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ANOTACE
Tématem mé bakalářske práce je automatické ovládání ventilační klapky. Je to 

elektronické  zařízení,  které  na  základě  vstupního  signálu  otevírá  či  zavírá  klapku 
poháněnou  elektromotorem.  Toto  zařízení  může  sloužit  samostatně,  nebo  jako 
součást většího systému řízeného počítačem.

Annotation
The aim of my bachelor’s thesis is a automatic control of the ventilation gate. It is 
electronic equipment which opens and closes gate depending on input signal. The 
gate  is  driven  by  electromotor.  Thi  equipment  can  serve  as  stand  alone  or  as  a 
component in the bigger system controlled by computer.
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 1 Úvod
Továrny zpracovávající dřevo, ať už na výrobu hotových výrobků (nábytek), nebo na úpravu dřeva potřebuji 

pro svoji činnost mnoho rozmanitých strojů pracujicích se dřevem (řezání, hoblování, broušení, ...). Při těchto 
činnostech vzniká velké množství odpadního materiálu jako je dřevěný prach, piliny aj větší kousky dřevěných 
zbytků. Aby stroje nebyli během minuty své práce zasypany tímto odpadem, musí být ke každému stroji přivedena 
odsávací hadice (potrubí), která je napojena na centrální odsávací potrubí a to na centrální odsávací ventilátor.

Bakalářská práce popisuje zařízení nazvané GateDriver, které řídí klapku (otvírá či zavírá), která je vložená 
do potrubí mezi stroj obrábějící dřevo a centrální odsávací potrubí. Každé zapnutí či vypnutí stroje je detekováno 
zařízením GateDriver. Při zapnutí stroje otevírá klapku a dáva toto na vědomí centrálnímu odsávacímu systému. 
Odsávací systém spustí ventilátor. Poslední vypnutý stroj, naopak dáva signál centrálnímu odsávacímu systému 
pro zastavení ventilátoru. GateDriver muže být spojený s centrálním systémem pouhým kontaktem, nebo sériovou 
sběrnici.

U rozsáhlejších systémů (většina instalací) je každý GateDriver nastaven tak, že nese informaci i o velikosti 
klapky (průměr potrubí které vede k danému stroji) a centrální systém nastavuje frekvenci ventilátoru poměrně k 
celkovému  otevřenému  potrubí  -  sečteny  plochy  potrubí  všech  běžících  strojů.  Tímto  systémem  lze  ušetřit 
poměrně velké množství energie.

Bakalářská  práce  popisuje  zařízení  GateDriver.   Práce  je  členěná  do  5  kapitol.  Kapitola  2  popisuje 
principielně zařízení jako takové. Kapitola 3 popisuje hardwareové řešení jednotlivých částí. Kapitola 4 pojednáva 
o  programovém vybavení  a  popisuje  i  podrobně  některá  funkční  a  stavové  proměnné  (byty).  Kapitola  5  je 
věnována použitemu protokolu pro sériovou komunikaci Modbus. Popisuje taky všechny funkční kódy které jsou 
implementovány. Celkové shrnutí a krátky popis pomocného a řídícího programu je v závěrečné kapitole.
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 2 Princip funkce zařízení
Popisované zařízení - GateDriver - (dále v textu jen GD4) ovládá (otevírá nebo zavírá) ventilační klapku 

vybavenou elektromotorem případně i snímači koncových poloh klapky a to magnetickými, nebo mechanickými. 
GD4 může pracovat v autonomním režimu, kdy zpracovává vstupní signál a dle nastavení manipuluje s klapkou, 
nebo je zapojen do systému řízení pomocí komunikačního rozhraní. Zařízení je napájeno z externího napájecího 
zdroje střídavého nebo stejnosměrného napětí. 

 2.1 Pracovní režimy zařízení

 2.1.1 Autonomní režim

Zařízení je zapojeno bez komunikace jako jediné samostatně řídí chod ventilátoru. Po příchodu signálu a 
odčasování zpoždění po naběhnutí signálu, začne otevírat klapku. Po otevření klapky se rozsvítí kontrolka OPEN 
a spíná relé, které uvádí do provozu ventilátor. Sepnuté relé je taky indikováno červenou LED diodou umístěnou 
vedle relé. Zavírání klapky probíhá až po deaktivaci signálu a odčasování zpoždění po odeznění signálu. Relé se 
rozepíná okamžitě jak se klapka začíná zavírat.

 2.1.2 Paralení zapojení 

V tomto režimu je zapojeno více zařízení GD4 zpravidla na jeden napájecí zdroj, není to však podmínka. 
Podstata spočíva v tom, že kontakty relé všech zařízení se spojí paralelně. Takže ventilátor je zapnutý prvním 
spuštěným signálem a naopak vypnutý posledním neaktivním signálem.

 2.1.3 Zapojení v systému

Zařízení zapojené v systému neřídí otevírání a zavírání klapky dle aktivity signálu. Informaci o aktivitě 
signálu předává nadřazenému systému. Nadřazený systém řídí otevírání a zavírání klapky dle mnohem složitějšího 
algoritmu. Má-li být klapka otevřena či zavřena, nadřazený systém předá tuto informaci do GD4 a to se postará o 
její spolehlivé otevření (zavření). Informaci o stavu klapky předá opět nadřazenému systému.

 2.2 Požadavky na zařízení

 2.2.1 Napájení

Napájení  je  požadováno 18V střídavých,  nebo  24V stejnosměrných.  Maximální  odběr  ze zdroje je  2A, 
pulzně  maximálně  4A.  Přítomnost  napájecího  napětí  je  indikováno  zelenou  LED diodou.  Napájecí  napětí  je 
hlídané a při poklesu pod 14V zařízení tento stav indikuje poruchou (svítí  červená LED dioda). Po vypnutí a 
zapnutí napájení, si GD4 pamatuje stav klapky ve kterém byla.

 2.2.2 Signálový vstup

Signálový vstup je odolný vůči přepěťovým špičkám, které se můžou indukovat na přívodech signálu. Vstup 
je  možno ovládat externím bezpotenciálovým kontaktem (nebo otevřeným kolektorem), nebo taky napětím 10-
24VDC. Konektor pro signálový vstup poskytuje napětí  cca 18V pro externí čidlo s maximální odběrem 10-
20mA. Přítomnost signálu je indikována žlutou LED diodou.

 2.2.3 Sériové rozhraní

Fyzické rozhraní je zvolený průmyslový poloduplexní standard RS-485. Rozhraní není opticky oddělené od 
zběrnice,  ale  je  chráněno  rezistorama  a  transily.  Polarizace  linky  a  zakončovací  rezistor  je  možno  připojit 
propojkama. Aktivita daného zařízení na rozhraní je indikována žlutou LED diodou.

 2.2.4 Spínací bezpotenciálový kontakt

Kontakt pro spínaní zátěží (zejména stykačů). Maximální napětí pro spínaní je 24VAC a maximální proud je 
1 ampér. Sepnutí kontaktu je indikováno červenou LED diodou.

 2.2.5 Vstupy pro koncové spínače

Koncové spínače pro signalizaci otevřené a zavřené klapky můžou být standardní mechanické s vybavovací 
páčkou,  nebo  v  poslední  době  používané  jazyčkové  relé  spínane  magnetickým  polem.  Spínače  mají  jeden 
společný vstup (připojený na GND).  Každý vstup je připojen na jednoduchý RC filtr  typu dolní  propust  pro 
eliminaci drobných rušivých pulzů.
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 2.2.6 Výstup pro řízení motoru a převodník úrovní

Výstupní svorky pro řízení motorů s odběrem maximálně do 2A. Výstupní obvod pro řízení motoru je typu 
H-bridge, který může ovládat motor oběma směry a navíc lze řídit i rýchlost motoru (to se ale v této aplikaci zatím 
nevyužíva). Otevírání či zavírání motoru je indikováno LED diodami které při chodu motoru blikají. Motor je 
možno při překročení nastaveného proudu vypnout.

 2.2.7 Tlačítko pro manuální režim

Tlačítkem  lze  ovládat  otevření  klapky.  Je-li  klapka  zavřena,  tlačítkem  ji  můžeme  otevřít,  opětovným 
stlačením tlačítka se klapka zavře. Otevření klapky tlačítkem je indikováno jako manuální řežim klapky a tento 
stav je indikován blikající LEDkou pro přítomnost signálu. Je-li ale klapka již otevřena (signálem nebo řízením), 
nelze ji manuálně tlačítkem zavřít.

 2.2.8 Funkční propojky

Funkčnimi  propojkami  lze  navolit  vždy  jednu  z  6-ti  speciálních  funkcí.  Tyto  funkce  zatím  nebudou 
implementované. Programové vybavení zařízeni bude tyto funkce používat až v příštích verzích.

