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ABSTRAKT 

Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním  principem elektronik, pro který bude 

určen servisní modul pro automatickou sanitární techniku. Dále také modul teoreticky 

navrhnout a popsat jeho nejdůležitější části. Zároveň se práce zabývá nejčastějšími 

chybami při návrhu plošných spojů s ohledem na odolnost výsledného zařízení proti 

rušení. Samotná realizace obsahuje jak návrh komunikačního modulu, tak návrh 

komunikačního algoritmu pro připojení více servisních modulů a jejich vzdálenou 

správu pomocí minipočítače Raspberry Pi. Práce rovněž obsahuje návrh algoritmu, 

který ověří přenos dat přenosovou soustavou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mikrokontrolér, komunikační modul, napájecí napětí, elektromagnetická kompatibilita, 

Raspberry Pi, TDA5051 

 

ABSTRACT  

The aim of this thesis is to inform readers about the basic principle of 

electronics for which the service module for the automatic sanitary technique 

will be designed, as well as design and describe the most important parts of the 

module theoretically. Likewise, the thesis deals with the most common mistakes 

in the design of printed circuits boards with respect to the resistance of the 

resulting device against interference. The implementation itself includes both 

module design and a communication algorithm for connecting multiple service 

modules and their remote control using the Raspberry Pi minicomputer. The 

thesis also contains a design of algorithm for verification of data transmission by 

the transmission system.  
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Microcontroller, communication module, power suply, electromagnetic compatibility, 
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Úvod 

Servisní modul pro automatizovanou sanitární techniku je určen pro elektroniku 

vodivostního pisoárového splachovače a pro univerzální elektroniku, která se využívá 

u většiny automatických umyvadel a žetonových automatů.  

Cílem práce je popsat návrh komunikačního modulu, který bude komunikovat 

po napájecím napětí 12 V [AC]. Tato technologie byla vybrána především pro to, že ke 

každému zařízení je napájecí napětí již přivedeno (s výjimkou bateriových zařízení). 

Skupina zařízení je zároveň ve většině případů napájena z jednoho centrálního zdroje, 

který zařízení galvanicky odděluje, a případná komunikace mezi dílčími zařízeními se 

tak nebude přenášet do rozvodné sítě a nebude ovlivňovat další spotřebiče. Zároveň je 

umožněno zařízení libovolně přidat do již existující instalace bez nutnosti dalších 

technických úprav.  

Komunikační modul bude následně rozdělen na dvě části, kdy ke každé 

elektronice bude příslušet právě jeden modul typu „slave“. Skupina bude sdružena pod 

jeden napájecí zdroj, ke kterému bude připojen řídící modul typu „master“, který bude 

dále ovládán minipočítačem Raspberry Pi. To umožní vzdálenou kontrolu připojených 

systémů a jednotlivých zařízení na základě jednoduchého uživatelského rozhraní.  

V práci bude také popsán návrh plošných spojů k těmto modulům s ohledem na 

odolnost proti EMC. Zmíněny jsou nejčastější chyby návrháře jako například vytváření 

zbytečně velkých proudových smyček nebo nevhodný výběr součástek.  

V praktické části práce budou moduly fyzicky realizovány. Jejich úkolem bude 

diagnostika elektromagnetického ventilu, monitoring průtoku vody v daný časový úsek, 

vzdálená deaktivace funkce pisoáru, která najde využití např. v přestávce při fotbalovém 

utkání, případně dálkové nastavení všech parametrů elektroniky.  
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1 OVLÁDÁNÉ ELEKTRONIKY 

V následující kapitole budou blíže popsány jednotlivé elektroniky, pro které je 

servisní modul určen. Zmíněna bude obecná funkce a použitý algoritmus.  

1.1 Vodivostní pisoárová elektronika 

Jedná se o elektroniku, která snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, načež dá 

pokyn ke spláchnutí. Tato technologie odstraňuje některé neduhy všudypřítomných 

optických snímačů, založených na vysílání a následnému odrazu infračerveného 

paprsku. Nehrozí znečištění nebo poškrábání senzoru vlivem nešetrné údržby nebo 

vandalismu (neboť je senzor umístěn uvnitř pisoáru). Zároveň je tímto odstraněna 

špatná reakce infračerveného paprsku na odraz z tmavých předmětů a nehrozí 

samovolné spláchnutí nahodilým průchodem člověka kolem pisoáru, případně jiná 

nahodilá aktivace např. rušením ze zářivek atp. [1] 

Vodivostní pisoárové splachovače umožňují nastavovat dobu tečení vody. Tato 

možnost je aktivní pouze 20 minut po zapnutí napájení a to v rozsahu 3 až 15 sekund. 

Tak lze při průměrném průtoku ve vodovodní síti 12 litrů za minutu dosáhnout poměrně 

značné úspory vody. Minimální hranice nastavení je omezena nutností dostatečného 

proplachu sifonu. Elektronika také zaznamenává jednotlivé spláchnutí do paměti 

mikrokontroléru. Pokud není pisoár použit déle než 24 hodin, dochází k samovolnému 

proplachu celého zařízení, čímž je zajištěna vyšší úroveň hygieny. 

Elektronika rovněž nabízí funkci „deaktivace“. Do této funkce je umožněno 

přejít až po uplynutí 20 minutové doby. V případě aktivace tohoto stavu nastane 

deaktivace pisoáru na následujících 30 minut. Funkce „deaktivace“ je užitečná 

např. v případě, kdy chceme do pisoáru nalít čistící roztok, který vyžaduje určitou dobu 

působení.  

Pokud by deaktivace nebyla provedena, mohlo by dojít k nechtěnému spláchnutí 

agresivního čistícího přípravku po použití zařízení nebo k samovolnému spláchnutí 

v případě, že by se dramaticky zvýšila vodivost v sifonu.  

 Všechna tato nastavení se provádí přiložením silného, ideálně neodymového 

magnetu na keramiku pisoáru z boční strany.  
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1.1.1 Popis plošného spoje 

Vodivostní elektronika je určena pro napájecí napětí 12V [AC]. Elektronika má 

pouze jeden silový výstup, který je určen na spínání elektromagnetického ventilu. 

Konkrétně je jako spínací prvek použit triak, který je galvanicky oddělen od řídící částí 

optotriakem. Lze tedy spínat pouze střídavé napětí. Stejnosměrný napájecí zdroj nelze 

použít. 

Elektronika dále disponuje celkem dvěma digitálními a jedním analogovým 

vstupem. První digitální vstup je použit pro příjem signálu z čidla, detekující přítomnost 

magnetického pole, druhý od pinu RX, který přísluší příjmu u sériové komunikace. 

Analogový vstup je zároveň výstupem z detekční části zařízení a je určen pro určení 

okamžité úrovně vodivosti v sifonu pomocí 10 bitového AD převodníku integrovaného 

v mikrokontroléru (podrobněji viz popis algoritmu).  

Zároveň je z mikrokontroléru vyvedeno celkem 8 digitálních výstupů. Pro řízení 

detekční částí je jich určeno pět, zbylé tři slouží k indikaci aktuálního stavu zařízení 

pomocí LED diody, ke spínání optotriaku, a poslední zmíněný výstup je pin TX, určený 

pro vysílání jednotlivých bitů po sériové lince.  

 

1.1.2 Popis algoritmu 

Mikrokontrolér PIC16F1716 generuje na jednom z výstupních pinů PWM signál 

se střídou 50%. Ten je soustavou filtrů přetvořen na signál s amplitudou kolem 200 mV 

a se sinusovým průběhem. Střídavý typ signálu je nutný z důvodu zamezení elektrolýzy.  

V pisoárovém sifonu jsou umístěny dvě elektrody. Pokud by mezi těmito 

elektrodami procházel stejnosměrný proud, docházelo by k pohybu kladných iontů 

Obr. 1: Vodivostní elektronika 
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k záporné elektrodě. To by vyústilo ve vylučování vodíku na záporné elektrodě 

a vylučování kyslíku na kladné. Což je i v případě použití velmi malých detekčních 

proudů v řádu mikroampér nežádoucí.  

Střídavý vysokofrekvenční signál následně prochází odporovým děličem. První 

část děliče tvoří rezistor předem dané hodnoty, druhou část děliče tvoří kapalina, 

nacházející se v pisoárovém sifonu, který je trvale zavodněn. V tomto případě je 

důležité dbát na to, aby plocha elektrod byla stejná, zároveň musí být elektrody 

umístěny v konstantní vzdálenosti. Pokud by byla plocha elektrod větší, zvyšoval by se 

i proud procházející kapalinou, zároveň pokud by byly od sebe umístěny ve větší 

vzdálenosti, zvyšoval by se odpor procházejícímu proudu a naopak. 

Elektronika tedy měří rozdíl vodivosti v situaci, kdy je pisoárový sifon zaplaven 

vodou, a kdy je v něm přítomna moč. Princip je založen na tom, že lidská moč obsahuje 

cca 2% NaCl. Pokud tedy dojde k vyplavení NaCl do sifonu, výrazně tím vzroste 

vodivost a tím pádem se změní poměr napětí, tvořený výše uvedeným odporovým 

děličem.  

Celý proces je řízen dvěma operačními zesilovači, kdy je zároveň první operační 

zesilovač řízen mikrokontrolérem, druhý poskytuje konstantní zesílení. Řízení je řešeno 

tak, že se mění dělící poměr rezistorů, tvořící zápornou zpětnou vazbu zesilovače. 

Jednotlivé rezistory jsou uzemněny (přivedením logické nuly na výstup) nebo naopak 

vyřazeny z funkce (přivedením ovládacího pinu do stavu vysoké impedance).  

Výsledný zesílený signál je zbaven střídavé složky pomocí jednocestného 

usměrňovače v podobě Schottkyho diody a posléze je vyfiltrován kondenzátory. 

Následně je přiveden na vstup AD převodníku, který stanoví jeho okamžitou hodnotu. 

Jak již bylo zmíněno výše, existuje poměrně velké množství faktorů, které 

dokáží ovlivnit výslednou naměřenou hodnotu. Kromě tvaru a vzdálenosti použitých 

elektrod má na naměřenou hodnotu vliv i tvrdost vody. Proto elektronika nemůže nikdy 

pracovat se staticky definovanými parametry, ale naopak s parametry dynamickými. 

Po každém zapnutí se na 30 sekund sepne elektromagnetický ventil, tím dojde 

k proplachu a zavodnění pisoárového sifonu. Po uplynutí této doby se spustí 

vyhodnocovací proces. Po dobu dalších cca 30 sekund jsou ukládány do paměti 

jednotlivé naměřené vzorky vodivosti. Elektronika stanoví ze všech hodnot jejich 

průměr a ten udá jako referenční hodnotu odpovídající konkrétní tvrdosti vody 

a konkrétní úrovni znečištění sifonu. 

Po každém spláchnutí se testuje, zda naměřená hodnota odpovídá předem 

stanoveným kritériím. Pokud je hodnota v normě, uloží se do paměti. V opačném 
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případě se opakuje spláchnutí každou minutu. Pokud není hodnota v normě i po třech 

spláchnutích, další spláchnutí následuje až za hodinu. Během této doby je pisoár 

neaktivní. Tento proces je nutný z toho důvodu, aby případnou poruchou zařízení 

nedocházeno k neustálému splachování a tím téměř neomezenému průtoku vody. 

Pokud jsou hodnoty po spláchnutí v pořádku, jsou společně s dalšími zapsány do 

posuvného kruhového bufferu. Tento buffer si lze představit jako zásobník hodnot, kdy 

je vstupující hodnota uložena na 1. pozici. V okamžiku, kdy dojde k zápisu další 

hodnoty, je původně první hodnota v pořadí přesunuta o jeden index dále, zároveň je 

poslední hodnota ze zásobníku vymazána. Po dokončení této operace je vždy vypočítán 

průměr z těchto hodnot v zásobníku. Pokud je průměr menší, než předem daná hodnota, 

dojde ke změně zesílení na operačním zesilovači, a tím i reakci na narůstající hodnotu 

vodivosti vlivem postupného usazování minerálních látek v pisoárovém sifonu.  

V případě, že by tato situace nebyla ošetřena, mohlo by dojít vlivem špatné 

údržby zařízení k postupnému zastavení funkce. 

1.2 Univerzální elektronika 

Jak již název napovídá, jedná se o elektroniku určenou pro více druhů zařízení. 

Použitý firmware v 8-bitovém mikrokontroléru PIC16F1704 dovoluje použít tuto 

elektroniku u většiny automatických umyvadel, případně sprchových automatů, 

určených například pro kempy nebo jiná ubytovací zařízení. 

Stejně jako vodivostní elektronika, i univerzální elektronika umožňuje nastavit 

dobu tečení vody a to v rozsahu od 5 sekund do 45 minut. Rovněž je umožněno 

nastavovat dobu pauzy. Pauzou se rozumí nečinnost elektroniky po vyčerpání dané 

služby. Může to být například 5 minut po použití žetonového sprchového automatu 

nebo 10 sekund po použití umyvadla s piezo tlačítkem. Nastavování pauzy je umožněno 

v rozsahu 0 sekund, 5 sekund až 45 minut.  Přičemž nastavení nulové pauzy je 

provedeno nastavením doby pauzy menší než 5 sekund, což elektronika automaticky 

vyhodnotí jako pauzu nulovou.  

