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ÚVOD 
 
Je zřejmé, že se mnohé naše toky i nádrže, až na některé výjimky, pravidelně nečistí, 

neodstraňují se materiály, které vznikají přirozenou cestou na povodí. V důsledku toho se vodní 
nádrže a splavné řeky stále více zabahňují, zanášejí přírodním materiálem a štěrkopísky a tím se 
snižuje jejich vodohospodářský, zemědělský, klimatický i rybochovný význam. Zmenšuje se 
retenční schopnost těchto nádrží a toků a snižuje se tak jejich ochranná funkce při záplavách. To 
se plně projevilo v roce 1997 při záplavách na Moravě a na povodí Vltavy v roce 2002. 

 
Těžba plovoucími sacími bagry je v tomto ohledu velmi vhodným způsobem těžby a čistění 

toků a nádrží, neboť je ekologicky a ekonomicky výhodná. Při těžbě plovoucím sacím bagrem 
není nutno těženou nádrž vypouštět, naopak je možno ji v průběhu prací nadále využívat k 
rekreačním i chovným účelům, v průběhu prací není zhoršena kvalita vody. Technologie 
umožňuje těžbu v určené vrstvě a spádu. Veškerá doprava těžené směsi je prováděna potrubím 
až do vzdálenosti několika kilometrů a okolí není zatěžováno hlukem, prašností, zvýšenou 
dopravou. 

 
Má li těžba plovoucím sacím bagrem přinášet kýžené výsledky v podobě výkonné a přesné 

těžby, musí řídící systém bagru umožnit ergonomické a maximálně přehledné ovládání, tak aby 
se posádka bagru mohla soustředit na ovládání důležitých parametrů těžby a pohybu bagru.  
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1 Popis zadání 
 
Účelem této práce je rekonstrukce řídicího systému plovoucího sacího bagru, podle 

požadavků zadavatele. 
Důvodem této rekonstrukce je nevyhovující stávající stav řídicího systému vykazující pouze 

omezenou funkčnost a značnou poruchovost. V průběhu provozního života sacího bagru byly 
několikrát přidávány, rušeny nebo měněny jeho funkce, podle momentálních požadavků 
technologie těžby. Jako příklad lze uvést přestavbu těžební části bagru ze systému na lanech 
zavěšeném těžebním zařízení, na systém klasického bagrovacího ramene (viz obr.2 a 3) . 
Z těchto důvodů došlo k mnoha nedokumentovaným úpravám systému, jež přispěly ke 
stávajícímu nevyhovujícímu stavu.  

Provozní zkušenosti ukazují měnící se požadavky na řízení bagru, podle druhu těženého 
materiálu a způsobu těžby, jež kladou velké nároky na variabilitu systému řízení bagru. Stávající 
systém těmto nárokům nevyhovuje. Problémem vyžadujícím řešení je rovněž již velmi omezená 
možnost získání náhradních dílů ke stávajícímu řídicímu systému. 

 

1.1 Plovoucí sací bagry 
Plovoucí sací bagry se používají k odstraňovaní sedimentovaných kalů ze dna rybníků, řek, 

jezer, přehrad a vodních nádrží. Další oblastí použití je těžba surovin, především písků, štěrku a 
uhelných kalů. U sacích bagrů je zejména výhodné to, že není třeba vyřazovat z provozu vodní 
nádrže jejich vypouštěním a že je možné ho provozovat na řekách bez zvláštního režimu průtoku 
vody. 

 Plovoucí sací bagr se obecně skládá z lodního tělesa na němž je umístěna řídicí kabina, 
pohonného agregátu, systému pohonu bagru, těžební hlavice, sacího potrubí, kalového čerpadla a 
výtlačného potrubí.  

Důležitou součástí sacího bagru je těžební hlavice, která zajišťuje rozsušení těženého 
materiálu a jeho vstup do sacího potrubí. K těžební hlavice může být vybavena rozrušovacím 
zařízením, zařízením čistícím sací ústí, popř. dalšími zařízeními zajišťujícími správnou funkci 
sací hlavice. 

Kalové čerpadlo zajišťuje dopravu hydrosměsi od těžební hlavice sacím a výtlačným 
potrubím k navazujícím technologiím zpracování těženého kalu. Kalové čerpadlo může být 
umístěno na lodním tělese (většinou přímo spojeno s pohonným agregátem), nebo na těžební 
hlavici (poháněno hydromotorem, nebo elektromotorem) 

Pro pohon plovoucích sacích bagrů se používá systém lan s vrátky nebo systém ovládaných 
pilot, popřípadě kombinace obou systémů.  

 

1.2 Plovoucí sací bagr ENVI 2837 
Plovoucí sací bagr ENVI 2837 je určen k odstraňovaní sedimentovaných kalů ze dna rybníků, 

řek, jezer, přehrad a vodních nádrží. Skládá se ze 3 pontonů, jež sestaveny tvoří lodní těleso 
bagru. Je poháněn dieselovým motorem o výkonu 125 kW, který pohání 2 hydraulická čerpadla 
napájející 2 hydraulické okruhy bagru. První hydraulické  čerpadlo, pracující v režimu 
otevřeného okruhu, pohání pohybové navijáky a ovládání lopaty. Druhé hydraulické čerpadlo, 
pracující v režimu uzavřeného okruhu, pohání odstředivé kalové čerpadlo. 
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Pohyb bagru je zajištěn 4 pohybovými navijáky na nichž jsou navinuta ocelová lana kotvená 
volným koncem pomocí kotev, popřípadě k jiným k tomu vhodným kotevním bodům. Každý 
naviják je vybaven inkrementálním rotačním snímačem pro sledování polohy a rychlosti a 
tlakoměrem z něhož se odvozuje tah působící na lano. 

Těžební hlavice ve tvaru saní (dále jen saně) je zavěšena na čtyřech lanech, navinutých na 
čtyřech navijácích, umístěných na společné hřídeli, poháněné rotačním hydromotorem 
s převodovkou. K hřídeli je připojen rotační snímač polohy s absolutním výstupem. Lana jsou 
vedena přes kladky umístněné na otočně uloženém rámu, jehož naklápěním se dociluje změna 
sklonu těžební hlavice. Saně obsahují kalové čerpadlo, rozrušovaní zařízení 

 

 
obr. 1 – Generální plán bagru – bokorys 

 
obr. 2 – Generální plán bagru - nárys 
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obr. 3 – Plovoucí sací na hladině nádrže  dolu ČSA (Karvinsko) 

 
 
 

 
 

obr. 4 – Technologie těžby těžebním zařízením zavěšeným na laně 
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obr. 5 – Návrh osazení sacího bagru těžebním ramenem 

 

2 Popis stávajícího ovládání 
 

2.1 Úloha posádky a řídicího systému bagru 
Obsazení sacího bagru je předepsáno dvoučlennou posádkou, především z důvodů 

bezpečnosti práce a provozních důvodů. Samotné ovládání bagru během těžby však provádí  
pouze jeden člen posádky prostřednictvím ovládacího pultu. 

Sací bagr se používá k těžbě různých materiálů, například rybničních kalů, říčních kalů, 
štěrkopísků, uhelných kalů a mnohých dalších materiálů, s různou konzistencí a způsobem 
uložení ve vrstvách s různými vlastnostmi. Různé jsou také technické a technologické podmínky 
a nároky na těžbu z hlediska dalších navazujících technologií. Tyto nároky kladou 
nezastupitelnou úlohu inteligentního řízení na bedra posádky, která využívá svých zkušeností a 
znalostí technologie k ovládání bagru jež vede k co nejlepšímu plnění těžebních záměrů.  

Úplná automatizace úlohy popsaného inteligentního řízení se jeví jako nereálná a neefektivní. 
Cílem návrhu řídicího systému je co nejvíce osvobodit posádku bagru od rutinních a opakujících 
se činností tak, aby se mohla soustředit na inteligentní využití technologických možností bagru. 
Důležitou funkcí řídicího systému je rovněž ošetření limitních stavů kritických veličin.  
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2.2 Popis systému ovládání sacího bagru 
Elektrický systém bagru podle [15], je rozdělen do dvou oddělených okruhů, které napájí dvě 

sady sériově zapojených 12V akumulátorů dobíjených dvěma alternátory dieselového motoru. 
Nominální palubní napětí v obou okruzích je 24VDC. Jeden elektrický okruh napájí příslušenství 
spalovacího motoru včetně startéru, osvětlení bagru a ostatní příslušenství bagru. Druhý 
elektrický okruh napájí řídicí a ovládací systém sacího bagru, včetně všech snímačů a akčních 
členů. 