 2.3 Princip činnosti

 2.3.1 Základní princip - vývojový diagram

Hlavní funkce zařízení je otevírání a zavírání klapky dle vstupního signálu. Aktivace či deaktivace signálu je 
zpožďována  dle  daných  nastavení  od  0,5  až  do  100  sekund.  Vývojový  diagram  na  obrázku  (viz.  Obr.  1) 
zjednodušeně ukazuje jak reaguje otevírání a zavíraní klapky v závislosti na signálu a nastavených časů. Časovače 
OPEN a CLOSE znázorněné v diagramu se natahují na hodnoty uložené v parametrech zařízení. Tyto hodnoty 
jsou v 25ms jednotkách, to znamená že pro natažení časovače na jednu sekundu je nutno uložit hodnotu 40. Proto 
je i táto funkce prováděna každých 25ms.

Obr.1: Vývojový diagram pro otevírání a zavíraní klapky
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 3 Technická realizace - řešení
Celý GateDriver je sestaven na jedné desce plošných spojů v kombinovaném provedení a sestavuje se z 

následujícich funkčních bloků:

– usměrňovač (napájení veškerých dalších bloků)
– stabilizátor 3,2V (napájení mikrokontroléru a podpůrných obvodů)
– kontrolor napájení (hlídání hlavního napájení)
– zdroj 5V (napájení logiky výstupního driveru)
– výstupní obvod pro ovládání motoru
– mikrokontrolér
– komunikační rozhraní RS-485
– optické oddělení a konfigurace pro vstupní signál
– filtr vstupních obvodů pro snímače koncových poloh
– výstupní relé s bezpotenciálovým spínacím kontaktem
– indikační LEDky
– ovládací a nastavovací tlačítko
– funkční propojky

 3.1 Blokové schéma zařízení
Na obrázku (viz. obr. 2) je blokové schéma zařízení, kde jsou nakreslené hlavni části ze kterých se GD4 

sestavuje.  Všechny periférni  zařízení  (obvody)  jsou  připojeny k  centrální  procesorové  jednotce  realizovanou 
jednočipovým mikrokontrolérem. Extérní prvky jako je motor, koncové spínače, linka RS-485, aj, jsou připojený 
obvykle  pomocí  konektorových  svorek.  Pro koncové spínače  jsou  připojený pomocí  specálního  miniaturního 
konektoru od výrobce Molex. Všechny bloky jsou detailně popsány v dalších podkapitolách.

Obr.2: Blokové schéma zařízení GD4

 3.2 Fukční bloky detailně

 3.2.1 Napájení

Zařízení GateDriver může být napájeno střídavým nebo stejnosměrným proudem. Z tohoto důvodu je hned 
za vstupní pojistkou zařazený můstkový usměrňovač.  Ten poskytuje i nespornou výhodu v tom, že i zapojení 
stejnosměrného napětí může být zapojeno v libovolné orientaci. Jako jištění je zde použitá tavná pojistka 2A v 
SMD provedení. Usměrněné napětí je vyhlazeno kondenzátorem. Zapojení hlavního a všech dalších zdrojů je 
zobrazeno na obrázku níže (viz. Obr.3:). Zařízení GD4 použiva tyto zdroje napětí:

• Hlavní  zdroj  +24V -  napájení  výkonové  části  pro  motor,  odebírane  přímo  za  usměrňovačem.  Není 
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potřeba  aby bylo  napětí  stabilizované.  Je  potřeba  aby zdroj  byl  posílen  kondenzátory s  dostatečnou 
kapacitou kvůli špičkovým odběrům proudu do motoru. Proto je za usměrňovačem zapojený kondenzátor 
2200 μF a těsně u motorového můstku je zapojený ještě jeden stejný kondenzátor. Zdroj je chráněný proti 
přechodovým napěťovým špičkám transilem. Tyto napěťové špičky můžou přijít z venku, ale taky od 
motoru.

• VCC - Stabilizovaný zdroj  3,3V pro napájení  komunikačního obvodu a dalších podpůrných obvodů. 
Tento  zdroj  je  napájený  přímo  z  24V,  proto  musel  být  použitý  obvod  který  je  tolerantní  vůči  tak 
vysokému napětí na vstupu i s dostatečnou rezervou. Použitý je proto lineární stabilizátor od výrobce ST 
microelectronics L78L33, který dovoluje mít na vstupu napětí až 30V. Výrobce udáva výstupní napětí v 
rozsahu od 3,04 do 3,56V a maximální výstupní proud 100mA. Tato tolerance napětí je dostatečná, avšak 
při měření na více vzorcích bylo zjištěno, že napětí je pokaždé v rozsahu 3,2 až 3,26V. Toto je důležité 
protože  jednak  napájení  mikrokontroléru  nesmí  přesáhnout  napětí  3,8V  a  jednak  pro  měření  na 
analogovém vstupu mikrokontroléru.

• VDD - Stabilizovaný zdroj 3,3V který je odvozený ze zdroje VCC, ale navíc je přidaný LC filtr. Z tohoto 
zdroje je napájený jen mikrokontrolér. LED dioda která signalizuje přítomnost napájení je taky zapojena 
k tomuto zdroji.

• +5V - Stabilizovaný zdroj s napětím 4,7 - 5V je realizovaný zenerovou diodou, protože zdroj nemá velké 
nároky na přesnost. Výstupní napětí je použito jen pro napájení logiky výstupního H-můstku, který má 
vstupní a výstupní řídicí signály v logických úrovních TTL, naproti tomu je mikrokontrolér napájený 
3,3V. Pro tuto konverzi je použitý převodník úrovní z 3,3V na 5V a naopak (bude zmíněno v dalším 
odstavci). Vybraná zenerová dioda je od výrobce NXP typu BZX84J-4V7C. Výrobce udáva zenerovo 
napětí od 4,4 do 5,0V.

Obr.3: Schéma zapojení zdrojů

 3.2.2 Hlídač napájení

Hlídač  napájení  kontroluje  napájecí  napětí  hlavního  zdroje  +24V.  Referenční  napětí  1,227V  je  dáno 
použitým integrovaným obvodem. Obvod TPS3803-01 od Texas instruments je velice malý a plně vyhovuje pro 
tuto  funkci.  Na  vstup  SENSE  obvodu  je  připojeno  komparované  napětí  z  hlavního  zdroje  +24V upravené 
odporovým  děličem  a  malým  filtračním  kondenzátorem.  Odporový  dělič  je  nastavený  tak,  aby  při  poklesu 
napájení  na  hodnotu  13,5V bylo  na  vstupu  SENSE obvodu napětí  rovno  referenčnímu a  to  1,227V.  Princip 
činnosti  spočíva  v  tom,  že  klesne-li  hlavní  zdroj  pod  hodnotu  13,5V,  hlídač  napájení  tuto  událost  oznámi 
mikrokontroléru signálem připojeným na vstup IRQ (přerušení). Aby výstup obvodu nekmital v případě pomalého 
přechodu  kolem  kritické  hodnoty,  v  obvodu  je  zavedená  hystereze  15mV  pro  vstupní  signál.  Navíc, 
mikrokontrolér po příchodu přerušení zakáže toto přerušení na 2 sekundy. Zapojení hlídače napájení je zobrazeno 
na přiloženém obrázku (viz. obr.: 4). Výstup PWRSNS je přiveden přímo k mikrokontroléru.

Obr.4: Schéma zapojení hlídače napájení

Jakmile  oznámi  hlídač  výpadek  napájení,  mikrokontrolér  zapisuje  stav  klapky a  provozní  počitadla  do 
paměti FLASH mikrokontroléru. Pro zápis dat do FLASH je potřeba vykonat několik dílčích úkonů. Protože data 
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v  paměti  FLASH  nejde  přepisovat  byte  po  bytu,  ale  stránku  po  stránce.  Jedna  stránka  v  tomto  typu 
mikrokontroléru obsahuje 512 bytů. Pro samotný zápis je tedy nutno provést následující úkony v tomto pořadí:

• Zálohování stránky (uchovaní všech 512-ti bytů do paměti RAM)

• Změna požadovaných bytu v záloze v oblasti RAM

• Vymazání stránky v paměti FLASH 20 ms

• Programování stránky - zápis ze zálohy v RAM do FLASH 20 μs * 512 bytů = 10240  μs

U posledních dvou úkonu je záměrně uvedená i doba trvání. Vzhledem k relativné dlouhým dobám pro oba 
úkony, jsem zanedbal časy pro vykonání dalších instrukcí doprovázejících zápis do FLASH, které se pohybuji 
řádově v jednotkách mikrosekund. Mikrokontrolér potřebuje tedy pro zápis do FLASH přibližně 30 ms. Po tuto 
dobu musí být mikrokontrolér stále pod napájením. Praktickým měřením (viz. obr. 5) bylo zjištěno, že doba mezi 
oznámením výpadku a poklesem napájení na mikrokontroléru je víc než 200 ms. Mikrokontrolér má tedy dostatek 
času pro zapsaní parametrů do paměti.

