlačítka je spuštěn interní časovač a po té jsou v nastaveném 

časovém intervalu snímaný hodnoty analogových vstupů. Opětovným stlačením je snímání 

teploty vypnuto. Třetí blok tvoří zabezpečení stanice pomocí ID čtečky klíčů, relé, LED diody 

a ID klíčů. Celý modul je umístěn v kovovém kufru. Otevření kufru je detekováno pomocí 

relé. Pokud je kufr otevřený bez deaktivace alarmu ID klíčem do deseti sekund, je spuštěn 

alarm reprezentovaný LED diodou. [Kedroň,I., 2007]   

Tento modul se vyuţije při realizovaných úlohách, hlavně tedy GSM automat 

GB060 511T, jelikoţ některé vstupy a výstupy na modulu budou nahrazeny nebo připojeny  

na vstupy a výstupy realizovaných úloh.  
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3.4 Softwarové prostředí GSM automatu GB 060 

Spolu s GSM automatem je dodáván i program GB 060 Control Panel (Obr. 21)  

pro jeho konfiguraci a kontrolu provozního stavu. Program se skládá ze tří oken, první z nich 

je na levé straně nabídkové okno, které se skládá ze tří karet: Konfigurace, Stav, Report.   

Na pravé straně je uţivatelské okno pro změnu a kontrolu stavu a nastavení, dále program 

obsahuje elektronickou nápověda. 

 

Obr. 21 - Základní nabídka programu GB 060 

Konfigurace 

Karta Konfigurace slouţí k nastavení parametrů automatu GB 060. Všechny 

parametry tvoří podmínky pro vznik událostí a akcí, které je nutné před uvedením do provozu 

nastavit a při provozu je moţné je měnit. Control Panel je poté jako konfigurační soubor pošle 

po sériovém lince RS 232 nebo pomocí datového spojení přes GSM z osobního počítače  

do GSM Automatu. V omezené míře je moţné automat konfigurovat i z mobilního telefonu. 
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Obr. 22 - Karta Konfigurace 

 

  

Sloţka Základní nastavení - změna provozních 

parametrů, jako je třeba nastavení PIN SIM karty. 

Sloţka Uţivatelské texty - změna obsahu zpráv,  

které se vkládají do SMS nebo do reportu při 

vyvolání určité akce. V textu se nepouţívá 

diakritika. 

Sloţka Komunikační parametry - zde se konfiguruje 

komunikační parametry jako je rychlost přenosu 

RS232, řízení toku dat a jiné.  

Sloţka Telefonní seznam - slouţí k vytvoření seznamu 

telefonních čísel.  

Sloţka Uţivatelské texty - zde se přednastavují SMS 

zprávy.  

Sloţka Akce - slouţí k provádění příkazů, které je moţné 

do nich vloţit.  

Sloţka Binární vstupy/výstupy - konfigurace binárních 

a analogových vstupů a výstupů, reléový výstup, 

nastavení příslušných akcí.  

Sloţka Časové plánovače - naplánování vyvolání 

akce ve stanoveném čase a moţnost volby 

opakování ve zvoleném intervalu. 

Sloţka Časovač - slouţí k periodickému načasování 

akce. 

Sloţka Externí jednotky - přidávání nebo odstraňovaní 

externích jednotek jako jsou třeba teploměry nebo 

čtečky identifikačních klíčů. Externí jednotky lze 

přidávat ručně anebo je nechat vyhledat samotnou 

GB060.  
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Report 

 

Obr. 23 - Karta Report 

Stav 

 

Obr. 24 - Karta Stav 

  

Karta Stav slouţí k zjišťování stavu binárních 

vstupů/výstupů, analogových vstupů, skupin, GSM 

modulu, času a dat, paměti EEPROM a napájení.   

Sloţka Stav GSM – zde se nalezne stav GSM modulu 

Sloţka Binární vstupy a výstupy - zobrazuje 

informace o aktuálním stavu binárních 

vstupů/výstupů. 

Sloţka Analogové vstupy – zde se zobrazuje stavy 

analogových vstupů. 

Sloţka Skupiny – zde se zobrazují stavy skupin a jsou 

povoleny nebo zakázány. 

Sloţka Čas a datum – aktuální čas a datum 

Sloţka Napájení - aktuální stav napájení. 

Sloţka GPS informace - zobrazuje stav spotřeby GPS 

modulu a platnost GPS dat.  

 

 

Karta Report zde se ukládají stavy automatu, 

odeslané nebo přijímané SMS a odchozí GSM volání. 
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4 Navržené úlohy 

GSM automat má mnoho moţnosti vyuţití, od zabezpečení domů a aut aţ po dálkovou 

kontrolu spedičních sluţeb. Pro ukázku byly vybrány dva příklady, které lze praxi pouţit.  

4.1 Model nápojového automatu 

Jako jeden z příkladů vyuţití GSM automatu byl navrhnut model nápojového 

automatu. Aby se navenek model co nejvíce blíţil k realitě, je v modelu simulován ohřev 

a chlazení obsahu nádrţí pomocí umístněného termoelektrického agregátu. Dalšími prvky 

modelu je simulace zaplněnosti nádrţí pomocí diod, zabezpečení proti cizímu vniknutí  

do nápojového automatu a přihlášení k nápojovému automatu pomocí přihlašovacího klíče. 

Celý model nápojového automatu je pro snadnější přesunování vloţen do kufru (Obr. 25). 

 

Obr. 25 - Model nápojového automatu 
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4.1.1 Vnější popis modelu 

Celý model je umístěn v kufru a je rozdělen do několika částí. Na pravé straně panelu 

se nachází čtečka identifikačních čipů (1). Pod nimi je umístěn LCD displej (2) zobrazující 

teplotu na studené a teplé straně termoelektrického agregátu, pod ním se na levé straně 

nalézají dvojice diod signalizující provoz automatu POWER, signalizace napájení peltierova 

článku HEATING (3).  V levé horní části jsou dva LED bargrafy (4), které simulují 

zaplněnost dvou nádrţí (teplá a studená voda). Pod ním je druhý LCD displej (5) zobrazující 

informace o právě probíhajících činnostech nápojového automatu a tři tlačítka pro volbu 

nápojů (6). Na boční straně je připevněný 15pinový konektor (7) pro připojení ke GSM 

automatu a dva napájecí konektory s napětím 12 V (8) a 5 V (9). Dále je ještě na boku otvor 

pro přívod chladícího vzduchu (10). V levé části kufru je umístěn termoelektrický topný 

agregát (11), slouţící k simulaci ohřevu nádrţí.  

4.1.2 Vnitřní struktura modelu 

Celý koncept nápojového automatu je postaven na kombinaci ovládání pomocí 

mikrokontrolérů PIC zabudovaných v modelu a GSM automatu. Jak uţ bylo řečeno 

v předešlých kapitolách, v nápojovém automat je simulováno několik činností, proto je  

i ovládání rozděleno na tři části. První dvě ovládané části mají na starost přímo 

mikrokontroléry, třetí činnost má na starost jen GSM automat. Nápojový automat je připojen 

ke GSM automatu pomocí 15pinového konektoru Canon, jeho popis zapojení je na tab. 2. 

Schéma zapojení nápojového automatu s GSM automatem je zobrazeno na obr. 26.  

Tab. 2 - Zapojení konektoru do nápojového automatu 

pin popis pin popis 

1 GND binární 9 Io7 binární výstup – signál prázdných nádrží 

2 Napájení +4 V 10 Io8 binární výstup – signál otevření víka  

3 Io1 binární vstup – ventilátor (studená strana) 11 vstup/výstup Dallas 

4 Io2 binární vstup - ventilátor (teplá strana) 12 GND Dallas 

5 Io3 binární vstup – peltierův článek (PČ) 13 prázdné 

6 Io4 binární vstup – signalizace napájení PČ 14 prázdné 

7 Io5 binární vstup – přihlášení obsluhy 15 prázdné 

8 Io6 binární vstup – přihlášení zákazníka 
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Obr. 26 - Schéma spojení nápojového automatu s GSM automatem 
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První část ovládání je na plošném spoji (Obr. 27), který je umístěn na pravé straně 

automatu. Tento tištěný spoj je osazen mikrokontrolérem PIC16F883, jelikoţ bylo třeba více 

výstupů k ovládání.  Mikrokontrolér má za úkol po sepnutí příslušného tlačítka pro výběr 

nápoje zpracovávat daný povel a informace o výsledku, jako je například druh zvoleného 

nápoje nebo informace o právě probíhající činnosti poslat na LCD displej. Dalším úkolem 

mikrokontroléru je simulace stavu zaplněnosti virtuálních nádrţí. To se realizuje pomocí 

bargrafů, tedy postupným zhasínání diod na nich, které ovládá mikrokontrolér.  Aţ jsou 

virtuální nádrţe prázdné, mikrokontrolér vyšle signál do GSM automatu, který signál 

vyhodnotí a pošle zprávu údrţbě.  