V kabině sacího bagru je umístněn hlavní rozvaděč s označením AK1 [15], který obsahuje 
rozvod napájení, ovladače osvětlení a příslušenství bagru, programovatelný automat SattCon 05 
s jeho vstupně/výstupními jednotkami a dalším příslušenstvím. Další rozvaděč s označením AK2 
[15], rovněž umístěný v kabině bagru slouží jako ovládací panel sacího bagru. Na ovládacím 
pultu je umístěn textový operátorský panel SattCon OP65, ovladače, signálky a panelová měřidla 
(obr. 6).  

Celá technologie sacího bagru je řízena programovatelným automatem SattCon 05, do kterého 
jsou prostřednictvím vstupů a výstupů, umístěných umístněných centrálně v hlavním rozvaděči 
napojeny všechny snímače a akční členy, pomocí paralelního svazku vodičů. 

Jednotlivé funkce bagru jsou ovládány prostřednictví elektrohydraulických rozvaděčů. 
Rozvaděče typu ON/OFF jsou ovládány z bitových výstupů PLC přes relé. Proporcionální 
rozvaděče jsou ovládány zesilovači Vickers řady EEA-PAM s ovládacím vstupním signálem 0-
10V.  

 
 
 

 
 

obr. 6 – ovládací pult bagru 
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obr. 7 – Řez Sekci hydraulického rozvaděče 

 

2.2.1 Pohyb Bagru 
Bagr se pohybuje pomocí 4 navijáků s lany vedenými průvlačnicemi každé na jednom ze čtyř 

rohů bagru. Jsou možné 2 režimy pohybu bagru ruční a automatický. Volba se provádí pomocí 
textového operátorského panelu. Navijáky jsou ovládány proporcionálními elektrohydraulickými 
rozvaděči pro regulovaný pomalý chod a paralelně zapojenými s elektrohydraulickými  
rozvaděči typu ON/OFF (obr. 7) pro rychlý chod. Pro odvíjení jsou převodovky navijáků 
opatřeny volnoběžkou. Navijáky jsou vybaveny brzdou ovládanou rovněž elektrohydraulickými 
rozvaděčem typu ON/OFF. Všechny rozvaděče mají neutrální uzavřenou polohu centrovanou 
pružinami. 

Rychlost otáčení navijáků je měřena pomocí inkrementálních snímačů otáček s kvadraturním 
kódováním napojených na hřídel navijáků přes pružnou spojku. 

 
Pohyb sacího bagru je možný ve dvou režimech: 
 
a) Ruční režim 
Každý naviják je ovládán jednotlivě příslušným ovladačem na řídicím panelu (3 polohy: 

navíjet, 0, odvíjet). Naviják je možno individuelně zabrzdit nebo odbrzdit stiskacím tlačítkem na 
panelu nebo LCD. 

 
b) Automatický režim 
V automatickém režimu je sací bagr ukotven ve třech bodech. Lana na jednom boku bagru 

jsou uspořádána do tvaru V. Kolem nich se bagr pohybuje v půlkruzích pomocí zbylých dvou 
navijáků. Na druhé straně bagru jeden naviják navíjí rychlostí nastavenou potenciometrem na 
řídicím panelu a druhý udržuje přednastavený tah na odvíjeném navijáku. Pohyb sacího bagru je 
schematicky nakreslen na obr. 8. 
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obr. 8 – Pohyb sacího bagru ukotveného na 3 body 

 
 

2.2.2 Kalové čerpadlo 
 Kalové čerpadlo je ovládáno analogovým signálem 0-10V, který určuje velikost průtoku 

hydraulického oleje do hydromotoru pohánějícího kalové čerpadlo. Zpětná vazba o velikosti 
okamžitého průtoku kalů potrubím je získána z proudového výstupu 4-20mA indukčního 
průtokoměru. 

 Jsou možné 2 režimy pohybu bagru, ruční a automatický. Volba se provádí pomocí 
přepínače na ovládacím panelu. 

 
a) Ruční režim 
Otáčky kalového čerpadla jsou přímo úměrné nastavení potenciometru na ovládacím panelu 

bez zpětné vazby.  
 
b) Automatický režim 
Potenciometrem na ovládacím panelu se nastavuje žádaná hodnota okamžitého průtoku 

čerpaných kalů, současně se zobrazuje ve vizualizaci. Pomocí PID regulátoru, realizovaného 
softwarově v PLC, je regulovaná veličina – okamžitý průtok, snímaná pomocí indukčního 
průtokoměru, udržována co nejblíže žádané hodnotě. 
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obr. 9 – Řez kalovým čerpadlem 

 

2.2.3 Ostatní funkce 
Zbývající funkce bagru jsou ovládány hydraulickými rozvaděči typu ON/OFF. Jejich seznam 

je v kapitole 3.1 Analýza vstupů a výstupů řídicího systému. 
 

2.2.4 Přehled sníma čů 
Řídicí systém sacího bagru využívá snímačů tlaku, průtoku, tahu, otáček a hustoty. Přehled 

těchto snímačů obsahuje tabulka 1. 
 
 
Název Typ Rozsah Výrobce Výstup Počet 

Indukční průtokoměr  
Přírubový snímač DN150, Převodník 
FLOMAG-ICM v odděleném provedení  0-5 [m3/min] FLOMAG proudový 4..20mA 1 

Průtokový spínač s 
magnetickým kontaktem RVM-008GM014 0-140 [l/min] RS pasivní kontakt 2 

Radioizotopový hustoměr RIH-3 (Zářič Am)  1-1,4 [kg/dm3] Bauelex proudový 4..20mA 1 

Tlakoměr DMP 331 110-6001-1-5-100-F00-1-000 0-600 [kPa] BD Senzors proudový 4..20mA 1 

Tlakoměr DMP 333 130-2503-1-5-100-100-5 0-25 [MPa] BD Senzors proudový 4..20mA 5 

Tlakoměr DMP 333 130-4003-1-5-100-100-5 0-40 [MPa] BD Senzors proudový 4..20mA 1 

Snímač tahu BILT 3-HF 0-100 [kN] Vishay Nobel proudový 4..20mA 1 
Snímač otáček 
inkrementální IE-58-100 - TR-electronic kvadraturní kód 4 

Snímač otáček absolutní CE 65-M 0-4096 ot. TR-electronic Gray kód 1 

 
tabulka 1 – Seznam snímačů fyzikálních veličin 
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3 Výběr řídicího systému 
 
Pro výběr typu řídicího automatu je nutné zvážit rozsáhlost systému danou především počtem 

obsluhovaných vstupů a výstupů, časovou náročnost systému řízení, požadavek zadavatele na  
snadnou rozšiřitelnost systému o další možné funkce (vzdálené sledování přes GPRS, možnost 
připojení GPS, Záznam dat o těžbě atd.) a jeho flexibilitu vzhledem k budoucím úpravám. 
Časovou náročností rozumíme rychlost požadované odezvy systému na vnější události. 

Požadovaná odezva žádné z funkcí bagru není menší než desetina sekundy. Perioda vzorkování 
pro regulaci průtoku v kalovém potrubí postačí v řádu desetiny sekundy. 

 

3.1 Analýza vstup ů a výstup ů řídicího systému 
Analýzou stávající dokumentace tj. hydraulického a elektrického schéma bagru byly 

stanoveny vstupy a výstupy nutné pro řízení bagru. Tento seznam byl dále revidován ve 
spolupráci se zadavatelem, přičemž byly vyřazeny nepoužívané funkce a naopak některé funkce 
přidány. Z důvodu požadované flexibility systému k možným změnám konfigurace bagru bylo 
navrženo část elektromechanických ovládacích prvků nahradit HMI rozhraním na dotykovém 
panelu.  