Obr.5: Průběhy při výpadku napájení. Signalizace od hlídače napájení je aktivní logickou úrovní L

 3.2.3 Mikrokontrolér

V aplikaci je použitý 8-mi bitový mikrokontrolér Freescale MC9S08GT16A. Mikrokontrolér je napájený ze 
zdroje VDD 3,3V. Taktovací frekvence je zvolena na 16MHz a stabilita je zabezpečená krystalovým oscilátorem. 
Mikrokontrolér je přímo či nepřímo připojený k veškerým periférnim obvodům. Samozřejmě je zde i konektor s 
rozhraním BDM (Background Debug Mode) pro připojení programátoru k programování či ladění aplikace.

 3.2.4 Výstupní obvod pro řízení motoru a převodník úrovní

Výstupní  obvod  pro  příme  ovládaní  motoru  je  typu  H-bridge  (H-můstek).  To  znamená  že  může  řídit 
stejnosměrný motor v obou směrech. V aplikaci je použitý obvod Freescale MC33887, který s přehledem zvládne 
daný úkol. Maximální výstupní proud je 5A a maximální pracovní napětí 28V. Obvod umožňuje ovládat otáčky 
motoru pulzně šířkovou modulací při maximální frekvenci 10kHz, řízení otáček ale v této aplikaci zatím není 
používano (uvažuje se v budoucnu). 

Obvod je napájený z hlavního zdroje +24V a disponuje interním regulátorem 5V. Těchto interních 5V je 
použito na napájení interní logiky řízení. A tady nastal trochu problém, protože logika řízení kolem použitého 
mikrokontroléru  MC9S08GT16A je  napájena  napětím  3,3V.  Proto  se  v  aplikaci  musel  použít  obvod  pro 
transformaci úrovní z 3,3 na 5V a naopak. Toto zabezpečuje součástka od Texas Instruments TXB0104, která 
dokáže převést 4 signály obousměrně. Principielní schéma jedné vstupní/výstupní buňky obvodu je na obrázku 
(viz. obr.: 6).
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Obr.6: Architektura jedné buňky TXB0104 (převzato z [4])

H-bridge potřebuje pro řízení v obou směrech ovládat vstupy IN1, IN2 a jeden z povolovacích vstupů D1, 
nebo D2. Disponuje jedním logickým výstupem který indikuje poruchový stav (zkrat, přehrátí...). Úrovně těchto 
uvedených signálů jsou převaděný zmíňovaným převodníkem.

Další vynikající vlastností daného můstku je, že disponuje proudovým výstupem, který je 1/375 výstupního 
proudu do motoru. Připojením správneho rezistoru a filtračního kondenzátoru na zem je z toho napěťový signál 
pro A/D vstup mikrokontroléru. Použitý rezistor v této aplikaci má hodnotu 220Ω. Postup výpočtu výstupního 
proudu dle hodnoty získané z A/D převodníku mikrokontroléru, když je hodnota z AD například 60

I OUT=

ADVAL

255
⋅U N

R
⋅375=

60
255

⋅3,2

220
⋅375=1,28 A

kde ADVAL je hodnota přečtená z AD převodníku (8 bitů)

UN je napájecí (referenční) napětí mikrokontroléru (AD převodníku) 3,2V

Postup výpočtu hodnoty převodníku z výstupního proudu tekoucího do motoru při výstupním proudu 2A je

ADVAL=

I OUT

375
⋅R

U N
⋅255=

2
375

⋅220

3,2
⋅255=93,5≈94 .

Z druhého uvedeného příkladu je vidět že při výstupním proudu 2A je na AD převodníku hodnota jen 94 a 
přitom zařízení je dimenzováno maximálně na 2 ampéry. Zdá se, že převodník není využitý v celém rozsahu. Je to 
z toho důvodu, že ikdyž je na vstupu pojistka 2A, tak krátkodobě (při startech) může do motoru proudit i 5A. Tak 
velký proud by ale způsobil velké napětí na vstupu mikrokontroléru, které by ho mohlo natrvalo poškodit. Na 
vstup mikrokontroléru muže být připojeno maximálně 3,5V. Aby napětí dosáhlo této úrovně, musel by proud do 
motoru přesáhnout téměř 6A. V tomto případě (i dříve) ale už začnou fungovat nadproudové ochrany můstku.

Měření provedené s nezatíženým (viz. obr. 7) a zatíženým (viz. obr. 8) motorem ukazuji průběh napájecího 
napětí a napětí na analogovém vstupu mikrokontroléru. Zatímco u nezatíženého motoru dosahuje startovací proud 
přibližně 1,5 A, u zatíženého motoru je tento proud v tomto případě 3,4 A, a použitím jiného motoru či rozměru 
klapky by mohl být i větší. Jak je vidět z průběhů na obrázcích (viz. obr. 7 a 8), při tak velkém odběru již klesá 
napájecí napětí hlavního zdroje až na 15V. Tento krátkodobý větší odběr je softwarem ignorován a měření probíhá 
až po ustálení proudu.
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Obr.7: Průběh proudu nezatíženého motoru (2. kanál  
200mV/dílek)

Obr.8: Průběh proudu zatíženého motoru (2. kanál 
500mV/dílek)

 3.2.5 Vstup signálu

Vstup signálu je přiveden na optočlen, který zabezpečí oddělení zbytku elektroniky od případného velkého 
napětí. Vstup je koncipován tak, aby signál mohl být realizovaný bezpotenciálovým kontaktem nebo otevřeným 
kolektorem, nebo na druhou stranu může být na vstup přivedeno kladné napětí proti zemi. Zapojení vstupu je 
uvedeno na obrázku (viz. obr. 9).

Obr.9: Zapojení signálového vstupu

Jak je patrné z obrázku, propojkou JP1 se určuje zda bude vstup spínany na zem nebo na kladné napětí. Je-li 
propojka v poloze 2-3, signál bude aktivní po propojení vstupní svorky  S a  G (kontakt stykače, relé, otevřený 
kolektor...). Bude-li propojka v poloze 1-2, je potřeba na signálový vstup  S přivést kladné napětí. To se může 
přivézt ze svorky + vstupního konektoru, nebo z externího čidla. Na vstupní konektor signálu je přivedeno kladné 
napětí z hlavního zdroje +24V, které je ale proudově omezeno rezistorem a chráněno diodou. Tímto napětím lze 
napájet  některá  čidla  s  malým  odběrem.  Protože  optočlen  je  velice  citlivý  -  otevře  ho  proud  již  od  1mA, 
napájecimu napětí pro čidlo je předřazen zmíňovaný rezistor, aby náhodným zkratem nebo nevhodným zapojením 
nemohlo dojít ke spálení ochranné pojistky na desce.

 3.2.6 Vstupy koncových spínačů

Koncové spínače plní funkci hlídaní koncových poloh klapky. Zapojení je zřejmé z obrázku (viz. obr. 10). 
Když se klapka otvírá, má na tuto akci pevně stanovenou maximální dobu. Pokud ale přijde od koncového spínače 
signál  že  klapka  je  otevřena,  otevírání  končí.  Uplynutím  času  otevírání  končí  taky.  V některých  aplikacích 
koncové  spínače  nejsou  vůbec  použity  (připojeny  k  GD4).  V tomto  případě  by  měla  být  nastavená  funkce 
"zastavení  při  poklesu  proudu",  aby  motor  zastavil  na  koncové  poloze.  Mezi  vstupy  a  mikrokontrolér  jsou 
zařazený jednoduché RC filtry.

Obr.10: Zapojení koncových spínačů a RC filtrů

 3.2.7 Komunikační rozhraní RS-485

Pro připojení mikrokontroléru ke sběrnici RS-485 je nutno použít patřičné rozhraní, které bude pracovat s 
napájecím napětím 3,2V. Rozhraní RS-485 je poloduplexního typu, takže mikrokontrolér je připojený k tomuto 
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obvodu pomocí 3 vodičů, TXD, RXD a přepínaní směru komunikace. Mezi obvod rozhraní a samotnou sběrnici 
jsou zařazený ochranné a pomocné obvody. Ochranné obvody jsou složený z rezistorů a transilů a mají za úkol 
potlačit přepěťové špičky vzniklé na sběrnici tak, aby to obvod rozhraní vydržel. Zlomové napětí transilů je cca 
5V, to by mělo zabezpečit dostatečnou ochranu obvodu. Pokud by na sběrnici bylo trvale zvyšené napětí nad tuto 
hranici, rezistory by to výkonově nevydrželi a za určitou dobu se spáli a přeruší.

Pomocné obvody zabezpečují  polarizaci  a ukončení  linky.  Jednu nebo druhou funkci  je možno zapnout 
propojkami na desce. Zapojení obvodu rozhraní, ochranných a pomocných obvodů je na přiloženém obrázku (viz. 
obr. 11).