U této elektroniky nastavujeme konkrétní verzi, čímž se rozumí to, jestli se 

elektronika bude chovat jako sprchový automat nebo jako umyvadlo. Přičemž 

u sprchové verze je umožněno libovolně hospodařit s vodou pomocí START/STOP 

tlačítka. Umyvadlová verze je dostupná pouze v režimu START. Po stisku tlačítka teče 

voda po předem nastavenou dobu. 

V případě, že stiskneme START/STOP na pozastavení výdeje vody, výsledný 

čas pro doby tečení se stále odečítá, avšak 4x pomaleji. Tím se předchází situaci, kdy by 
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byla sprcha obsazena po velmi dlouhou dobu nebo pro případ, kdy by nedošlo 

k vyčerpání předplaceného času.  

Nastavení se provádí stejným způsobem jako u vodivostní elektroniky. Doba 

tečení vody se nastavuje přiložením magnetu k elektronice. Elektronika zareaguje 

rozsvícením červené LED. Po rozsvícení stiskneme START/STOP tlačítko. LED začne 

blikat zeleně. Po uplynutí požadované doby provedeme opětovný stisk tlačítka. Doba 

mezi jednotlivými stisky se uloží jako nově nastavená doba tečení vody. Doba pauzy se 

nastavuje obdobně, pouze se po přiložení magnetu počká 10 sekund. Elektronika 

následně přejde do režimu nastavování pauzy. Tato situace je indikována problikáváním 

oranžové (červená, zelená) diody. 

Ve výrobních podmínkách by byl tento způsob nastavování velmi zdlouhavý, 

proto se pro nastavování používá ovladač, na kterém lze všechny časy i jednotlivé verze 

nastavit pomocí numerické klávesnice.  

Ovladač funguje na principu vytváření elektromagnetického pole. V každé 

univerzální elektronice je umístěn snímač magnetického pole, který je tvořen Hallovou 

sondou. Jedná se o součástku, která je používána pro měření magnetického pole. 

Je tvořena úzkou polovodivou destičkou, skrze kterou prochází proud. Při vložení 

destičky (článku) do magnetického pole skrz ni prochází indukční tok a přeskupuje 

náboje v destičce na jednu stranu. Tak na Hallově článku vzniká napětí. [7] 

Ovladač tedy pouze vytváří, nebo naopak nevytváří magnetické pole, čímž 

interpretuje 2 logické stavy, tedy logickou nulu a logickou jedničku. Pro celý princip 

komunikace je vytvořen interní komunikační protokol, obsahující úvodní sekvenci, 

vysílaná data, kontrolní součet i dynamickou úpravu přenosové rychlosti v závislosti na 

vzdálenosti přiloženého ovladače od univerzální elektroniky. Lze tedy účelně nastavit 

všechny parametry v poměrně krátkém čase.  

 

Obr. 2: Univerzální elektronika 
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1.2.1 Popis plošného spoje 

Podobně jako plošný spoj vodivostní elektroniky, i univerzální elektronika 

disponuje jedním silovým výstupem v podobě triaku, odděleného od řídící části za 

pomoci optotriaku. 

Odlišnost je dána především větším množstvím externích vstupů a výstupů. 

Elektronika obsahuje celkem 6 vstupů, z čehož 4 jsou digitální a 2 analogové. Všechny 

digitální vstupy jsou odděleny optočleny.  

Digitální vstupy mají různá využití. Lze na ně zapojit např. tlačítko, indukční 

snímač, nebo výstup snímače žetonů. Jako stav „sepnuto“ je vždy určena logická 0. 

Pokud není tlačítko sepnuto, na vstupu je držena logická jednička přes interní pull-up 

rezistor, v opačném případě se otevře tranzistor v optočlenu a jednotlivý pin je sveden 

na zem, na vstupu je tedy logická nula. 

Jeden analogový vstup řeší detekci napájecího napětí, aby v případě jejího 

výpadku stihla elektronika včas zareagovat a uložit zbývající čas do paměti EEPROM 

dříve, než dojde k odstavení celého zařízení. Tato konkrétní situace je řešena 

vygenerováním příznaku přerušení při změně na konkrétním pinu portu B. 

Mikrokontrolér dokončí právě prováděnou operaci a následně pokračuje v ukládání dat. 

Druhý analogový vstup je určen pro ZCD „zero cross detection“ neboli spínání 

v nule. Je to výhoda např. při regulaci výkonu topného zařízení, kde se dá výkon 

regulovat "vynecháním" period. Nedochází tím pádem k rušení, které vzniká při fázové 

regulaci. U induktivních zátěží to ale tak ideální není a především při vypínání vznikají 

špičky a vypínání v nule nepomůže, neboť je u induktivní zátěže proud fázově posunut 

proti napětí.  

Digitální výstupy jsou určeny k ovládání signalizačních diod a 7-segmentového 

displeje. Přímo pro 7-segmentový displej jsou využity pouze 2 výstupy, které generují 

hodinový signál a data pro posuvné registry, obsažené na plošném spoji displeje.   
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2 POUŽITÉ PERIFERIE MIKROKONTROLÉRU 

Mezi klíčové periferie, které se přímo dotýkají komunikace se servisním 

modulem, patří modul 10 bitového AD převodníku a EUSART. Pomocí AD převodníku 

bude snímána konkrétní informace o stavu vodivostního pisoárového splachovače, 

EUSART modul bude tvořit prostředek, kterým se přenášená data dostanou 

k modulátoru, který je následně přenese přes přenosovou soustavu.  

Modul komparátoru je použit pro stanovení výsledného stavu na výstupním pinu 

(RX) modulátoru TDA5051. 

2.1 Modul AD převodníku 

Tento modul je použit ve vodivostní pisoárové elektronice jako prostředek 

k vyhodnocení aktuální úrovně znečištění vody v sifonu. Hodnota sejmutá AD 

převodníkem je dále odeslána prostřednictvím modulu, komunikujícím po napájecím 

napětí. 

Modul AD převodníku konvertuje vstupní analogový (spojitý) signál do podoby 

10-bitového signálu v digitální (diskrétní) podobě. Samotná operace AD převodu se 

skládá ze dvou fází. Nejprve se provede vzorkování signálu, potom následuje jeho 

kvantování. 

Vzorkování se provádí rozdělením vodorovné osy signálu (čas) na rovnoměrné 

úseky a z každého úseku se odebere jeden vzorek. Jednotlivé úseky odpovídají zvolené 

vzorkovací frekvenci. Čím je zvolená frekvence vyšší, tím je i výsledná kvalita převodu 

přesnější, ovšem na úkor složitosti a celkové energetické bilance obvodu.  

Chyba vzorkování se projevuje nejen nízkou vzorkovací frekvencí. Pokud 

se vyskytuje v původním spojitém signálu frekvence vyšší než polovina vzorkovací 

frekvence, dojde dle Shannonova teorému [3] k úplnému, nenávratnému zkreslení 

signálu díky jevu nazývanému „aliasing“. Aliasingu lze zabránit pouze tím, že se před 

převodník zařadí anti-aliasingový filtr, což je dolní propust, která nedovolí frekvencím 

vyšším než je tato frekvence vstoupit do převodníku.  

Kvantování je diskretizace oboru hodnot signálu, kdy je jednotlivému 

navzorkovanému analogovému signálu přiřazena úroveň, odpovídající nejbližší 

kvantizační hladině. Kvantované hodnoty se ve většině případů liší od skutečných 

navzorkovaných hodnot. Velikost kvantizační chyby je vzdálenost mezi kvantovanými 

a původními navzorkovanými hodnotami. Velikost této chyby se pohybuje v intervalu 

+1/2 až -1/2 kvantizační úrovně. [4] 
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Míru kvantizačního zkreslení vyjadřuje kvantizační šum. Kvantizační šum si lze 

představit jako soubor jednotlivých chyb z odečítaného signálu. Pokud bychom vynesli 

velikost chyb od jednotlivých vzorků do grafu, získali bychom náhodný signál – 

kvantizační šum. Velikost šumu se vyjadřuje v decibelech jako poměr užitečného 

signálu vůči šumu.  

𝑆𝑁𝑅𝐴/𝐷 = 20 𝑙𝑜𝑔 2𝑁 ~ 6,02 N      (1) 

kde:  N…  počet bitů daného převodníku 

 

Konfigurace AD převodníku pro použití v 8-bitovém mikrokontroléru PIC se 

skládá z těchto částí. [2] 

 Konfigurace portu 

 Výběr kanálu 

 Výběr napěťové reference převodníku 

 Výběr a konfigurace zdroje převodního kmitočtu 

2.1.1 Konfigurace portu 

V případě, že hodláme přiřadit konkrétní pin, případně celý port k modulu AD 

převodníku, musíme nastavit příslušné registry ANSEL a TRIS. 

Registr ANSELx určuje, jestli daný port bude analogový (zapíšeme log. 1) nebo 

digitální (zapíšeme log. 0). Namísto toho TRISx ovládá směr jednotlivého pinu 

(pro vstup zapíšeme log. 1, pro výstup log. 0). 

V případě, že zvolíme určitý pin jako vstupní, je vhodné k němu přiřadit i interní 

Pull-up rezistor. Tento rezistor odpovídá přibližně hodnotě 30 KΩ a je připojen mezi 

Obr. 3: Kvantizační úrovně pro daný spojitý signál 
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příslušný pin a napájecí napětí mikrokontroléru. Pull–up rezistor definuje výchozí 

logický stav na zvoleném pinu jako logickou jedničku. Pokud by nebyla tato výchozí 

logická úroveň definována, mohlo by docházet vlivem elektromagnetického pole 

k indukci nežádoucích signálů. Povolení nebo naopak zakázání pull-up rezistoru 

provedeme nastavením registru WPUx.  

Poznámka: „x“ v jednotlivých názvech registrů značí název konkrétního portu. 

(např. TRISA, ANSELB, WPUA,…) 

2.1.2 Výběr kanálu 

Použitý kanál je v podstatě příslušný pin mikrokontroléru, ze kterého bude 

získávána informace o aktuální velikosti vstupního analogového signálu. Pro MCU 

PIC16F1716 je to možnost až 21 kanálů. Volba konkrétního kanálu se provede 

nastavením 5 bitů CHS v registru ADCON0. (např. pro kanál 1 je hodnota CHS 00001, 

pro kanál 2 potom 00010, atd..) 

2.1.3 Výběr napěťové reference převodníku 

Napěťová reference by měla zajišťovat známý, dostatečně neměnný napěťový 

potenciál po libovolnou dobu. Každý komparátor, AD převodník, DA převodník, 

případně detekční obvod vyžaduje obvod napěťové reference. Vzájemným srovnáním 

měřeného napětí se známou hodnotou lze dostatečně přesně vyhodnotit velikost daného 

signálu. [6] 

Konkrétní napěťovou referenci zvolíme nastavením bitu ADPREF v pracovním 

registru ADCON1. Tato reference může dle [2] být: 

 VREF+ pin – jedná se o externí napěťovou referenci přivedenou na 

příslušný pin 

 VDD – napájecí napětí MCU je zároveň napěťovou referencí 

 2,048 V 

 4,096 V 

 Vss – záporný pól (GND) je zároveň napěťovou referencí 

Největším problémem, vázajícím se na výběr napěťové reference, je teplotní 

drift. Teplotní drift vyjadřuje, jakým způsobem budou ovlivněny parametry součástky 

v případě teplotní změny.  Teplotní drift je často označován jako koeficient TC, 

vyjádřený v jednotkách ppm/°C. Velikost 1 ppm vychází z celého svého označení, 

tzn. part per million a tvoří tak jednu milióntinu určitého množství. Bližším určením 
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jednotky ppm/°C, vyjadřujeme míru, o  kterou se naše referenční napětí může změnit se 

změnou teploty o 1 °C. [6] 

Pro naše účely byla vybrána reference typu „VDD“ jde tedy o referenci, kterou 

poskytuje pěti-voltový stabilizátor L78L05ABD. Hodnota TC není v katalogovém listu 

uvedena, ale lze si ji částečně odvodit z průběhu křivky označenou jako „Thermal 

Shutdown“, neboli vypnutí stabilizátoru při dosažení určité teploty. 

 

Z obr. 4 je jasně patrné, že je stabilizátor teplotně závislý. Výrazná změna se 

začíná projevovat až s rostoucí teplotou nad 100 °C. Tato teplota by teoreticky neměla 

nastat, neboť elektronika vykazuje maximální proudový odběr 30 mA, a to jen 

krátkodobě při rozsvícení LED diody v optotriaku a současným rozsvícením červené 

signalizační diody.  

Elektronika je zároveň vybavena polymerovou pojistkou pro datovou i silovou 

část obvodu, takže v případě zkratu za stabilizátorem by došlo k zahřátí této pojistky 

a následnému vypnutí celého zařízení. Rovněž by nemělo dojít k nárůstu ztrátového 

výkonu na stabilizátoru vlivem připojení elektroniky na napájecí zdroj o vyšší hodnotě 

výstupního napětí. Ve vstupní části obvodu je zařazen varistor B72530T250K62, který 

se začíná otevírat kolem hodnoty 30 V. Otevření varistoru by způsobilo zkrat ve vstupní 

části obvodu a tím také reakci polymerové pojistky s následným vypnutím celého 

zařízení.  