Proto byly ovládací prvky rozděleny na dvě skupiny. V první skupině byly vybrány prvky 
ovládající funkce, u nichž se nepředpokládají změny, nebo které je z ergonomických důvodů 
vhodnější řešení pomocí elektromechanických ovladačů. Zbylé prvky byly zařazeny do druhé 
skupiny vhodné k ovládání pomocí dotykového grafického panelu (tabulka 5). Tyto prvky budou 
figurovat pouze jako proměnné v řídicím programu a nejsou vstupy/výstupy uvažovanými pro 
výběr automatu. Výsledný seznam  vstupů a výstupů s přiřazeným označením obsahují tabulka 2 
a tabulka 3. Celkovou rekapitulaci vstupů a výstupů obsahuje tabulka 4. 
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Typ Název Spec.  Funkce  Označení 

1 Odvíjení Y_N1O 
  Navíjení Y_N1N 
2 Odvíjení Y_N2O 
  Navíjení Y_N2N 
3 Odvíjení Y_N3O 
  Navíjení Y_N3N 
4 Odvíjení Y_N4O 

Poziční navijáky ON/OFF 

  Navíjení Y_N4N 

1 Odvíjení Y_NP1O 
  Navíjení Y_NP1N 
2 Odvíjení Y_NP2O 
  Navíjení Y_NP2N 
3 Odvíjení Y_NP3O 
  Navíjení Y_NP3N 
4 Odvíjení Y_NP4O 

Poziční navijáky proporcionální 

  Navíjení Y_NP4N 

1   Y_NB1 
2   Y_NB2 
3   Y_NB3 

Poziční navijáky brzdy 

4   Y_NB4 
  Nahoru Y_ZDN 
  Dolu Y_ZDD Zdvih 

  Brzda Y_ZDB 
  Vpřed Y_SVP Šnek 
  Vzad Y_SVZ 
  Vpřed Y_RVP Rozrývák 
  Vzad Y_RVZ 
  Navíjení Y_TLO Tažná lana 
  Odvíjení Y_TLN 

Kalové čerpadlo Zap     Y_KC 
  Směr Y_HLD 

B
ito

vé
 

Snímač hloubky lopaty 
  Reset Y_HLR 

Kalové čerpadlo 0-10V Otáčky YA_KC 
Regulátor N1 0-10V Rychlost YA_N1 
Regulátor N2 0-10V Rychlost YA_N2 
Regulátor N3 0-10V Rychlost YA_N3 

A
na

lo
go

vé
 

Regulátor N4 0-10V Rychlost YA_N4 

 
  

tabulka 2 – Seznam výstupů řídicího systému 



12  

Typ Název Číslo Funkce Označení

Automatický S_PA
Manuální S_PM
Pomalu S_PP
Rychle S_PR

1 Odvíjení S_N1O
Navíjení S_N1N

2 Odvíjení S_N2O
Navíjení S_N2N

3 Odvíjení S_N3O
Navíjení S_N3N

4 Odvíjení S_N4O
Navíjení S_N4N

1 S_NB1
2 S_NB2
3 S_NB3
4 S_NB4

Nahoru S_ZDN
Dolu S_ZDD

Zdvih brzda S_ZDB

Vpřed S_SVP
Vzad S_SVZ

Potvrzení chodu S_SOK

Vpřed S_RVP
Vzad S_RVZ

Potvrzení chodu S_ROK

Navíjení S_TLO
Odvíjení S_TLN

Automatický S_KCA
Manuální S_KCM

Hladina Hydr Olej S_HHO
Teplota Hydr Olej S_THO
Nouzové tlačítko STOP S_STOP

bit 0 S_HL1
bit 1 S_HL2
bit 2 S_HL3
bit 3 S_HL4
bit 4 S_HL5
bit 5 S_HL6
bit 6 S_HL7
bit 7 S_HL8
bit 8 S_HL9
bit 9 S_HL10

bit 10 S_HL11
bit 11 S_HL12

Navijáky rychlost SA_NR
Kalové čerpadlo SA_KC
Hustoměr SA_HU
Průtokoměr SA_PR
Tlak Kal SA_TL
Tlak Hydr 1 SA_TL1
Tlak Hydr 2 SA_TL2
Naviják 1 tlak SA_N1P
Naviják 2 tlak SA_N2P
Naviják 3 tlak SA_N3P
Naviják 4 tlak SA_N4P

1 S_CN1

2 S_CN2

3 S_CN3

4 S_CN4

Kalové čerpadlo

Naviják

S
ní

m
ač

 h
lo

ub
ky

 lo
pa

ty

B
ito

vé
A

na
lo

go
vé

S
ní

m
a č

 
ot

áč
ek

 
in

kr
em

en
tá

ln
í

Pohyb

Navijáky směr

Navijáky brzdy

Zdvih

Šnek

Rozrývák

Tažná lana

 
 

tabulka 3 – Seznam vstupů řídicího systému 
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   Počet 

Binární 32 
Analog. 5 Výstupy 

Snímač ot. inkrement. 4 

Binární 44 Vstupy 
Analog. 11 

 
tabulka 4 – Celková rekapitulace počtu potřebných vstupů a výstupů 

 
 

  Okruh Funkce Poznámka 

Tlak - kalové potrubí [bar] 

Průtok - kalové potrubí [m3/min] 

Hustota - kalové potrubí [%] 

Nastavený průtok [m3/min] 

Tlak - hydr. okruh 1 [bar] 

Kalové potrubí a 
čerpadlo 

Výkon čerpadla [%] 

Režim Automaticky/Vypnuto/Ručně 

Rychlostní režim Pomalu/Rychle 

Hydromotor 1,2,3,4 stav navíjení, odvíjení, uzamčeno 

Brzda 1,2,3,4 stav zabrzděno/odbrzděno 

Pozice 1,2,3,4 [m] 

Nastavená rychlost [m/min] 

Limit tahu navijáků [kN] 

Navijáky 

Tah navijáků 1,2,3,4 [kN] 

Hloubka lopaty [m] 

Česla konst. vysunutí [s] 

Česla konst. Interval [s] 

Šnek chod indikace zablokování blikáním 

Rozrývák chod indikace zablokování blikáním 

Zdvih chod   

Náklon směr   

Lopata 

Tažná lana chod   

Teplota hydraulického oleje   

Hladina hydraulického oleje   

STOP (nouzové tlačítko)   

In
di

ka
ce

 

Alarmy 

Vysoký tah navijáku   

Kotvení směr Vlevo/Vpravo 

Směr pohybu Vpřed/Vzad 

Pozice 1,2,3,4 nulování   
Navijáky 

Limit tahu navijáků - nastavení   

Hloubka - nulování   

O
vl

ad
ač

e 

Lopata 
Česla konstanty - nastavení   

 
tabulka 5 – Seznam ovladačů a indikátorů umístěných na  dotykovou obrazovku 
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3.2 Varianty řídicího systému 
 
Na základě analýzy vstupů a výstupů a uvedených požadavků na odezvu systému byly 

sestaveny čtyři varianty sestav hlavních komponent řídicího systému včetně aktuálních cen. 
Tyto sestavy jsou v tabulkách 6 až 9. Jsou uvažovány hlavní hardwarové komponenty a 
potřebný počet licencí nutného softwaru. 

Všechny varianty řídicího systému obsahují průmyslový počítač třídy PC spolu 
s dotykovou obrazovkou plnící funkci HMI rozhraní a umožňující větší flexibilitu k úpravám 
systému při případné změně konfigurace sacího bagru. 

 

3.2.1 Varianta č.1 a č.2 se sb ěrnicí AS-interface 
První dvě varianty (tabulka 6 a tabulka 7) řeší připojení senzorů a aktuátorů pomocí 

průmyslové sběrnice AS-interface. Hlavním rysem pro zapojení s použitím AS-i  standardu je 
nahrazení svazku vodičů dvouvodičovou sběrnicí. K němu jsou připojovány jednotlivé 
senzory a aktuátory, buď přímo pomocí interního AS-i slave modulu nebo prostřednictvím 
externího AS-i slave modulu. AS-i  kabel zajišťuje výměnu dat a napájení jednotlivých prvků. 
Další výhodou je, že na straně vyšší úrovně řízení stačí použít pouze jednu vstupně výstupní 
kartu, kterou je AS-i  master.  