 

Obr. 27 - Schéma zapojení ovládací části nápojového automatu 

Druhý tištěný spoj (Obr. 28) je umístněn na levé straně automatu a je na něm umístněn 

mikrokontrolér PIC 16F628A-I/P, který má na starosti zobrazovaní hodnot teploty na LCD 
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displeji, které snímají digitální senzory teploty DS18B20 (v pouzdře TO-92), připevněných  

na chladičích na obou stranách (studené i teplé) termoelektrického agregátu. Tyto senzory 

jsou připojeny taky k GSM automatu prostřednictvím sběrnice Dallas.  

 

Obr. 28 - Schéma zapojení části zobrazující teplotu 

Třetí část, jak uţ bylo řečeno, je ovládána ryze GSM automatem. Ten má na starosti 

snímání a regulaci teploty u termoelektrického agregátu spínáním termoelektrického článku  

a ventilátorů na obou stranách agregátu. K GSM automatu je připojena ještě čtečka 

identifikačních čipů, která je připevněna na nápojovém automatu. To má spolu s detekcí 

otevření (mikrospínač vnořený do dveří nápojového automatu) za úkol zabezpečit nápojový 

automat proti cizímu vniknutí. Čtečka má ještě jednu funkci a to je přihlášení uţivatelů,  

kteří pak mohou vyuţít nápojový automat. Bez přihlášení se neaktivují tlačítka pro výdej 

nápojů.  
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Mikrokontroléry PIC 

Mikrokontroléry PIC jsou jednočipové programovatelné polovodičové součástky, 

které se vyuţívají při realizaci měřicích a řídicích systémů. Jsou zaloţeny na architektuře 

RISC (Reduced Instruction Set Computer – redukovaná instrukční sada) a svoji paměť mají 

oddělenou na část programovou a datovou (Harvardská architektura). Mikrokontrolér můţe 

být vybaven různými periferiemi, jako jsou třeba A/D a D/A převodník, sériovou komunikaci 

USART, výstup PWM a jiné. 

Mikrokontrolér PIC16F628A 

Základem mikrokontrolérů  PIC16F628A je 8 bitový mikroprocesor. Taktovací 

frekvence mikrokontroléru se můţe pohybovat od 4 do 20 MHz, od toho se pohybuje  

i rychlost vykonání jedné instrukce je rovna 200 ns při 20 MHz aţ 1s při 4 MHz. 

Mikrokontrolér je vybaven programovou pamětí FLASH (3584 byte), pamětí EEPROM  

(128 bytů) a datovou pamětí RAM (224bytů), kde jsou uloţena data. PIC16F628A má 

13bitový čítač instrukcí (PC), schopné adresovat 8k x 14 bitů programové paměti, v adresním 

rozsahu 0000h aţ 07FFh. Pokud se mikrokontrolér resetuje, nastaví adresu na 000h, pokud je 

vyvolané přerušení začíná program na adrese 0004h. 

 

Obr. 29 - Rozloţení paměti 
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Na blokovém schématu jsou vidět vstupní/výstupní porty, paměti a nejdůleţitější 

registry mikrokontroléru (Obr. 30).  

 

Obr. 30 - Vnitřní blokové schéma 

W (Working Register) – Provádí se v něm aritmeticko-logické operace a provádí se přes něj 

veškeré přesuny dat. Tento registr nemá pevně definovanou adresu. 

ALU (Arithmetic logic unit) – aritmeticko-logická jednotka, která provádí veškeré 

aritmetické a logické výpočty s daty umístněnými v registru W.  

WDT (Watch dog timer) – časovač řízený oscilátorem, je proveden pomocí speciální 

strojové instrukce, hlídá systém proti zaseknutí. Program periodicky ve smyčce 

signalizuje watchdogu svůj chod, pokud za určitý čas (řádově milisekundy  

aţ sekundy) nedostane signál chodu programu, provede reset systému.  
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Dále PIC obsahuje dva 8 bitové a jeden 16bitový časovač, dva analogové 

komparátory, modul CCP, sériový port USART. Mikrokontrolér obsahuje  

16 vstupně/výstupních portů, které se dají programově měnit. Zapojení vstupně výstupních 

portů je na obr. 31 a jejich podrobný popis v tab. 3. 

 

Obr. 31 - Zapojení portů PIC16F628A 

Tab. 3 - Popis vstupně/výstupních portů u PIC16F628A 

Číslo pinu Označení Popis 

1 RA2/AN2/VREF I/0 port, analogový vstup komparátoru, VREF  výstup 

2 RA3/AN3/CMP1 I/0 port, analogový výstup komparátoru,  

3 RA4/T0CKI/CMP2 I/0 port, analogový výstup komparátoru,  

4 RA5/MCLR/Vpp vstupní port, mazání paměti, reset procesoru 

5 Vss GND napájení 

6 RB0/INT I/0 port, vnější přerušení 

7 RB1/RX/DT I/O port, USART Rx pin, synchronizace I/O dat 

8 RB2/TX/CK I/O port, USART Tx pin, synchronizace I/O časovaní 

9 RB3/CCP1 I/0 port, zachycení a porovnání PWM  

10 RB4/PGM I/0 port, nízkonapěťový programovací vstup 

11 RB5 I/0 port 

12 RB6/T1OSO/T1CKI/PGC I/O pin, OSC out, TMR in, ICSP programming clock 

13 RB7/T1OSI/PGD I/O pin, OSC out, ICSP programming data 

14 VDD kladné napájecí napětí (2-5.5 V) 

15 RA6/OSC2/CLKOUT I/O port, Oscilátor krystal out 

16 RA7/OSC1/CLKIN I/O port, Oscilátor krystal in 

17 RA0/AN0 I/O port, analogový vstup komparátoru 

18 RA1/AN1 I/O port, analogový vstup komparátoru 
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Mikrokontrolér PIC16F883 

Největší rozdíl mezi PIC16F628A a PIC16F883 je v počtu vstupně/výstupních portů, 

oproti 16ti portům PIC16F628A má PIC16F883 mnohem více a to 24 vstupně/výstupních 

portů.  Dále také oproti PIC16F628A obsahuje mikrokontrolér PIC16F883 vnitřní oscilátor, 

s taktovací frekvencí v rozsahu od 32 kHz do 8 MHz. Rychlost vykonání jedné instrukce je 

rovna 200 ns. Mikrokontrolér je vybaven programovou pamětí FLASH (7168 byte), pamětí 

EEPROM (256 bytů) a datovou pamětí RAM (256 bytů), kde jsou uloţena data. Dále 

obsahuje dva 8 bitové a jeden 16bitový časovač, jedenáct 10bitových analogových 

komparátorů, modul CCP, sériový port USART. Zapojení vstupně/výstupních portů je  

na obr. 32 a jejich podrobný popis v tab. 4. 

Tab. 4 - Popis vstupně/výstupních portů u PIC16F883 

Číslo pinu Označení Popis 

1 RE3/MCLR/VPP I/O port, reset procesoru 

2 RA0/AN0/C12IN0- I/0 port, analogový vstup, komparátor  

3 RA1/AN1/C12IN1- I/0 port, analogový vstup, komparátor 

4 RA2/AN2/VREF-/C2IN+ I/0 port, analogový vstup, komparátor, VREF  vstup 

5 RA3/AN3/C1IN+/VREF+ I/0 port, analogový vstup, komparátor,VREF  vstup  

6 RA4/T0CKI/C1OUT I/0 port, komparátor  

7 RA5/AN4/C2OUT I/0 port, analogový vstup, komparátor  

8 Vss GND napájení 

9 RA7/OSC1/CLKIN I/O port, Oscilátor krystal in 

10 RA6/OSC2/CLKOUT I/O port, Oscilátor krystal out 

11 RC0/T1OSO/T1CKI I/O port, časovaní 

12 RC1/T1OSI/CCP2 I/0 port, zachycení a porovnání PWM  

13 RC2/CCP1 I/0 port, zachycení a porovnání PWM  

14 RC3/SCK/SCL I/0 port, SPI časovač 

15 RC4/SDI/SDA I/0 port, SPI časovač 

16 RC5/SDO I/0 port, SPI časovač 

17 RC6/TX/CK I/O port, USART Tx pin, synchronizace I/O časovaní 

18 RC7/RX/DT I/O port, USART Rx pin, synchronizace I/O dat 

19 Vss GND napájení 

20 VDD kladné napájecí napětí (2-5.5 V) 

21 RB0/AN12/INT I/O port, analogový vstup, externí přerušení 

22 RB1/AN10/C12IN3- I/O port, analogový vstup, PWM výstup, komparátor 

23 RB2/AN8 I/O port, analogový vstup,  PWM výstup 

24 RB3/AN9/C12IN2- I/O port, analogový vstup, komparátor 

25 RB4/AN11 I/O port, analogový vstup 

26 RB5/AN13 I/O port, analogový vstup 

27 RB6 I/O port 

28 RB7 I/O port 
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Obr. 32 - Zapojení portů PIC16F883 

Teplotní čidlo DS18B20 

Výhoda digitálních senzorů oproti analogovým je, ţe na nich dochází k menším 

chybám měření a mohou se měřit větší rozsahy teplot. DS18B20 je digitální teploměr 

komunikující po jednovodičové sběrnici DALLAS (1-Wire). Je vyráběn ve dvou provedeních, 

v pouzdru TO-92 a v SOIC. Popis výstupních pinů na DS18B20 v pouzdře TO-92, které 

budeme vyuţívat, jsou zobrazeny na obr. 33. Snímač teploty převádí analogovou hodnotu 

teploty přímo na digitální tvar. Zobrazení hodnoty převodu teploty se můţe nastavit  

na 9, 10, 11 nebo 12 bitů, přičemţ při 9bitech je rozlišení 0,5°C a při 12bitovém převodu je 

rozlišení 0,0625°C. Výsledek převodu je uloţen do dvou teplotních registrů a pak poslán 

po 1-Wire síti. Příklady digitální výstupních dat při 12bitovém převodu jsou zobrazeny  

v tab. 5. Prvních pět bitů signalizuje kladnou či zápornou hodnotu teploty. 