Obr. 4: Teplotní průběh stabilizátoru L78L05 
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2.1.4 Výběr a konfigurace zdroje převodního kmitočtu 

Zdroj převodního kmitočtu je volitelný na základě zápisu do ADCON1 registru 

(bity ADCS 4-6) a to v možnostech: [2] 

 Fosc/ 2
N 

.         (2) 

 Kde N je 2, 4 , 16, 32 nebo 64. 

Perioda, potřebná k dokončení jednobitové konverze, je definována jako TAD. 

Avšak k dokončení celé desetibitové konverze je potřeba minimálně 11,5 TAD. Zároveň 

musí být tato perioda dle katalogového údaje od výrobce v rozsahu 1 – 9 uS. [2] 

 

2.2 USART modul 

Tento modul zajišťuje komunikaci se zařízeními po sériové lince. Výsledný 

přenos může být nakonfigurován jako asynchronní (plně duplexní) nebo synchronní 

(poloduplexní). Plněduplexní mód se obvykle využívá pro komunikaci s jinými 

mikrokontroléry, případně počítači. Poloduplexní mód je naopak vhodný pro 

komunikaci s různými čidly. 

Synchronní mód používá hodinový a datový signál, ale v asynchronním není 

tento hodinový signál použit. Jeden pin je použit pro vysílání (TX) a jeden pro příjem 

(RX). Obě operace mohou probíhat nezávisle na sobě. Nejčastější použití USARTu 

v asynchronním módu je pro komunikaci s PC prostřednictvím sériového portu 

a protokolu RS-232. 

Obr. 5: Časový Průběh AD převodu [2] 
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USART můžeme nastavit pro vysílání (transmit), resp. příjem (receive) v osmi 

nebo devíti- bitovém režimu v registru TXSTA v bitu TX9, resp. v registru RCSTA 

v bitu RX9.[9] 

2.2.1 Vysílání bytu 

Jakmile jsou data zapsána do registru TXREG, všechny bity jsou přepsány do 

registru pro vysílání (Transmit Shift Register). Odtud jsou dále přeposlány na vysílací 

pin TX, přičemž je komunikační rámec ohraničen start a stop bitem. Použití 

autonomního registru pro vysílání umožňuje načítání nových dat do registru TXREG už 

během vysílání dat předchozích. [9] 

2.2.2  Příjem bytu 

Po detekci start bitu, se další data (bit po bitu) přesunou do registru pro příjem 

(receive shift register). Po přesunutí posledního bitu se zkontroluje stop bit a data se 

pošlou do bufferu, který je předá registru RXREG, pokud je prázdný. Tento buffer 

a registr RXREG jsou dva elementy FIFO. Separátní použití registru pro příjem a FIFO 

bufferu poskytuje překladači čas k přečtení doručených dat bez rizika přepsání těchto 

dat. Je tedy možné obdržet první dva bity a dále přijímat třetí bite ještě dříve, než jsou 

data „vyčtena“ z registru RXREG. [9] 

2.3 Modul komparátoru 

Komparátor se používá k porovnání dvou analogových signálů, přičemž 

výsledek komparace je znázorněn digitálním tvarem signálu (logická jednička nebo 

nula). Samotná funkce komparátoru může být „vylepšena“ o hysterezi. Tato funkce je 

vhodná v případě, kdy mají porovnávané signály velmi podobnou amplitudu. Díky 

hysterezi nedojde k překlopení komparátoru okamžitě, ale až po překročení určité meze. 

Rovněž lze komparátor vybavit i časovačem, který nedovolí další překlopení dříve, než 

uplyne určitý časový úsek. Tato funkce je vhodná v případě, kdy známe přesně tvar 

zpracovávaného signálu.  

Komparátor je obsažen v obou komunikačních modulech a tvoří ho 8-bitový 

mikrokontrolér PIC12F1572, který plní v obvodu pouze tuto funkci vylepšenou o funkci 

časovače, neboť je výsledná přenosová rychlost pevně stanovena.  

Klíčovým registrem konfigurace komparátoru je CMxCON (x – číslo 

komparátoru). Pro potřeby servisního modulu bylo využito nastavení bitu CxPOL, který 

stanovuje, zda komparátor bude výsledek invertovat či nikoliv. Rovněž byl nastaven bit 
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CxNCH, který určuje, co bude připojeno jako referenční signál. Podobně jako AD 

převodník, i komparátor umožňuje zvolit možnosti jako napájecí napětí, zem, případně 

jinou externí referenci. V tomto případě byla zvolena možnost využití externí reference 

tvořenou odporovým děličem.(více viz kapitola 5.3). 
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3 ZÁSADY NÁVRHU PLOŠNÉHO SPOJE  

S nástupem rychlých a výkonných obvodů, které jsou při návrhu používány stále 

častěji, přichází nutnost pečlivějšího návrhu plošného spoje. Umístění signálových cest, 

jejich délka či pořadí připojení k jednotlivým součástkám hraje při návrhu plošného 

spoje důležitou roli. Nedodržení těchto kritérií může znamenat v lepším případě 

sníženou odolnost, nepřípustné vyzařování a v tom horším případě i nefunkčnost 

výrobku.  

3.1 S ohledem na odolnost proti rušení 

Elektronická zařízení, a tedy i jejich plošné spoje, musí být odolné proti rušení 

a samy nesmí vyzařovat rušení nad přípustnou mez. Návrh plošného spoje je z hlediska 

vyzařování a  odolnosti třeba chápat jako komplexní činnost, která začíná již při 

ideovém či blokovém návrhu schématu každého zařízení. Mezi základní pravidla 

návrhu patří především: [11] 

 Minimalizace hodnot proudu – a s tím související elektromagnetickou 

indukci do ostatních vodivých cest 

 Minimalizace proudových smyček – vhodné rozmisťování součástek 

a vedení spojů, zemnění, rozlévaná měď, správné blokování napájení 

pomocí kondenzátorů 

 Minimalizace kmitočtového spektra – nepoužívat zbytečné rychlé 

obvody (problémy způsobují rychlé změny náběžných a sestupných hran 

signálu) 

 Filtrace – potlačení nežádoucích kmitočtových pásem 

 Ochrana proti ESD  

 Stínění – potlačení vyzařování a zároveň zvýšení odolnosti  

 

V samotném návrhu je dbáno na co nejkratší cestu mezi externím oscilátorem 

a modulátorem / demodulátorem, případně mezi nimi povede společný vodič GND.  

Napájení je vedeno blízko sebe, aby plocha proudové smyčky byla minimální.  

Vodič s nejrychlejšími změnami logických úrovní sousedí se společným 

vodičem. Jelikož vyzařované kmitočtové spektrum závisí nejen na samotné frekvenci 

změn logických úrovní, ale i na náběžných a sestupných hranách, nejlepší úpravou je 

proložení společných vodičů (GND) mezi každý signálový vodič, což sice téměř 
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zdvojnásobí počet signálových vodičů, ale taková konfigurace může snížit úroveň 

vyzařování sběrnice až o 20 dB. [11] 

Na vícevrstvém plošném spoji lze tuto situaci vyřešit také tím, že pod všemi 

signálovými vodiči bude v bezprostřední sousední vrstvě rozlitá měď, která bude 

připojená na obou koncích sběrnice ke společnému vodiči (GND). [11] 

Každý integrovaný obvod je vybaven blokovacími kondenzátory, což zamezuje 

šíření rušení po napájecích vodičích.  

 Vysokofrekvenční složky vznikají na plošném spoji z několika různých důvodů. 

Příkladem může být impulzní odběr součástek, který je závislý na typu součástky. 

Dalším příkladem je zpoždění proudu způsobené dlouhými spoji na DPS, kdy takové 

zpoždění může nabývat hodnot větších než stovky pikosekund na jeden centimetr. 

Častým problémem je také reakční doba stabilizátorů napětí, která je běžně větší než 

jednotky µs. Pomocí vhodně umístěných blokovacích kondenzátorů je možné zajistit, 

aby se po desce plošného spoje tyto nechtěné vysokofrekvenční signály nešířily.  

3.2 Výběr vhodných součástek 

 

Mezi obecná pravidla výběru součástek z hlediska elektromagnetické 

kompatibility patří zejména [11]:  

 Výběr součástek s nízkými hodnotami impulzních proudů 

 Maximální využití součástek SMD – menší rozměry, zároveň tedy menší 

parazitní vlastnosti 

 Propojení chladičů se společným vodičem (GND) u součástek 

s kmitočtem nad 75 MHz. Na chladič se kapacitní vazbou přenáší 

příslušné kmitočtové spektrum z čipu, které je vyzářeno do prostoru 

v případě, že chladič není uzemněn. 

 Volba vhodných blokovacích kondenzátorů a filtračních tlumivek 

 Využití galvanického oddělení – oddělovací transformátory, optočleny, 

DC/DC měničů 
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4 MODULÁTOR/DEMODULÁTOR TDA 5051 

Tato kapitola obsahuje popis integrovaného obvodu TDA5051, který je obsažen 

v obou komunikačních modulech. Zároveň tato kapitola popisuje amplitudové 

klíčování, neboť jsou tímto způsobem přenášeny jednotlivé bity přes přenosovou 

soustavu. 

4.1 ASK modulace 

ASK modulace (Amplitude Shift Keying), neboli amplitudové klíčování, přenáší 

informaci na základě změn amplitudy nosné vlny. Tato modulace je označována podle 

počtu stavů modulačního signálu, např. v případě 2ASK rozlišujeme pouze 2 stavy 

(logickou jedničku a logickou nulu). Modulačním signálem je ve většině případů 

unipolární NRZ (non return to zero) signál, kdy je hodnota logické jedničky 

reprezentována kladnou hodnotou amplitudy, logická nula je reprezentována o něco 

menší, ale stále kladnou hodnotou. 

TDA5051 využívá OOK klíčování, neboli ON/OFF keying, kdy je logická 

jednička reprezentována vysíláním nosné frekvence, naopak v případě logické nuly není 

vysíláno nic. Nosným signálem je v případě  TDA5051 harmonický signál s frekvencí 

132,5 KHz. 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Časový průběh 2ASK (NRZ – vlevo, OOK – vpravo) [15] 



 

18 

 

Spektrum přenášeného signálu je rozprostřeno kolem nosné frekvence 132,5 

KHz. Šířka přenášeného pásma je potom 9 KHz.[10] 

4.2 Popis integrovaného obvodu TDA5051 

Jedná se o modulátor / demodulátor pracující na principu amplitudového 

klíčování. Maximální přenosová rychlost je 1200 Bd. 

V tabulce 1 jsou uvedeny klíčové parametry obvodu. 

 

 

Tabulka 1: Parametry integrovaného obvodu TDA5051[10] 

Parametr Hodnota Jednotka 

  Min. Typ. Max.   

Napájecí napětí 4,75 5 5,25 V 

Spotřeba - naslouchání   28 38 mA 

Spotřeba - vysílání   47 68 mA 

Spotřeba - (power down mode)   19 25 mA 

Nosná frekvence   132,5   KHz 

Frekvence oscilátoru 6,08   9,504 MHz 

Celkové harmonické zkreslení   -55   dB 

Okolní teplota -50   100 ° C 

 

Obr. 7: Frekvenční spektrum vysílaného signálu TDA5051 [10] 
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Jak vysílání, tak samotný příjem dat jsou řízeny hodinovou frekvencí oscilátoru, 

připojeného na piny OSC1 a OSC2. Tento oscilátor může být tvořen externím 

krystalovým oscilátorem, nebo výstupem CLK_OUT libovolného mikrokontroléru.  

Obvod rovněž obsahuje automatický digitální filtr, který se přizpůsobuje 

nežádoucím výkyvům pracovního kmitočtu oscilátoru, a tudíž tento obvod není 

náchylný k jevům, jako jsou například změna teploty, výrobní tolerance součástek, 

výkyv napájecího napětí, apod. [10] 

Ke snížení spotřeby tohoto obvodu může být využit pin PD (power down). 

V případě přivedení logické jedničky na tento pin jsou všechny funkce obvodu vypnuty, 

výjimku tvoří pouze generace hodinového signálu. Spotřeba obvodu v tomto režimu je 

cca 19 mA, což činí 9 mA úsporu oproti standartnímu stavu.  

 

 

Obr. 8: Popis jednotlivých pinů TDA5051[10] 
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Tabulka 2: Popis jednotlivých pinů TDA5051[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pin číslo Označení Popis funkce 

1 DATA_IN Digitální datový vstup (aktivní v log. 0) 

2 DATA_OUT Digitální datový výstup (aktivní v log. 0) 

3 VDDD Napájecí napětí (digitální část) 

4 CLK_OUT Výstup hodinového signálu 

5 DGND Digitální zem 

6 SCANTEST Testovací vstup 

7 OSC1 Vstup oscilátoru 

8 OSC2 Výstup oscilátoru 

9 APGND Analogová zem 

10 TX_OUT Analogový signálový výstup 

11 VDDAP Napájecí napětí (analogová část) 

12 AGND Analogová zem 

13 VDDA Napájecí napětí (analogová část) 

14 RX_IN Analogový signálový vstup 

15 PD Power down mód (vstup) 

16 TEST1 Testovací vstup 
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5 NÁVRH KOMUNIKAČNÍCH MODULŮ 

V této kapitole je popsán návrh modulů, komunikujících s výše uvedenými 

elektronikami. Srdcem těchto modulů je TDA5051 od společnosti NXP 

Semiconductors.  