Systém se skládá z průmyslového počítače třídy PC s dotykovou obrazovkou, které slouží 
jako HMI rozhraní. Vybaveno je OPC serverem pro komunikaci a výměnu dat s PLC a 
SCADA/HMI systémem Reliance pro monitorování a ovládání sacího bagru. PLC řady Twido 
je vybaveno modulem AS-i master pro obsluhu průmyslové sběrnice AS-interface. 
Programovací software PLC implementuje normu IEC 61131-3. 

Varianty č.1 a 2 se liší pouze použitým počítačem třídy PC s dotykovou obrazovkou, kdy 
v první variantě je použito průmyslové PC s integrovanou obrazovkou ve druhé variantě je 
dotyková obrazovka odděleně od průmyslového PC. 
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tabulka 6 – Varianta č.1 řídicího systému se sběrnicí AS-interface 

 
  Typ/kód Název Výrobce ks Cena/ks Cena 

Datalab PC 1200 Průmyslové PC Moravské přístroje 1 17 300 Kč 17 300 Kč 

DL-LM15T Dotyková obrazovka Moravské přístroje 1 26 100 Kč 26 100 Kč 

TXF 686 50.04 Reliance Design Desktop GEOVAP 1 9 900 Kč 9 900 Kč 

TXF 686 61.04 Reliance Runtime Control GEOVAP 1 18 000 Kč 18 000 Kč 

TLXCDLUOFS33 OPC Server V3.3 pro W 2000/XP/Server2003 Schneider 1 6 900 Kč     6 900 Kč 

TWDSPU1001V10M Software CD + kabel TSXPCX1031 + manuál Schneider 1 5 180 Kč 5 180 Kč 

P
LC

, S
C

A
D

A
, S

of
tw

ar
e 

TWDLCAE40DRF TWD Compact, 24x DI 16x DO, Ethernet Schneider 1 17 250 Kč 17 250 Kč 

TWDNOI10M3 Twido modul ASI master Schneider 1 6 540 Kč 6 540 Kč 

ASI20MA2VI AS-I INTERFACE 2 ANALOGUE INPUTS 4-20MA Schneider 5 4 540 Kč 22 700 Kč 

ASI20MA2VU AS I INTERFACE 2 ANALOGUE INPUTS 0.10V Schneider 1 4 540 Kč 4 540 Kč 

ASI20MT4IE ASI IP20 INTERFACE 4I Schneider 7 1 720 Kč 12 040 Kč 

ASI67FFB01 4 CHANNELS BASE STANDARD Schneider 12 125 Kč 1 500 Kč 

ASI67FFP04D IP67 INTERFACE IDC 4O AS INT V2 STAN Schneider 8 2 780 Kč 22 240 Kč 

ASI67FFP40E IP67 INTERFACE IDC 4I AS INT V2 EXTE Schneider 4 2 480 Kč 9 920 Kč 

BW1760 Bihl+Wiedermann  24V to 30V Power supply Bihl+Wiedermann 1 6 000 Kč 6 000 Kč 

TCSATN01N2 AS-Interface TAP-off with 2m cable. M12 Schneider 1 0 Kč 0 Kč 

TSXSAY1000 A2S-I BUS COUPLER Schneider 1 16 950 Kč 16 950 Kč 

ASI67FACC2 SHRINK WRAP CABLE END CAP Schneider 1 20 Kč 20 Kč 

ASITERV2SET SET POCKET AS2 2V2+ACC. Schneider 1 18 600 Kč 18 600 Kč 

XZCB11001 ASI YELLOW CABLE 100M Schneider 1 6 250 Kč 6 250 Kč 

K
om

po
ne

nt
y 

A
S

-i 

XZCE40 ASI SEAL RING FOR PG11 - Schneider 1 3 431 Kč 3 431 Kč 

  

 Cena celkem 231 361 Kč 

 
tabulka 7 – Varianta č.2 řídicího systému se sběrnicí AS-interface 

  Typ/kód Název Výrobce ks Cena/ks Cena 

MPCST52NDJ10R Smart iPC 15" XGA Touch Screen, VIA 667MHz, 
24V DC, CF 1GB s Win XP Schneider 1 88 500 Kč 88 500 Kč 

TXF 686 50.04 Reliance Design Desktop GEOVAP 1 9 900 Kč 9 900 Kč 

TXF 686 61.04 Reliance Runtime Control GEOVAP 1 18 000 Kč 18 000 Kč 

TLXCDLUOFS33 OPC Server V3.3 pro W 2000/XP/Server2003 Schneider 1 6 900 Kč 6 900 Kč 

TWDSPU1001V10M Software CD + kabel TSXPCX1031 + manuál Schneider 1 5 180 Kč 5 180 Kč 

P
LC

, O
P

C
, S

of
tw

ar
e 

TWDLCAE40DRF TWD Compact, 24x DI 16x DO, Ethernet Schneider 1 17 250 Kč 17 250 Kč 

TWDNOI10M3 Twido modul ASI master Schneider 1 6 540 Kč 6 540 Kč 

ASI20MA2VI AS-I INTERFACE 2 ANALOGUE INPUTS 4-20MA Schneider 5 4 540 Kč 22 700 Kč 

ASI20MA2VU AS I INTERFACE 2 ANALOGUE INPUTS 0.10V Schneider 1 4 540 Kč 4 540 Kč 

ASI20MT4IE ASI IP20 INTERFACE 4I Schneider 7 1 720 Kč 12 040 Kč 

ASI67FFB01 4 CHANNELS BASE STANDARD Schneider 12 125 Kč 1 500 Kč 

ASI67FFP04D IP67 INTERFACE IDC 4O AS INT V2 STAN Schneider 8 2 780 Kč 22 240 Kč 

ASI67FFP40E IP67 INTERFACE IDC 4I AS INT V2 EXTE Schneider 4 2 480 Kč 9 920 Kč 

BW1760 Bihl+Wiedermann  24V to 30V Power supply Bihl+Wiedermann 1 6 000 Kč 6 000 Kč 

TCSATN01N2 AS-Interface TAP-off with 2m cable. M12 Schneider 1 0 Kč 0 Kč 

TSXSAY1000 A2S-I BUS COUPLER Schneider 1 16 950 Kč 16 950 Kč 

ASI67FACC2 SHRINK WRAP CABLE END CAP Schneider 1 20 Kč 20 Kč 

ASITERV2SET SET POCKET AS2 2V2+ACC. Schneider 1 18 600 Kč 18 600 Kč 

XZCB11001 ASI YELLOW CABLE 100M Schneider 1 6 250 Kč 6 250 Kč 

K
om

po
ne

nt
y 

A
S

-i 

XZCE40 ASI SEAL RING FOR PG11 - Schneider 1 3 431 Kč 3 431 Kč 

  

  Cena celkem 276 461 Kč 
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3.2.2 Varianta č.3 modulární systém v/v Wago 
Třetí varianta je navržena se vzdálenými vstupy/výstupy připojenými pomocí průmyslové 

Ethernet sběrnice. Seznam komponent obsahuje tabulka 8. 
 Systém se skládá z průmyslového počítače třídy PC s dotykovou obrazovkou a čtyř uzlů 

vstupně/výstupních jednotek umístěných v rozvaděčích v blízkosti napojených snímačů a 
akčních prvků. Vstupně výstupní jednotky řady Wago 750 jsou modulární konstrukce       
(obr. 10), kde jsou jednotlivé moduly skládány vedle sebe na DIN 35 lištu s mechanickým 
spojení pero-drážka a se zabudovaným automatickým propojením sběrnice a napájení 
z předchozího modulu. 

