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1 Úvod
Cílem této bakalářské práce je vytvořit zařízení, které bude ovládat a řídit jednoduché 

technologické procesy s malou náročností na rychlost řízení. Tím je myšleno zařízení 

pracující se signály standardizovanými pro automatizaci. Myšlenka tohoto automatu nemá za 

cíl postavit robustní, výkonný a masově používaný stroj, ale má za cíl ukázat levné zařízení 

určené do amatérských podmínek, s kterým si uživatel může vyhrát anebo rychle realizovat 

jednoduchý řídicí automat s minimálními náklady. K tomu má předem ulehčený postup 

v podobě kompletní fyzické části, naprogramovaných knihoven, pomocí nichž může lehce 

ovládat periferie a v neposlední řadě vizualizačního programu schopného řídit celý 

programovatelný modulu pro řízení jednoúčelových strojů (dále jen programovatelný modul)

z osobního počítače komunikujícího po sériové lince. Programovatelný modul bude 

disponovat digitalními vstupy, digitalními výstupy, analogovými výstupy, LCD displejem a

klávesnicí. V této práci je podrobný popis hardware programovatelného modulu a jeho 

realizace. Dále jsou popsány knihovny vytvořené v ANSI-C sloužící k ovládání jednotlivých 

částí programovatelného modulu a jeho napojení na vizualizační program, který je vytvořen v 

Control Webu a který se jeví jako vysoce výkonný nástroj schopný realizovat v počítači jak 

řízení v reálném čase, tak následné zpracování dat a jejich zobrazení např. na internetu. 

Samozřejmě je zde podrobně popsán i samotný vizualizační program a další software nutný k 

programování.
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2 Řešená problematika
Na trhu jsou dnes dostupné celé řady programovatelných a řídicích automatů 

s rozdílnými parametry různých výrobců. Z toho vyplývá, že programátor má teoreticky 

neomezené možnosti ve výběru konkrétního produktu určeného k řízení svého zařízení. 

K výběru konkrétního automatu je mnoho cest. Kritérii k výběru toho pravého je celá řada 

jako např. rychlost procesoru, množství periferií, programovací prostředky a v neposlední 

řadě i cena. Proto je v následující podkapitole nejdříve pro přehlednost uvedena stručná

kategorizace automatů na trhu. V následujících je potom seznámení a řešení dílčích částí 

(HW, SW) programovatelného modulu.

2.1 Přehled řídicích automatů

V této části bude zmíněno základní rozdělení ovládacích zařízení určených pro 

průmyslové využití a stručný přehled parametrů několika vybraných výrobků dostupných na 

českém trhu.

Programovatelný automat (PLC) je volně programovatelný řídicí systém přizpůsobený 

pro řízení průmyslových a technologických procesů, většinou specializovaný na úlohy 

logického typu. Označuje se zkratkou PLC (Programmable Logic Controller). Menší systémy 

bývají řešeny jako kompaktní, větší jako modulární stavebnice. Hlavní předností PLC je 

možnost rychlé realizace systému. Technické vybavení nemusí uživatel vyvíjet, ale stačí 

pouze složit vhodnou sestavu modulů pro danou aplikaci, vytvořit projekt, napsat a odladit 

uživatelský program a nakonec uvést zařízení do chodu. Technické vybavení 

programovatelných automatů je navrženo tak, že jsou extrémně spolehlivé i v drsných 

průmyslových podmínkách, jsou odolné proti rušení i poruchám, vyznačují se robustností a 

spolehlivostí. PLC bývají vybaveny i vnitřními diagnostickými funkcemi, které průběžně 

kontrolují činnost systému a včas zjistí případnou závadu, lokalizují ji, bezpečně ji ošetří a 

usnadní její odstranění. Hlavní výhodu programovatelných automatů spatřuji ve snadném 

přeprogramování a případně dodání nových funkcí, které by např. u zařízení s releovou 

logikou znamenaly zásah do zařízení mnohdy s nepřekonatelnými nesnázemi. Pro názornost 

jsou v Tab. 1 uvedeny základní technické parametry programovatelných automatů firem Teco 

a.s. a Siemens, které mají podobné parametry jako řídicí modul.

Neodmyslitelnou součástí automatizační techniky je výpočetní technika. Osobní počítače 

jsou dnes běžnou součástí našeho života. V automatizovaných systémech slouží obvykle jako 

standardní vybavení velínů a dispečerských pracovišť, ale i jako pracoviště pro servis a 

seřizování, pro monitorování technologického procesu a dokumentování jeho průběhu, pro 

sledování kvality, spotřeby energie a surovin, pro dokumentování přítomnosti a zásahů 
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obsluhujících. Někdy se setkáváme s přímým řízením technologických procesů standardním 

PC, mnohdy umístěným přímo v technologii. Běžný počítač kategorie PC je produkt spotřební 

elektroniky a je konstruován pro povoz v prostředí domácností, laboratoří a kanceláří, kde 

obvykle funguje s vyhovující spolehlivostí. V drsných průmyslových podmínkách mnohdy 

selhává (bývá málo spolehlivý, je citlivý na rušení a přepětí, nemá potřebnou životnost). 