 

Obr. 33 - Popis pinů na digitálním teploměru DS18B20 
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Tab. 5 - Vztah teplota/data 

Teplota Digitální výstup 

+125°C  0000 0111  1101 0000 

+25°C 0000 0001 1001 0000 

+0.5°C  0000 0000  0000 1000 

0°C  0000 0000 0000 0000 

-0.5°C  1111 1111 1111 1000 

-25°C 1111 1110 1110 0000 

-55°C  1111 1110 1001 0000 

LCD Displej 

Pro zobrazení stavu prováděné činnosti a teploty byly k mikrokontroléru připojeny dva 

LCD displeje MC1602E-SYL/H (Obr. 35). Tento dvojřádkový displej umí zobrazit 2x16 

znaků a snadno se ovládá díky vestavěnému řadiči HD44780 firmy HITACHI. Řadič 

obsahuje vlastní znakovou sadu, takţe o vykreslení se uţ nestará mikrokontrolér. Znaková 

sada je zobrazena na obr. 34.  

 

Obr. 34 - Znaková sada LCD displeje 
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Ţluto-zelené podsvícení je prováděno LED diodou a kontrast lze nastavit pomocí 

trimru umístněného na plošném spoji. Na LCD displeji je 16 vstupních pinů, první tři piny 

a poslední dva slouţí k napájení LCD a podsvícení a nastavování kontrastu, ostatní piny, tedy 

piny 4 aţ 14, slouţí ke komunikaci LCD s mikrokontrolérem. Pin 4 (RS - Register select) nám 

udává, zda posíláme na displej instrukci (bit=0) či data (bit=1). Pin 5 (R/W – Read/Write) 

přepíná reţim zápisu (bit=0) nebo čtení (bit=1). Pin 6 (E- Enable) povolení přijímaní dat. Piny 

7 aţ 14 slouţí k vlastnímu přenosu dat. Při pouţití všech 8 datových pinů se jedná o 8 bitovou 

datovou komunikaci. Můţeme komunikovat i 4 bitovou datovou komunikací, v tom případě 

připojíme 4 datové piny (DB4 aţ DB7 piny 11 aţ 14), zbytek pak přivedeme na zem (DB0 aţ 

DB3 piny 7 aţ 10). Tato komunikace je však pomalejší, protoţe se data posílají po stejných 

pinech nadvakrát. Nejdříve horní polovina bytu (MSB) a potom dolní polovina (LSB). 

Podrobný popis jednotlivých pinů je v tab. 6. 

Tab. 6 - Popis jednotlivých bitů LCD displeje 

Číslo pinu Název pinu Popis Číslo pinu Název pinu Popis 

1 Vss Společná zem 9 DB2 Datový bit 2 

2 Vdd Napájecí napětí +5V 10 DB3 Datový bit 3 

3 Vee Nastavení kontrastu  11 DB4 Datový bit 4 

4 RS Register Select  12 DB5 Datový bit 5 

5 R/W Read / Write  13 DB6 Datový bit 6 

6 E Enable  14 DB7 Datový bit 7 

7 DB0 Datový bit 0 15 K podsvícení - katoda LED- 

8 DB1 Datový bit 1 16 A podsvícení - anoda LED+ 

 

 

Obr. 35 - LCD displej MC1602E-SYL/H a číslování vývodů 
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4.1.3 Termoelektrický topný agregát 

Abychom mohli simulovat ohřívání a chlazení nádrţe pro nápojový automat byl 

vyroben termoelektrický agregát (Obr. 36), který obsahuje peltierův článek (Obr. 37). Článek 

je z obou dvou stran osazen chladičem a větrákem pro odvod tepla, respektive chladu. 

Studená strana je vsazena do izolované nádoby pro udrţování teploty, teplá strana je 

vyvedena ven z boxu nápojového automatu.  

 

Obr. 36 - Termoelektrický agregát 

Princip peltierova článku jen dán tím, ţe při procházení proudu polovodičem se 

na jedné straně teplo absorbuje a na druhé straně se teplo vyzařuje. Článek umoţňuje  

i reverzní reţim, tedy otočením polarity napájecího proudu můţeme topit nebo chladit. Jejich 

hlavní výhodou je přesná regulace teploty, nehlučnost a vysoká spolehlivost.  

 

Obr. 37 - Peltierův článek 

Celý tento agregát bude napájen stabilizovaným síťovým adaptérem, s výstupním 

napětím 12 V a řízen pomocí GSM automatu. Jelikoţ napětí binárních výstupů GSM 
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automatu je přibliţně 4 V a všechny prvky topného agregátu jsou navrţeny pro chod při 12 V, 

tudíţ by napětí nedosahovalo poţadovaných hodnot. To se vyřešilo vloţením dvojstavového 

relé, kdy binární vstup nám spíná zdroj 12 V napětí. Relé spolu s rezistory pro nastavení 

maximálního proudu jsou usazeny na tištěném spoji s chladícím větrákem. Schéma je 

zobrazeno na obr. 38. 

 

Obr. 38 - Schéma zapojení tištěného spoje s relé a rezistory 

4.1.4 Obslužný program modelu 

Jelikoţ do modelu byly implementovány řídící mikrokontroléry PIC, bylo zapotřebí je 

i řádně naprogramovat dle svých funkcí. Pro programování PIC byl vybrán programovací 

jazyk C, jelikoţ se s ním komfortněji pracuje, neţ s programovacím jazykem assembler. 

Použité knihovny  

Pro komunikaci mikrokontroléru s LCD a digitálním teploměrem DS18B20 byly 

pouţity knihovny, které jsou volně dostupné na internetu. Ty se však musely upravit  

pro potřeby modelu, jako je třeba přepsání definic portu připojených k LCD nebo definic 

portu DS18B20. 

Funkce ze souboru lcd.c 

V tomto souboru jsou uvedeny funkce, které ovládají komunikaci mezi 

mikrokontrolérem a LCD, které je pouţito v tištěném spoji s ovládacími tlačítky. Dále jsou 

vypsány některé funkce s jejich stručným popisem.  
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Funkce pro ovládání LCD: 

lcd_init(void) -  Inicializace LCD displeje, nastaví 4bitovou komunikaci 

lcd_clear(void) - Vymaţe displej a nastaví kurzor na první znak prvního řádku 

lcd_write(unsigned char) – zapíše byte na LCD ve 4 bitovém reţimu 

lcd_goto(unsigned char pos) – přesune kurzor na příslušnou pozici 

lcd_putch(char) – zapíše jeden znak na LCD 

lcd_puts(const char *s) – zapíše řetězec na LCD 

Funkce ze souboru lcdDSP.c 

V tomto souboru jsou uvedeny funkce, které ovládají komunikaci mezi 

mikrokontrolérem a LCD (stejné jak v souboru lcd.c) a dále funkce pro komunikaci  

s digitálním snímačem teploty DS18B20.  