Obr.11: Zapojení sběrnice RS-485

 3.2.8 Výstupní relé s bezpotenciálovým kontaktem

Zde je použito miniaturní relé od výrobce OMRON spínané jedním NPN tranzistorem. Kontakt relé je určen 
pro spínaní maximálně 24V/1A. Relé je sepnuté v případě že je klapka otevřená. Jakmile se klapka začne zavírat, 
relé  se  vypne.  Otevření  relé  je  indikováno červenou LED diodou která  je  zapojená  v sérii  s  bázi  spínacího 
tranzistoru a umístěna blízko relé a konektoru RUN na který jsou vyvedeny kontakty.

 3.2.9 Funkční propojky

Na desce jsou propojky 2x2 piny, kterými lze navolit 6 funkcí. Propojky jsou označeny čísly 1 až 4 a jsou 
fyzicky rozmístěny takto

1 4
2 3

Jednotlivé funkce jsou zvoleny propojením pinů tímto způsobem:

• F1 - spojené piny 1+4

• F2 - spojené piny 2+3

• F3 - spojené piny 1+2

• F4 - spojené piny 4+3

• F5 - dvě propojky spojují piny 1+4 a 2+3

• F6 - dvě propojky spojují piny 1+2 a 4+3

Není-li žádna propojka, není použitá žádna funkce a zařízení je v normálním provozu.
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 4 Programové vybavení
Programové vybavení klade důraz na spolehlivost. Zařízení může pracovat bez přerušení napájení i několik 

let. Programové vybavení lze rozdělit do několika části:

• Kontrola plynulosti a správnosti chodu programu

• Načtení vstupních signálů

• Zpracování a časování události

• Řízení výstupních signálů

• Komunikační část

• Zápis dat do paměti FLASH

• Obsluha uživatelských požadavků (tlačítko, funkční propojky)

 4.1 Organizace vnitřní paměti mikrokontroléru
Použitý mikrokontrolér disponuje paměti RAM a FLASH. Paměť FLASH je rozdělena na dvě části a slouží 

pro  uložení  programu a  navíc  pro  uložení  parametrů zařízení.  Sám program tedy může zapisovat  do paměti 
FLASH. Programová část  je  však chráněna proti  zápisu ochranným kódem mikrokontroléru a  pro zápis jsou 
povoleny jen tři  stránky paměti, kde jedna stránka obsahuje 512 bytů.  Uživatel může měnit  pouze parametry 
zařízení a to buď přes komunikační rozhraní nebo tlačítkem na DPS. Pro uživatele jsou povoleny pro zápis jen dvě 
stránky paměti. Paměť RAM je pro uživatele jen pro čtení a jsou v ní uložená provozní data a pracovní proměnné.

 4.1.1 RAM

Paměť RAM je fyzický umístěna od adresy 0 do adresy 87FH (217510). Velikost uživatelské RAM (bez 
registrů mikrokontroléru) je 2kB (2048 bytů). Stručný přehled oblastí použití paměti RAM v programu je uveden 
v následující tabulce Tab. 1.

Tab. 1: Oblastí paměti RAM

Od adresy
[Hex]

do adresy
[Hex]

účel použití

0000 007F Registry mikrokontroléru

0080 00AF Sdílení pro komunikaci Modbus

00B0 00FF Hlavní pracovní registry mikrokontroléru

0100 07FF Pomocné registry a komunikační bufry

0800 087F Zásobníková paměť

 4.1.2 FLASH

Paměť  FLASH je  rozdělená  na  stránky.  Každá  stránka  je  512  bytů  veliká.  Celková  velikost  paměti  je 
16kBytů, takže celkem je k dispozici 32 stránek. Pokud potřebujeme zapsat (změnit) 1 byte v parametrech, je 
nutno nejdříve vymazat celou stránku a potom znovu celou stránku zapsat se změněným požadovaným bytem. 
Navíc, počet zápisu do této paměti je omezen na 100 000 (minimální počet zápisu udaný výrobcem součástky). 
Proto musí být  program konstruovaný tak,  aby nezapisoval cyklicky některé hodnoty pokud nemusí. Proto se 
provozní data zapisují do FLASH jen při výpadku napájení, minimálně ale až po uplynutí dvou sekund po zapnutí 
napájení.  Do paměti  FLASH může program zapisovat  i  povelem od komunikace (zápis parametrů zařízení či 
uživatelská data - výrobní série...). Toto ale program sám ohlídat nedokáže a nadřazený systém komunikující s 
GD4 musí být naprogramovany s tímto ohledem. 

Fyzicky je paměť FLASH umístěna od adresy 0C00H (4915210). Následující tabulka Tab. 2 uvádí rozdělení 
paměti FLASH dle fyzických adres.

Tab. 2: Rozdělení paměti FLASH dle fyzických adres

od adresy
[Hex]

do adresy
[Hex]

od stránky
[Dec]

do stránky
[Dec]

počet 
stránek

účel použití

C000 C1FF 0 0 1 Nastavení parametrů klapky

C200 C3FF 1 1 1 Uživatelská data

C400 C5FF 2 2 1 Počítadla (starty, otevření, poruchy...)
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od adresy
[Hex]

do adresy
[Hex]

od stránky
[Dec]

do stránky
[Dec]

počet 
stránek

účel použití

C600 C7FF 3 3 1 ID zařízení, product data

C800 C9FF 4 4 1 Inicializační hodnoty

CA00 CFFF 5 7 3 Rezervováno

D000 FFFF 8 31 24 Kód programu

 4.2 Realizace programového vybavení
Programové vybavení zařízení je napsáno v prostředí CodeWarrior a to zejména v jazyku C. Některé části 

programu jsou však napsaný v assembleru z důvodů větší efektivity.

Řízení samotného motoru v závislosti na všech okolnostech není nejjednodušší záležitost, proto je tomuto 
procesu věnována větší pozornost. Funkci dokresluje vývojový diagram zobrazující algoritmus řízení motoru v 
závislosti na nastavení a dalších okolností ovlivňujících chod. Řízení je rozděleno do několika rutin popsaných 
níže. Každá rutina má svůj přesně definovaný úkol:

• HandleControlByte
◦ Obsluha (a následné nulování) bytu pro ovládání klapky

• MotorDriverHandle
◦ Ovládání obvodu (MC33887) pro řízení motoru

• InfoGateStatusProc
◦ Nastavení statusu klapky (otevřeno, zavřeno), dle procesních událostí

 4.2.1 Rutina pro ovládání klapky - HandleControlByte

Veškerý chod  klapky je  řízen  dle  nastavení  ovládacího  bytu  -  GateControlByte.  Program vykonáva 
funkce dle nastevení jednotlivých bitů. Popis jednotlivých bitů v tomto bytu je v tabulce Tab. 3.

Tab. 3: Obsah ovládacího bytu GateControlByte

bit název funkce

0 gcOpen Nastavený bit znamená povel pro otevření klapky, musí být ale splněný tyto podmínky:
• klapka není otevřená
• klapka se neotevírá
• je povolený chod motoru

1 gcClose Nastavený bit znamená povel pro zavření klapky, musí být ale splněný tyto podmínky:
• klapka není zavřená
• klapka se nezavírá
• je povolený chod motoru

2 Rezervováno

3 Rezervováno

4 Rezervováno

5 Rezervováno

6 gcCcMn Nastavený bit ruší manuální režim klapky iniciovaný tlačítkem

7 gcStop Nastavený bit zastavuje motor - v jakékoli pozici

Ovládací  byt  může  být  řízen  z  nadřízeného  počítače  (Modbus  příkaz  "[0x41]  Command  With  Control 
Byte"), tlačítkem (lze jen otevřít), nebo automatickým autonomním režimem (v závislosti na přítomnosti signálu). 
Po přečtení  GateControlByte program vykoná danou funkci  (nebo nastaví  podmínky pro  její  vykonání)  a 
potom tento byt celý nuluje. Pokud nejsou splněný podmínky pro vykonání dané funkce, byt se vynuluje bez další 
akce.

 4.2.2 Rutina pro ovládání motoru - MotorDriverHandle

Řízení motoru (obvodu MC33887) vykonáva právě táto rutina na základě proměnné MotorControl. Bity v 
této  proměnné  jsou  uspořádany  obdobně  jako  u  výše  zmíňované  proměnné  GateControlByte,  a  jsou 
nastavovány v rutině HandleControlByte.  Rutina má za úkol řídit motor ve správnem směru (směr může být 
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prohozený, dle nastaveného parametru klapky), dokud nebude nastavený příslušný bit (gsOpen nebo gsClose) v 
stavovém bytu  klapky  GateStatus0.  Stavový bit  nastavuje rutina  InfoGateStatusProc (popisovaná v dalším 
odstavci).