Problémy vznikají již s pouhým připojením většího počtu vstupních a výstupních vodičů a s 

jejich odrušením. Proto se při přímém řízení strojů a technologií používají průmyslové 

počítače (IPC, IC), někdy jen v roli inteligentního operátorského panelu nebo komunikačního 

adaptéru (tzv. vestavné systémy). Problémem při jejich nasazování je vysoká cena. Jsou tedy

účelné jen tam, kde jsou zdůvodněna, zejména při archivaci a zpracování velkých objemů dat, 

při využití obrazovky a standardního počítačového ovládání, při využívání standardních 

programových produktů a výkonných komunikací, při řešení geometrických a jiných 

výpočetně náročných úloh. Většinou nemají pevné disky, které v průmyslových podmínkách 

nejsou vhodné, ale používají polovodičové paměti

Tab. 1: Přehled technických parametrů PLC TECOMAT TC400 a S7-200

Zařízení TECOMAT TC400 (Teco a.s.) S7-200 (Siemens)

Max. rozměry (v x š x h) (mm) 141 x 89 x 44 90 x 80 x62
Napájení 24V ~= ±20% 24V
CPU 8b 8b
Paměť programu (kB) 32 4
Sériová rozhraní RS-232,485,422 RS485
Display Externí -
Klávesnice Externí -
Binární vstupy 6, (24V=~) 6
Binární výstupy 4, (10ms) 4
Analogové vstupy 2 -

Analogové výstupy - -

Jednočipovými počítači označujeme integrované obvody, které na jednom čipu sdružují 

přinejmenším mikroprocesor, generátor hodinového signálu, paměť i V/V brány v rozsahu 

umožňujícím alespoň v malé míře samostatnou činnost. Jsou vhodné všude tam, kde 

potřebujeme řešit automatizovaný proces, který má menší počet vstupů (cca 32 V/V kanálů) a 

kde vystačíme s menší pamětí (kolem 4 KB vnitřní paměti programu). Pokud musíme připojit 

vnější paměť nebo potřebujeme větší počet vstupů nebo případně sériovou komunikaci (klesá 

počet V/V kanálů, které můžeme využít). Jednočipové mikropočítače nemají v sobě žádný 

operační systém. Vše co od nich požadujeme, musíme naprogramovat sami. Programy se 

většinou vyvíjejí v assembleru, v některých případech se používá jazyk C.

Soft PLC jsou počítačové systémy představující zcela novou kategorii řidicích systémů. 

Mají uspořádání s centrálním počítačem a se souborem distribuovaných pasivních modulů, 
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které jsou spojeny rychlou a spolehlivou průmyslovou sběrnicí. Inteligence systému je 

soustředěna v počítači. Komunikační funkce a funkce související se spolehlivým fungováním 

v reálném čase a se zajištěním dostatečně rychlé odezvy na vnější události, (který vylučuje 

známé problémy s Windows) zajišťuje buď samotný počítač (PC, IPC) se standardním HW (a 

obvykle se specializovaným nebo upraveným operačním systémem) nebo se specializovaným 

„PLC koprocesorem" (zásuvným modulem pro PC s vlastním procesorem, spolehlivým 

operačním systémem reálného času a s vlastním programovým vybavením), případně 

samostatný počítačový modul, sériově komunikující s PC. Centrální počítač realizuje všechny 

řídicí funkce PLC (uživatelský program PLC a systémové služby PLC) a funkce vývojového 

systému (zadání a překlad programu, jeho simulaci, podporu při ladění programu, při uvádění 

řízeného procesu do provozu a při jeho diagnostice). Systémy Soft PLC nabízejí svému 

programátorovi tradiční programovací jazyky pro PLC (obvykle podle standardu IEC 1131-

3), nabízejí mu ale navíc i standardní služby operačního systému a standardních 

programových produktů (např. komunikační a archivační funkce, databázové a výpočetní 

operace, programování v jazycích Pascal, C, tabulkové a textové procesory, výkonné 

simulační a výpočetní programy apod.). Výhodou Soft PLC je možnost soustředit (integrovat) 

v jednom systému funkce PLC a jeho vývojového prostředí spolu s operátorským rozhraním, 

s vizualizací a archivací technologických dat, s optimalizačními, expertními a diagnostickými 

funkcemi. Principiální nevýhodou Soft PLC ale zůstává centralizace funkcí do jednoho 

počítače a z něho plynoucí zranitelnost a závislost na počítači. Řízení jednotlivých strojů a 

nepříliš složitých technologických procesů, kde není zdůvodněno použití počítače, proto ještě 

dlouho zůstane výlučnou doménou pro aplikace tradičních PLC. Prostor pro nasazování Soft 

PLC lze očekávat v případech náročného řízení rozsáhlých procesů - zejména v případech, 

kdy jsou nutné velmi náročné výpočetní algoritmy a kde je požadováno zpracování a 

archivace velkých objemů dat. 