Funkce pro komunikaci s digitálním snímačem s jejich popisem: 

Ow-Reset(unsigned short *port, unsigned short pin) – resetuje signál na 

jednovodičové sběrnici 

Ow-Write(unsigned short *port, unsigned short pin, unsigned short par) – zapíše 

jeden byte na jednovodičovou sběrnici 

Ow-Read(unsigned short *port, unsigned short pin) – čte data z jednovodičové 

sběrnice 

Display_Temperature(unsigned int temp2write) – nastavení masky pro hodnoty 

teplot na LCD 
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4.2 Meteorologický modul  

Jednou z další moţností GSM automatu je jeho vyuţití při měření různých veličin, 

jejíţ hodnoty jsou převáděny na elektrický signál. Pro seznámení s touto oblastí vyuţití byl 

vytvořen meteorologický modul (Obr. 39). Modul je připojen ke GSM automatu pomocí 

sběrnice Dallas a externí jednotky analogových vstupů. Jednotka analogových vstupů snímá 

hodnoty elektrického proudu (4-20 mA) a napětí (0-10 V), proto se elektrické hodnoty 

výstupu ze snímačů nejprve upraví v modulu pro tyto rozsahy a následně se v programu 

Control Panel upraví tak, aby se elektrická veličina zobrazila jako skutečná hodnota měřené 

veličiny. Kromě snímačů je vloţena ţárovka a větrák (4), pomocí níţ se mění podmínky 

měřených hodnot snímačů. Napájení ţárovky i větráku je ovládáno pomocí PWM. Větrák 

spolu s 9pinovým konektorem Canon (1), který spojuje modul s GSM automatem, je 

umístněn na přední straně modulu. Popis zapojení pinu na konektoru je v tab. 7. Na přední 

straně modulu jsou vloţeny také napájecí konektory pro napětí 5 V (3) a napětí +12 V,  

-12 V a zem (2). Na vrchní straně je umístněn LCD displej (5) pro zobrazení hodnoty PWM 

regulace. Vlevo pod displejem jsou dvě tlačítka (6) pro inkrementaci a dekrementaci hodnoty 

PWM regulace napájení ţárovky, vpravo pod displejem jsou další dvě tlačítka (7)  

pro inkrementaci a dekrementaci hodnoty PWM ovládání napájení větráku. 

 

Obr. 39 - Vnější kryt meteorologického modulu 
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Tab. 7 - Zapojení konektoru modulu 

pin popis 

1 GND 

2 Výstup ze snímače osvětlení 

3 Výstup z analogového snímače teploty 

4 Výstup z digitálního snímače teploty DS18B20 

5 Výstup ze snímače vlhkosti 

6 Výstup ze snímače tlaku 

7-9 Prázdné 

4.2.1 Snímače 

Modul má řadu snímačů, které měří různé fyzikální veličiny v meteorologii.           

Aby zařízení přesně zjišťovalo hodnotu měřených veličin, je dobré provést správnou volbu 

snímačů. 

Digitální snímač teploty  

Digitální snímač je senzor DS18B20, který byl popsán jiţ v úloze „Model nápojového 

automatu“, proto se uţ zde nebude popisovat. Tento snímač bude jediný, který má digitální 

výstup a tudíţ bude připojen přímo ke sběrnici Dallas. Základní zapojení je na obr. 40. 

 

Obr. 40 - Zapojení senzoru DS18B20 na sběrnici Dallas [Datasheet DS18B20, 2008] 

Analogový snímač teploty   

Pro porovnání přesnosti měření teploty mezi analogovým a digitálním teploměrem, 

se přidal další teploměr, tentokrát analogový. Jedná se o teplotní snímač s analogovým 

výstupem LM35DZ, jejíţ výstupní napětí je lineárně úměrné teplotě a napětí se mění 

v měřítku +10 mV/°C. Rozsah měření je od 0-100°C, coţ je dostačující pro naše měření. 

Napájecí rozsah je 4-30 V, coţ je také dostačující, jelikoţ vstupní napájecí napětí je 5 V. 

Snímač se připojil na proudový vstup externí jednotky analogových vstupů, proto se výstupní 
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proud musel upravit na rozsah 4-20 mA. Zapojení snímače je zapojeno podle doporučení 

výrobce (Datasheet LM35, 2000) a schéma zapojení je na obr. 41. 

 

Obr. 41 - Schéma zapojení snímače tepla 

Snímač atmosférického tlaku  

Při měření tlaku se zpravidla neměří přímo tlak, ale jeho silový účinek. Snímače se 

většinou rozdělují podle principu snímání tlaku, v praxi se nejvíce pouţívají piezoelektrické, 

piezorezistivní, kapacitní, indukčnostní a odporové. Jejich konstrukce jsou pak většinou 

provedeny jako snímače tlaku s membránou. Při výběru snímače se musí dbát také na jeho 

měřící rozsah, jelikoţ atmosférický tlak vzduchu se v České republice pohybuje v rozmezí 

900 - 1050 hPa. Při výběru snímačů atmosférického tlaku se jako vhodný kandidát ukázal 

miniaturní snímač absolutního tlaku od firmy Freescale MPX4115A, který má velký záběr 

vyuţití, jedno z nich je například ve výškoměrech. MPX4115A je piezoodporový snímač, 

který má měřící obsah od 15 do 115 kPa, coţ je v našich zeměpisných podmínkách 

dostačující. Další důvod pro výběr tohoto snímače je jeho přesnost měření, kdy se udává 

maximální chyba měření 1,5% při 0°C aţ 85°C a jeho vnitřní kompenzace teploty, 

které umoţňuje měřit tlak při teplotách -40°C aţ +125°C . Vnitřní schéma snímače je 

na obr. 42.  
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Obr. 42 - Vnitřní schéma snímače MPX4115A [Datasheet MPX4115A, 2006] 

Snímač je napájen napětím 5 V a analogový napěťový výstup se pohybuje v rozmezí 

od 0,2 do 4,7 V, jelikoţ se atmosférický tlak bude pohybovat v horní polovině rozsahu, je 

třeba upravit napěťový rozsah výstupu v obvodu. Charakteristika tlakového snímače 

MPX4115A je na obr. 43. 

 

Obr. 43 - Charakteristika tlakového snímače MPX4115A [Datasheet MPX4115A, 2006] 

Základní zapojení napěťového výstupu snímače s kondenzátory je dle doporučení 

výrobce a celé schéma zapojení snímače tlaku je na obr. 44. Jelikoţ se tlak vzduchu pohybuje 

v rozmezí 90-115 kPa, tak se nevyuţije celá stupnice rozsahu měření snímače, proto se upraví 

schéma zapojení. Signál se převede na záporné napětí pomocí invertujícího operačního 

zesilovače. Za operační zesilovač se přivede přes trimr R3 kladné napětí přibliţně +3,5 V, 

čemuţ odpovídá u snímače tlak 88 kPa. Kladné napětí nám ořízne záporné napětí  

ze zesilovače a zůstane nám rozsah napětí odpovídající tlaku 90-115 kPa zmenšené o 3,5 V. 

Pro zesílení napětí na rozsah 0-10V pro vstup na externí jednotku a převod na kladné výstupní 

napětí je řazen ještě jeden invertující zesilovač.   
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Obr. 44 - Schéma zapojení snímače tlaku  

Snímač vlhkosti 

Snímačů vlhkosti je sice nepřeberné mnoţství, ale je však rozpor v jejich výběru. 

Jejich vlastnosti jsou výborné, ale pořizovací cena je velká nebo jsou levné, ale jejich 

vlastnosti jsou velmi slabé např. chyba měření kolem 5%.  Po dlouhém hledání se jako 

nejlepší varianta ukázala snímač relativní vlhkosti od firmy Honeywell HIH-4000-002      

(Obr. 45), který má nejlepší poměr ceny a poţadovaných vlastností. Jeho přednosti jsou 

rozsah měření 0-100% vlhkosti, takţe se pokryje celý rozsah měření, lineární napěťový 

výstup v závislosti na vlhkosti, rychlá odezva a chyba měření, která dosahuje jen 2%  

při pracovní teplotě -40 aţ 85°C, coţ je dostačující. Má mnoho moţností vyuţití, například je 

to třeba v klimatizaci, sušírnách, meteorologii a chladírenských zařízení. 

 

Obr. 45 - Snímač vlhkosti HIH-4000-002 [Datasheet HIH-4000-002, 2005] 

Snímač je napájen napětím 5V a analogový napěťový výstup se 0,8 aţ 4 V 

(4 V odpovídá 100% vlhkosti). Charakteristika závislosti vlhkosti na napětí je na obr. 46. 



Diplomová práce  Bc. Ondřej Unger 

 

   

FS VŠB- TU Ostrava  49 

 

Obr. 46 - Charakteristika závislosti vlhkosti na napětí 

 

Základní zapojení snímače je podle výrobce, kde je na zem připojena přes rezistor  

na datový vodič. Zapojení je podobné jako u snímače tlaku. Tentokráte se odečte napětí 0,8 V  

od napětí ze snímače, které představuje napětí pod měřícím rozsahem. Druhý invertující 

zesilovač slouţí k otočení výstupního napětí na kladné a zesílení napětí pro externí jednotku, 

která má rozsah snímání 0-10 V. Za zesilovačem je řazena ještě dioda pro ochranu proti 

přepólování výstupu. Schéma zapojení celého obvodu je na obr. 47. 

 

Obr. 47 - Schéma zapojení snímače vlhkosti 
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Snímač osvětlení 

Existuje několik moţností, podle snímacího prvku, jak měřit osvětlení. První moţností 

jsou odporové snímače, které mění svůj odpor podle dopadajícího světla, čím větší osvětlení 

tím menší odpor. Tyto snímače nejsou však moc přesné, proto je lepší pouţívat přesnější 

polovodičové snímače. První polovodičový snímač je fotodioda, která pracuje buď 

v hradlovém reţimu a chová se jako napěťový zdroj anebo v reţimu odporovém a dioda se 

chová jako rezistor. Fotodioda se však k měření nepouţije, jelikoţ na externí jednotce 

analogových vstupů jsou jen dva napěťové vstupy, které jsou jiţ obsazeny snímači vlhkosti 

a tlaku, tudíţ se nemůţe zapojit dioda jako napěťový zdroj. Můţeme diodu zapojit v reţimu 

odporovém a dostat proudový výstup, ale fotodioda má malou citlivost. Proto se pouţije 

k snímání osvětlení fototranzistor, který má větší citlivost a pracuje jako světlem řízený zdroj 

proudu.  