 4.2.3 Rutina pro nastavení informačních bitů klapky - InfoGateStatusProc

Táto rutina nastavuje informační bity klapky které jsou nejdůležitější informaci v zařízení vůbec. Bity jsou 
uloženy v hlavním stavovém bytu GateStatus0. Tabulka Tab. 4 ukazuje obsah tohoto bytu.

Tab. 4: Informační byt GateStatus0

bit název funkce

0 gsOpen Klapka je otevřena

1 gsClose Klapka je zavřena

2 gsError Klapka je v poruše (jsou sepnuté oba koncové spínače, velké proud do motoru, nebo 
nízke napájecí napětí)

3 gsOpening Klapka se otevírá

4 gsClosing Klapka se zavíra

5 gsRun Klapka se otevíra nebo zavíra

6

7 gsManMod Klapka je v manuálním módu - otevřená tlačítkem

Jednotlivé bity se nastavavují na základě aktuálních procesních stavů. Na objasnění v jaké souvislosti a jak 
se jednotlivé bity nastavují, bude víc než popis vyhovovat vývojový diagram nakreslený na následujícím obrázku 
(viz. obr. 12). Větev programu je hned v úvodu rozdělená na dvě části podle toho zda motor momentálně běží či 
stojí. Pokud motor stojí, nulují se bity oznamující jízdu. Pokud motor běží, kontroluje se podmínky pro zastavení 
motoru: 

• koncové spínače, 

• příliš vysoký proud do motoru,

• příliš malý proud do motoru,

• uplynutý čas otevírání či zavírání.
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Obr.12: Vývojový diagram nastavování informačních bitů klapky
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 5 Sériové rozhraní
Zařízení  GD4  komunikuje  systémem  „Dotaz  –  Odpověď“,  používa  tedy  poloduplexní  komunikace. 

Implicitně je GD4 na komunikační lince jako posluchač, tzn. přijíma vše co se vysílá na lince. Jakmile rozpozná 
komunikačni  rámec  patřící  jemu,  po  definovaném zpoždění  se  zařízení  přepne  na  vysílání  a  vyšle  rámec  s 
odpovědi (v případě že je odpověď požadováná). Každé zařízení je indentifikováno jedinečnou Modbus adresou a 
ID (ID je specifické jen pro tuto aplikaci, není to standard protokolu Modbus). Každý vyslaný rámec na lince se 
sestavuje z  adresy,  funkčního kódu,  dat  a kontrolního kódu. Jednotlivé rámce jsou od sebe vzdáleny určitou 
mezerou. Časování je popsáno dále v kapitole.

 5.1 Fyzické rozhraní
Fyzická vrstva sériového rozhraní je podle standardu RS-485. Detailní iformace o protokolu modbus v [7]. 

Je to principielně proudová smyčka. Integrované obvody starších provedení umožňovali připojit k lince pouhých 
32 zařízení, dnešní obvody jich podporují daleko více, v našem případě s použitým rozhraním SN65HVD3066 od 
firmy Texas Instruments jich můžeme na linku připojit až 128. Vzhledem k tomu že odezva systému by se 100-mi 
zařízeními na lince nebyla nejlepší (cca 1,2 sekundy), doporučuje se připojovat na každou linku přibližně stejný 
počet zařízení. V rozsáhlých systémech se používají až 3 komunikační linky. Komunikační linka musí být na obou 
stranách řádně ukončená zakončovacím rezistorem.

 5.1.1 Napěťové úrovně RS-485

Je-li komunikační linka řádně ukončena rezistory, jsou napěťové úrovně linky od  ±2 do  ±3,5 V. Obvykle 
jsou aktivní vodiče na lince značený písmeny A a B, setkáme se však i s označením + a - . Je-li rozdíl napětí na 
vstupu obvodu rozhraní A > B, je dekódována logická 1. Pokud je rozdíl opačný, je detekována logická 0. Na 
obrázku (viz. obr. 13) je ukázka průběhu napětí na lince. Zachyceny jsou tři rámce, zleva: odpověď - dotaz - 
odpověď. Z průběhů je patrné jak je rozdílové napětí dotazu větší. Toto je dáno použitím různých integrovaných 
obvodů pro rozhraní.

Obr.13: Napěťové úrovně na lince RS-485.

 5.2 Komunikační protokol
Zařízení  komunikuje  podle  průmyslového  komunikačního  protokolu  Modbus  v  RTU (Remote  Terminal 

Unit) módu (detaily viz. [7]). Dle požadavků zákazníka, protokol v zařízení GD4 nepodporuje některé standardní 
funkční kódy, naopak jsou přidány některé zákaznícké funkční kódy, které jsou specifické jen pro tuto aplikaci. 

Modbus protokol je typu Master-Slave. V jeden čas může být na lince připojený jen jeden master a jeden 
nebo více (maximálně 247) slave jednotek. Komunikace je vždy iniciovaná masterem. Slave nemůže nikdy začít 
vysílat, aniž by o to byl požádan master jednotkou, taktéž slave jednotky nemohou komunikovat vzájemně mezi 
sebou. Master může vyslat požadavek jednomu slave zařízení daného adresou (unicast mode), nebo všem slave 
jednotkám současně (broadcast mode).

Adresování slave jednotek je jednobytové. Adresa 0 je vyhrazená pro identifikaci broadcast modu a musí ji 
akceptovat každé zařízení na lince. Master nemá žádnou adresu a každý slave musí mít adresu v rozsahu 1 až 247. 
Adresy 248 až 255 jsou rezervovány.

 5.2.1 Modbus rámec

Rámec protokolu modbus jak ukazuje tabulka Tab. 5, obsahuje vždy na prvním místě adresu následovanou 
funkčním kódem (obě pole jsou velikosti 1 byte). Za funkčním kódem následují data které můžou mít proměnnou 
délku. Posledním polem v rámci je kontrolní součet CRC (Cyclical  Redundancy  Checking) o velikosti 2 byty. 
Maximální velikost Modbus RTU rámce je 256 bytů, pro data tedy zbýva maximálně 252 bytů.
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Tab. 5: Formát modbus rámce

Adresa Funkční kód Data CRC

1 byt 1 byt 0 až 252 bytů 2 byty

Protokol Modbus používa „big-Endian“ reprezentaci pro adresové a datové položky, to znamená že nejprve 
je vysílán MSB byte a potom LSB.

Každý byt je vysílán takto:

• 1 start bit

• 8 datových bitů

• 1 paritní bit (sudá parita)

• 1 stop bit

Zachycené průběhy z osciloskopu ukazují příklady dvou rámců. Vlevo (viz. obr. 14) je dotaz na přečtení 
paměti RAM, obsahuje Adresu (15H), Funkční kód (04H), Adresu RAM (0), Počet wordů (6) a CRC. Vpravo (viz. 
obr. 15) je dotaz na Stavové slovo klapky - to je nejkratší komunikační rámec jaký může být daným protokolem 
posílán. Sestava se jen z adresy, funkčního kódu a CRC.

Obr.14: Modbus rámec - dotaz na data z RAM Obr.15: Modbus rámec - dotaz na GateStatus0

 5.2.2 Časování přenosu

Přenosová rychlost sériového přenosu je nastavená na 19200Bd. Jeden bit je tedy vyslán za 1/19200 sec. = 
52μs a pro vyslání (či příjem) jednoho znaku (bytu) je potřeba cca 573μs. Každému rámci který je na sběrnici 
vyslán musí předcházet "ticho" které je minimálně 3,5x delší než doba pro jeden znak. V tomto případě musí 
každému rámci předcházet ticho o délce minimálně 573 x 3,5 = 2005μs. Konec rámce je rozpoznán taktéž klidem 
na lince (tichem) s stejné délce 2005μs. Celý rámec musí být vysílan jako postupný tok znaků, přičemž mezera 
mezi jednotlivými znaky nesmí přesáhnout víc než 1,5 násobku znaku, to je 860μs. Je-li mezera mezi znaky delší 
než  1,5 násobku znaku a  kratší  než  3,5 násobku znaku,  celý rámec je  přijímačem považován  za neplatný a 
přijímač čeká na další platný rámec. Obrázek (viz. obr. 16) ukazuje časování přenosu znaků a rámců.

Obr.16: Časování přenosu na sběrnici RS-485

Průběh z osciloskopu (viz. obr. 17) ukazuje dva rámce a ticho mezi rámci je změřeno na 2,11 ms. Což 
odpovída požadavku protokolu. Prakticky je ticho ještě o něco delší, protože měřeno je už od aktivaci  linky, 
nicméně vysílat data se začínají až za dalších zhruba 500 μs. Obrázek ukazuje dotaz na stavové slovo klapky a 
odpověď klapky na tento dotaz.
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Obr.17: Dotaz - ticho - odpověď

 5.2.3 Kontrolní slovo rámce (CRC)

Každý rámec musí být ukončen kontrolním slovem, který obsahuje kód vytvořený ze všech bytů v rámci 
počínaje adresou zařízení. Nižší byt kontrolního slova se vysílá jako první, potom následuje vyšší byt po kterém 
musí následovat na sběrnici ticho o délce 3,5 znaku, to je minimálně 2ms. CRC je spočítano vysílacím zařízením, 
které ho přidá na konec vysílaného rámce. Přijímací zařízení spočítá CRC z přijatých bytů a porovná ho s přijatým 
CRC ve zprávě. Jsou-li oba kódy totožné, zpracuje přijatý rámec (pokud je adresovaný jemu) dle funkčního kódu. 
Nejsou-li kódy totožné, přijatý rámec není akceptován a přijímací zařízení čeká na další rámec.