Návrh plošného spoje je realizován v programovém prostředí Eagle. Pro modul 

„slave“ je uveden v příloze číslo 1 a 2, pro „master“ modul v příloze 3 a 4.  

5.1 Struktura přenosové soustavy 

Všechny elektroniky vybavené komunikačním modulem typu slave jsou 

připojeny k jednomu modulu typu master. Řídící modul následně tvoří mezičlánek mezi 

Raspberry PI a ovládanými elektronikami.  

 

Obr. 9: Struktura přenosové soustavy 
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Každé dílčí zařízení v obvodu (vodivostní elektronika, univerzální elektronika) 

obsahuje modul slave. Tento modul je z příslušné elektroniky napájen (oddělen DC-DC 

měničem). 

Komunikační sběrnice (12 V - AC) je vždy oddělena tlumivkou s indukčností 

1 mH. Použití této externí tlumivky zabrání diodovému usměrňovači, použitém v obou 

elektronikách, ořezávání namodulovaného signálu. 

Sběrnice je zároveň galvanicky oddělena transformátorem 230/12, který tuto 

soustavu izoluje od rozvodné sítě. Nosný kmitočet 132 KHz, šířící se přenosovou 

soustavou, by neměl ovlivňovat spotřebiče zapojené do rozvodné sítě.  

5.2 Napájecí část 

Pro potřebu napájení komunikačního modulu typu slave bylo použito následující 

schéma zapojení. Zapojení je totožné v  obou ovládaných elektronikách.  

 

V první části zapojení se nachází několik ochranných součástek. Jsou zde 

zařazeny rezistory s jmenovitou hodnotou 0 Ω. Jejich hlavní funkcí je ochrana proti 

zkratu na přívodních vodičích.  

 Další část obvodu tvoří polymerová pojistka na 1,85 A a 60 V a dvojice 

ochranných součástek. Jedná se o 25-voltový varistor a 20-voltový obousměrný transil. 

Obě tvoří ochranu proti napěťovým špičkám a především proti připojení vyššího 

napájecího napětí než je stanoveno. Transil se dle katalogového údaje otevírá již při 

22,2 V. Oproti varistoru je otevření velmi rychlé, řádově desítky mikrosekund. 

V případě napěťové špičky dojde tedy k otevření transilu a tím i ke zkratování celého 

zařízení na velmi krátkou dobu. Pokud by ovšem trvalo přepětí delší dobu, mohlo by 

dojít k roztavení přechodu a tím k přerušení ochrany. Proto je do obvodu zařazen 

Obr. 10: Schéma zapojení -  napájení pro komunikační moduly typu slave 
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i varistor, otevírající se při napětí kolem 32 V. Otevření varistoru je oproti transilu 

velmi pozvolné, avšak vydrží mnohem větší proudové zátěže. 

 V případě připojení zařízení například na 230 V dojde nejdříve k otevření 

transilu a ke zkratu na zařízení. Pokud dojde ke zničení transilu, jeho štafetu převezme 

varistor, který drží zařízení ve zkratu. Ovšem v tu dobu již dochází k přetavení 

ochranného rezistoru 0 Ω v pouzdře 0805 na vstupní straně zařízení, neboli k přetavení 

nejtenčí cesty v napájecí části obvodu. V okamžiku přetavení ochranného rezistoru 

dojde k trvalému odpojení zařízení od sítě. 

Účelem je snadná identifikace zkratovaného plošného spoje a následně 

jednoduchá výměna poškozených součástek. 

Polymerová pojistka slouží, vzhledem k potřebné době rozpojení, spíše 

k ochraně zařízení v případě zkratu na výstupu, nebo proti proudovému přetížení. Její 

výhodou je ovšem to, že případný zkrat není pro ni destruktivní. V případě identifikace 

zkratu na zařízení a jeho odstranění není nutno pojistku měnit jako v případě klasické 

tavné pojistky.  

Další část obvodu za můstkovým usměrňovačem tvoří elektrolytický 

kondenzátor s kapacitou 330 uF. Jeho funkcí je především vyhlazení výstupního napětí 

z můstkového usměrňovače a určitá energetická záloha k pokrytí proudových špiček při 

spínání triaku. Za ním jsou situovány keramické kondenzátory o jmenovité kapacitě 1nF 

a 100nF, které spolu s tlumivkou 7,5 uH, a elektrolytickým kondenzátorem 33 uF tvoří 

dolní propust pro kmitočtové pásmo 0 – 10 KHz.  

Kondenzátor 33 uF má kromě zajišťování funkce dolní propusti s dříve 

uvedenými součástkami i funkci zásobárny energie. Zákeřnou vlastností cívky je, že 

kromě rušení se snaží potlačovat i prudké výkyvy proudu. Pokud zapojení spíná velké 

proudy, cívka při zapnutí zátěže způsobí prudký pokles napětí, a po vypnutí zátěže zase 

naopak vyvolá napěťovou špičku. Proto musí za cívkou následovat ještě další 

kondenzátor s přijatelnou kapacitou. [8]. 

Nižší rušivé frekvence zvládne odfiltrovat stabilizátor L78L05 pomocí vlastnosti 

„RIPPLE REJECTION“. Stabilizátor se v rámci své stabilizační funkce snaží zpětnou 

vazbou vyrovnávat i rušení na napájení. [8] 

5.3 Návrh schématu zapojení  komunikačního modulu typu slave 

Komunikační modul je tvořen samostatným plošným spojem a je možné ho 

propojit za pomoci kolíkové lišty s vodivostní i univerzální elektronikou. Potřebné 

napájení +5V je přivedeno z dané elektroniky, modul tedy tvoří rozšíření pro obě 
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ovládané elektroniky. Každá elektronika je vybavena modulem typu slave, jehož 

schéma zapojení je uvedeno na obrázcích níže. Všechny moduly slave jsou propojeny 

po napájecí větvi s hlavním modulem (master), který je umístěn spolu s napájecím 

zdrojem pro skupinu elektronik.  

 

 

Aby nedocházelo k ovlivňování cizích zařízení na společné rozvodné síti, 

komunikační modul a všechny jemu podřízené elektroniky jsou galvanicky odděleny 

transformátorem 230/12V [AC]. Toto napětí je rovněž napájecím napětím pro obě 

elektroniky. 

Dvojice kondenzátorů 47nF a cívek 47uH společně s kondenzátorem 1uF 

v napájecí větvi tvoří pásmovou propust pro nosnou frekvenci modulátoru / 

demodulátoru kolem kmitočtu 132,5 KHz. 

Obr. 11: Zapojení modulu slave –komunikační část 
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Modulátor TDA5051 pro svoji funkci vyžaduje externí oscilátor. Taktovací 

frekvence oscilátoru musí být dle [10] v rozsahu 6.08 – 9,504 MHz. Oscilátor je 

připojen na piny 7,8 a může být zároveň použit jako zdroj hodinového kmitočtu pro 

mikrokontrolér. 

 

Obrázek č. 12 znázorňuje galvanické oddělení modulu od přenosové soustavy. 

Modul je vždy napájen z daného zařízení a zároveň ještě galvanicky oddělen pěti-

voltovým DC – DC měničem AMS1 – 0505 od společnosti aimtec. Tento měnič pracuje 

s účinností cca 80 % v závislosti na konkrétní proudové zátěži. 

Pro oddělení signálové části jsou použity optočleny IS 357B. V části RX se 

počítá s tím, že na pinu RX_EL je přiřazen pull-up rezistor (není uveden ve schématu, je 

součástí připojené elektroniky).   

Obr. 12: Zapojení modulu slave – oddělovací část 
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Výše uvedený obrázek popisuje možnost připojení mikrokontroléru 

PIC12F1572, který plní funkci komparátoru s časovačem. Samotné osazení tohoto 

MCU a dalších součástek není přímo nutné, ale jeho přítomnost se pozitivně projeví na 

výsledné chybovosti přenášeného signálu. V opačném případě lze osadit pouze odpor 

R14, který propojí výstup z modulátoru přímo na vysílací LED v optočlenu 

(viz. Obr. 13).  

Pozn. odpor R14 není standardně osazen. 

Nastavení časového zpoždění komparátoru není přímo výrobcem definováno 

v konfiguračních registrech, proto je tato funkce řešena dodatečným způsobem v hlavní 

smyčce programu. 

Jako invertující vstup komparátoru je přivedena polovina napájecího napětí daná 

odporovým děličem R12/R13. Toto napětí tvoří rozhodovací úroveň pro komparátor.  

Na neivertující vstup je následně přiveden výstup (RX) z modulátoru TDA5051.  

Princip funkce této části zapojení je založen na tom, že výsledek komparace 

COUT je přiveden jako vstup na další pin mikrokontroléru, čímž je výsledek komparace 

vyhodnocován jako stav na PINU GP4. Pokud dojde ke změně stavu na tomto vstupním 

pinu, dojde ke změně stavu na výstupním pinu (GP5) a zároveň dojde k softwarovému 

Obr. 13: Zapojení modulu slave - komparátor 
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zablokování komparátoru. Případná další změna se po určitý čas daný funkcí 

delay_ms() nepromítne na stavu výstupního pinu GP5, který je přes optočlen připojen 

k příslušnému MCU vodivostní nebo univerzální elektronky jako pin RX. 

5.4 Návrh schématu zapojení komunikačního modulu typu „master“ 

Tento modul je umístěn společně s hlavním transformátorem 230/12 V, 50 VA. 

Jeho hlavní funkcí je, stejně jako v případě modulu slave, modulace a demodulace 

přenášeného signálu, doplněná o konverzi napěťových úrovní pro Raspberry PI. Master 

modul má rovněž vlastní napájení. 

 

 

Obrázek 14 znázorňuje napájecí část modulu master. Vzhledem k požadavku 

eliminovat nežádoucí rušení byl zvolen lineární stabilizátor L78M05CDT v pouzdře 

DPAK. Lineární stabilizátor má sice výrazně vyšší ztrátový výkon než spínaný 

stabilizátor, ale využití spínaného stabilizátoru by vyžadovalo složitější obvodový návrh 

s důrazem na eliminaci dalšího nežádoucího rušení. Maximální proudová zátěž tohoto 

stabilizátoru je 0,5 A. 

  

Obr. 14: Modul master - napájecí část 
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Maximální ztrátový výkon na lineárním stabilizátoru je dán rovnicí č. 3. 

𝑃𝑀𝐴𝑋 =  (𝑈1𝑀𝐴𝑋 − 𝑈2𝑚𝑖𝑛). 𝐼𝑚𝑎𝑥             (3) 

 

kde:   𝑃𝑀𝐴𝑋 je maximální ztrátový výkon 

  𝑈1𝑀𝐴𝑋 je napětí před stabilizátorem 

 𝑈2𝑚𝑖𝑛 je výstupní napětí stabilizátoru 

 𝐼𝑚𝑎𝑥je maximální odebíraný proud 

 

Po dosažení hodnot do výše uvedené rovnice dostaneme 𝑃𝑀𝐴𝑋 = (15,7 −

5). 0,08 = 𝟎, 𝟖𝟔 𝑾 

Maximální odebíraný proud obvodu tvoří z velké části TDA5051, tento obvod 

má spotřebu  dle [10] 63 mA v případě vysílání. Zároveň je do spotřeby obvodu 

započítáno rozsvícení diody v optočlenu a určitá rezerva, která je tvořena svodovými 

proudy kondenzátoru, případně jinými výkyvy v tolerancích. 

Za stabilizátorem je navíc zařazen DC/DC měnič AMS1 – 0505 s účinností 80%, 

maximální odebíraný proud bude proto 96 mA, výsledný maximální ztrátový výkon 

bude tedy 1,02 W. 

Hodnota maximálního napětí 𝑈1𝑀𝐴𝑋 je dosazena jako:  

𝑈1𝑀𝐴𝑋 = 12. √2 − 2.0,65                        (4) 

 

kde:  12. √2 je maximální hodnota amplitudy střídavého signálu 

  2.0,65 je úbytek napětí na diodách v dvoucestném usměrňovači  

 

Stabilizátor je umístěn v SMD pouzdře DPAK, nedovoluje tedy připojit externí 

chladič jako například THT stabilizátor v pouzdře TO-220. Pro tento účel byl navržený 

plošný spoj vybaven prokovenými otvory pod chladící ploškou stabilizátoru, které 

odvádí přebytečné teplo do rozlité mědi, tvořené společným vodičem GND. Návrh 

plošného spoje je uveden v příloze číslo 3 a 4. 
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Výše uvedený obrázek popisuje zapojení řídící části master modulu. Zapojení 

vychází z modulu slave, doplněného o napěťové přizpůsobení pro Raspberry Pi. 

V případě, že bude na pinu TX_RASP logická 0, N-MOS tranzistor T1 se otevře 

vlivem rozdílu napětí gate – source, na pinu TX se následně objeví 0V daná otevřením 

T1 – připojen k zemi. V opačném případě je T1 zavřen, napětí na vodiči TX je tedy 

dáno externím pull-up rezistorem R15 na 5V.  

Zapojení je doplněno o dvojitou Zenerovu diodu 3,6V, která hlídá připojení 

3,3 V logiky ke komunikačním pinům Raspberry Pi. Pokud bychom zapojili např. další 

5V signál k tomuto pinu, došlo by k otevření diody a následné napěťové stabilizaci na 

3,6 V, což je pro příslušný pin snesitelná hodnota.  