2.2 Programovatelný modul

Postupem řešení této práce, jak již bylo zmíněno výše, je rozdělení celého problému do 

několika hlavních celků, které se ovšem samostatně řešit nemohly.  Na Obr. 1 jsou tyto celky 

znázorněny. V prvé řadě se jedná o fyzickou část, která je na oranžovém podkladu. Zde jsou 

znázorněny pouze vstupní, výstupní periferie a řídicí logika. Na fialovém podkladu jsou 

vypsány názvy knihoven funkcí obsluhující tyto periferie a hlavní soubor Ridici modul.c ve 

kterém jsou instrukce k řízení logiky. Na modrém podkladu je pak ikona počítače, která 

znázorňuje samotnou vizualizaci v Control Webu.
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Obr. 1: Hlavní části  programovatelného modulu

2.2.1 Fyzická část řídicího modulu

Fyzickou částí je myšlen veškerý hardware řídicího modulu, tedy deska plošného spoje 

spolu se součástkami. Na Obr. 2 je pro přehlednost zobrazena fyzická část v blokové 

struktuře. Zde jsou tři skupiny. První skupinou je procesor, tedy logická řídicí jednotka, která 

obsluhuje druhou skupinu, vstupní a výstupní periferie. Těmito periferiemi jsou klávesnice, 

digitální vstupy, výstupy, analogový výstup, LCD displej, a komunikační rozhraní RS 232. 

Třetí a tedy poslední skupinou je zdroj.
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Obr. 2: Blokové schéma fyzické části 

Klávesnice je určena k zadávání parametrů, rolování v menu displeje a také plní funkci 

tlačítek. Při výběru je nutné brát v potaz počet obsluhovaných pinů mikroprocesorem. Proto 

při výběru klávesnice byla nakonec vybrána maticová klávesnice s osmi vstupně/výstupními 

piny, která obsahuje 16 tlačítek. Tento počet je pro práci s programovatelným modulem 

dostačující.

Digitální vstup zpracovává stavový signál z externího zařízení. První požadavek je, aby 

pro napětí 0 až 12 V byla tato hodnota brána jako log. 0 a při napětí 12 až 24 V jako log. 1. 

Navíc by se mohlo jednat i o střídavý signál. Těchto vstupů má řídicí modul celkem osm. Pro 

zvýšení spolehlivosti programovatelného modulu je zapotřebí optočlen, který vstup 

galvanicky oddělí. Také zde je brán ohled na maximálně možné snížení počtu pinů 

obsluhovaných mikroprocesorem. Tento požadavek je možné řešit použitím expandéru, 

konkrétně obvodem 74HCT165. K řízení jsou potřeba tři signály, tedy tři piny 

mikroprocesoru. Tato varianta má nevýhodu v pomalé rychlosti zpracování hodnot 

mikroprocesorem. K načtení je zapotřebí přibližně 50 µs strojového času.

Digitální výstup ovládá připojené akční a signalizační prvky. Výstupní signál má dva 

stavy. Log. 0 při které je cca 0 V a log. 1, u které je na výstupu cca 23 V. Maximální proud, 

který dodá jeden digitální výstup je omezen proudovou pojistkou na 0,3 A. Tento výstupní 

signál je galvanicky oddělen optočlenem z důvodu větší spolehlivosti. I zde je zapotřebí 

obvod 74HCT4094 pro snížení ovládacích signálů osmi digitálních výstupů. Toto řešení 

vyžaduje 4 signály. Jeho nevýhodou je pomalá rychlost a je nutné s tímto omezením počítat v 

programu.
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Analogový výstup je určen k ovládání prvků požadujících analogový průběh napěťového 

nebo proudového signálu. Napěťová úroveň výstupního signálu se pohybuje od 0 V do 5 

V s minimálním krokem 61 mV nebo 0 až 20 mA s krokem 0,28 mA. Přepínání mezi 

napěťovým nebo proudovým výstupem se provádí propojkami. Programový modul obsahuje 

celkem čtyři tyto analogové výstupy. Při samotné realizaci byl vybrán obvod MCP4922. 

Jedná se o převodník firmy Microchip, který svými parametry plně vyhovuje danému použití. 

Jeho velkou výhodou je ovládání přes sériový kanál SPI, díky kterému je potřeba k ovládání 

všech analogových výstupů čtyři signály.

LCD displej slouží k zobrazení informací obsluze nebo programátorovi. Jako vhodný se 

jeví pro svou cenu, dostupnost a jednoduchost znakový displej s 2 x 24 znaky firmy Hitachi. 

Tento displej umožnuje 8 nebo 4-bitovou komunikaci. Při 4-bitové komunikaci, kterou se 

displej v programovatelném modulu ovládá  je potřeba pouze šest řídicích signálů.

Komunikační rozhraní RS 232 je určená ke komunikaci mezi řídicím modulem a PC, 

tedy programem Control Web. Ke komunikaci je použit obvod MAX 232.

Procesor vykonává řízení všech výše zmíněných bloků. Hodnotícím kritériem byla jeho 

dostupnost na trhu, cena, volně dostupné programovací prostředky a jejich kvalita. Množství 

periferií a výstupních pinů, velikost paměti SRAM a FLASH, rychlost a případně snadná 

možnost přechodu na výkonnější typ. Po důkladném zvážení těchto podmínek byl vybrán 

mikroprocesor s RISCovou architekturou Atmega 16 firmy ATMEL. Tento mikroprocesor má 

32 vstupněvýstupních pinů, tedy dostačující k ovládání všech zařízení na řídicím modulu. 