Algoritmus generování kontrolního kódu je zobrazený ve vývojovém diagramu (viz. obr. 18). Na začátku je 
všech 16 bitů CRC nastaveno na 1. Potom vstupuje do spracování první byt zprávy (adresa). Je provedena logická 
operace exclusive-OR daného bytu a CRC, výsledek je uložen do CRC. CRC je posunuto o 1 bit doprava. Pokud 
byl nultý bit před posunem nastavený na 1, provádí se logický operace exclusive-OR CRC s konstantní hodnotou 
0xA001. Celá operace posuvu se opakuje ještě  7 krát.  Potom se zpracovává další  byt  zprávy.  Po zpracování 
posledního bytu je výsledný CRC uložen za poslední byt zprávy tak, že nejprve je uložen nižší byt a potom vyšší 
(MSB) byt CRC.

Obr.18: Algoritmus generování CRC

Výpis kódu podprogramu pro generování CRC je uveden v následujícím příkladu. Kód v assembleru je 
vsazený do funkce napsané v jazyku C. Celý program je napsaný ve vývojovém prostředí CodeWarrior od firmy 
Freescale. Podprogram spočítá CRC z hodnot uložených od adresy dané globální proměnnou InOutBuffer a 
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počet bytů vstupuje jako první parametr funkce count. Druhý parametr určuje zda funkce má výsledek (spočítany 
CRC) uložit za poslední byt zprávy (fill > 0) nebo nikoli (fill = 0). Toto je kvůli univerzálnosti funcke, která 
se může použít jak pro spočítaní CRC přijatého řetězce (fill = 0 , funkce vrací CRC), tak pro spočítaní CRC pro 
vysílaný řetězec ( fill = 1, funkce uloží spočítaný CRC za poslední byt zprávy).

/*-------------------------------------------------------------
; Spocitani CRC odesilaneho nebo prijateho retezce
;
;-------------------------------------------------------------*/

unsigned int CountMessageFrameCRC_08(byte count, const byte fill)
{

unsigned char crcH = 0xFF;
unsigned char crcL = 0xFF;
unsigned char ctc2;
asm
{

ldhx @InOutBuffer
_fcrc0: lda #8

sta ctc2 ; 8 x rotace
lda ,X
eor crcL ; CRC XOR Char

_8rot: lsr crcH ; CRC >> 1
rora
bcc _nxor
sta crcL
lda crcH
eor #$A0
sta crcH
lda crcL
eor #1

_nxor: dbnz ctc2, _8rot ; bitova rotace
sta crcL

incx
dbnz count, _fcrc0 ; prechazeni znaku

tst fill
beq _ccend
lda crcL
sta ,X
incx
lda crcH
sta ,X

_ccend:
}
return (crcL*256)+crcH;

}

 5.3 Organizace paměti pro komunikační rozhraní Modbus
Paměť  pro  komunikaci  protokolem Modbus  je  organizovaná  z  pohledu  adres  jiným způsobem než  dle 

fyzických  adres  jednotlivých  bytů  v  mikrokontroléru.  Modbus  protokol  používa  pro  komunikaci  registry  o 
velikosti 2 byty a adresace jednotlivých registrů (taky wordů) je posunutá tak, aby první registr (adresován jako 
0x0000) byl prvním registrem ze sady parametrů pro nastavení zařízení (pokud se jedná o "Holding registry"), 
nebo prvním registrem ze sady vstupních registrů (Input registry).

 5.3.1 Input registry - RAM

Pro čtení vstupních registrů se používa standardní komunikační funkce "0x04 Read Input Registers". Do 
vstupních  registrů  nelze zapisovat  povelem z  komunikace.  Tyto  registry  jsou  pouze  pro  čtení  a  uchovávají 
provozní data a okamžitý stav zařízení. Následující tabulka Tab. 6 zobrazuje výčet všech dostupných registrů pro 
čtení. Každá položka obsahuje fyzickou adresu v mikrokontroléru a dále adresu pro Modbus protokol.
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Tab. 6: Input registry - paměť RAM
Fyzická 
adresa

Modbus 
adresa

Velikost 
[bytů]

Název Popis

0x0080 0H 1 GateStatus0 Stavové bity klapky:
0: Otevřeno
1: Zavřeno
2: Porucha
3: Otevírání
4: Zavírání
5: Motor v chodu
6: rezervováno
7: Manuální mód

0x0081 0L 1 StatusBits Stavové bity aplikace:
0: Sepnutý koncový spínač otevřeno
1: Sepnutý koncový spínač zavřeno
2: Stlačené tlačítko
3: Servisní režim
4: rezervováno
5: rezervováno
6: Přítomný signál
7: Signál je aktivní

0x0082 1H 1 ErrorType Typ poruchy
0x10: Nízke napájení
0x20: Sepnuté oba koncové spínače
0x40: Proud do motoru nad limitem

0x0083 1L 1 rezervováno
0x0084 2 2 rezervováno
0x0086 3H 1 Current Momentálni  proud  tekoucí  motorem.  Skutečný 

proud 0..2A je aproximován do rozsahu 0..255.

I=Current
255

⋅2

0x0087 3L 1 SignalLevel Úroveň  signálu.  Toto  je  hodnota  udávající  kolik 
milisekund  byl  signal  aktivní  počas  posledních 
255ms.

0x0088 4 2 CtcOpClTime Aktuální čas chodu motoru. Po zastavení motoru je 
tento čas v proměnné zachovaný. Nuluje se až při 
dalším startu motoru.

t=CtcOpClTime⋅0,025s
0x008A 5 6 rezervováno
0x0090 8 4 StartCnt Počet startů elektroniky (připojení na napájení nebo 

resetů)
0x0094 10 4 OpenCnt Počet otevření klapky
0x0098 12 4 ErrorCnt Počet poruch klapky

 5.3.2 Holding registry - FLASH

Holding  registry  jsou  registry  které  svou  hodnotu  zachovávaní  i  po  znovuzapnutí  zařízení,  proto  jsou 
realizované  pamětí  FLASH.  Používají  se  zejména  pro  uchování  nastavených  parametrů  či  uživatelská  nebo 
servisní data. Při nastavování časových údajů je použitá jednotka 25 ms, to znamená, že pro zapsání času jedné 
sekundy je nutno zapsat hodnotu 40. Tímto způsobem lze docílit velmi přesných nastavení časů. Holding registry 
jsou rozdělený do dvou kategorii a to na registry pro čtení a zápis, nebo jen pro čtení. Protože paměť FLASH je 
organizována po stránkach,  jsou i  jednotlivé  typy informací  v  paměti  seskupované po stránkach.   Jednotlivé 
stránky uchovávají následující informace:

• Stránka #0: Tab. 7: Nastavení zažízení - umožněný kontrolovaný zápis (kontrolují se rozsahy hodnot)

• Stránka  #1:  Tab.  8:  Uživatelská data -  umožněný zápis  libovolných dat  (třeba textových informací). 
Imlicitně jsou na stránce uložený informace o výrobní sérii a datumu výroby.
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• Stránka #2: Tab. 9: Počítadla - nelze zapisovat. Toto je kopie input registrů StartCnt, OpenCnt a ErrorCnt. 
Tyto údaje se ale nemění počas provozu. Jsou zde jen pro zachováni při vypnutí.

• Stránka #3: Tab. 10: Firmware data - ID zařízení, verze HW, FW...