Zapojení modulu master obsahuje rovněž možnost připojení mikrokontroléru 

PIC12F1572 jako komparátoru, toto schéma je totožné s modulem slave. 

Obr. 15: Řídící část master modulu 



 

30 

 

6 OBSLUŽNÁ APLIKACE PRO RASPBERRY PI 

V této kapitole jsou popsány vlastnosti obslužné aplikace pro Raspberry PI 3 

model B. Samotná aplikace je realizována v programovacím jazyku C#. Aplikace 

Commander 1.0 je vytvořena pod operačním systémem Windows ve vývojovém 

prostředí Microsoft Visual Studio. Následná kompatibilita s Raspbianem je zajištěna 

prostřednictvím aplikace Monodevelop, která zahrnuje většinu .NET tříd použitých ve 

Visual Studiu.  

6.1 Raspberry PI 

Raspberry Pi je levný miniaturní počítač. Jádrem zařízení je ARM procesor od 

firmy Broadcom. Jde o takzvaný SoC, System on a Chip, kdy jediný čip obsahuje 

prakticky veškerou funkcionalitu a vyžaduje jen minimum podpůrných obvodů. Tuto 

architekturu využívá většina současných smartphonů a tabletů.  

 

Raspberry PI obsahuje standardní rozhraní typu USB 2.0, Ethernet, HDMI 

a jeden univerzální GPIO konektor. Lze na něj nainstalovat jakýkoliv operační systém 

kompatibilní s ARM platformou. Typicky se bude jednat o různé varianty Linuxu či 

Androidu, ale existuje například speciální edice Windows 10 for IoT.  

Obr. 16: Raspberry PI 3 model B [16] 
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Na vybrané Raspberry Pi byl nainstalován Raspbian, což je verze Debianu 

upravená pro Raspberry. Windows aplikace nejsou standardně podporovány, avšak lze 

si doinstalovat vývojové prostředí Monodevelop, které zahrnuje většinu .NET tříd. 

A pomocí příkazu „sudo mono program.exe“, lze spustit i program vytvořený pro 

Windows, který ovšem musí být upraven pro ARM architekturu. 

Raspberry Pi bylo pro tuto práci zvoleno především pro svoji velkou praktičnost 

a nízkou cenu, kdy za velmi malý finanční obnos dostaneme plnohodnotný počítač, 

s možností vzdálené správy. 

Pro vzdálenou správu je využita aplikace xrdp., která se nainstaluje na Raspbian 

pomocí příkazu: 

Sudo apt-get install xrdp[14] 

Následně je zajištěn přístup na Raspberry Pi pomocí programu Putty jako 

Remote desktop – vzdálená plocha (po zadání IP adresy příslušného Raspberry 

a následné vyplnění přihlašovacích údajů k Raspberry).  

6.2 Funkce programu Commander 1.0 

Primární funkcí tohoto programu je sběr dat od příslušných elektronik pro 

následné vykreslení detailní spotřeby vody. Spotřeba vody je graficky znázorněna pro 

každý měsíc. Zároveň je umožněno zobrazení spotřeby přímo jednoho konkrétního 

zařízení, které kdy bylo do tohoto systému instalováno. 

Další funkcí je deaktivace připojených zařízení v předem naplánovaných 

servisních intervalech, případně možnost nastavení časové funkce pro libovolné 

zařízení, pro kterýkoli den v týdnu. Tuto funkci lze nastavit buď pro jedno, nebo pro 

všechny zařízení společně.  

Rovněž je umožněno nastavovat parametry připojených elektronik, jako je 

například doba tečení vody, doba pauzy, či zda bude k dispozici proplach po 

24 hodinách nečinnosti. 

 U vodivostních pisoárových elektronik je zobrazen stav znečištění pisoárového 

splachovače, který je reprezentován hodnotou kroku operačního zesilovače (viz kapitola 

2.1.2). Těchto kroků je celkem 15 a jsou rozděleny do skupin po pěti, kdy prvních pět 

reprezentuje zelenou barvu pole, dalších 5 oranžovou a posledních 5 červenou barvu, 

která indikuje, že je třeba pisoárový sifon vyčistit vhodnými chemickými přípravky.  
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Poslední funkcí je funkce “TEST“, která vyvolá otevření elektromagnetického 

ventilu u vybrané připojené elektroniky a následné spuštění vody na 10 sekund. Během 

této doby je měřen průtok vody. Lze tak ověřit propustnost ventilu a zároveň upozornit 

na případný nízký průtok v potrubí.  

6.2.1 Hlavní menu programu 

Výše uvedený obrázek zobrazuje úvodní okno aplikace Commander 1.0 

s možností výběru období pro zobrazení celkové spotřeby vody všech připojených 

zařízení. Celková spotřeba za jednotlivý měsíc je vypisována pod vybraným obdobím. 

Do režimu konfigurace přejdeme stiskem příslušného tlačítka, které otevře nový 

formulář s rozšířenými možnostmi nastavení, popsanými výše. 

Stav připojení je vyhodnocován automaticky po spuštění programu. 

Obr. 17: Hlavní menu programu 
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6.2.2 Rozšířené nastavení  

Obrázek 18 znázorňuje rozšířené možnosti programu Commander 1.0 popsané 

v kapitole 6.2. 

Do comboboxu umístěného vedle nápisu „Zařízení“ jsou umístěny názvy všech 

zařízení, které byly za daný kalendářní měsíc do systému připojeny. Po výběru 

patřičného zařízení, měsíce a následném stisku tlačítka „potvrdit“ se vykreslí historie 

spotřebované vody pro každý den zvlášť.  

Nastavení parametrů dané elektroniky lze provést zadáním hodnoty do 

příslušných textových polí. Zadaná hodnota je udávána v sekundách. Po zadání 

patřičných parametrů dojde k uložení stiskem tlačítka „uložit“. 

Zjištění úrovně znečištění připojené vodivostní elektroniky je prováděno vždy 

po zapnutí zařízení (po navázání komunikace s daným zařízením). Zároveň vždy při 

každé změně stupnice znečištění.  

Obr. 18: Konfigurační režim aplikace Commander 
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6.3 Struktura vysílaných dat 

Aplikace Commander 1.0 i všechny další elektroniky, komunikující s touto 

aplikací, využívají standartu USART, obsahující 1 start bit, 1 stop bit a 8 datových bitů 

blíže popsaných v kapitole 2.2. 

Vzhledem k tomu, že je připojeno ke společné komunikační sběrnici, tvořené 

napájecím napětím 12 V, více zařízení, musí být stanovena určitá pravidla pro to, aby 

nedocházelo ke kolizím během vysílání i příjmu. Pro tyto účely byl vytvořen 

komunikační protokol, jehož struktura je zobrazena na obrázku níže. 

Kde:         # Reprezentuje začátek komunikace. Pokud vyšle jakékoli 

zařízení, zapojené do přenosové soustavy, tento znak, 

žádné další zařízení nemůže začít vysílat do té doby, než je 

přijat znak „$“. V případě, že by tento znak nebyl vlivem 

neošetřené výjimky, ztráty komunikace, případně jiného 

vnějšího vlivu přijat, vysílání daného zařízení je zastaveno 

po dobu 30 sekund od posledního příjmu znaku „#“. 

               ADRESA Znázorňuje adresu daného zařízení. Následuje vždy za 

příkazem „#“. Adresa je pevně stanovena při nahrávání 

firmwaru do příslušného zařízení. Je reprezentována 

2 byty v paměti mikrokontroléru. Viz kapitola 6.4  

    PŘÍKAZ  Seznam všech podporovaných příkazů je vyobrazen 

v tabulce č. 3. 

    VELIKOST Udává velikost v bytech přenášené datové části. 

    DATA  Data jsou přenášena po bytech. Maximální velikost je 

32 B. 

    CRC Kontrolní součet. Je dán prostým součtem ASCI hodnoty 

přenášených znaků. 

Obr. 19: Struktura vysílaných dat 
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$  Ukončení komunikace. Od tohoto okamžiku může vysílat 

další zařízení. 

Důležitější příkazy vždy vyžadují odpověď, aby byla vyhodnocena korektnost 

komunikace. Struktura odpovědi je shodná s výše uvedenou komunikací, avšak je 

posílán pouze 1 byte datové části, který nese odpověď pro daný příkaz. 

 

Tabulka 3: Seznam dostupných příkazů 

Příkaz Popis příkazu Očekávaná odpověď Popis odpovědi 

# (0x23) Začátek komunikace - - 

$ (0x24) Konec komunikace - - 

* (0x2A) Broadcast (vysílání 

pro všechna zařízení) 

- - 

0xA Nast. doba tečení vody 0x1/0xFF 0x1 - CRC je OK 

0xFF – CRC nebyl 

vyhodnocen 

0xB Nast. doba pauzy 0x1/0xFF 0x1 - CRC je OK 

0xFF – CRC nebyl 

vyhodnocen 

0xC Nast. proplach 0x1/0xFF 0x1 - CRC je OK 

0xFF – CRC nebyl 

vyhodnocen 

0xD Nastavení verze 

(sprcha/umyvadlo) 

0x1/0xFF 0x1 - CRC je OK 

0xFF – CRC nebyl 

vyhodnocen 

0xAA Synchronizační příkaz 0xA0 Odpověď pro 

synchronizační 

zprávu. 

0xBB Zasílá se úroveň 

znečištění 

          0x1/0xFF 0x1 - CRC je OK 

0xFF – CRC nebyl 

vyhodnocen 

  0x10 Zasílá se hodnota 

posledního použití 

vodoměru 

     -      - 

  0x70 START blokace      -      - 

  0x80 KONEC blokace 

 

     -      - 

  0x90 TEST  Elmag. ventilu 

 

  0x99 Datovou částí příkazu 

je počet protečených 

ml za 10s 

              

0x100 

TEST komunikace      - - 
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6.4 Navázání komunikace 

Navázání komunikace probíhá vždy po spuštění aplikace Commander 1.0. 

Během této operace jsou zjišťována všechna připojená zařízení v přenosové soustavě. 

Detekování nových zařízení probíhá automaticky bez zásahu uživatele. 

 6.4.1 Stanovení adresy zařízení 

Jednotlivá zařízení jsou vždy rozlišena pomocí adresy, která je pevně stanovena 

při nahrávání firmwaru do konkrétního zařízení. Možnost zapsat si vlastní ID, či adresu 

je pro použité mikrokontroléry PIC v paměti od adresy 8000H do 8003H. [2][13] 

 

Pro možnost vyčtení zapsané adresy musí být nastaven bit CFGS 

v konfiguračním registru PMCON1 do logické jedničky.[2][13]. 

Adresní rozsah není tímto systémem využit z plné části. Využívají se pouze 

první 2 byty, neboť je maximální přenosová rychlost použitého modulátoru TDA5051 

pouze 1200 Bd. Zmenšení velikosti adresní části prospěje ke snížení režie přenášeného 

signálu. 

Obr. 20: Konfigurační nastavení PIC16f1704 v programu ASIX UP 
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6.4.2 Algoritmus navázání komunikace 

V okamžiku zapnutí napájecího napětí je v každé připojené elektronice spuštěn 

algoritmus navázání komunikace. Princip spočívá v tom, že je použita funkce rand() ze 

standartních c knihoven stdio.h a stdlib.h,  která vrátí náhodné číslo z předem 

stanoveného intervalu. Tato návratová hodnota je následně využita jako náhodná doba 

čekání v milisekundách.  

Po uplynutí této čekací doby se elektronika pokusí o navázání komunikace 

příkazem 0xAA na adresu 0x00, která reprezentuje Raspberry Pi. V tomto příkaze je 

vyslána adresa příslušného zařízení jako 2 byty dat. Pokud je žádost úspěšná, aplikace 

Commander vyšle na patřičnou adresu potvrzovací příkaz ve tvaru 0xA0. Pokud je tento 

příkaz doručen ve správné podobě, elektronika se stává aktivní. 

Pokud elektronika zaregistruje, že během čekací doby je vyslán znak „#“ jinou 

elektronikou, pokus o synchronizaci je zastaven a čeká se na příjem znaku „$“. 

V případě, že by tento znak nebyl doručen vlivem chyby přenosu, pokus 

o synchronizaci se obnoví za 2 sekundy od příjmu posledního libovolného znaku. 

V případě, kdy je funkcí rand() vrácena stejná hodnota pro více zařízení, tak se 

sice tato zařízení pokusí zároveň o navázání komunikace, ale tato zpráva bude 

zahozena, neboť nebyl splněn kontrolní součet přenášených dat. 

Pokus o synchronizaci se neustále opakuje do té doby, dokud není obdržen 

potvrzovací příkaz 0xA0. 

 6.4.3 Rozlišení více druhů připojených elektronik  

Rozlišení je provedeno na základě přidělené adresy. Pro adresní část jsou 

vymezeny 2 byty paměti, existuje tedy 65535 možností adresy. Rozdělení adresního 

prostoru udává tabulka č. 4. 

 

Tabulka 4: Adresní rozsah pro připojená zařízení 

   
Adresní rozsah  Zařízení 

0-10000 Univerzální elektronika 

10001 - 20000 Vodivostní elektronika 

20001- 65535 Rezervováno pro další 

využití 
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7 TVORBA ZDROJOVÉHO KÓDU 

Tato kapitola přímo navazuje na kapitolu 6, která zmiňuje možnosti programu 

Commander 1.0. Jsou zde popsány hlavní části zdrojového kódu, které se nemalou 

mírou podílí na chodu aplikace. Vždy je uvedena hlavička příslušné funkce, popis její 

funkce a případná návratová hodnota. Samotný kód v jazycích C# pro obslužnou 

aplikaci a C pro dílčí ovládané elektroniky je uveden v přílohách této práce. 