 
 

obr. 10 – Vstupně výstupní jednotka WAGO řady 750 s modulárním uspořádáním 

 
Průmyslový počítač PC sloužící jako HMI rozhraní je vybaven OPC serverem pro 

komunikaci a výměnu dat s PLC a SCADA/HMI systémem Reliance pro monitorování a 
ovládání sacího bagru. Funkci PLC plní programovatelný komunikační modul 750-841 
programovatelný systémem WAGO-I/O PRO podle normy IEC 61131-3. Programovatelný 
komunikační modul je zbylými třemi komunikačními moduly propojen pomocí sběrnice 
Ethernet.  
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  Obj.číslo Popis Výrobce ks Cena/ks Cena/položka 
DL-
PC1200DC24 DataLab PC 1200 DC24 

Moravské 
přístroje 1 17 300 Kč 17 300 Kč 

DL-LM15T DataLab LCD 15T 
Moravské 
přístroje 1 26 100 Kč 26 100 Kč 

750-841 Programovatelný kom. modul  Ethernet TCP/IP  Wago 1 13 943 Kč   

750-341 Ethernet TCP/IP 10/100 Mbit pro bin. a analog. signály Wago 3 12 656 Kč 37 967 Kč 

750-455 4 analogové vstupy 4-20mA Wago 2 5 920 Kč 11 840 Kč 

750-459 4 analogové vstupy 0-10V DC Wago 1 5 105 Kč 5 105 Kč 

750-436 8 binárních vstupů 24V DC; 3,0ms; negativní logika Wago 6 1 673 Kč 10 039 Kč 

750-502 2 binární výstupy 24V DC; 2,0A Wago 12 1 601 Kč 19 212 Kč 

750-504 4 binární výstupy 24V DC; 0,5A Wago 2 1 141 Kč 2 281 Kč 

750-631 Rozhraní pro inkrementální senzor Wago 4 8 074 Kč 32 295 Kč 

750-630 SSI rozhraní; 24bit/125kHz/Gray Wago 1 7 503 Kč 7 503 Kč 

H
ar

dw
ar

e 

750-557 4 analogové výstupy +/-10V DC Wago 2 6 392 Kč 12 784 Kč 

759-302 WAGO-I/O-CHECK 2 Wago 1 4 333 Kč 4 333 Kč 

759-311 OPC Server, Modbus/TCP Wago 1 13 728 Kč 13 728 Kč 

759-332/000-002 WAGO-I/O-PRO 32 bit, anglicky Wago 1 15 792 Kč 15 792 Kč 

TXF 686 50.04   Reliance Design Desktop   Geovap 1 9 900 Kč 9 900 Kč S
of

tw
ar

e 

TXF 686 61.03 Reliance Runtime Control Geovap 1 13 000 Kč 13 000 Kč 

       

     
Cena 

celkem 239 179 Kč 

 
tabulka 8 – Varianta č.3 řídicího systému se sběrnicí Ethernet TCP/IP 

 

3.2.3 Varianta č.4 systém Datalab 
Tato varianta je postavena na systému Datalab. Skládá se z řídicího průmyslového počítače 

třídy PC k němuž jsou po standardní sériové sběrnici USB (Universal Serial Bus) připojeny 
vstupně/výstupní jednotky DataLab IO. K průmyslovému PC je připojena dotyková 
obrazovka. Seznam komponent obsahuje tabulka 9. 

Průmyslové počítače řady DataLab PC, plně kompatibilní se standardem PC, jsou určeny 
pro trvalý provoz v náročných podmínkách. Malá, kompaktní a robustní skříň chrání počítač 
před poškozením a umožňuje jej umístit do malých rozvodných skříní. Nízká spotřeba 
procesorů nevyžaduje aktivní chlazení, což přináší spolehlivost a provoz bez údržby. Počítače 
lze napájet jak síťovým napětím 230 V AC/ 50 Hz, tak i stejnosměrným napětím 11 až 20 V 
DC nebo 18 až 28 V DC. Při použití karty Compact Flash místo pevného disku a volby 
stejnosměrného napájení nebude počítač obsahovat žádný pohyblivý prvek. Kromě toho je 
vybaven hlídacími obvody umožňujícími případný automatický nucený restart systému 
(watchdog). 

Softwarový systém Control Web umožňuje tvorbu řídicích aplikací a současně obsahuje 
funkce SCADA/HMI systému. V kombinaci se systémem Datalab je veškerá konfigurace  
zcela automatická (Plug and Play) a to včetně instalace ovladačů. Stačí pouze spojit jednotku 
DataLab IO s počítačem pomocí USB kabelu a o ostatní se postará operační systém spolu s 
ovladačem zařízení. Odpadá nastavování přenosové rychlosti, parity, počtu stop bitů atd. 
Automatické je také adresování zařízení, adresa je vždy přidělena automaticky při připojení 
zařízení k USB portu. 
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 Typ/kód Název Výrobce počet cena/ks cena/položka 

DL-PC1200DC24 DataLab PC 1200 DC24 Moravské přístroje 1 17 300,00 Kč 17 300,00 Kč 

DL-CPU4 Datalab IO4 Moravské přístroje 3 3 250,00 Kč 9 750,00 Kč 

DL-CPU1 Datalab IO1 Moravské přístroje 3 2 150,00 Kč 6 450,00 Kč 

DL-LM15T DataLab LCD 15T Moravské přístroje 1 26 100,00 Kč 26 100,00 Kč 

DL-AI3 Modul analogových vstupů Moravské přístroje 3 2 950,00 Kč 8 850,00 Kč 

DL-AO1 Modul analogových výstupů Moravské přístroje 1 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 

DL-DI2H Modul digitálních vstupů Moravské přístroje 8 1 500,00 Kč 12 000,00 Kč 

DL-DO1 Modul digitálních výstupů Moravské přístroje 5 1 650,00 Kč 8 250,00 Kč 

DL-CNT2 Modul čítačových vstupů Moravské přístroje 4 1 700,00 Kč 6 800,00 Kč 

PX0840/B/5M00 USB konektor IP67 Buccaneer 3 440,70 Kč 1 322,10 Kč 

PX0842/B USB konektor IP67 Buccaneer 3 300,60 Kč 901,80 Kč 

H
ar

dw
ar

e 

USB 2.0 hub 7 Port USB 2.0 rozbočovač Equip 1 400,00 Kč 400,00 Kč 

CW5-DEV Control Web licence vývoj Moravské přístroje 1 21 700,00 Kč 21 700,00 Kč Software 
CW5-SRUN Control Web licence runtime Moravské přístroje 1 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 

 

 Cena celkem 129 523,90 Kč 

 
tabulka 9 – Varianta č.4 řídicího systému s v/v moduly Datalab připojenými sběrnicí USB 

 

3.2.4 Zhodnocení variant 
 
Všechny uvedené varianty umožňují realizaci řídicího systému dle zadání, umožňují 

obsluhovat potřebný počet a typ vstupů a výstupů s požadovanou odezvou. Také umožňují 
decentralizované umístění vstupů a výstupů, což umožní redukovat množství kabeláže nutné 
k jejich propojení a zjednoduší montážní práce. Dále mají implementovány funkce regulátoru 
potřené pro řízení rychlosti navijáků a řízení průtoku v kalovém potrubí. Průmyslové PC 
obsažené ve všech variantách umožňuje snadnou rozšiřitelnost systému o další funkce a 
možnost připojení široké škály zařízení připojitelných pomocí standardních rozhraní 
používaných v počítačích třídy PC. 

Všichni uvedení výrobci hlavních komponent jsou schopni doložit referenční aplikace 
nasazení řídicích systémů podobného rozsahu. 

První tři varianty používají jedno PLC se vzdálenými vstupy a výstupy propojenými 
různými typy průmyslových sběrnic. K monitorování technologie a jako operátorské rozhraní 
(HMI) slouží průmyslový počítač třídy PC s připojenou nebo integrovanou dotykovou 
obrazovkou. 
Čtvrtá varianta využívá průmyslový počítač PC současně k řízení, jako takzvané Soft PLC 

a současně k monitorování technologie a jako operátorské rozhraní (HMI). Pro připojení 
vzdálených vstupů a výstupů využívá sběrnici USB jejíž použití v řídicích systémech není 
široce rozšířené, nicméně je výrobcem prakticky ověřené v desítkách aplikací v průmyslovém 
prostředí. 
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3.3 Výběr varianty k implementaci 
Ve spolupráci se zadavatelem byla určena hlavní kriteria pro výběr varianty řídicího 

systému pro implementaci. Pro podporu rozhodování a větší objektivitu byla sestavena 
tabulka s vybranými kriterii jejich váhovým ohodnocením a ohodnocením stupně splnění 
kriteria příslušnou variantou řešení. Hodnocení variant obsahuje tabulka 10.  
 