 

Obr. 48 - Směrová charakteristika fototranzistoru BPX81 [Datasheet BPX81, 2001] 

 

Obr. 49 - Charakteristika závislosti proudu na osvětlení [Datasheet BPX81, 2001] 
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Zapojení fototranzistoru (Obr. 50) je provedeno tak, aby se mohl propojit na proudový 

vstup externí jednotky analogových vstupů. Při zapojení fototranzistoru se vyuţil fakt,  

ţe při otevírání fototranzistoru dochází k úbytku napětí v obvodu. To se projeví 

i na operačním zesilovači, který je propojen s fototranzistorem přes záporný vstup. Druhý 

operační zesilovač otočí vstupní záporné napětí z prvního zesilovače a řídí otevírání 

výkonového tranzistoru podle vstupního napětí. Ten pak propouští proud v rozmezí 4-20 mA. 

 

Obr. 50 - Schéma zapojení fototranzistoru 

4.2.2 Ovládací obvody 

Aby byly jenom statické hodnoty ze snímačů a měnily se hodnoty ze snímačů, byla  

do modulu vloţena ţárovka. Jelikoţ se ţárovka chová i jako tepelný zdroj, mění se kromě jasu 

ţárovky také teplota v závislosti na napětí. Aby regulace teploty byla moţná oběma směry 

(zvyšování i sniţování) a byla rychlejší změna teploty, je modul osazen větrákem. Jak 

ţárovka, tak ventilátor jsou napájeny napětím 12 V a ovládání napětí je prováděna pomocí 

pulzně šířkové modulace (PWM) ovládané mikrokontrolérem PIC16F883. Jelikoţ je 

mikrokontrolér napájen napětím 5 V a ovládané napětí pro ţárovku a větrák je 12 V, jsou  

do obvodu vloţeny dva oddělující tranzistory, pro kaţdý ovládaný prvek jeden. Aby bylo 

moţno vidět aktuální hodnotu střídy PWM je mikrokontrolér osazen jedním LCD displejem.  

Na horním řádku displeje se zobrazuje hodnota střídy pro ventilátor a na dolním řádku se 

zobrazuje aktuální hodnota střídy pro ţárovku. Aby se PWM dala měnit, má kaţdý ovládaný 

prvek přiřazen dvě tlačítka, připojená k mikrokontroléru. Jedna slouţí pro inkrementaci  

a druhá pro dekrementaci hodnoty střídy. Schéma zapojení ovládacího modulu je na obr. 51. 
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Obr. 51 - Schéma zapojení ovládacího obvodu 

Pulzně šířková modulace (PWM) 

Pulzně šířková modulace (Pulse Width Modulation) je signál s konstantní periodou, 

kde se mění poměr délky impulzu k délce mezery jedné periodě. Střída se také vyjadřuje 

procentuálně např. 100%, 50%, 0,1% atd., kde 100% představuje ideální poměr 1:0, 50% 

poměr 1:1 atd. Pulzně šířková modulace se vyuţívá ve spínaných napájecích zdrojích,  

v konvenčním řízení otáček stejnosměrných motorů, stejně tak i ve frekvenčních měničích  

pro řízení střídavých asynchronních motorů. Energetická úspora oproti řízení otáček změnou 

velikosti např. napětí můţe být u velkých motorů značná. [Výukový server 352LAB, 2011] 

4.2.3 Napájecí obvody 

Modul lze napájet pomocí externího síťového zdroje usměrněného na stejnosměrný 

proud. Modul je napájen napájecí napětí 12 V, které napájí ţárovku, ventilátor a je přiveden 

také k stabilizátoru napětí 7805, který převádí napětí na 5 V pro snímače. Stabilizátor je 

vloţen, jelikoţ napájení analogových obvodů senzorů je citlivé na rušení. Kondenzátory 
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připojené k napěťovému stabilizátoru zvyšují odolnost proti rušení a zvyšují stabilitu napětí. 

Před vstupem na stabilizátory je napětí 12 V odděleno diodu, která chrání proti přepólování 

vstupního napětí. Dále je přivedeno napětí -12 V, stabilizované na -5 V, pro operační 

zesilovače. Dále je připojeno ještě externí napájecí napětí 5 V pro napájení mikrokontroléru. 

Schéma zapojení napájecího obvodu je na obr. 52. 

 

Obr. 52 - Schéma zapojení napájecího obvodu 

4.2.4 Obslužný program modulu 

Pro mikrokontrolér PIC byl navrţen program pro obsluhu LCD displeje a PWM. 

Program byl zhotoven v jazyce C a uloţen do souboru pwm.c. Dále jsou vypsány některé 

funkce pro ovládání PWM regulace se stručným popisem. 

PWM1_Init(const long freg); – inicializuje PWM modul, s poţadovanou frekvencí 

PWM1_Start(); – zapne PWM1 

PWM2_Start(); – zapne PWM2 

PWM1_Set_Duty(unsigned short current_duty); – nastavení hodnoty regulace  

pro modul PWM1 

PWM2_ Set_Duty(unsigned short current_duty); – nastavení hodnoty regulace  

pro modul PWM2 
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4.3 Model zabezpečení chodu skleníku 

Jako třetí příklad vyuţití GSM automatu je model zabezpečení chodu skleníku,  

který je jednou z často pouţívaných aplikací v praxi. Jelikoţ rostliny jsou velmi náchylné  

na změnu teplot a jiných meteorologických podmínek je dobré mít dohled o stavu skleníku  

i dálkově a případně regulovat chod činností ve skleníku. V modelu skleníku se neovládá jen 

jedna činnost, ale hned několik činností současně, které dohromady udrţují ţivotní podmínky.  

První a jedna z nejdůleţitějších regulovaných veličin v modelu skleníku je teplota. Ta se bude 

regulovat pomocí topného členu připojeného v zadní části modelu skleníku. Teplota se snímá 

pomocí digitálního senzoru DS18B20 připojeného ke sběrnici Dallas. Druhá neméně důleţitá 

činnost je regulace zálivky a měření vlhkosti půdy. Zálivka je ovládána časovačem 

nastaveným v GSM automatu, který v přesně danou dobu bude zalívat skleník. Jestliţe bude 

vlhkost půdy větší neţ poţadovaná, tak v daném časovém úseku se zálivka neprovede.      

Jako poslední činnost, která se provádí ve skleníku, je otevírání oken, kvůli větrání. Okna se 

otevírají podle denní doby, kdy přes den budou otevřená a večer se zavřou. Tato činnost bude 

ovládána pomocí snímačů osvětlení. 

 

Obr. 53 - Model skleníku 
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Skleník je propojený s GSM automatem pomocí 15pinovém konektoru Canon. Popis 

zapojení pinu na konektoru je v tab. 8. 

Tab. 8 - Zapojení konektoru skleníku 

pin popis 

1 Výstup ze snímače vlhkosti půdy 

2 Výstup ze snímače osvětlení 

3 Výstup z digitálního snímače teploty DS18B20 

4 Io1 Binární vstup - topný člen a větrák 

5 Io2 Binární vstup - nádrž 

6 Io3 Binární vstup - otevírání okna 

7 Io4 Binární vstup - zavírání okna 

8 Io5 Binární výstup - koncový mikrospínač otevření  

9 Io5 Binární výstup - koncový mikrospínač zavření 

10 Napájení +4 V 

11 GND 

12-15 prázdné 

4.3.1 Regulace teploty  

Topný člen v soustavě ohřevu skleníku představuje ţárovka. Aby světelné záření 

nerušilo snímač osvětlení, bude ţárovka vloţena mimo skleník do zastíněného tmavého místa.  

Aby se teplota rovnoměrně šířila po celém modelu, je před ţárovkou vloţen větráček  

pro cirkulaci vzduchu. Snímač teploty DS18B20 bude vloţena do středu modelu skleníku, 

aby byla snímaná teplota nebyla ovlivněna vstupním teplem z ţárovky a dostali jsme 

průměrnou teplotu v modelu skleníku. Ţárovka i větrák je napájen napětí 12 V a spínání je 

ovládáno binárním výstupem z GSM automatu. Jelikoţ napětí na binárním výstupu 

nedosahuje 12 V, ale pohybuje se okolo 4 V, proto je vloţeno elektromagnetické relé, 

které spíná napájecí napětí 12 V. Schéma zapojení ovládání topného členu je na obr. 54. 