7.1  Práce se soubory 

Řídící aplikace vyžaduje pro svůj chod vytvoření několika souborů, ve kterých 

jsou uložena konfigurační data, spotřeba jednotlivých zařízení v příslušném měsíci, 

případně doba blokování jednotlivých připojených zařízení.  

Pro ukládání dat byla zvolena textová struktura souboru, neboť si tak lze snadno 

ověřit korektnost ukládaných dat.  

7.1.1 Zápis dat o spotřebě vody 

Aplikace Commander využívá databázový systém, tvořený textovým souborem 

DATABASE.txt. Tento soubor je vždy vytvořen pro nový kalendářní měsíc, pro který je 

vytvořena složka s číslem patřičného měsíce. Všechny složky s čísly jednotlivých 

měsíců jsou uloženy ve složce COM_DATA, která se vytvoří po prvním spuštění 

programu. Umístění složky COM_DATA je v prostředí Windows na disku C, pro 

prostředí Raspbianu ve složce home/pi.   

Do tohoto souboru jsou ukládány záznamy o každém použití zařízení v podobě 

jeho adresy a množství spotřebované vody při použití v mililitrech. Všechny zapsané 

údaje jsou odděleny středníkem pro jejich následné vyčtení.  

Kromě adresy a spotřebovaného množství vody je ukládán i údaj, kdy bylo toto 

zařízení použito. Tato informace bude následně využita pro vykreslení příslušných grafů 

o spotřebě vody pro každý den v měsíci.  

O samotný zápis se stará funkce ZAPIS_DAT, jejíž zdrojový kód je uveden 

v příloze. 

Obr. 21: Struktura ukládaných dat 
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  void ZAPIS_DAT(string cesta, string datum, string 

zarizeni, string DATA) 

Jejími vstupními parametry jsou datové proměnné typu string neboli řetězec, 

udávající určitou posloupnost textových znaků. 

kde:           cesta Je konkrétní cesta k souboru DATABASE.txt. Tato 

cesta se mění na základě aktuálního kalendářního 

měsíce.  

                 datum Je číslo reprezentováno jako string, udávající den 

v měsíci. Toto číslo je vrácenou hodnotou funkce 

Zjisti_aktualni_den()  

                 zarizeni Je adresa zařízení, která se bude zapisovat. 

                 DATA Množství spotřebované vody na poslední použití, 

udávané v militrech. 

7.1.2 Čtení dat o spotřebě vody 

Pro vyčtení souboru DATABASE.txt je určena funkce public void 

CTI_SOUBOR(string cesta). Zdrojový kód této funkce je uveden v příloze. 

Pomocí této funkce je vždy přečten jeden řádek z textového souboru 

DATABASE.txt. Tento řádek je následně uložen do lokální proměnné BUFFER. 

Pomocí metody SPLIT(), jejímž argumentem je oddělovaný znak „;“, je obsah řetězce 

BUFFER rozdělen na pole řetězců PODRETEZCE.  

Tímto způsobem jsou jednotlivé údaje separovány z jednoho řádku textového 

souboru. Separovaná data se dále přemisťují do dvou globálních polí string 

DATA_GRAFU [,] a int DATA_GRAFU_celkem [].  

Do pole DATA_GRAFU_celkem je vypisován součet spotřeby všech 

připojených zařízení v jednotlivých dnech v měsíci. Tato struktura zápisu je podrobněji 

znázorněna v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5: Příklad obsahu pole DATA_GRAFU_celkem pro měsíc Duben 

datový typ Název pole index pole Popis 

int32 DATA_GRAFU_celkem 0 prázdné 

    1 součet - spotřeba vody pro 1. Dubna 

    2 součet - spotřeba vody pro 2. Dubna 

    3 součet - spotřeba vody pro 3. Dubna 

    … atd. 

Spotřeba dílčích zařízení je rozlišena na základě obsahu dvojrozměrného pole 

DATA_GRAFU [,]. 

Adresa zařízení, separovaná v dřívějším kroku, je postupně ukládána do POLE 

DATA_GRAFU [,] na pozici prvního volného řádku a nultého sloupce. Pokud je již 

adresa zařízení v poli uložena, znovu se nezapisuje.  

Samotná informace o spotřebě vody se zapíše na pozici příslušející konkrétnímu 

řádku s adresou zařízení. Index sloupce udává jednotlivý den v měsíci. Struktura zápisu 

je podrobněji zobrazena v tabulce č. 6. 

 

Tabulka 6: Příklad zobrazení pole DATA_GRAFU pro měsíc Duben 

datový typ Název pole index pole [x] index pole [y] Popis 

string DATA_GRAFU 0 0 Adresa zařízení 1 

… … 0 1 Spotř. vody -zař. č. 1, 1. Duben 

… … 0 2 Spotř. vody -zař.č. 1, 2. Duben 

… … … … … 

… … 1 0 Adresa zařízení 2 

… … 1 1 Spotř. vody- zař. č. 2, 1. Duben 

… … 1 2 Spotř. vody- zař. č. 2, 2. Duben 

… … … … … 
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7.1.2 Zápis doby blokování 

Primární funkcí tohoto nastavení je zablokování určitého zařízení ve stanovený 

čas. Vzhledem k tomu, že žádná z ovládaných elektronik neobsahuje obvod reálného 

času, musí být povely k těmto úkonům zasílány z řídící aplikace.  

Uživatel aplikace Commander 1.0 vyplní patřičné kolonky v režimu konfigurace 

(viz. Obr. 18). Stanoví si, kdy a v jaký den hodlá dané zařízení používat. Tato informace 

je následně sdružena skupin pomocí C# prvku List<NumericUpDown>. Tímto 

způsobem lze jednotlivé objekty typu <NumericUpDown> sdružit do jednoho celku, 

který může být předán jako parametr funkce, případně být indexován.  

O samotný zápis konfigurace do textového souboru se starají funkce: 

 private void ZAPIS_LIST(List<NumericUpDown> SKUPINA) 

 private void ZAPIS_CONFIG(string[] DATA)  

Vstupním parametrem funkce ZAPIS_LIST je výše uvedená skupina prvků 

<NumericUpDown>. Tato funkce následně vytvoří lokální pole string seznam [], které 

naplní hodnotami vybraných časů blokování. Toto pole je následně předáno jako 

vstupní parametr pro funkci ZAPIS_CONFIG, která toto pole zapíše do textového 

souboru config.txt. 

Jednotlivé zapisované údaje jsou odděleny pomocí znaku „;“. 

Pole seznam [] vždy obsahuje skupinu po sedmi prvcích, udávajících počet dní 

v týdnu. Po zapsání jedné dílčí skupiny je do textového souboru vložena mezera, čímž 

je docíleno oddělení jednotlivých zapisovaných bloků. 

Údaj o vybraném nebo nevybraném checkboxu je zapisován jako samostatný 

blok dat, stejně tak vybraný radiobutton. 

Zdrojový kód funkce ZAPIS_LIST je uveden v příloze. 

7.1.3 Vyčítání doby blokování 

Obsah textového souboru config.txt je vyčítán vždy při spuštění aplikace 

Commander. Algoritmus vyčtení souboru je obdobný tomu, který již byl popsán 

kapitole 7.1.2. 
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Přečte se textový soubor a pomocí metody Split() se oddělí jednotlivé údaje, 

které byly v souboru odděleny středníkem. Ošetření vyčtení prázdného řádku je 

realizováno podmínkou počítání jednotlivých znaků v řetězci.  

Pokud je některý ze separovaných řetězců delší než 2 znaky, vyčítá se nastavení 

Radiobuttonu, který stanovuje, zda se má nastavení aplikovat pro všechna zařízení nebo 

pouze pro jedno. Zároveň pokud je tato podmínka splněna, vyčítá se i zatrhnutí 

checkboxu udávajícího aktivaci této blokace.  

Nastavení pro radiobutton i checkbox jsou v textovém souboru config.txt 

uložena ve tvaru „*ON“, případně „*OFF“. 

Není-li načtený řetězec delší než 2 znaky, vyčítají se jednotlivé časové 

konfigurace. U každé položky si uživatel zadává čas, od kdy do kdy bude příslušné 

zařízení aktivní. Maximální zapsaná hodnota do tohoto typu pole je 24 hodin 

a 60 minut.  

7.2 Obsluha blokace jednotlivých zařízení 

Samotná blokace je řízena časovačem, který jednou za minutu zkontroluje, zda 

není splněna podmínka pro vypnutí nebo zapnutí zařízení. Tato podmínka je testována 

na základě porovnávání .NET třídy Datetime, kdy příkaz Datetime.Now() vrátí aktuální 

čas, nastavený v příslušném operačním systému.  

Pokud je tento čas shodný s některým z předdefinovaných časů, je zaslán příkaz 

0x70 – START blokace daného zařízení. 

Odblokování je řešeno obdobným způsobem, opět se čeká na okamžik, kdy je 

čas timeru shodný s některou z podmínek pro odblokování zařízení, následně dojde 

k zaslání příkazu 0x80 – Konec blokace. 

V případě, kdy by došlo k výpadku komunikace, případně zkreslení přenášených 

informací, a zpráva u ukončení blokace by nebyla doručena v pořádku, běží v každé 

připojené elektronice interní počítadlo, které se zapne okamžikem začátku blokování. 

Pokud by nedošlo během 24 hodin k zaslání příkazu o opětovné aktivaci zařízení, bude 

zařízení aktivováno automaticky.  
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7.3 Grafická reprezentace přijatých dat 

O grafická znázornění spotřebovaného množství vody se stará knihovna 

ZedGraph, která byla do projektu importována.  

Pokud by byla aplikace Commander 1.0 provozována pouze pod operačním 

systémem Windows, bylo by vhodnější použít třídu Chart, která je přímo určená pro 

tvorbu grafů. V prostředí Monodevelop, které je náhradou .NET pro operační systém 

Raspbian, není většina těchto funkcí z třídy Chart podporována. Proto byla nakonec 

zvolena knihovna ZedGraph, která může být provozována pod oběma operačními 

systémy.  

O samotné vykreslení grafů se stará funkce: 

public void plotGraph(GraphPane graf, string Nazev_grafu, 

Int32[] DATA, string legenda, string month) 

kde:     graf Název grafického objektu, který bude 

vykreslován   

           Nazev_grafu Textový popisek, který bude nad grafem 

vypsán. 

           DATA Pole hodnot, která budou v grafu 

znázorněna. 

           legenda Nese informaci o tom, jestli bude nebo 

nebude zobrazena legenda, udávající adresu 

konkrétního zařízení. 

           month Měsíc, pro který bude spotřeba vykreslena. 

 

Samotná funkce se nejprve postará o zjištění počtu dní v konkrétním měsíci, 

tímto způsobem je v grafu funkce vykresleno množství bodů (červený křížek) pro daný 

kalendářní měsíc.  

Posléze jsou jednotlivé záznamy předány do os grafu pomocí metody 

PointPairList.Add(x,y). Kde x,y značí, do které osy bude daný záznam zapsán. 

V tomto případě tvoří osu x jednotlivé dny a osu y spotřebované množství vody.  

Legenda je zobrazována pouze v případě, kdy vykreslujeme spotřebu 

jednotlivého zařízení. Odlišení je zajištěno následující podmínkou: 
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if(legenda != string.Empty) 

Jestli tedy bude nějaká legenda uvedena v parametru funkce, bude následně 

zobrazena. V opačném případě zobrazena nebude (parametr je zadán vždy, jako 

string.Empty je reprezentován znak mezery). 

Jak již bylo uvedeno, funkce plotGraph slouží pro vykreslení přijatých dat. 

Přijatá data jsou této funkci předávána jako jednorozměrné pole typu Int32. Funkce pro 

vyčtení dat ze souboru ovšem ukládá data do vícerozměrného pole typu string. 

Pro přípravu a vyčlenění dat z pole DATA_GRAFU_celkem slouží funkce: 

 public Int32[] PRIPRAV_DATA(int index) 

Parametr index zde udává číslo, které si uživatel zvolí z příslušného Comboboxu 

jako měsíc, pro který mají být data vykreslena. 

Zdrojový kód této funkce je uveden níže: 

 

// Vrátí pole s konkrétními zařízeními 
        public Int32[] PRIPRAV_DATA(int index) 
        { 
            Int32[] BUFFER = new Int32[32]; 
 

// kopírování hodnot z celkového pole do bufferu pro zobrazení 
zařízení 

 
            for (int i = 1; i < BUFFER.Length; i++) // 1. řádek jsou názvy pole  
            { 
                if (DATA_GRAFU[index, i] != null)   // Ošetření načtení prázdného  
                {    
                    BUFFER[i] = Convert.ToInt32(DATA_GRAFU[index, i]);   
                } 
            } 
            return BUFFER; 

  } 

Data pro příslušné zařízení jsou vždy uložena v jednom řádku pole 

DATA_GRAFU_celkem. Jak již ukazuje výše uvedený zdrojový kód, funkce 

PRIPRAV_DATA vybere patřičný řádek z pole, uloží jej do lokálního pole BUFFER, 

pole konvertuje na typ Int32 a toto pole následně předá funkci plotGraph. 
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7.4 Testovací příkazy 

Pod tuto kapitolu spadá testování znečištění pisoárového splachovače (pouze 

vodivostní elektronika) a testování stavu elektromagnetického ventilu.  