Číslo varianty 

Kriterium 
váha 

kriteria 1 2 3 4 

Flexibilita ke změnám 5 4 4 3 5 

Rozšiřitelnost 5 4 4 3 3 

Jednoduchost 3 3 3 3 4 

Cena 4 1 2 2 4 

IEC 61131-3 1 5 5 5 0 
  

Vážený součet 58 62 52 68 

 
tabulka 10 – Hodnocení variant řídicího systému 

 
Váha kriteria byla stanovena zadavatelem ve stupnici od 1 (nejmenší důležitost) do 5 

(největší důležitost). 
Stupeň splnění kriteria byl ohodnocen obdobně stupnicí od 0 (nesplňuje) do 5 (nejlépe 

splňuje), vynásoben příslušnou vahou a sečten pro jednotlivé varianty. 
Největší počet bodů získala varianta č. 4. Tato varianta obsahuje nejméně hardwarových i 

softwarových komponent a je i cenově nejvýhodnější. Nevýhodou je absence implementace 
normy IEC 61131-3, avšak to není pro zadavatele prioritou. 

Po uvážení uvedených informací se zadavatel rozhodl pro implementaci řídicího systém na 
základě navržené varianty č.4. 

 

3.4 Popis systému Datalab 
Systém Datalab je postaven na platformě průmyslového počítače kompatibilního se 

standardem PC v kompaktním a robustním provedení umožňujícím nasazení v zabudovaných 
aplikacích v náročných průmyslových podmínkách. Po sběrnici USB komunikuje se 
vzdálenými modulárními jednotkami vstupů a výstupů Datalab IO. Standart USB umožňuje 
automatickou konfiguraci jednotek Datalab IO po připojení k Datalab PC. 

 

3.4.1 Datalab PC 
Použití nízkospotřebových procesorů VIA EDEN umožňuje práci bez aktivního chlazení 

procesoru a čipové sady a tím zajišťuje dlouhodobou spolehlivost vyžadovanou v 
průmyslových aplikacích. Na druhé straně plná kompatibilita se standardem PC (procesory 
VIA EDEN používají instrukční sadu procesorů x86) umožňuje, vysoký výkon, bohatost 
rozhraní, komunikační možnosti. Plná kompatibilita se standardem PC dovoluje spouštět 
neobyčejně bohatou škálu standardních (Windows 2000, Windows XP, Linux) i embedded 
(Windows CE, Windows XP Embedded, Embedded Linux) operačních systémů. 
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obr. 11 – Datalab PC 
 

Malá, kompaktní a robustní skříň (obr. 11) chrání počítač před mechanickým poškozením a 
umožňuje snadnou manipulaci. DataLab PC lze umístit i na DIN lištu do rozvaděčů. Vysoký 
výkon a velká operační paměť (do standardního DIMM slotu lze osadit 64 až 1 024 MB 
paměti) umožňuje práci rozsáhlým a náročným aplikacím. 

Volitelně lze použít buď standardního pevného disku nebo Compact Flash (CF) paměťové 
karty (použití CF karty vyžaduje instalaci embedded operačního systému). Schopnost práce 
bez rotujícího pevného disku opět velmi zvyšuje spolehlivost celého systému. Počítače 
DataLab PC existují ve variantách s napájecím zdrojem pro napájení z rozvodu střídavého 
napětí 230V nebo pro napájení nízkým stejnosměrným napětím. Dále obsahují hardwarově 
řízený restart (watchdog).  

 
Specifikace použitého počítače DataLab PC 1200 [6]: 

• procesor VIA EDEN 1,2 GHz, kompatibilní se standardem x86 

• paměť 512 MB DDR2, 533 MHz, SDRAM, sdílená video paměť 

• čipová sada VIA CN700 obsahuje grafické jádro UniChrome Pro 

• napájení 18-28 V DC, k dispozici je také konektor +12 V DC pro napájení dalších 
zařízení 

• hlídací obvod (watchdog) 

• rozhraní: 

o analogový VGA výstup 

o PS/2 (mini DIN) klávesnice a myš 

o 1× RS-232C (COM1) 

o volitelně 1× RS-485 (COM2) 

o 1× Gigabitový Ethernet 

o 4× USB 2.0 

o Video out 

o Audio In/Out 

• slot pro paměťovou kartu Compact Flash Type 1 
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Specifikace použité dotykové obrazovky [7]: 

• Display TFT 15" 

• Jas 250 cd/m2 

• Kontrast 450 : 1  

• Velikost bodu 0,297 mm 

• Rychlost odezvy 16 ms 

• Počet barev 16,7 milionů 

• Nativní rozlišení 1 024 × 768 

• Dotyková plocha rezistivní (TouchScreen), ovládání přes USB rozhraní 

• Napájení 90–264 V AC 

• Spotřeba 40 W 

• Rozměry Š × V × H = 400 × 350 × 70 mm 

• Hmotnost 5,3 kg 

• Krytí IP65 (platí pro přední stranu zabudovanou do panelu) 

 

3.4.2 Datalab IO 
DataLab IO jsou vstupně/výstupní jednotky pro průmyslové použití. Jednotky DataLab IO 

komunikují s počítačem po velmi rychlé standardní sériové sběrnici USB (Universal Serial 
Bus). USB se stal zcela všeobecně uznávaným standardem, který nahrazuje zastarávající 
sériové linky a jiná rozhraní. Vysoká přenosová rychlost 480 Mbps (USB 2.0 High Speed) 
nebo 12 Mbps (USB 1.1 Full Speed) zajišťuje velmi rychlý přenos i relativně velkých objemů 
dat. Veškerá konfigurace je zcela automatická (Plug and Play) a to včetně instalace ovladačů. 
Stačí pouze spojit jednotku DataLab IO s počítačem pomocí USB kabelu a o ostatní se 
postará operační systém spolu s ovladačem zařízení. Odpadá nastavování přenosové rychlosti, 
parity, počtu stop bitů atd. Automatické je také adresování zařízení, adresa je vždy přidělena 
automaticky při připojení zařízení k USB portu. 

 

 
 

obr. 12 – jednotka vzdálených vstupů/výstupů Datalab IO4 
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obr. 13 –  jednotka vzdálených vstupů/výstupů Datalab IO1 

 
Koncepce jednotek je modulární. Každá jednotka má čtyři, dvě nebo jednu pozici, do 

kterých lze zasunout vstupně/výstupní moduly podle potřeb aplikace. Lze tak libovolně 
kombinovat např. moduly pro 8 logických vstupů s moduly obsahujícími 8 logických výstupů, 
ať již s relé či výstupními tranzistory s otevřeným kolektorem apod. K dispozici jsou i moduly 
přesných 16-bitových analogových vstupů, 12-bitových analogových výstupů, čítačové 
moduly, moduly pro teploměrná čidla Pt100/Pt1000 apod. Kombinované moduly obsahující 
např. analogové vstupy a digitální vstupy a výstupy na jediném modulu dovolují 
optimalizovat složení vstupů a výstupů podle potřeb aplikace. Pokud počet USB rozhraní v 
počítači nestačí (běžně bývá k dispozici 2 až 6 USB portů), je možné pomocí USB 
rozbočovače (USB Hub) počet portů zvýšit. Přenosová kapacita USB je hodně vyšší než je 
potřebné pro průmyslové aplikace a tak rozdělení kapacity jediného USB portu mezi více 
jednotek nepřináší podstatné snížení propustnosti. 

Konektor USB obsahuje mimo datových vodičů i napájení pro USB periferie. Z hlediska 
napájení se USB periferie dělí na 2 skupiny: 

-Periferie s vlastním napájením (self powered). 
-Periferie napájené z USB sběrnice (bus powered).  
Tyto periferie se dále dělí: 
-Periferie nízkospotřebové (s maximálním odběrem 100 mA z 5V zdroje). 
-Periferie vysokospotřebové (s maximálním odběrem 500 mA z 5V zdroje). 
USB porty, které bývají k dispozici přímo na počítačích, by vždy měly podporovat i 

vysokospotřebové USB periferie. Jinak je tomu s USB rozbočovači (USB hub). Pokud je 
USB rozbočovač napájen z USB sběrnice, zpravidla bývá vyhrazeno 100 mA pro rozbočovač 
samotný. Pak může být rozděleno na každý ze 4 USB portů dalších 100 mA. Rozbočovač se 
tedy systému jeví jako vysokospotřebové USB zařízení a sám podporuje maximálně 4 
nízkospotřebové USB periferie. Existují ale USB rozbočovače s vlastním napájením. Pokud je 
napájení připojeno, zpravidla pak rozbočovač podporuje až 4 další vysokospotřebové USB 
periferie. 