Tab. 7: FLASH Stránka #0 – Nastavení zařízení
Adresa
[Hex]

Adresa
[Dec]

H/
L

Název Popis

0000 0 H ModbusAddr Modbus adresa zařízení
L rezervováno

0001 1 Size Velikost klapky
0002 2 H OpenSpeed Otevírací rychlost

L CloseSpeed Zavírací rychlost
0003 3 OpenTime Čas pro otevření klapky - 25 ms jednotka
0004 4 CloseTime Čas pro zavření klapky - 25 ms jednotka
0005 5 DelayOpen Zpoždění otevírani - 25 ms jednotka
0006 6 DelayClose Zpoždění zavírani - 25 ms jednotka
0007 7 DelayCNC Zpoždění pro CNC - 25 ms jednotka
0008 8 H FunctionSettings0 Funkční nastavení 0

L FunctionSettings1 Funkční nastavení 1
0009 9 H FunctionSettings2 Funkční nastavení 2

L FunctionSettings3 Funkční nastavení 3
000A 10 H MinimalCurrent Minimální proud klapkou

L OverCurrent Maximální proud klapkou
000B 11 rezervováno
000C 12 ManModOffTime Čas pro vypnutí manuálniho módu
000D 13 rezervováno
000E 14 H LostCommDelay Čas do vyhodnocení ztráty komunikace

L LostCommOperation Chovani po ztrátě komunikace
000F

…
00FF

15
…
255

nevyužito

Tab. 8: FLASH Stránka #1 – Uživatelská data
Adresa
[Hex]

Adresa
[Dec]

H/
L

Název Popis

0100
…

01FF

256
…
511

výrobní série, datum výroby nastaveno z výroby, lze změnit

Tab. 9: FLASH Stránka #2 – Počítadla
Adresa
[Hex]

Adresa
[Dec]

velikost Název Popis

0200 512 DW StartCnt Počet startů – připojení napájení
0202 514 DW OpenCnt Počet otevření klapky
0204 516 DW ErrorCnt Počet poruch
0206 518 DW rezervováno
0208 520 W LastOCTime Poslední čas otevření/zavření klapky
0209 521H B GateInfoOpen systémová data
0209 521L B GateInfoClose systémová data
020A

…
02FF

522
…
767

nevyužito – nelze 
zapisovat
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Tab. 10: FLASH Stránka #3 – Firmware data
Adresa
[Hex]

Adresa
[Dec]

velikost Název Popis

0300 768 DW GateId ID zařízení
0302 770 DW FirmwareVer Verze firmware
0304 772 DW HardwareVer Verze hardware
0306
…

03FF

774
…

1023

text
ProductData Výrobní data: popis zařízení, datum 

kompilace, design, vendor, copyright...

 5.4 Funkční kódy protokolu Modbus
Následující  odstavce popisují  jednotlivé funkční kódy podporované zařízením GD4. Kódy 1 až 64 jsou 

veřejné funkční kódy, podporované všemi zařízeními komunikujícimi protokolem Modbus.  Kódy 65 (0x41) a 
výše jsou specifické jen pro tuto aplikaci.

 5.4.1 [0x03]Read Holding Registers

Čtení stálých registrů ze zařízení (paměť FLASH). Maximální počet přenášených slov je 124 (to je 248 
bytů). Maximální čtená adresa může být 1023 (0x03FF). Holding registry (paměť FLASH) jsou rozdělený do 4 
části (takzvaných stránek - pages), každá část může obsahovat až 512 bytů a obsahuje jiný typ informace:

● Stránka 0: Nastavení zařízení
● Stránka 1: Uživatelská data
● Stránka 2: Počítadla (počet startů, poruch, otevření...)
● Stránka 3: Firmware data (ID, verze, product data...)

Podrobný popis jednotlivých registrů je popsán v kapitole 5.3.2  Holding registry - FLASH. Formát rámců 
pro dotaz a odpověď je v tabulkách Tab. 11 a 12.

Tab. 11: Kód 0x03 Čtení uloženého registru - Format rámce pro dotaz
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x03
2 StartAdsressH
3 StartAddressL
4 Quantity H = 0x00
5 Quantity L
6 CRC H
7 CRC L

Tab. 12: Kód 0x03 Čtení uloženého registru - Format rámce pro odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x03
2 Byte Count = 

2xQuantityL
3 Data Value Hi
4 Data Value Lo
DataValueHi:Lo se opakují QuantityL x
3+ByteCount CRC H
4+ByteCount CRC L

 5.4.2 [0x04]Read Input Registers

Čtení vstupních registrů ze zařízení (paměť RAM – pracovní data). Maximální počet přenášených slov je 
124 (to je 248 bytů). Maximální čtená adresa může být 0x7F (127).  Formát rámců pro dotaz a odpověď je v 
tabulkách Tab. 13 a 14.
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Tab. 13: Kód 0x04 Čtení vstupního registru - Dotaz
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x04
2 StartAddressH
3 StartAddressL
4 Quantity H = 0x00
5 Quantity L
6 CRC H
7 CRC L

Tab. 14: Kód 0x04 Čtení vstupního registru - Odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x04
2 Byte Count = 2xQuantityL
3 Data Value Hi
4 Data Value Lo
DataValueHi:Lo se opakují QuantityL x
3+ByteCount CRC H
4+ByteCount CRC L

Vstupní registry jsou použitý pro data které se mění za provozu zařízení. Obsahují například informace o 
stavu klapky (otevřeno/zavřeno), režimu, aktuálním proudu tekoucím do motoru, atd.

 5.4.3 [0x06]Write Single Register

Zápis do stálých registrů zařízení (paměť FLASH – Parametry zařízení). Maximální počet přenášených slov 
u tohoto zápisu je 1 (dva byty).  Maximální zapisovana adresa může být 0x03FF (1023).  Podrobný mapování 
registrů je popsáno v odstavci 5.3.2 Holding registry - FLASH. Formát rámců pro dotaz a odpověď je v tabulkách 
Tab. 15 a 16.

Tab. 15: Kód 0x06 Zápis jednoho registru - Dotaz
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x06
2 RegisterAddressH
3 RegisterAddressL
4 RegisterValueH
5 RegisterValueL
6 CRC H
7 CRC L

Tab. 16: Kód 0x06 Zápis jednoho registru - Odpověď (stejná jako dotaz)
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x06
2 RegisterAddressH
3 RegisterAddressL
4 RegisterValueH
5 RegisterValueL
6 CRC H
7 CRC L

 5.4.4 [0x10]Write Multiple Registers

Zápis do stálých registrů zařízení (paměť FLASH – Parametry zařízení). Maximální počet přenášených slov 
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u tohoto zápisu je 124 (248 bytů). Maximální zapisovaná adresa může být 0x03FF (1023). Formát rámců pro 
dotaz a odpověď je v tabulkách Tab. 17 a 18.

Tab. 17: Kód 0x10 Zápis více registrů - Dotaz
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x10
2 StartAddressH
3 StartAddressL
4 QuantityH = 0x00
5 QuantityL
6 ByteCount = 2x QuantityL
7 RegisterValueH
8 RegisterValueL
DataValueHi:Lo se opakují QuantityL x
7+ByteCount CRC H
8+ByteCount CRC L

Tab. 18: Kód 0x10 Zápis více registrů - Odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x10
2 StartAddressH
3 StartAddressL
4 QuantityH
5 QuantityL
6 CRC H
7 CRC L

Ukázka zápisu dvou wordů do paměti  FLASH od adresy 5 je na obrázku (viz.  obr.  19).  Je to zapsání 
zpoždění pro otevirání a zavírání. Obě zpoždění se nastaví například na 20 sekund. Protože je časová jednotka v 

zařízení 25 ms, pro tuto hodnotu se musí zapsat do registru číslo 20⋅ 1
0,025

=800 , to je 320H. Druhý obrázek 

ukazuje reakci na tento zápis (viz. obr. 20).

Obr.19: Zápis dvou wordů do FLASH Obr.20: Reakce na zápis

 5.4.5 [0x41]Command With Control Byte

Tuto zprávu posílá řídicí systém do zařízení GD4. CRTL_Byte může nabýva těchto hodnot:

0x01 - Povel pro otevření klapky
0x02 - Povel pro zavření klapky
0x40 - Požadavek na zrušení manálního režimu
0x80 - Povel pro zastavení klapky

Zařízení po přijetí povelu odesílá odpověď se svým aktuálním stavem (1 byte). Táto komunikační funkce je 
záměrně vytvořená s minimálním počtem dat v rámci, protože se používá v hlavní komunikační smyčce. Formát 
rámců pro dotaz a odpověď je v tabulkách Tab. 19 a 20.
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Tab. 19: Kód 0x41 Zápis řídicího bytu - Dotaz
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x41
2 CTRL_Byte
3 CRC H
4 CRC L

Tab. 20: Kód 0x41 Zápis řídicího bytu - Odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x41
2 GateStatus0
3 CRC H
4 CRC L

 5.4.6 [0x43]Read GateStatus0 + StatusBits

Tuto zprávu posílá řídicí systém do zařízení GD4 v hlavní komunikační smyčce pro zjištění stavu o zařízení. 
V dotazu nejsou žadne data, v odpovědi jsou jen dva byty které obsahují stav o klapce. Detailní popis těchto dvou 
bytů je v kapitole 5.3.1 Input registry - RAM.  Formát rámců pro dotaz a odpověď je v tabulkách Tab. 21 a 22.