 

Obr. 54 - Schéma zapojení ovládání topného členu 
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4.3.2 Regulace půdní vlhkosti 

Na vrchní straně skleníku je umístněna malá nadrţ na vodu s dvoustavovým ventilem 

(otevřeno/zavřeno), který je ovládán elektromagnetickým relé, ten je spínán binárním 

výstupem z GSM automatu. Nádrţ je napojena na rozvodné potrubí kropící celý skleník  

a voda stéká samospádem. Aby GSM automat věděl jaká je vlhkost půdy a podle toho řídil 

zálivku, je k němu připojen snímač půdní vlhkosti. Schéma zapojení obvodu pro řízení 

zálivky je na obr. 55.  

 

Obr. 55 - Schéma zapojení obvodu pro řízení zálivky 

Snímač půdní vlhkosti 

Jelikoţ se k měření vlhkosti nedá vyuţít klasický snímač vlhkosti vzduchu, bylo třeba 

najít snímač vlhkosti specializovaný pro půdu. Snímačů je nepřeberné mnoţství, ale většinou 

se jedná jiţ o hotové produkty pro domácí pouţití s vlastním vyhodnocovacím obvodem, 

který je pro naše účely nepouţitelný nebo se jedná o drahé průmyslové snímače. Jeden 

z moţných snímačů je VIRRIB LP V (Obr. 56), který je pouţit v naší úloze. Tento snímače 

slouţí k stacionárnímu měření objemové vlhkosti v půdě, ale po rekalibraci je moţné pouţít 

snímač k měření jiných substrátů. Napájecí napětí se pohybuje v rozmezí 5,5 – 18 V 

a výstupní napětí se pohybuje v rozmezí 0,2 – 2,5 V při půdní vlhkosti 5 - 50%. Pouţití 

snímače je moţno v různých oblastech např. pro řízení závlah a monitorování vlhkostních 

poměrů.   
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Obr. 56 - Snímač pudní vlhkosti VIRRIB [Datasheet VIRRIB, 2004] 

Jelikoţ se bude snímač připojovat na jednotku analogových vstupů na napěťový vstup, 

navrhl se elektrický obvod pro zesílení výstupu ze snímače na napětí v rozsahu 0 - 10 V. 

Schéma zapojení snímače vlhkosti půdy je na obr. 57. 

 

Obr. 57 - Schéma zapojení snímače vlhkosti půdy 

4.3.3 Ovládání větrání 

K otevírání větracích oken je pouţit elektromotor, který je napájen stejnosměrným 

napětím 12V, motor otáčí stavěcími šrouby, ty pak otevírají okno. Elektromotor je spínán 

dvěma elektromagnetickými relé, jedno pro otevírací směr a druhé pro zavírací směr okna. 

Aby se elektromotor zastavil v koncové poloze je okno osazeno mikrospínači na obou 

stranách poloh (plně otevřeno/ plně zavřeno). Mikrospínače stejně jak elektromagnetické relé 

jsou přivedeny do GSM automatu, který ovládá otevírání oken. Schéma zapojení ovládání 

oken je na obr. 58. 
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Obr. 58 - Schéma zapojení ovládání oken 

Snímač osvětlení 

Jelikoţ se bude řídit otevírání střešního okna podle denní doby, je mezi snímače 

vloţen i snímač osvětlení. Pomocí tohoto snímače bude ovládáno střešní okna, kdy přes den 

se bude okno otevírat a v noci zavírat. Jelikoţ snímač osvětlení bude detekovat jen, jestli je 

den nebo noc, proto není třeba přesný snímač osvětlení a jako snímač se pouţije fotorezistor. 

Jako vhodný se vybral fotorezistor VT43N2 (Obr. 59). Vyuţije se efektu, ţe při tmě má 

fotorezistor odpor 300 kΩ, při zvyšujícím se svitu se odpor zmenšuje. Fotorezistor je 

zapojený do obvodu s tranzistorem. Při zvětšujícím se svitem se zvětšuje proud na bázi 

tranzistoru a tím se otevírá. Proud protékající tranzistorem je omezen rezistorem. Obvod 

s fotorezistorem bude připojen k externí jednotce analogových vstupů na proudový vstup  

4-20 mA. Schéma zapojení obvodu s fotorezistorem je na obr. 60. 

 

Obr. 59 - Fotorezistor VT43N2 [Datasheet VT43N2, 2003] 
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Obr. 60 - Schéma zapojení obvodu s fotorezistorem 

4.3.4 Napájecí obvody 

Skleník je napájen napětí 12 V a -12 V. Napětí 12 V napájí větráky, ţárovku  

a elektromotor a snímače. Napětí pro snímače je ještě upraveno na napětí 5 V pomocí 

stabilizátoru. To samé je provedeno u napětí -12 V. Schéma zapojení napájecího obvodu je  

na obr. 61. 

 

Obr. 61 - Schéma zapojení napájecích obvodů 
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5 Závěr 

GSM síť se úspěchem vyuţívá v bezpečnostních systémech, řízení a monitorování 

technologických procesů. Proto jiţ vzniklo několik úloh na katedře, jako je třeba model 

zabezpečení domu či databázová podpora měření. Na tyto úlohy navazují i tři nově navrţené a 

realizované úlohy. V první úloze, model nápojového automatu, jsem spojil ovládání 

nápojového automatu pomocí vnitřních mikročipů a GSM automatu. Do nápojového 

automatu jsem zabudoval termoelektrický agregát pro simulaci ohřívání nádrţí. Všechny 

komponenty jsem pak vloţil do kufříku pro snadnou přemístitelnost. Druhá úloha je poloţena 

spíše do oblasti měření. Jedná se o úlohu „Meteorologický modul“, která funguje jako sběrač 

informací o povětrnostních podmínkách, do kterého jsem přidal ovládací prvky pro změnu 

měřených podmínek. Třetí úlohu jsem zaměřil na řízení technologického procesu v „Modelu 

skleníku“. Modelem se snaţím co nejvěrněji napodobit moţné zabezpečení chodu reálného 

skleníku se všemi jeho prvky a snímači. Úlohy jsou snadno a rychle připojitelné pomocí 

konektoru Canon, takţe není problém rychle odpojit jeden model a připojit jiný. K úlohám 

jsem ještě vypracoval návody pro výuku studentů katedry. Jako další moţnost rozvoje 

nápojového automatu bych navrhoval propojením s databází, kde by se ukládaly informace  

o objednaných nápojích spolu s přihlášeným zákazníkem. Další moţnost rozvoje  

u meteorologického modulu bych navrhoval přidání dalších snímačů. Jediný problém se 

snímači je, ţe se nemůţe přidat více analogových snímačů, jelikoţ externí jednotka 

analogových vstupů má jen dva napěťové vstupy a dva proudové vstupy. Další rozšíření 

snímačů by bylo moţno jen, kdyby se vyměnil snímač za snímač. Aby se nemuselo pracně 

předělávat snímač, mohla by se navrhnout deska se snímači, kdy k jednomu vstupu by se 

připojili přes relé dva snímače se stejným analogovým výstupem (napěťový nebo proudový). 

Přepínáním relé by se pak určovalo, který ze snímačů bude aktivní. Relé by bylo ovládané 

binárními vstupy GSM automatu, tudíţ by výběr snímače mohl být ovládán na dálku. Druhou 

moţností jak rozšířit počet snímačů je připojit jiné digitální snímače komunikující po sběrnici 

Dallas. Jinou moţností jak rozšířit meteorologický modul je propojení snímačů s databází  

a SCADA/MMI programy. Vytvořil by se program pro sběr dat, které by posílal GSM 

automat na PC po sběrnici RS232  nebo by se vyuţilo SCADA/MMI programů, které mají jiţ 

implementovány sběr dat.  
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6 Conclusion 

GSM network is successfully using in security systems, operation and monitoring  

of technological processes. This is the reason of develop some tasks at the department 

such as model of house security or database support measurement. The goal of thesis is to 

design and to realize new proposed laboratory stands. In first task, model of beverages 

automat, I connected control of the beverage automat with GSM controller. 

Thermoelectric generator is used for simulation heating of tanks into the beverage 

automat. All components are situated into a small suitcase for easy access. Second stand is 

focus to measurement sphere. It is “Weather module”, which operate as collector 

information about weather conditions. Control elements for changing measurement 

conditions are implementing into this module. Third exercise is focused on control  

of technological process in “Model glasshouse”. I try to simulate faithfully possible 

security of real glass house operation with all its elements and sensors. It is fast and easy 

to connect exercises with Canon connector, so it is not problem to disconnect one model 

and connect next one. I wrote out instructions for experiments with these models.  