3.4.3 Control Web 
Control Web je univerzální nástroj pro vývoj a nasazování vizualizačních a řídicích 

aplikací, aplikací sběru, ukládání a vyhodnocování dat, aplikací rozhraní člověk-stroj. 
Vývojová verze systému Control Web slouží k tvorbě a testování aplikací. Ačkoliv 

aplikace může zcela plnohodnotně pracovat i v prostředí vývojové verze, typicky je ale před 
nasazením přeložena do podoby '.cwx' souboru, který je určen pro Runtime verzi systému. 
Aplikaci v podobě CWX již není možno modifikovat, změny je možné provádět jen ve 
vývojové verzi v souborech '.cw'. Na rozdíl od Runtime verze obsahuje vývojová verze okno 
integrovaného vývojového prostředí (IDE), v jehož rámci je aplikace vytvářena a 
modifikována. 
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obr. 14 – Vývojové prostředí systému Control Web v grafickém režimu. 

 

Veškeré změny provedené v grafickém režimu (obr. 14) jsou automaticky generovány i do 
textové podoby aplikace (obr. 15) a naopak změny provedené v textu se projeví v grafické 
podobě aplikace. Aplikace je vždy ukládána v podobě zdrojového textu v souborech '.cw'. 

 

 
 

obr. 15 – Vývojové prostředí systému Control Web v textovém režimu. 
 
Mimo okna IDE jsou při vývoji používána okna Palety přístrojů (obr. 16) a Inspektoru 

přístrojů (obr. 17). Paleta přístrojů nabízí komponenty (virtuální přístroje), které lze myší 
přetáhnout do aplikace. 
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obr. 16 – Paleta přístrojů 

 

 
 

obr. 17 – Inspektor nabízející parametry virtuálního přístroje 
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Parametry jednotlivých virtuálních přístrojů jsou modifikovány pomocí tzv. Inspektoru 

přístroje (obr. 17), speciálního okna zobrazujícího všechny vlastnosti dané komponenty. 
 

3.4.4 Principy časování v systému Control Web 
Hlavním problémem časování je zajištění dostatečné přesnosti běhu aplikace v jakémkoli 

stavu zaneprázdněnosti operačního systému a zaručenou dobu odezvy systému. Control Web 
v operačním systému Windows XP Embedded, který sám osobě není napsán jako pevného 
reálného času, dosahuje požadované přesnosti časování následujícím způsobem. Běžící 
aplikace je vnitřně rozdělena na část časově kritickou, která zaručuje přesnost časování, a část 
výkonnou, která aktivuje přístroje a komunikuje. Objevuje se zde charakteristický rys 
systémů reálného času, že je především nutné mít dobré informace o časových poměrech 
v aplikaci (to právě zajišťuje časově kritická část aplikace). 

Control Web vyhrazuje pro kritickou část aplikace samostatný prováděcí tok (v rámci 
operačního systému), který pracuje s vyšší prioritou, než mají všechny ostatní normální toky 
všech aplikací systému. Operační systém zaručuje, že z toků, které jsou v daném okamžiku 
schopny běžet (tedy nečekají a nespí), poběží vždy tok s nejvyšší prioritou. Prováděcí tok 
s kritickou částí aplikace (jiný jeho používaný název je časovací prováděcí tok, případně 
česko-anglicky časovací thread) proto díky své vyšší prioritě poběží právě tehdy, kdy se sám 
rozhodne. 

V systému Control Web lze vytvářet aplikace dvojím způsobem. Buď jako aplikace datově 
řízené, které umožňují velmi snadno a rychle sestavit vizualizující aplikaci, nebo jako 
aplikace reálného času, které nabízejí komplexní podporu programování řídicích a 
monitorujících celků pro nejrůznější druhy použití. Princip pohonu datově řízené aplikace je 
takový , že každý z přístrojů je aktivován právě tehdy, když dojde ke změně jeho vstupních 
dat a časování je tedy plně v režii jádra. Naopak u aplikace reálného času ovládá časování 
jednotlivých přístrojů přímo programátor, buď využitím periodického časování, nebo 
využitím virtuálního přístroje s názvem „Sequencer“, popřípadě dalšími prostředky. 

 

4 NÁVRH A IMPLEMENTACE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU 
 
Při návrhu byly výchozími materiály požadavky zadavatele uvedené v kapitole 1, popis 

stávajícího ovládání (kapitola 2), dále analýza vstupů a výstupů (kapitola 3.1) a elektrické 
schéma bagru [15]. 

 
Postup návrhu a implementace: 
 

I. Bylo vytvořeno schéma zapojení ovladačů, senzoriky a akčních členů ke vstupům a 
výstupům řídicího systému (Příloha 1) navazující na elektrické schéma bagru [15]. Tímto 
schématem je rovněž dána konfigurace jednotek vzdálených vstupů a výstupů. 

 
II.  Bylo vytvořeno schéma rozmístění ovládacích prvků, signálek a dotykové obrazovky 
na ovládacím panelu označeném AK2 (obr. 18). Seznam s označením ovladačů a signálek 
obsahuje tabulka 11. 
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III.  Ve vývojovém prostředí Control Web 5 byl vytvořen program. Programování 
probíhalo na počítači PC s nainstalovaným vývojový prostředím Control Web 5 a s 
připojenými jednotkami Datalab IO, aby mohly být nadefinovány kanály příslušné 
jednotlivým vstupům a výstupům. Nejprve byl vytvořen grafický vzhled HMI rozhraní ve 
vizualizaci (obr. 19 - obr. 21) ve spolupráci se strojmistry obsluhujícími sací bagr. Poté byly 
naprogramovány jednotlivé funkce bagru. 

 
IV.  Montáž řídicího systému do sacího bagru a zapojení podle vytvořeného schéma 
zapojení (Příloha 1). 

 
V. Oživení systému. Postupným zapojováním jednotlivých komponent k palubnímu 
napětí a ověřováním jejich správné funkce, byl systém po elektrické stránce uveden do 
provozu. 

 
VI.  Odladění řídicího programu. Po oživení systému byly prověřovány a odladěny 
jednotlivé části a funkce řídicího programu. 

 

 
obr. 18 – Návrh rozložení ovládacích prvků a dotykové obrazovky na ovládacím panelu AK2 
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Název Číslo Funkce 
Označení 
proměnné 

Označení 
ovladače 

  Automatický S_PA 

  Manuální S_PM 
S40 

  Pomalu S_PP 
Pohyb 

  Rychle S_PR 
S42 

1 Odvíjení S_N1O 

  Navíjení S_N1N 
S46 

2 Odvíjení S_N2O 

  Navíjení S_N2N 
S47 

3 Odvíjení S_N3O 

  Navíjení S_N3N 
S48 

4 Odvíjení S_N4O 

Navijáky směr 

  Navíjení S_N4N 
S49 

1   S_NB1 S56 
2   S_NB2 S57 
3   S_NB3 S58 

Navijáky brzdy 

4   S_NB4 S59 
  Nahoru S_ZDN 

Zdvih 
  Dolu S_ZDD 

S32 

  Vpřed S_SVP Šnek 
  Vzad S_SVZ 

S31 

  Vpřed S_RVP Rozrývák 
  Vzad S_RVZ 

S23 

  Navíjení S_TLO Tažná lana 
  Odvíjení S_TLN 

S33 

  Automatický S_KCA Kalové čerpadlo 
  Manuální S_KCM 

S20 

Odblokování poruchy     S_OP S11 
Navijáky nastavení rychlosti     SA_NR R41 
Kalové čerpadlo nastavení 
průtoku     SA_KC R21 

Signalizace alarmu     Y_SA H11 

 
 

tabulka 11 – Seznam ovladačů ovládacího panelu AK2
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obr. 19 – Grafický vzhled hlavního okna vizualizace 
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obr. 20 – Stránka ve vizualizaci s grafem zobrazujícím data o těžbě za poslední hodinu  

(Zobrazení v návrhovém režimu – křivky průběhu veličin jsou pouze ilustrativní) 

 
 

 
 

obr. 21 – Výřez stránky vizualizace se sekcí nastavování a zobrazení parametrů 
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4.1 Popis implementace hlavních funkcí 
 
V této kapitole je popsán způsob implementace hlavních funkcí řídicího systému sacího 

bagru. Jsou to hlavně funkce vyžadující logické řízení a řízení pomocí regulátoru. Jednoduché 
funkce, které nevyžadují složitější logiku (většinou jde o zapnutí a vypnutí bez dalších 
podmínek) zde popsány nejsou. Jsou dobře patrné z liniového schématu i seznamu vstupů a 
výstupů. 