Testování znečištění probíhá automaticky po každém spláchnutí. Vodivostní 

elektronika obsahuje posuvný kruhový zásobník hodnot (viz kapitola 1.1), na jehož 

základu je vyhodnocena aktuální úroveň znečištění. Pokud se tato hodnota změní, 

příslušná elektronika zašle příkaz 0xBB na adresu 0x00. Datovou částí zprávy bude 

číslo od 1 do 15 udávající aktuální úroveň nastavení operačního zesilovače (úrovně 

zesílení – pro danou hodnotu znečištění). Podle této hodnoty je nastavena barva 

příslušného políčka v rozšířeném nastavení na zelenou (1-5), oranžovou (6-10) 

a červenou (11-15).  

Test elektromagnetického ventilu je dostupný pro obě elektroniky. Elektronika 

po doručení příkazu 0x90 otevře elektromagnetický ventil, u kterého je instalován 

vodoměr s Hallovou sondou. Na výstupu tohoto vodoměru je tranzistor s otevřeným 

kolektorem, který se spíná, případně rozpíná na základě aktuálního průtoku vody. 

Použitý vodoměr RPE generuje 512 impulzů na protečený litr vody.  

Po uplynutí 10-sekundové doby je ventil zastaven a celkové množství změřené 

vody je odesláno jako datová část příkazu 0x99. Aplikace Commander na základě této 

hodnoty spočítá celkový průtok vody za minutu a tuto hodnotu vypíše do příslušného 

textboxu.  
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8 MĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI PŘENOSU 

Tato kapitola je věnována aplikaci Tester, která slouží k měření spolehlivosti 

přenášených dat. Samotná aplikace je rovněž napsána v jazyce C#, v prostředí 

Microsoft Visual Studio a její funkce jsou navrženy tak, aby mohla být spuštěna pod 

operačním systémem Windows i Raspbian. 

8.1 Funkce aplikace Tester  

 

Jak již ukazuje výše uvedený obrázek, aplikace Tester zaznamenává počet 

přijatých a zároveň počet chybných bytů s ohledem na zvolenou přenosovou rychlost, 

která může být 300, 600 nebo 1200 Bd.  

Uživatel si tedy vybere, s jakou přenosovou rychlostí bude test proveden, zadá 

adresu testovací elektroniky a následně klikne na tlačítko START. 

V okamžiku kliknutí na tlačítko START je vyslán příkaz 0x100 na adresu 

testovací elektroniky. Datovou částí příkazu bude zvolená přenosová rychlost.  

Pokud připojené zařízení správně vyhodnotí tento příkaz, začne vysílat na adresu 

0x00 znak „A“. Tento znak je celkem vyslán 32 krát, následně je vyslán ukončovací 

znak „$“, který je vysílán s mezerou 1 milisekunda 3x za sebou. Po dokončení této 

Obr. 22: Úvodní okno aplikace Tester 



 

47 

 

operace je vysílaný znak inkrementován o jedničku. Vysílá se tedy 32x znak „B“. Celý 

proces se opakuje od „A“ do „Z“ celkem 10 krát.  

 Aplikace Tester tedy zná strukturu přenášených dat. Pokud je vyslán 

ukončovací znak, aplikace si inkrementuje přijímaný znak o jedničku, čímž porovnává 

teoretická data se skutečnými. Ukončovací znak je zasílán 3x za sebou z toho důvodu, 

že pokud by došlo k chybě přenosu tohoto znaku, celý následující blok dat by byl 

chybně přijat. Chyba přenosu ukončovacího znaku není tímto programem stanovena. 

K inkrementaci dojde, pokud bude přijat alespoň jeden ze tří ukončovacích znaků. 

8.2 Výsledky měření spolehlivosti přenosu 

Tabulky, uvedené v příloze č. 5, 6, 7, znázorňují výsledky spolehlivosti přenosu, 

provedené aplikací Tester. Test byl proveden s dvěma připojenými elektronikami 

v galvanicky oddělené soustavě 12V [AC]. Pro režim testování byly zvoleny 4 testovací 

módy. Test byl proveden pro přenosové rychlosti 300, 600 a 1200 Bd. 

V prvním případě probíhá pouze komunikace po přenosové soustavě, žádný 

další silový prvek není připojen. PIC12F1572 není použit jako výstupní komparátor 

s časovačem na výstupním pinu RX modulátoru TDA5051. 

V druhém případě se jedná o stejnou situaci, pouze je použit navíc PIC12F1572 

jako komparátor. 

Třetí a čtvrtý mód znázorňuje první 2 situace v částečně zarušeném prostředí. 

Jako zdroj rušení je použit cyklicky spínaný elektromagnetický ventil (f = 10 Hz) 

zapojený do přenosové soustavy  v kombinaci s transformátorovou pájkou, která je 

nahodile přikládána ke komunikační lince. 
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Obr. 23: Výsledky měření spolehlivosti přenosu pro přenosovou rychlost 

300 Bd 

Obr.24: Výsledky měření spolehlivosti přenosu pro přenosovou rychlost 

600 Bd 



 

49 

 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že zařízení dosahuje určité chybovosti přenosu. 

Chybovost je nejvyšší v případě použití nejvyšší přenosové rychlosti 1200 Bd, kdy je do 

přenosové soustavy připojen cyklicky spínaný silový prvek. V tomto případě není 

v přijímací části použit komparátor s časovačem, který nedovolí dřívější nahodilé 

překlopení. Hodnota chybovosti se pohybuje pro nejhorší případ kolem hodnoty 0,5%. 

Dále je z naměřených hodnot patrná skutečnost, že v případě použití nejmenší 

přenosové rychlosti po nezarušené lince je výsledná chybovost nezávislá na použití 

komparátoru na výstupu TDA5051. Chybovost, naměřená při nezarušené lince, není 

dána externím rušením, ale nesouměrnosti vysílaných a přijímaných dat.  

Pro další omezení chybovosti by bylo možné aplikovat následující úpravy: 

1) Jako zdroj kmitočtu pro použité mikrokonktroléry použít přesný zdroj 

hodinového kmitočtu. PIC16f1716, PIC16f1704 i PIC12f1572 pracovaly 

s použitím interního oscilátoru s kmitočtem 16 MHz. Dle [13] je v případě 

použití přesného zdroje hodinového kmitočtu pro nejnižší přenosové 

rychlosti standartu USART chybovost 0%. 
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2) Vstupní pásmová propust pro TDA5051 je tvořena diskrétními součástkami. 

Nežádoucí kmitočty nejsou dostatečně potlačeny. V případě použití přesného 

aktivního filtru by byla výsledná spolehlivost vyšší. 

3) Použitý  PIC12f1572 ve funkci komparátoru s časovačem funguje přesně 

pouze situaci, kdy je za přenášeným bitem vysílán bit opačný. Pokud je tedy 

vysílaný byte např. 01010101 nebo 10101010 k chybě přenosu téměř 

nedojde, protože je možnost změny povolena pouze v okamžiku, kdy by 

změna nastat měla. Určitého zlepšení by se dosáhlo v případě použití 

vlastního komunikačního protokolu. Kdy by například logická jednička byla 

definována jako 2 ms vysoká logická úroveň a 1 ms nízká logická úroveň, 

naopak logická nula jako 2ms v nízké úrovni a 1 ms ve vysoké úrovni. Doba 

stavu by tedy byla pevně definována.  

4) Další možností by bylo posílat celý přenosový rámec opakovaně do té doby, 

než by byl splněn kontrolní součet (CRC) přijímaných dat.  
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ZÁVĚR  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem servisního modulu, který 

s připojenými elektronikami komunikuje po napájecím napětí.  

Práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola je věnována popisu zapojení 

a algoritmu vodivostní a univerzální elektroniky, pro které je tento modul určen. 

Přímo na ni navazuje druhá kapitola, která pojednává o použitých periferiích 

mikrokontroléru, bez jejichž konfigurace by nebylo možné jakkoli komunikovat 

s okolními zařízeními. 

Třetí kapitola popisuje nejčastější chyby konstruktéra při návrhu plošných spojů 

s ohledem na odolnost proti elektromagnetickému rušení. Jsou zmíněny chyby i jejich 

následné řešení společně s výběrem optimálních součástek pro výsledný plošný spoj.  

Stěžejní součástkou celé práce je TDA5051, což je modulátor / demodulátor 

pracující na principu amplitudového klíčování. Tento obvod dokáže v případě přivedení 

signálu TX pro vysílání a RX pro příjem přenést data přes přenosovou soustavu. Ovšem 

pouze za předpokladu, že je k obvodu přiřazena dostatečná pásmová propust, která je 

naladěna na nosnou frekvenci modulátoru. Popis tohoto integrovaného obvodu je náplní 

čtvrté kapitoly. 

Pátá kapitola se zaměřuje na samotný návrh komunikačních modulů. Ke 

každému zařízení je přidružen komunikační modul typu slave. K těmto modulům je 

navržena a detailně rozebrána napájecí i řídící část obvodu s ohledem na odolnost proti 

rušení, zkratu, případně proti přepětí na vstupní části. 

Dílčí skupina zařízení je sdružena pod komunikační modul typu master, který 

zprostředkovává komunikaci s aplikací Commander, která obsluhuje připojená zařízení. 

Tato aplikace je primárně určena pro operační systém Raspbian. 

Uživatel, obsluhující aplikaci Commander, má možnost vzdáleně nastavit 

parametry připojené elektroniky, jako jsou například: doba tečení vody, doba pauzy, 

verze (sprcha – umyvadlo), aktivaci proplachu po 24 hodinách nečinnosti. Zároveň je 

prostřednictvím této aplikace umožněno zablokovat připojené zařízení v určitý časový 

interval, případně zjistit úroveň znečištění pisoárového splachovače. Všechny možnosti 

této aplikace jsou detailněji popsány v kapitole č. 6. 

Sedmá kapitola rozebírá nejdůležitější části zdrojového kódu v jazycích C# pro 

obslužnou aplikaci a C++ pro firmwary připojených elektronik. 
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Závěrečná osmá kapitola popisuje algoritmus měřící aplikace Tester, která byla 

vytvořena pro určení spolehlivosti přenosu přes komunikační soustavu. Tato aplikace 

provádí test komunikace pro zvolenou přenosovou rychlost. 

Na základě výsledků měření byla výsledná přenosová rychlost pro tento servisní  

modul stanovena na 300 Bd, neboť dosahuje nejmenší úrovně chybovosti. 

Pro další snížení chybovosti byly doporučeny postupy jako např. použití 

přesného zdroje hodinové kmitočtu pro použité mikrokontroléry, záměna pasivního LC 

filtru na vstupu modulátoru za aktivní filtr tvořený operačními zesilovači, úprava 

přenosového protokolu a opakované vysílání celého rámce v případě nesplnění 

kontrolního CRC součtu. 

Tento servisní modul bude sloužit pro zákazníky, kteří chtějí mít detailní přehled 

o připojených zařízeních sanitární techniky. Dle přání zákazníka pak bude možné přidat 

ještě další doplňující funkce. 
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FOTODOKUMENTACE 

 komunikační modul typu „master“, přichycení společně s napájecím zdrojem 

230/12 [50 VA] 
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 Komunikační modul typu „slave“ umístěný na univerzální elektronice; připojen 

elektromagnetický ventil 12 V [AC] a vodoměr RPE 512 imp/litr 
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1) Návrh komunikačního modulu „slave“; plošný spoj, TOP 

 

2) Návrh komunikačního modulu „slave“; plošný spoj, Bottom  



 

 

 

 

3) Návrh komunikačního modulu „master“; plošný spoj, TOP 

 

   

4) Návrh komunikačního modulu „master“; plošný spoj, Bottom 

  



 

 

 

5) Tabulka naměřených hodnot - přenosová rychlost 300 Bd 

Baudrate = 300 

Měření číslo Mód Počet přijatých bytů Počet chybných bytů Chybovost [%] 

1 1 8320 2 0,024 

2 1 8320 0 0,000 

3 1 8320 7 0,084 

4 1 8320 3 0,036 

5 1 8320 2 0,024 

6 1 8320 0 0,000 

7 1 8320 2 0,024 

8 1 8320 0 0,000 

9 1 8320 1 0,012 

10 1 8320 3 0,036 

1 2 8320 0 0,000 

2 2 8320 1 0,012 

3 2 8320 0 0,000 

4 2 8320 2 0,024 

5 2 8320 1 0,012 

6 2 8320 2 0,024 

7 2 8320 1 0,012 

8 2 8320 0 0,000 

9 2 8320 0 0,000 

10 2 8320 1 0,012 

1 3 8320 11 0,132 

2 3 8320 10 0,120 

3 3 8320 13 0,156 

4 3 8320 16 0,192 

5 3 8320 7 0,084 

6 3 8320 6 0,072 

7 3 8320 22 0,264 

8 3 8320 8 0,096 

9 3 8320 14 0,168 

10 3 8320 13 0,156 

1 4 8320 6 0,072 

2 4 8320 2 0,024 

3 4 8320 4 0,048 

4 4 8320 3 0,036 

5 4 8320 1 0,012 

6 4 8320 8 0,096 

7 4 8320 3 0,036 

8 4 8320 4 0,048 

9 4 8320 2 0,024 

10 4 8320 4 0,048 



 