Jeho výkon dosahuje 16 MIPS při použití 16 MHz krystalu a jeví se také jako dostačující. 

Obsahuje periferie jako UART nebo SPI kanál který je použit u převodníků pro analogové 

výstupy. Podrobný popis z kterého byly čerpány informace je v datasheetu [3]. Popis 

programovacích nástrojů je uveden v následující kapitole.

Zdroj napájí pouze jednu část řídicího modulu. Ke správné funkci je nutné připojit na 

napájecí svorky externí zdroj s napětím 24 V a výkonem minimálně 60 W. Zdroj obsahuje

diody z důvodu ochrany proti přepólování a stabilizátory 7805 a 7815 které upravují napětí 

z externího zdroje na požadovanou úrověn pro napájení obvodů v řídicím modulu.

2.2.2 Popis schémat řídicího modulu

Na Obr. 3 je zobrazeno schéma řídicí části modulu. Je zde procesor ATmega16 na který 

je přes piny PD0 (RxD) a PD1 (TxD) připojen převodních MAX232 [6] sloužící k úpravě 

napěťové úrovně z 0 a 5 V na 10 a -10 V. K propojení PC s programovatelným modulem po 

lince RS232 je určen konektor CAN9 (X1). Na piny PD6 (RS) a PD7 (E) mikroprocesoru jsou 

připojeny ovládací signály znakového LCD displeje MC2402A-SYL. Adresa a data jsou 

posílány po linkách DB4 až DB7 (PB4 až PB7). Port PB je také využíván ke komunikaci s 



12

D/A převodníky MCP4922 a to přes SPI a současně je možné přes tento sériový kanál 

programovat mikroprocesor. K připojení programovacích signálů slouží konektor SL1. Na 

portu C je připojena maticová klávesnice. Vstupní signály PC0 až PC3 jsou přes odpory R1 až 

R4 uzemněny. Expandér 74HCT4094 je připojen na piny PA1 až PA4. K pinu PA0, který 

obsahuje A/D převodník je možné přes konektor SP1 přivést analogový signál  s napěťovou 

úrovní 0 až 5 V. Obvod IC1 je 8-bitový posuvný registr s paralelními vstupy na které je 

přivedena logická úroveň z digitálních vstupů.

Obr. 3: Schéma řídicí části programovatelného modulu

Na Obr. 4 je zobrazeno schéma digitálních výstupů. Log. úroveň jednoho digitalního 

výstupu je přivedena z IC2 na vstup optočlenu OK1. Rezistor R5 s hodnotou 390 Ω upravuje 

protékající proud diodou optočlenu přibližně na 5 mA. Optočlen slouží ke 

galvanickému oddělení napětí z expandéru a digitálních výstupů. Při log.1 se tranzistor 

optočlenu otevře a začne jím procházet přes rezistory R6, R7, R8 a diodou LED1 proud. 

Dochází k otevření tranzistoru  T1, kterým začne procházet proud a na výstupu bude cca 23 

V. Obvod má proudové omezení tvořené tranzistorem Q1 a rezistorem R8. Pokud připojená 

zátěž začne odebírat 0.3 A, vytvoří se na rezistoru R8 úbytek napětí, které otevírá tranzistor 

Q1 a dochází k omezování výstupního proudu.  

Těchto digitálních výstupů obsahuje programovatelný modul celkem osm. 
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Obr. 4: Schéma digitálních výstupů
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Na Obr. 5 je zobrazeno schéma digitálních vstupů. Na tyto vstupy je přivedeno 

stejnosměrné anebo střídavé napětí 24V. Obvod odebírá proud cca 1 mA. Úroveň napětí pro 

log.0 a log.1 je závislá na zvolené zenerově diodě D1. V případě zenerovy diody BZX8,2 je 

log.0 brána pro přivedené vstupní napětí v rozmezí 0-8 V a log.1 pro napětí 8- 24 V. 

K usměrnění připojeného střídavého napětí slouží diodový můstek B1 a k jeho galvanickému 

oddělení je použit optočlen  OK3. Odpor R37 ovlivňuje vstupní proud. Rezistory R38 a R39 

společně s kapacitorem C5 zabraňují zákmitům trvajícím do 4 ms. 

Obr. 5: Schéma digitálních vstupů

Analogové výstupy jsou zobrazeny na Obr. 6. D/A převodník MCP4922 převádí vstupní 

digitální signál, z SPI mikroprocesoru přiváděný na SDI a SCK vývody, na analogovou 

úroveň 0-2.5 V nebo 0-5 V v závislosti na zvoleném zesílení převodníku, které je možno volit 

v konfiguračním slově. Před vysláním dat do D/A převodníku je nutné signálem CS obvod 

aktivovat pro příjem. Po dokončení přenosu dat se signálem LDAC dá příkaz ke komparaci. 

Referenční napětí přiváděné na vstupy VREFA a VREFB převodníku je odebíráno z napěťové 

reference LM285. Výstupní napětí VOUTA a VOUTB je pomocí konektorů JP1, JP2 volitelně 

přiváděno na  vstup operačního zesilovače pro výstup napěťové úrovně (u konektoru JPx 

spojeny vývody 2 a 3) nebo na vstup převodníku U/I (u JPx spojeny vývody 1 a 2).