As a next possibility of development the beverage automat, I would suggest connection  

with database, where information about ordered beverages could and logged customer 

could be stored. Another possibility of development the weather module, I would suggest 

addition of other sensors. There is only one problem with sensors, more analogue sensors 

couldn´t be added because external drive of analogue outputs have only two voltage inputs 

and two current inputs. Next development of sensors would be possible only when sensor 

would be changed with another sensor. It´s difficult to remake a sensor so board  

with sensors could be designed, when two sensors would be connect into one input via 

relay with the same analogue output (voltage or current). Switching of relay would 

determine which sensor will be active. Relay would be controlled by binary inputs  

of GSM controller, therefore a choice of sensor would be controlled by distance. Second 

option how to develop quantity of sensors is to connect other digital sensors which 

communicate via bus Dallas. Other way how to develop the weather module is hook-up 

sensors with database and SCADA/MMI programs. Program for collection data would be 

created. GSM controller would send this data to PC via bus RS232 or SCADA/MMI 

programs, which have implemented collection of data. 
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Tištěné spoje – část „Nápojový automat“ 

 

Obrázek 1 - Tištěný spoj části zobrazující teplotu  

 

Obrázek 2 - Tištěný spoj ovládací části nápojového automatu 

 

Obrázek 3 - Tištěný spoj s relé a rezistory 



Tištěné spoje  Bc. Ondřej Unger 

   

FS VŠB- TU Ostrava  strana 2 

Tištěné spoje – část „Meteorologický modul“ 

 

Obrázek 4 - Tištěný spoj části se snímači 

 

Obrázek 5 - Tištěný spoj ovládacího obvodu s PWM 
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Model nápojového automatu 

Zadání: 

1. Seznamte se s „Modelem nápojového automatu“ včetně konfiguračního 

prostředí GSM automatu. 

2. Ověřte funkčnost vytvořené konfigurace (cviceni_naut.gbcfg) GSM automatu, 

která zabezpečuje ovládání nápojového automatu. 

3. Realizujte navrţené typové úlohy GSM automatu. 

4. Zhodnoťte dosaţené výsledky. 

Popis modelu 

Model nápojového automatu (Obrázek 6) se skládá z těchto částí: 

1. Čtečka identifikačních čipů 

Čtečka je připojena ke GSM automatu pomocí sběrnice Dallas. Pokud se přiloţí ke čtečce 

klíč, nastane přihlášení nebo odhlášení klíče od GSM automatu. Přihlášení  

nebo odhlášení klíče je událost, na kterou se dá přiřadit akce. 

2. LCD displej zobrazující teplotu  

Digitální teplotní senzor DS18B20 je vloţen na studené a teplé straně termoelektrického 

agregátu, to je připojeno k mikročipu, který následně zobrazí obě teploty. 

3. LED dioda signalizující ohřev 

Led dioda je připojena ke GSM automatu a při ohřevu se sepne. 

4. LED bargrafy simulující zaplněnost nádrţí 

Tyto bargrafy se vypínají podle počtu objednaných nápojů.  

5. LCD displej zobrazující činnost nápojového automatu  

Na tomto LCD se ukazuje vybraný nápoj, právě probíhající činnost a upozornění  

na prázdné nápoje. 

6. Ovládací tlačítka volby nápojů 

Jsou to tří tlačítka: presso, cappuccino, limonáda, které jsou propojený s mikročipem, 

pomocí kterých se objednávají nápoje.   

7. 15pinový konektor 

Propojení nápojového automatu s GSM automatu 

8. Napájecí konektor s napětím 12 V  

Napájí termoelektrický agregát a větráky 
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9. Napájecí konektor s napětím 5 V 

Napájí tištěných spojů 

10. Přívod chladícího vzduchu 

11. Topný agregát 

Představuje model ohřívání nádrţe s teplou vodou a udrţování teploty v určitých mezích. 

Topný agregát se skládá z těchto části: 

- Peltierův článek napájený napětím 12 V, který je spínán pomocí relé. Relé je 

spínáno/rozepínáno binárním výstupem z GSM automatu. 

- Ventilátor napájený napětím 12 V, který je spínán pomocí relé. Relé je 

spínáno/rozepínáno binárním výstupem z GSM automatu. 

- Dva digitální snímače teploty DS18B20, připevněné na chladiče z obou stran 

peltierova článku. 

 

Obrázek 6 - Model nápojového automatu 

Nápojový automat je propojen s univerzálním modulem pomocí 15pinového 

konektoru. Popis zapojení je na tabulka 1. 
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Tabulka 1 - Zapojení konektoru do nápojového automatu 

pin popis pin popis 

1 GND binární 9 Io7 binární výstup – PS signál. prázdných nádrží 

2 Napájení +4 V 10 Io8 binární výstup – signál. otevření víka  

3 Io1 binární vstup – ventilátor (studená strana) 11 vstup/výstup Dallas 

4 Io2 binární vstup - ventilátor (teplá strana) 12 GND Dallas 

5 Io3 binární vstup – peltierův článek (PČ) 13 prázdné 

6 Io4 binární vstup – signalizace napájení PČ 14 prázdné 

7 Io5 binární vstup – PS přihlášení obsluhy 15 prázdné 

8 Io6 binární vstup – PS přihlášení zákazníka 
  

 

Popis vzorové konfigurace GSM automatu a návod ověření 

funkčnosti 

V souboru cviceni_naut.gbcfg je uloţena konfigurace GSM automatu pro ovládání 

nápojového automatu. 

Návod pro spuštění: 

1. Propojte GSM automat pomocí sériového portu RS232 na spodní straně GSM 

automatu s PC pomocí USB. Propojte GSM automat s nápojovým automatem 

pomocí 15pinového konektoru. 

2.  Zapojte síťový adaptér GSM automatu do sítě 220 V, síťový adaptér na napětí 5 V 

zapojte do konektoru v nápojovém automatu s označením 5 V a síťový adaptér  

na napětí 12V zapojte do konektoru s označením 12 V. 

3. V připojeném PC spusťte program GB060 Control Panel 

4. V programu otevřete konfigurační soubor cviceni_naut.gbcfg (Menu Konfigurace 

→ Otevřít → vyberte cviceni_naut.gbcfg). 

5. V kartě Konfigurace→Telefonní seznam vloţte telefonní číslo, na které se budou 

posílat sms. 

6. V kartě Konfigurace → Akce přiřaďte do poloţek „praz nad“ a „sms alar“ 

telefonní číslo 
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7. Odešlete konfiguraci Do GSM automatu (Menu Konfigurace → Zapsat do GB060) 

8. V případě, ţe GSM automat nekomunikuje s PC, zkontrolujte, jestli je nastavený 

správný komunikační port. (Menu Připojení → Galerie zvolte připojení GSMaut, 

tlačítko změnit, přepnout na kartu Lokální → Pouţitý sériový port. 

9. Přepneme na kartu „Stav“ a nastavte On-line komunikaci PC s automatem (GB060 

→Připojit) a můţeme sledovat stavy analogových vstupů (Stav→ Analogové 

vstupy) a binárních vstupů/výstupů (Stav → Binární vstupy a výstupy). 

10. Sledujte průběh regulace v závislosti na aktuální teplotě a zapínání ventilátorů. 

11. V reportu sledujte události zaznamenané automatem. 

Úloha „Nápojového automatu“ 

Ke GSM automatu se připojují snímače teploty, které GSM automat vnímá jako 

externí jednotku. Snímač teploty, který snímá teplou stranu termoelektrického agregátu má 

pojmenovaný vstup v GSM automatu „Term hot“, snímač, který snímá studenou stranu má 

pojmenovaný vstup „Term cool“. Po rozkliknutí se dostaneme na analogový vstup, který nám 

zobrazuje hodnotu teploty. Tady můţeme nastavit dolní a horní hodnotu a přiřadit k ní akci, 

která nastane při jeho dosaţení.  

U regulace teploty se jedná veskrze o dvoupolohovou regulaci, kdy při dosaţení 

horní/dolní meze se vypne napájení peltierova článku, respektive logický výstup Io3, 

který spíná ovládací relé k napájení peltierova článku. 

Zabezpečení nápojového automatu proti neoprávněnému vniknutí, je realizováno 

pomocí mikrospínače, který je napojený na binární vstup Io8. Pokud se otevře víko 

nápojového automatu, sepne se obvod a změní se logický stav a není-li přihlášená obsluha 

pomocí přihlašovacího čipu, je aktivovaná akce, při které se vyšle výstraţná sms na číslo 

obsluhy.   

Součástí zabezpečení je čtečka identifikačních klíčů, která je spojena s GSM 

automatem po sběrnici Dallas. Identifikační klíče jsou pro GSM automat externí jednotka  

a přihlašovací klíče musí být v automatu nastaveny. Kaţdý klíč má svůj jedinečný 

identifikační kód. Ty klíče, které nejsou v GSM automatu nastaveny, automat nereaguje. 
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Základní konfigurace externí jednotky pro nápojový automat je zobrazena na obrázek 7.   

 

Obrázek 7 - Konfigurace externí jednotky 

Základní konfigurace binárních vstupů/výstupů pro nápojový automat je zobrazena na 

obrázek 8. 

 

Obrázek 8 - Konfigurace binárních vstupů 
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Základní konfigurace akce pro nápojový automat je zobrazena na Obrázek 9. 