 

 

6) Tabulka naměřených hodnot - přenosová rychlost 600 Bd 

Baudrate = 600 

Měření 

číslo 
Mód Počet přijatých bytů 

Počet chybných bytů 
Chybovost 

[%] 

1 1 8320 1 0,012 

2 1 8320 0 0,000 
3 1 8320 0 0,000 

4 1 8320 2 0,024 
5 1 8320 1 0,012 

6 1 8320 0 0,000 
7 1 8320 0 0,000 

8 1 8320 3 0,036 
9 1 8320 3 0,036 

10 1 8320 0 0,000 

1 2 8320 4 0,048 

2 2 8320 1 0,012 
3 2 8320 2 0,024 

4 2 8320 3 0,036 
5 2 8320 1 0,012 

6 2 8320 5 0,060 
7 2 8320 2 0,024 

8 2 8320 0 0,000 
9 2 8320 2 0,024 

10 2 8320 1 0,012 

1 3 8320 15 0,180 

2 3 8320 11 0,132 
3 3 8320 8 0,096 

4 3 8320 21 0,252 
5 3 8320 32 0,385 

6 3 8320 14 0,168 
7 3 8320 21 0,252 

8 3 8320 19 0,228 
9 3 8320 11 0,132 

10 3 8320 13 0,156 

1 4 8320 3 0,036 

2 4 8320 8 0,096 
3 4 8320 3 0,036 

4 4 8320 5 0,060 
5 4 8320 3 0,036 

6 4 8320 6 0,072 
7 4 8320 2 0,024 

8 4 8320 1 0,012 
9 4 8320 5 0,060 
10 4 8320 3 0,036 



 

 

 

7) Tabulka naměřených hodnot - přenosová rychlost 1200 Bd 

Baudrate = 1200 

Měření číslo Mód Počet přijatých bytů Počet chybných bytů Chybovost [%] 

1 1 8320 2 0,024 

2 1 8320 1 0,012 

3 1 8320 0 0,000 

4 1 8320 0 0,000 
5 1 8320 2 0,024 

6 1 8320 1 0,012 

7 1 8320 3 0,036 

8 1 8320 2 0,024 
9 1 8320 1 0,012 

10 1 8320 1 0,012 

1 2 8320 2 0,024 

2 2 8320 5 0,060 
3 2 8320 3 0,036 

4 2 8320 2 0,024 

5 2 8320 1 0,012 

6 2 8320 0 0,000 
7 2 8320 3 0,036 

8 2 8320 1 0,012 

9 2 8320 5 0,060 

10 2 8320 2 0,024 

1 2 8320 43 0,517 

2 2 8320 30 0,361 
3 2 8320 21 0,252 

4 2 8320 34 0,409 
5 2 8320 30 0,361 

6 2 8320 17 0,204 
7 2 8320 40 0,481 

8 2 8320 32 0,385 
9 2 8320 23 0,276 

10 2 8320 32 0,385 

1 2 8320 4 0,048 

2 2 8320 8 0,096 

3 2 8320 5 0,060 

4 2 8320 9 0,108 
5 2 8320 12 0,144 

6 2 8320 13 0,156 

7 2 8320 7 0,084 

8 2 8320 4 0,048 
9 2 8320 8 0,096 

10 2 8320 10 0,120 



 

 

 

 

8) Zdrojový kód funkce ZAPIS_DAT 

 

  void ZAPIS_DAT(string cesta, string datum, string zarizeni, string DATA) 
        { 
            // vytvoreni textoveho souboru 
            // pokud soubor existuje, bude prepsan 
 
            StreamWriter textak = new StreamWriter(cesta, true); 
            try 
            { 
                // za kazdy zaznam prida oddelovac - strednik 
                textak.WriteLine(datum + ';' + zarizeni + ';' + DATA + ';'); 
            } 
 
            catch (Exception e) 
            { 
                MessageBox.Show("Soubor využívá jiný proces", "Error"); 
            } 
            try 
            { 
                textak.Close(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox.Show("Nelze uzavrit soubor", "Error"); 
            } 

} 

9) Zdrojový kód funkce CTI_SOUBOR 

 

public void CTI_SOUBOR(string cesta) 
        { 
 
 
            string BUFFER; 
            VYMAZ_POLE(DATA_GRAFU_celkem);  // nulovani pole 
            VYMAZ_2D_POLE(DATA_GRAFU);      // nulovani 2-rozmerneho pole 
 
 
 
            try 
            { 
                StreamReader sr = new StreamReader(cesta); 
 
                while ((BUFFER = sr.ReadLine()) != null)   //dokud je co vycitat 
                { 
 

PODRETEZCE = BUFFER.Split(';');        // vrati jednotlive 
udaje oddelene strednikem do pole substringu 

 
if (PODRETEZCE[0].Length >= 1)         // osetreni nacteni 
prazdneho radku 



 

 

 

                    { 
                        // separuje udaj o dni  
                        string den = PODRETEZCE[0]; 
                        string zarizeni = PODRETEZCE[1]; 
 
                        Int16 soucet_ml = 0;               // soucet mililitru 
 
                        soucet_ml = Convert.ToInt16(PODRETEZCE[2]); 
 
                        // pro kazdy den udela soucet vsech prijatych hodnot 
                        DATA_GRAFU_celkem[Convert.ToInt16(den)] += soucet_ml; 
 
                        // hleda vyskyt aktualniho ID v prvnim radku pole 
 
                        int volne_index = 0; 
                        int zapsano = 0; 
                        int index_prvku = 0; 
 

for (int i = 0; i < DATA_GRAFU.GetLength(0); i++)   // 
vrati rozmer 1. indexu pole 

                        { 
 

//pokud se jeste dane ID v poli nevyskztuje, zapise 
se 

                            if (DATA_GRAFU[i, 0] != null) 
                            {   //pokud je dany index obsazeny 
 
                                if (DATA_GRAFU[i, 0].Contains(zarizeni) == true) 
                                { 
                                    zapsano = 1; 
                                    index_prvku = i; 
                                } 
 
 
                            } 
                            else 
                            { 

  volne_index = i;    //zjisti index nasledujiciho        
volneho pole 

                                break; 
                            } 
 
 
                        } 

// pokud zarizeni jeste neni v poli, zapise se na --
volne   nasledujici misto 

                        if (zapsano == 0) 
                        { 
                            index_prvku = volne_index; 
                            DATA_GRAFU[index_prvku, 0] = zarizeni; 
                        } 
 

Int16 BUF = Convert.ToInt16(DATA_GRAFU[index_prvku, 
Convert.ToInt16(den)]); 
 
                        DATA_GRAFU[index_prvku, Convert.ToInt16(den)] = 
Convert.ToString(soucet_ml + BUF) 
 
                    } 
                } 



 

 

 

                sr.Close(); 
 
            } 
 
 
            catch 
            { 
                MessageBox.Show("DATA pro vybraný měsíc nejsou zaznamenána!", 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
 

  } 

10) Zdrojový kód funkce ZAPIS_CONFIG 

 

private void ZAPIS_CONFIG(string[] DATA) 
        { 
 
            StreamWriter textak = new StreamWriter("config", true);   
            
            textak.WriteLine("\n");    //odradkuje 
 
            for (int i = 0; i < DATA.Length; i++) {  
                try 
                { 
                // za kazdy zaznam prida oddelovac - strednik 
                textak.Write(DATA[i] + ';'); 
 
 
                } 
 
                catch (Exception e) 
                { 
 
                MessageBox.Show("Soubor využívá jiný proces", "Error"); 
 
                } 
            } 
            try 
            { 
                textak.Close(); 
            } 
 
            catch 
            { 
                MessageBox.Show("Nelze uzavrit soubor", "Error"); 
 
            } 
 

  } 

 

 



 

 

 

11) Zdrojový kód funkce CTI_CONFIG 

 

private string [,] CTI_CONFIG() 
        { 
            string BUFFER; 
            string [,] POLE = new string[4, 7]; 
            int index = 0; 
 
            try 
            { 
                StreamReader sr = new StreamReader("config"); 
 
                while ((BUFFER = sr.ReadLine()) != null)        //dokud je co 
vycitat 
                { 
                    PODRETEZCE = BUFFER.Split(';'); 
 
                    if (PODRETEZCE[0] != null && PODRETEZCE[0] != "" && 
PODRETEZCE[0] != " ") 
                    {   // zapisuje se ostatni nastaveni - delka prikazu je delsi 
jak 2 
                        if (PODRETEZCE[0].Length > 2) 
                        { 
                            if (PODRETEZCE[0] == "*ON") CH_blokace.Checked = 
true; 
                            if (PODRETEZCE[1] == "*ON") R_vsechna_z.Checked = 
true; 
 
                            else 
                            { 
                                R_vybrane.Checked = true; 
                            } 
 
                        } 
                        else 
                        { 
                             
                                // zapisuje se nastaveni casu blokace 
                                for (int i = 0; i < POLE.GetLength(1); i++) 
                                { 
                                POLE[index,i] = PODRETEZCE[i]; 
                     
                                } 
                                index++; 
                             
                        } 
 
 
                    } 
                } 
 
                sr.Close(); 
                 
 
            } 
 
            catch 
            { 



 

 

 

 
            } 
            return POLE; 

} 

 

12) Zdrojový kód funkce ZAPIS_LIST 

 

    private void ZAPIS_LIST(List<NumericUpDown> SKUPINA) 
        { 
            string[] seznam = new string[7]; 
 
            // naplni pole daty z listu 
            for (int i = 0; i < SKUPINA.Capacity - 1; i++)  // kapacita je 
indexovana od 1 
            { 
                seznam[i] = Convert.ToString(SKUPINA[i].Value); 
            } 
            ZAPIS_CONFIG(seznam); 
 

 } 

13) Zdrojový kód funkce plotGraph 

 
public void plotGraph(GraphPane graf, string Nazev_grafu, Int32[] DATA, string 
legenda, string month) 
        { 
 
            // zjisteni, co je aktualne za mesic 
            // podle toho urci jednotlive dny 
 
            int pocet_dni = Zjisti_pocet_dni_v_mesici(month); 
 
 
            string mesic = ""; 
 
            switch (Convert.ToInt16(month)) 
            { 
                case 1: 
                    mesic = "Leden"; 
                    break; 
 
                case 2: 
                    mesic = "Únor"; 
                    break; 
 
                case 3: 
                    mesic = "Březen"; 
                    break; 
 
                case 4: 
                    mesic = "Duben"; 
                    break; 



 

 

 

 
                case 5: 
                    mesic = "Květen"; 
                    break; 
 
                case 6: 
                    mesic = "Červen"; 
                    break; 
 
                case 7: 
                    mesic = "Červenec"; 
                    break; 
 
                case 8: 
                    mesic = "Srpen"; 
                    break; 
 
                case 9: 
                    mesic = "Září"; 
                    break; 
 
                case 10: 
                    mesic = "Říjen"; 
                    break; 
 
                case 11: 
                    mesic = "Listopad"; 
                    break; 
 
                case 12: 
                    mesic = "Prosinec"; 
                    break; 
 
                default: 
                    break; 
            } 
 
            //GraphPane myPane = Graf1.GraphPane; 
            GraphPane myPane = graf; 
            myPane.CurveList.Clear(); 
            myPane.Title.Text = ""; 
 
            // Set the Titles 
            myPane.Title.Text = Nazev_grafu + mesic; 
            myPane.XAxis.Title.Text = "[ Den ]"; 
            myPane.YAxis.Title.Text = "[ l ]"; 
 
            /* myPane.XAxis.Scale.MajorStep = 50; 
             myPane.YAxis.Scale.Mag = 0; 
             myPane.XAxis.Scale.Max = 1000;*/ 
 
            PointPairList DATA_vykreslena = new PointPairList(); 
 
 
            double[] spotreba_jednotlive_dny = new double[33]; 
 
 
            for (int i = 0; i < DATA.Length; i++) 
            { 
                //pokud jsou nejaka data 



 

 

 

                if (DATA[i] != 0) {  
                    spotreba_jednotlive_dny[i] = Convert.ToDouble(DATA[i]); 

                    spotreba_jednotlive_dny[i] = 
spotreba_jednotlive_dny[i] / 1000; // prevod na litry 

                } 
            } 
             
 
            // podle poctu dni v mesici prida data s aktualni spotrebou vody 
            for (int i = 0; i <= pocet_dni; i++) 
            { 
                DATA_vykreslena.Add(i, spotreba_jednotlive_dny[i]); 
 
                 
            } 
 
            // *********************************************************** 
            // Zobrazeni legendy 
            // *********************************************************** 
 
            // je-li nejaka uvedena - zobrazi se v popisku 
            if(legenda != string.Empty) {  
                    LineItem LEGENDA = myPane.AddCurve("Zařízení číslo: " + 
legenda, 
                    DATA_vykreslena, Color.Red, SymbolType.Plus); 
            } 
            else if (legenda == string.Empty) 
            { 
                LineItem LEGENDA = myPane.AddCurve("", 
                   DATA_vykreslena, Color.Red, SymbolType.Plus); 
            } 
 
 
 
            myPane.AxisChange(); 
             
 
 
        } 

 

 

 

 

 