Na Obr. 7 je schéma zdrojové části programovatelného modulu. Napájecí napětí 24 V se 

zapojuje na svorkovnice X4 a X9. Diody D17 a D18 jsou ochranné diody, které zabraňují 
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poškození součástek při nechtěném přepólování napájecího napětí. Stabilizátory IC9 a IC10 

upravují napájecí napětí na požadovanou úroveň. 

  

Obr. 6: Schéma analogových výstupů
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Obr. 7: Schéma zdrojové části

2.2.3 Naměřené hodnoty

U digitálních vstupů byla měřena charakteristika napětí za analogovou částí při vstupním 

stejnosměrném a střídavém napětí. Převodní charakteristika pro stejnosměrný signál je 

zobrazena na Obr. 8. Na ose x je napětí Uin přivedené na digitální vstup. Na ose y je napětí 

Uregistr, které se přes optočlen a integrační článek přivádí na obvod IC1. Je zde jasně patrná 

zakázaná oblast při Uin 12,4 až 13 V, která nesmí v provozu nastat.
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Obr. 8: Převodní charakteristika digitálních vstupů
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Dále byla proměřena citlivost na střídavý sinusový signál s frekvencí 100 Hz a 1 kHz. 

Obr. 9: Digitální vstup, přiveden střídavý signál 100 Hz

Obr. 10: Digitální vstup, přiveden střídavý signál 1 kHz

Z Obr. 9 a Obr. 10 je patrné, že při vstupním střídavém signálu nedosahuje napětí na 

vstupu obvodu 74HC165 potřebné úrovně.
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2.2.4 Popis modulu

  

1 –  Svorkovnice pro digitální vstupy

2 –  Svorkovnice pro digitální výstupy

3 –  Svorkovnice pro analogové výstupy

4 –  Svorkovnice pro napájení

5 – Konektor pro LCD displej

6 – Konektor pro klávesnici

7 – Konektor pro připojení analogového vstupu

8 – Konektor pro zapojení SPI

9 –  Trimr pro nastavení kontrastu LCD displeje  

10 –  Konektor pro volbu mezi napěťovým nebo proudovým analogovým výstupem 

11 –  Patice pro mikroprocesor ATmega16 anebo ATmega32

1 2

3

5 6

47

8

910 11 

12 
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12 – Konektor linky RS232

Umístění svorek:

Technické údaje:

CPU 8-b

paměť programu 
16 / 32 
kB

paměť dat
            512 B / 1 
KB

Číslicové vstupy 8x24 V ss/st
log. 0 0-8 V
log.1 8-24 V

Číslicové výstupy 8x24 V 0.3 A ss
Analogové výstupy 4 x 0..5 V / 0..10 V / 0..20 mA
Sériový komunikační kanál RS232
Napájení 24 V ss
Displej alfanumerický LCD

počet 
řádků 2
počet znaků na řádek 24

Klávesnice 4 x 4 tlačítka
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2.2.5 Softwarové prostředky a vytvořené knihovny

Jak již bylo zmíněno výše, při výběru procesoru pro řídicí modul byl kladen zřetel na 

programovací nástroje. Pro mikroprocory Atmega existuje celá řada volně dostupných i 

komerčních vývojových prostředí. Nakonec byl vybrán program AVR Studio, které je volně 

ke stažení na stránkách Atmelu. Jde o editační prostředí s možností sdružování zdrojových 

souborů do projektu a s možností simulace napsaného kódu. Součástí je i překladač 

zdrojových souborů do formátu HEX z ASM. Bohužel toto prostředí neobsahuje kompilátor 

pro zdrojový kód napsaný v jazyce C, který se jeví jako ideální pro tvorbu podobných 

projektů jako je řídicí modul. Tento problém se dá vyřešit instalací programovacího prostředí

WinAvr, které je rovněž volně dostupné na internetu. Toto prostředí je nutné integrovat do 

AVR Studia.

Pomocí výše zmíněných programovacích nástrojů byly vytvořeny knihovny funkcí 

napsané v jazyce C, které ovládají perferie řídicího modulu. Podrobný přehled knihoven je 

uveden v Tab. 2.

Tab. 2: Přehled knihoven a jejich funkcí

Periferie
Název 

knihovny
Funkce knihovny

void Init_Klavesnice(void)
Klávesnice Klavesnice.h

unsigned char klavesnice(void)
void Init_Di(void)

Digitální vstup In_Digital.h
unsigned char Di(void)
void Init_Do(void)

Digitální výstup Out_Digital.h
void Do(unsigned char Do)
void Init_Ao(void)
void Ao12(char Ao_data1, char Ao_data2, char 
prevodnik)Analogový výstup Out_Analog.h
void Ao34(char Ao_data1, char Ao_data2, char 
prevodnik)
void Init_Lcd(void)
void Lcd_znak(char znak)LCD displej Lcd.h
void Lcd_adr(char adresa)
void Init_Uart(void)Komunikační rozhraní RS 

232
Uart.h

void CW_to_perif(void)
Procesor Ridici_modul.c

V knihovně s názvem Klavesnice.h jsou funkce obsluhující tuto periferii. Na začátku 

programu je nutné nejdříve provést inicializaci a to pomocí funkce Init_Klavesnice(). Poté je 

na programátorovi, jaký postup zvolí při čtení tlačítek funkcí klavesnice() která vrací hodnotu 

datového typu unsigned char. K periodickému volání této funkce je možné využít přerušení 

čítače/časovače 0 mikroprocesoru.
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Knihovna s názvem In_Digital.h obsahuje funkce k ovládání digitálních vstupů. Nejdříve 

je nutné nastavit porty funkcí Init_Di(). Stav na digitálních vstupech se zjistí voláním funkce 

Di() která vrací hodnotu datového typu unsigned char. První bit slova je stav na vstupu DI1 

atd.