 

Obrázek 9 - Konfigurace akcí 

Typové úlohy 

1) Úloha měření a regulace teploty u termoelektrického agregátu 

Je moţno manipulovat s nastavením simulovaného ohřevu nádrţí, reprezentované 

termoelektrickým agregátem. Rozklikněte teploměr „Term hot“ a v něm analogovou hodnotu 

„Ain“ a nastavte horní hranici na 30 a dolní hranici na 24. Při horní hranici se vypne napájení 

peltierova článku a zapne se větrák na horní straně. Při dolní hranici se sepne peltierův článek 

a vypne se větrák na horní straně. Sledujte, za jakou dobu stoupne teplota „Term hot“ na horní 

hranici. Tuto činnost můţete opakovat s moţností nastavovat rozdílné maximální a minimální 

hodnoty. Vlevo dole si můţete všimnout sepínání LED diody při sepnutí ohřívání. 

 

Obrázek 10 - Nastavení teploty 
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2) Úloha objednávání nápojů 

Po zapnutí nápojového automatu, se přihlaste pomocí identifikačního čipu jako 

zákazník. V přihlášeném stavu můţete automat ovládat pomocí tlačítek objednávaní nápojů. 

Všimněte si, ţe na LCD displeji se zobrazuje aktuální činnost simulovaného průběhu. 

Kombinujte objednávaní nápojů, po objednání nápoje si všimněte, ţe se vypne jedna dioda 

na bargrafu, které reprezentují nádrţe, po vyčerpání obsahu jedné ze simulovaných nádrţí,  

se vyšle signál GSM automatu o prázdných nádrţích a GSM automat vyšle SMS zprávu 

obsluze. Do té doby neţ se přihlásí obsluha nápojového automatu, je objednávání 

zablokováno. Obsluha se přihlásí druhým identifikačním čipem. Po přihlášení se znovu 

rozsvítí všechny diody u bargrafů, reprezentující zaplněnost nádrţí. Činnost můţete znovu 

opakovat aţ do minimálního stavu. Binární vstupy/výstupy konfigurujte podle Obrázek 11.  

 

Obrázek 11 - Konfigurace binárních vstupů a výstupů 

3) Úloha zabezpečení nápojového automatu 

Dále si můţete vyzkoušet zabezpečení automatu. Po zdvihnutí víka nápojového 

automatu se rozepne obvod u mikrospínače připevněného zevnitř na boku nápojového 

automatu. Konfigurace binárního vstupu je na obrázek 13. Na tento signál se vyšle SMS 

s upozorněním na otevření víka. Konfigurace akce pro posílání SMS zpráv je na Obrázek 12. 

 

Obrázek 12 - Konfigurace akce pro vyslání SMS 
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Obrázek 13 - Konfigurace binárního vstupu 

Meteorologický modul 

Zadání: 

1. Seznamte se s „Meteorologickým modulem “ včetně konfiguračního prostředí 

GSM automatu. 

2. Ověřte funkčnost vytvořené konfigurace (cviceni_snimace.gbcfg) GSM 

automatu, která zabezpečuje ovládání a zpracování signálu 

z meteorologického modulu. 

3. Zrealizujte navrţené typové úlohy GSM automatu. 

4. Zhodnoťte dosaţené výsledky. 

Popis modelu 

Meteorologický modul (Obrázek 14) se skládá z těchto částí: 

1. 9pinový konektor 

Konektor slouţí k propojení Meteorologického modulu s GSM automatu, přes tento 

konektor se přenáší signál ze snímačů.  

2. Napájecí konektory 12 V, -12 V a zem 

Napájení snímačů, ţárovky a ventilátoru  

3. Napájecí konektor 5 V 

Napájení mikročipu a LCD displeje 

4. Ţárovka a větrák 

Pro změnu podmínek měřených hodnot 

5. LCD displej zobrazení PWM 

Na tomto displeji se zobrazuje hodnota PWM ţárovky a větráku. 

6. Dvě tlačítka pro ţárovku 

Tyto dvě tlačítka slouţí k inkrementaci a dekrementaci PWM pro ţárovku 

7. Dvě tlačítka pro větrák 
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Tyto dvě tlačítka slouţí k inkrementaci a dekrementaci PWM pro větrák. 

 

Obrázek 14 - Vnější kryt meteorologického modulu 

Meteorologický modul je spojen pomocí 9pinového konektoru, popis zapojení 

konektoru je v tabulka 2. 

Tabulka 2 - Zapojení konektoru modulu 

pin popis 

1 Výstup ze snímače vlhkosti  

2 Výstup ze snímače osvětlení 

3 Výstup z digitálního snímače teploty DS18B20 

4 Výstup z analogového snímače teploty 

5 Výstup ze snímače tlaku 

6 GND  

7-9 Prázdné 

Popis vzorové konfigurace GSM automatu a návod ověření 

funkčnosti 

V souboru cviceni_snimace.gbcfg je uloţena konfigurace GSM automatu pro ovládání 

nápojového automatu dle jeho zapojení (Tabulka 2). 

Návod pro spuštění: 

1. Propojte GSM automat pomocí sériového portu RS232 na spodní straně GSM 

automatu s PC pomocí USB. Propojte GSM automat s meteorologickým modulem 

pomocí 9pinového konektoru. 
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2.  Zapojte síťový adaptér GSM automatu do sítě 220 V, síťový adaptér na napětí 5 V 

zapojte do konektoru v meteorologickém modulu s označením 5 V a napájení 

napětí +12 V připojte do červené zdířky, napětí -12 V připojte do modré zdířky 

 a zem připojte do bílé zdířky.  

3. V připojeném PC spusťte program GB060 Control Panel 

4. V programu otevřete konfigurační soubor cviceni_snimacet.gbcfg (Menu 

Konfigurace → Otevřít → vyberte cviceni_snimace.gbcfg). 

5. Odešlete konfiguraci Do GSM automatu (Menu Konfigurace → Zapsat do GB060) 

6. V případě, ţe GSM automat nekomunikuje s PC, zkontrolujte, jestli je nastavený 

správný komunikační port. (Menu Připojení → Galerie zvolte připojení GSMaut, 

tlačítko změnit, přepnout na kartu Lokální → Pouţitý sériový port. 

7. Přepneme na kartu „Stav“ a nastavte On-line komunikaci PC s automatem (GB060 

→Připojit) a můţeme sledovat stavy analogových vstupů (Stav→ Analogové 

vstupy). 

Úloha „Meteorologický modul“ 

Ke GSM automatu je připojen jednotka analogových vstupů, kterou GSM automat 

vnímá jako externí jednotku. Jednotka analogových vstupů, která má dva proudové vstupy  

a dva analogové vstupy. K těm se dostaneme, kdyţ rozklikneme sloţku „Externí jednotky 

→Analog“. K externí jednotce je připojen analogový snímač teploty LM35 na proudové 

smyčce, která snímá proud v rozmezí 4-20 mA a jeho vstup je pojmenovaný v GSM automatu 

„Anatep“. Druhý snímač, který je připojený na proudovou smyčku, je snímač osvětlení 

BPX81 a jeho vstup je pojmenovaný „Osvetle“. Na napěťové smyčce, která má rozmezí  

0-10 V, je připojený snímač atmosférického tlaku MPX4115A, jeho vstup je pojmenovaný 

v GSM automatu jako „Tlak“. Snímač vlhkosti HIH-4000-0002, připojený k napěťové 

smyčce s názvem vstupu „Vlhkost“. Poslední snímač je připojený digitální snímač teploty. 

Tento snímač je připojený přímo ke sběrnici Dallas. Název vstupu v GSM automatu je „digit“  

Základní konfigurace vstupů externí jednotky pro meteorologický modul je zobrazena  

na obrázek 15. 
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Obrázek 15 - Konfigurace vstupů externí jednotky 

Typové úlohy 

Po zapojení „Meteorologického modulu“ a seznámení se s navrţenou úlohou si povšimněte 

čtyř tlačítek na vrchní straně modulu. Tlačítka vlevo slouţí k inkrementaci a dekrementaci 

střídy PWM ţárovky. Tlačítka vpravo slouţí k inkrementaci a dekrementaci střídy PWM 

větráku. Nastavte střídu PWM ţárovky na 10%, vyčkejte cca 10sekund a zapište si hodnoty 

osvětlení a hodnoty analogového i digitálního snímače teploty. Postupně přidávejte +10% 

 a zapisujte hodnoty teploty a osvětlení v závislosti na osvětlení aţ do střídy 100%.  

Po skončení měření opakujte totéţ s přidáním hodnoty střídy PWM větráku na takovou 

hodnotu aţ se roztočí větrák, pak změňte na 75% a 100%. Sledujte rozdíl mezi digitálním  

a analogovým snímačem teploty a změnu osvětlení. Všimněte si, ţe hodnoty tlaku a vlhkosti 

se nemění nebo jen nepatrně. Vlhkost by se změnila rozprášením, vodních par v okolí 

snímače. Tlak se mění jen při změně atmosférického tlaku v okolí. Konfigurace externí 

jednotky analogových vstupů a digitálního snímače teploty je na obrázek 16. 

 

Obrázek 16 - Konfigurace externí jednotky a digitálního teploměru 