Tab. 21: Kód 0x43 Čtení stavového slova - Dotaz
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x43
2 CRC H
3 CRC L

Tab. 22: Kód 0x43 Čtení stavového slova - Odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x43
2 GateStatus0
3 StatusBits
4 CRC H
5 CRC L

Tento komunikační rámec je nejkratší jaký může být daným protokolem vyslán a je navržený speciálně pro 
monitorování klapek řídicí aplikaci. Protože klapek může být připojeno k lince i kolem 100, je nutné aby jedna 
komunikace netrvala dlouho a aby byla odezva systému co nejkratší. Odpověď klapky je vyslání jen dvou bytů, 
tedy ani odpověď netrvá příliš dlouho. Teoreticky by doba jedné komunikace mohla být 9740 μs, jak je uvedeno v 
následující tabulce Tab. 23.

Tab. 23: Výpočet doby jedné komunikace (dotaz + odpověď + ticho)

akce čas [μs]

úvodní prodleva - ticho 2005

4 byty dotaz 4 . 573 = 2292

prodleva mezi dotazem a odpovědí 2005

6 bytů odpověď 6 . 573 = 3438

celkem: 9740

Nicméně skutečná doba (viz obrázek 21) je o něco větší protože naprogramovat v pc úplně přesné časování 
není jednoduchá záležitost. Ale i skutečná doba přibližně 11 ms je dostačující a při 100 klapkách na komunikační 
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lince můžeme dosáhnou dobu odezvy systému okolo jedné sekundy. Na obrázku z osciloskopu (viz. obr. 21) je 
změřená doba dotazu a odpovědi. Táto doba je 8,9 ms, když k tomu připočteme ještě 2 ms ticho, tak to dáva 
zmiňovaných 11 ms.

Obr.21: Měření doby odezvy systému

 5.4.7 [0x46]Page from GateID

Přečtení stránky ze zařízení  daného ID. Stránka je velká 64 bytů.  Číslo stránky určuje adresu v paměti 
FLASH (typ dat). V dotazu se neudáva adresa, zařízení je jednoznačně identifikováno svým ID. Formát rámců pro 
dotaz a odpověď je v tabulkách Tab. 24 a 25.

Tab. 24: Kód 0x46 Čtení stránky dle ID - Dotaz
Pos. Popis
0 0xFF
1 0x46
2 GateID_3
3 GateID_2
4 GateID_1
5 GateID_0
6 PageNr
7 CRC H
8 CRC L

Tab. 25: Kód 0x46 Čtení stránky dle ID - Odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x46
2 PageData (64 bytů)
66 CRC H
67 CRC L

 5.4.8 [0x47]Echo from GateID

Dotaz od nadřazeného systému, zda se na lince nachází zařízení daného ID. Odpovída dotyčné zařízení, 
které udáva svoji  adresu a taky stav.  Táto funkce se využíva hlavně při  prvotním nalezení  všech zapojených 
zařízení,  které nemají  přidělenou adresu respektíve můžou mít  přidělenou dvě i  více zařízení  stejnou adresu. 
Formát rámců pro dotaz a odpověď je v tabulkách Tab. 26 a 27.

Tab. 26: Kód 0x47 Požadavek na odezvu - Dotaz
Pos. Popis
0 0xFF
1 0x47
2 GateID_3
3 GateID_2
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4 GateID_1
5 GateID_0
6 CRC H
7 CRC L

Tab. 27: Kód 0x47 Požadavek na odezvu - Odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x47
2 GateID_3
3 GateID_2
4 GateID_1
5 GateID_0
6 GateStatus0
7 CRC H
8 CRC L

 5.4.9 [0x48]Write Modbus Address to GateID

Zapsání adresy do klapky dané ID. Tímto příkazem lze změnit adresu zařízení aniž bychom znali původní 
adresu. Toto je užitečné zejména při instalaci systému, kdy jsou známy jen ID klapek. Formát rámců pro dotaz a 
odpověď je v tabulkách Tab. 28 a 29.

Tab. 28: Kód 0x48 Zápis adresy dle ID - Dotaz
Pos. Popis
0 0xFF
1 0x48
2 GateID_3
3 GateID_2
4 GateID_1
5 GateID_0
6 ModbusAddress
7 CRC H
8 CRC L

Tab. 29: Kód 0x48 Zápis adresy dle ID - Odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x48
2 GateID_3
3 GateID_2
4 GateID_1
5 GateID_0
6 GateStatus0
7 CRC H
8 CRC L

 5.4.10 [0x50] Read Linear Address

Funkce určena výhradně pro ladící účely. Zařízení posílá v odpovědi obsah paměti na požadované adrese a 
požadovaný počet. Adresa však není nijak dělená, je to přímo fyzický prostor v mikrokontroléru a je jedno zda je 
to RAM, FLASH, program, IO registry nebo data. Adresuje se byte (nikoli word), Quantity udáva taky počet bytů 
(nikoli wordů). Maximální počet bytů je omezen protokolem a je 248. Formát rámců pro dotaz a odpověď je v 
tabulkách Tab. 30 a 31.
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Tab. 30: Kód 0x50 Čtení obsahu paměti - Dotaz
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x50
2 StartAdsressH
3 StartAddressL
4 Quantity H = 0x00
5 Quantity L
7 CRC H
8 CRC L

Tab. 31: Kód 0x50 Čtení obsahu paměti - Odpověď
Pos. Popis
0 DeviceAddress
1 0x50
2 Data
Data se opakují QuantityL x
2+QuantityL CRC H
3+QuantityL CRC L
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 6 Závěr
Zařízení pro automatické řízení ventilační klapky popisované v této práci je již čtvrtou verzi, proto také 

zkrácený název GD4. V této době jsou vlastnosti a funkce zařízení postačující. V budoucnu se však uvažuje o 
dalších vylepšeních, například

• Update firmware přes sériovou linku

• Programovatelná funkce relé

• Nástavný modul pro větší škálu připojitelných signálů

Při  vývoji  této  aplikace  nastalo několik  problému a  to  hlavně  s  výběrem součástky pro  řízení  motoru. 
Nejprve byla vybraná součástka MC33926, která šla připojit k mikrokontroléru přímo (podporovala 3,3V logiku). 
Nicméně měřením se následně ukázalo že zpětné hlášení o výstupním proudu do motoru bylo velmi zkreslené. Byl 
tedy použitý obvod MC33887, který ale pracuje na 5V logice. Musel se tedy mezi něj a mikrokontrolér zařadit 
převodník úrovní zmíňovaný v kapitole 2.2.6 Výstup pro řízení motoru a převodník úrovní a navíc taky další zdroj 
5V  realizovaný  zenerovou  diodou.  Na  přiložené  fotografii  (viz.  obr.  22)  je  celkový  pohled  na  GateDriver 
namontovaný na držáku motoru.

Obr.22: Pohled na GateDriver namontovaný na držáku motoru

Program pro nastavení zařízení - takzvaný GateExplorer - byl napsán v Delphi a umožňuje nastavit základní 
funkce zařízení, vyhledat zařízení dle zadaného rozsahu ID, zadávat základní povely a číst proud do motoru či 
aktivitu signálu. Na obrázku (viz. obr. 23) je obrazovka tohoto programu se stránkou pro nastavení veškerých 
parametrů zařízení.
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Obr.23: Obrazovka programu GateExplorer

Řídicí program pro velké systémy - pod názvem MGC (MultiGateController)- byl napsal (stále ve vývoji) v 
Delphi a běží na průmyslových počítačích se systémem Windows XP- Embedded. Ke každému počítači který je 
nasazený v provozu je přístup přes Internet a je umožňěný přístup do počítače pro případný servis či nastavení 
některých  parametrů  požadovaných  zákazníkem.  Přes  Internet  lze  tedy  tímto  řídicím  programem  nastavovat 
veškeré provozní parametry nejen samotného programu, ake i jednotlivých zařízení GD4 popisovaných v této 
práci. A protože žádny program není bez chyby, v budoucnu se uvažuje i o updatovani firmware v GD4. Takže 
bude možnost updatovat programové vybavení v klapce kdekoli bude nasazena. 

Na obrázku níže (viz. obr. 24) je ukázkova obrazovka programu MGC odchycená z "živého" provozu v 
továrně. K počítači je připojeno 45 klapek a jsou rozděleny do 4 systémů, to znamená že v továrně jsou 4 odsávací 
větve a výkon každého motoru je řízen (za pomocí frekvenčních měničů) programem dle požadavků. Program 
MGC navíc podporuje různe čisticí , testovací a jiné algoritmy. Ku příkladu na odchycené obrazovce je v čisticím 
režimu "Cleaning" systém M. Jedna z dalších vlastnosti programu je měření proudů do napájecích větví klapek (4 
bargrafy v pravé části obrazovky). Na obrazovce je možno vidět 4 odsávací systémy (J, K, L a M), v pravé části je 
tabulka zobrazující všechny připojené zařízení GD4 a jejich stav (například: červené kolečko = zavřeno, zelené 
kolečko = otevřeno, zelený obdelníček = přítomnost signálu od stroje...).
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Obr.24: Ukázka programu MGC - MultiGateController
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