Ovládání digitálních výstupů se provádí pomocí knihovny Out_Digital.h. Po inicializaci 

funkcí Init_Do() se výstupy nastaví voláním funkce Do(proměnná). Kde proměnná je typu 

unsigned char. První bit proměnné je stav výstupu Do1.

Analogové výstupy mají knihovnu s názvem Out_Analog.h. Inicializace se musí provést 

jako první a to pomocí funkce Init_Ao(). Touto funkcí se nastavuje SPI kanál 

mikroprocesoru, přes který probíhá komunikace s převodníky a signály určující výběr 

převodníku. Voláním funkce Ao12(char Ao_data1, char Ao_data2, char prevodnik) se 

nastavuje hodnota na analogovém výstupu AoU1 (proměnná prevodnik je rovna 1) nebo 

AoU2 (proměnná prevodnik je rovna 2) respektive AoI1 nebo AoI2. Funkcí Ao34(char 

Ao_data1, char Ao_data2, char prevodnik) hodnota na analogovém výstupu AoU3 (proměnná 

prevodnik je rovna 1) nebo AoU4 (proměnná prevodnik je rovna 2) respektive AoI3 nebo 

AoI4. Proměnné Ao_data1, Ao_data2 tvoří slovo, které nastavuje převodník a jeho výstupní 

analogovou hodnotu. Na Obr. 11 je znázorněné toto konfigurační slovo a v tab. 3 je uveden 

význam jednotlivých bitů.

Obr. 11: Slovo pro nastavení D/A převodníku (zdroj [4] )

Hodnota výstupního napětí D/A převodníku se vypočte podle vztahu [1]. Kde Vref je 

napětí referenční diody 2,5 V. G je zesílení nabývající hodnoty 1 nebo 2 a je řízeno bitem GA/ 

konfiguračního slova. Hodnotu 0 až 4096 určuje prvních dvanáct bitů konfiguračního slova 

D0 až D11. Programátor voláním funkcí nastavuje pouze bity GA/ a D0 až D11. Ostatní bity 

jsou maskovány.

122

40960 
 GVV refOUT  (1)
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tab. 3: Popis jednotlivých bitů konfiuračního slova

bit název popis

15 A/ B volba mezi DACa nebo DACb
14 BUF Vref input Buffer Control Bit
13 GA/ velikost zesílení (1 nebo 2)
12 SHDN/ připojení výstupu na napájení

11-0 D11:D0 hodnoty pro převodnik

Řízení LCD displeje se provádí knihovnou Lcd.h. Nejdříve se inicialializuje LCD displej 

funkcí Init_Lcd(). Poté je již možné zapisovat znaky respektive určit adresu kurzoru na displej 

a to voláním funkce Lcd_znak(znak), kde proměnná znak je typu char, respektive 

Lcd_adr(adresa), kde adresa je také typu char. Znaková sada LCD dipleje, adresování a další 

podrobnosti lze nalézt v manuálu [5].

Komunikační rozhraní RS 232 je ovládáno přes knihovnu Uart.h. Po inicializaci uartu 

mikroprocesoru funkcí Init_Uart() se nastaví přenosová rychlost 19200 Bd, 1 stopbit, 8 

datových bitů a žádná parita. 

Obr. 12: Vývojový diagram funkce CW_to_perif()

Voláni 
CW_to_perif()

 Je Start Bajt
a 

delka_retz_CW
>= 70

Kopírování retezec_CW do reteze_CW_pom

Konec 
vykonávání fce

Vyčti 8 B, zpracuj a pošli na DO

Vyčti 12 B, zpracuj a pošli na AO

Vyčti 48 B, zpracuj a pošli na LCD

Konec vykonávání fce
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Funkcí void CW_to_perif(void) se datový řetězec uložený v proměnné char 

retezec_CW[] nejdříve testuje, zda byl poslán a zda má na začátku start bajt. Pokud jsou 

podmínky splněny, tak je řetězec překopírován do pomocné proměnné retezec_CW_pom[] a 

postupně zpracován (viz. vývojový diagram na Obr. 12).

V části ridici_modul.c jsou funkce přerušení pro uart a časovače.

V příloze jsou vypsány zdrojové kódy pro výše zmíněné knihovny.

2.2.6 Vizualizace a Control Web

K vizualizaci a řízení programovatelného modulu byl zvolen otevřený komponentový 

průmyslový řídicí a informační systém reálného času, Control Web 2000. Pomocí totoho 

programu byla vytvořena jednoduchá aplikace ovládající periferie řídicího modulu.

Popis programu Control Web:

Tento systém může pracovat jako SCADA/HMI, tedy programový prostředek pro 

vizualizaci a řízení technologických procesů. Obsahuje veškeré prostředky nutné k tvorbě 

vizualizačních aplikací – zobrazovací a ovládací prvky, alarmy a archivy. Tyto prostředky lze 

snadno přidávat nebo upravovat podle potřeby. Dále umožňuje práci v reálném čase, 

sekvenční řízení procesů, vizualizaci technologických procesů prostřednictvím internetových 

standardů HTTP a HTML. Podporuje nejrozšířenější průmyslové standardy pro výměnu dat a 

spolupráci mezi aplikacemi – COM/OLE, ActiveX, ODBC, SQL.[6]

Komunikace mezi Controlwebem a řídicím modulem:

K uložení a předávání dat využívá Control Web proměnné a kanály, které jsou 

označovány jako datové elementy. Tyto datové elementy je nejdříve nutné deklarovat, tzn. 

zapsat jejich jméno a datový typ a následně je začít používat. Control Web obsahuje 

následující datové typy:

• Typ boolean : Velikost 1B. Dvoustavový datový element, nabývá true nebo false

• Typ shortint : Velikost 1B. Hodnoty -128–127.

• Typ shortcard : Velikost 1B. Hodnoty 0–255.

• Typ integer : Velikost 2B. Hodnoty -32768–32767.

• Typ cardinal : Velikost 2B. Hodnoty 0–65535.

• Typ longint : Velikost 4B. Hodnoty -2147483648–2147483647.

• Typ longcard : Velikost 4B. Hodnoty 0–4294967295.
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• Typ shortreal : Velikost 4B. Hodnoty ±1.2E-38– 3.4E+38.

• Typ real : Velikost 8B. Hodnoty ± 2.3E-308 –1.7E+308.

• Typ string : Velikost 256B. Libovolný řetězec znaků (maximálně 256 znaků).

• Typ buffer : Blok obecných dat.

Každý virtuální přístroj je schopen pracovat s datovým elementem určitého typu.

Výše zmíněné kanály v Control Webu slouží k přenosu (zápisu nebo čtení) hodnoty do 

vstupně/výstupního zařízení přes příslušný ovladač. Ovladač je programová komponenta, 

která propojí Control Web s konkrétním vstupně/výstupním zařízením. V případě řídicího 

modulu se jedná o ovladač ASCI. Konfigurace ovladače je provedena v parametrickém 

souboru s názvem ascdrv.par a v souboru ascdrv.dfm, ve kterém jsou uloženy informace o 

typech a směrech kanálů.

Pro komunikaci mezi Control Webem a řídicím modulem jsou přesně definovány řetězce 

znaků. Rámec řetězce určený k nastavení digitálních výstupů, analogových výstupů a znaků 

LCD displeje je na Obr. 13. Tento řetězec je vysílán z Control Webu do řídicího modulu. 

Celková velikost rámce má pevně stanovenou délku 70 B. Začátek rámce tvoří dva start bajty, 

které mají pevně definovanou hodnotu. Následuje 8 B s hodnotou pro 8 digitálních výstupů, 

tedy první digitální výstup má v rámci určený 3. B a poslední 10. B. 12 B je vyhrazeno pro 

analogové výstupy. Jeden výstup má 3 B, tedy první dva bajty jsou určeny pro nastavení 

výstupní hodnoty, kde 0000h je 0 V až 1000h je 5 V. Třetí bajt je ponechán jako volný. První 

analogový výstup má v rámci svou hodnotu na pozici 11. až 13. B, druhý na pozici 14. až 16. 

B, třetí na pozici 17. až 19. B a čtvrtý na pozici 20. až 22 B. Posledních 48 B je určeno pro 

zadání znaků na LCD displeji, kde od pozice 23. B do 46. B jsou hodnoty pro první řádek a 

od pozice 47. B do 70. B pro druhý řádek.

Obr. 13: Rámec přenosu hodnot z Control Webu do řídicího modulu

Řetězce znaků z řídicího modulu do Control Webu posílající hodnoty digitálních vstupů a 

klávesnice jsou na Obr. 14. První řetězec je určen k poslání hodnot digitálních vstupů a 

obsahuje první dva rozpoznávací start bajty a poté následuje osm bajtů s daty vstupů. Druhý 
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řetězec je určen k poslání znaku seplého na klávesnici. Obsahuje rozpoznávací dva start bajty 

a jeden bajt s informací.

Obr. 14: Rámece přenosu hodnot z řídicího modulu do Control Webu

Princip komunikace mezi Control Webem a řídicím modulem je znázorněn na Obr. 15, 

Obr. 16. a je následovný. Pokud je požadavek na poslání dat z Control Webu a zároveň 

nepřichází data z řídicího modulu, je zahájeno vysílání dat. V případě, že je již při požadavku 

vysílání komunikace aktivní (Control Web data příjímá), dojde v Control Webu k odložení 

vyslání dat a po určitém čase se proces opakuje. Posílání dat z řídicího modulu je velice 

podobné. Dojde li k změně stavu logické úrovně na některém z digitálních vstupů respektive 

sepnuto tlačítko na klávesnici, je tento stav zachycen mikroprocesorem a dochází ke kontrole,

zda již neprobíhá komunikace. Pokud komunikace neprobíhá, jsou data poslána. V případě 

aktivní komunikace mikroprocesor počká a kontrolu komunikace opakuje později.

Obr. 15: Způsob komunikace z Control Webu do řídicího modulu

Start přenosu

Příjímá 
z řm ? Zpoždění

Poslání řetězce
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Obr. 16: Způsob komunikace z řídicího modulu do Control Webu

Aplikace v Control Webu:

Na Obr. 17 je zobrazena aplikace, která umožňuje prostřednictvím PC ovládat řídicí 

modul. Obsahuje ovládací prvky, tedy následující virtuální přístroje.

- Digitální výstupy (switch) – pomocí této skupiny přístrojů se nastavují logické 

hodnoty Digitálních výstupů.

- Digitální vstupy (indicator) – tato skupina přístrojů zobrazuje logické veličiny 

digitálních vstupů.

- LCD (string_control) – je určen pro zadání textu LCD displeje.

-  Klávesnice (string_display) – v tomto přístroji se zobrazí výsledek textu napsaný 

na klávesnici.

- Analogové výstupy (kontrol) – tato skupina přístrojů nastaví pomocí knoflíku 

hodnoty analogových výstupů.

Tlačítkem „Send“ (v pravém spodním rohu) jsou nastavené hodnoty výše zmíněných 

virtuálních přístrojů nejdříve upraveny a přeneseny v požadovaném řetězci do výstupního 

datového elementu. Tento řetězec je zobrazen v aplikaci uprostřed.

Popis zdrojového kódu je obsažen v příloze.

Změna stavu 
DI

Zpoždění
Příjímá 
z CW ?

Vysílá z 
kl. ?

Poslání řetězce

Zpoždění

Sepnutí  tl. 
klávesnice

Zpoždění
Příjímá 
z CW ?

Vysílá z 
DI ?

Poslání řetězce

Zpoždění
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Obr. 17: Vizualizace určená k řízení programovatelného modulu
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3 Závěr
Zařízení bylo realizováno na dvouvrstvé desce plošných spojů. Obsahuje všechny prvky 

kromě sběrnice RS485, kterou je možné dodatečně připojit k sběrnici RS232. Měřením byla 

zjištěna u digitálních vstupů funkčnost pouze s připojeným stejnosměrným signálem. U

střídavých sinusových signálů dojde ke zkreslení a signál nelze dále zpracovávat. Chyba je ve 

špatně zvoleném integračním článku zapojeným za optočlenem digitálního vstupu. U 

analogových výstupů byla zjištěna odchylka při nízkých výstupních napětí pod 0.5 V, kde 

odchylka vzrostla na 5 %. Příčina je zřejmě v toleranci součástek zajišťující úpravu napětí 

(OZ) za D/A převodníkem. U digitálních výstupů jsou proudové ochrany omezující proud na 

max. hodnotu 0.3 A. Komunikace s PC pomocí programu Control Web byla zpracována 

teoreticky a byl vytvořen testovací vizualzační program, který je schopen nastavovat periferie 

řídicího modulu a proto nemohu s jistotou říct, jak by navržená komunikace fungovala za 

specifických podmínek, kdy by komunikace mezi řídicím modulem a vizualizací probíhala 

velmi intenzivně a zda by nemohlo dojít k zahlcení s následným zpožděním reakcí.

V programu Control Web vidím velice mocný nástroj umožňující snadnou realizaci i velmi 

složitého řídicího software pracujícího v reálném čase na PC, kdy může řídicí modul plnit 

pouze funkci neinteligentního zařízení s periferiemi. Zařízení nebylo vyrobené k tomu, aby 

konkurovalo na trhu, ale demonstruje možnost řízení jednodušších aplikací nevyžadujících 

velkou časovou náročnost obsluhovaných zařízení realizovanou v amatérských podmínkách.
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ABSTRAKT:

Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného k řízení 

jednoduchých procesů v automatizaci. Základním zaměřením práce je teoretické navržení a 

praktické zpracování celého zařízení obsahující digitální vstupy, digitální výstupy, analogové 

výstupy, LCD displej a klávesnici, které komunikují se standartními prvky v automatizaci. 

Toto zařízení  komnikuje po sériové lince RS232 s aplikací realizovanou pomocí programu 

Control Web 2000.

ABSTRACT: 

This work deals with design and realization device intended for control of  procesess in 

automation. The general aim is design and development of device containing digital inputs, 

digital outputs, analog outputs, LCD display and keyboard communicating with standard 

elements in automation. This device use serial line RS232 for communication with aplication 

executed in program Control Web 2000.



PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Programovatelný modul pro řízení 

jednoduchých strojů jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s 

použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci 

a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom 

následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně 

možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 

140/1961 Sb.“ 



PODĚKOVÁNÍ:

Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Jiřímu Stehlíkovi za metodické a cíleně 

orientované vedení při plnění úkolů realizovaných v návaznosti na diplomovou práci. 