 

4.1.1 Základní schéma programu 
Základní schéma programu je postaveno na třech smyčkách časovaných periodicky po 250, 

500 a 200ms. Tyto smyčky jsou realizovány pomocí přeprogramovaných virtuálních přístrojů 
„sequencer“. Tento přístroj je jádrem systému aktivován periodicky v nastaveném intervalu. 
Po aktivaci „sequencer“ postupně aktivuje přístroje, které mají jeho název nastaven v poli 
časování. Vedle tří smyček realizovaných „sequencery“ je samostatně nastaveno časování 
PID regulátoru a přístroje zobrazující graf s časovými údaji o těžbě, přímo v poli časování 
inspektoru přístroje. Základní schéma časování vyjádřené Petriho sítí je na obr. 22. 

 

 
obr. 22 – Základní schéma časování vyjádřené Petriho sítí 

 

4.1.2 Vizualizace 
Vizualizace je rozdělena do tří obrazovek které je možno přepínat pomocí záložek ve 

spodní části obrazovky. První obrazovka obsahuje hlavní část vizualizace určenou pro běžný 
režim těžby sacím bagrem (obr. 19). Druhá obrazovka obsahuje grafické zobrazení dat o 
vývoji těžby v čase (obr. 20). Třetí obrazovka slouží k zobrazení a změně nastavitelných 
parametrů (obr. 21). 
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4.1.3 Systém nouzového odstavení bagru 
Z bezpečnostních důvodů musí být na bagru systém umožňující okamžité zastavení všech 

pohyblivých funkcí bagru. Proto je napájení elektrohydraulických rozvaděčů a také zesilovačů 
ovládající proporcionální rozvaděče a rychlost kalového čerpadla, vedeno přes bezpečnostní 
relé. Na toto relé jsou napojeny dva hřibové stiskací bezpečnostní ovladače, které v případě 
stisknutí okamžitě odpojí napájení hydrauliky. Protože všechny rozvaděče mají neutrální 
uzavřenou polohu centrovanou pružinami, dojde k odstavení všech funkcí bagru. Navíc i stop 
magnet s negativní logikou pohonného dieselového agregátu je napojen na bezpečnostní relé, 
proto dojde i k jeho zastavení.  

Tento systém je nezávislý na řídicím systému bagru. Do řídicího systému se 
prostřednictvím vstupu označeného S_STOP dostane informace o stisknutí bezpečnostního 
tlačítka „NOUZOVÝ STOP“ a ve vizualizaci se objeví nápis „STOP (Nouzové tlačítko)“. 

 

4.1.4 Pohyb Bagru 
Bagr se pohybuje pomocí 4 navijáků s lany vedenými průvlačnicemi, každé na jednom ze 

čtyř rohů bagru. Jsou možné 2 režimy pohybu bagru, ruční a automatický. Volba se provádí 
pomocí přepnutí virtuálního tlačítka ve vizualizaci. Navijáky jsou ovládány proporcionálními 
elektrohydraulickými rozvaděči pro regulovaný pomalý chod a paralelně zapojenými s 
elektrohydraulickými  rozvaděči typu ON/OFF pro rychlý chod. Pro odvíjení jsou převodovky 
navijáků opatřeny volnoběžkou. Navijáky jsou vybaveny brzdou ovládanou rovněž 
elektrohydraulickými rozvaděčem typu ON/OFF. 

Volba rychlosti navijáku se provádí otočným ovladačem R41 na ovládacím panelu. 
Rychlost navijáků je měřena pomocí inkrementálních snímačů otáček s kvadraturním 
kódováním napojených na hřídel navijáků. Údaj o počtu odvinutých nebo navinutých metrů 
pro každý naviják je zobrazen ve vizualizaci. Tento údaj lze kdykoli vynulovat. 

Mezi hydraulickým rozvaděčem a hydromotorem pohybového navijáku je snímač tlaku, 
jehož údaj je zobrazen ve vizualizaci formou proužkového grafu a je úměrný tahu 
vyvozovanému na lano. Hodnota tlaku je také porovnávána s nastavenou maximální 
přípustnou hodnotou a v případě, že je vyšší je zobrazen blikající nápis „Vysoký tah 
navijáku“ a naviják je zastaven. 

Aktuální stav navijáků a jejich brzd (pohyb rychlý/pomalý, zabrzdění/odbrzdění) je 
indikován ve vizualizaci přehlednými animovanými ikonami. 

 
Pohyb sacího bagru je možný ve dvou režimech: 
 
a) Ruční režim 
Každý naviják je ovládán jednotlivě příslušným páčkovým ovladačem S46-S49 na řídicím 

panelu (3 polohy: navíjet, 0, odvíjet). Naviják je možno individuelně zabrzdit nebo odbrzdit 
stiskacím tlačítkem S56-59 na ovládacím panelu. Pokud je však dán pokyn k odvíjení, je 
naviják odbrzděn automaticky bez ohledu na polohu tlačítka. 

 
b) Automatický režim 
V automatickém režimu jsou lana na jednom boku bagru uspořádána do tvaru V (obr. 8). 

Kolem nich se bagr pohybuje v půlkruzích pomocí zbylých dvou navijáků. Na druhé straně 
bagru jeden naviják navíjí rychlostí nastavenou potenciometrem na ovládacím panelu AK2 a 
druhý udržuje přednastavený tah na odvíjeném navijáku.  
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Volba strany zakotvení se provádí ve vizualizaci virtuálním tlačítkem, stejně jako směr 
pohybu vpřed, nebo vzad. Podle zvolené kombinace se na příslušné straně oba navijáky 
odbrzdí a jeden začne navíjet rychlostí danou polohou otočného ovladače R41.  

 
Pro jednotlivé funkce navijáků (brzdu, rychlý běh, pomalý běh) byly sestaveny logické 

funkce pro jejich zapnutí. Například pro brzdu navijáku číslo 1 platí: 
 
Y_NB1=(S_N1O & (S_PA or S_PM)) or (S_PM & S_N1N & not(S_PR)) or (S_PA & 

not(Navijaky_vpred) & not(Navijaky_strana)) or ((S_PM or S_PA) & S_N1B) 
 
Funkce nebyly záměrně minimalizovány, vzhledem k zanedbatelnému přínosu ke zvýšení 

výpočetní rychlosti a dobré čitelnosti takto zapsaných funkcí. Funkce jsou logickým součtem 
jednotlivých podmínek pro  odbrzdění brzdy v konkrétním režimu pohybu bagru. 
 

4.1.5 Kalové čerpadlo 
Kalové čerpadlo je poháněno rotačním pístovým hydromotorem s konstantním objemem 

zapojeným v uzavřeném okruhu s radiálním pístovým hydraulickým čerpadlem s proměnným 
geometrickým objemem. Otáčky kalového čerpadla jsou dány výstupním analogovým 
signálem 0-10V YA_KC, jenž je prostřednictvím zesilovače převeden na hodnotu 0-100mA, 
která změnou efektivního geometrického objemu hydraulického čerpadla určuje velikost 
průtoku hydraulického oleje do hydromotoru pohánějícího kalové čerpadlo. Zpětná vazba o 
velikosti okamžitého průtoku kalů potrubím je získána z proudového výstupu 4-20mA 
indukčního průtokoměru (signál SA_PR). 

Jsou možné 2 režimy pohybu bagru, ruční a automatický. Volba se provádí pomocí 
přepínače S20 na ovládacím panelu AK2. 

 
a) Ruční režim 
Otáčky kalového čerpadla jsou přímo úměrné nastavení potenciometru na ovládacím 

panelu bez zpětné vazby.  
 
b) Automatický režim 
Otočným ovladačem na ovládacím panelu se nastavuje žádaná hodnota okamžitého 

průtoku čerpaných kalů a současně se zobrazuje ve vizualizaci. Pomocí PID regulátoru, 
realizovaného softwarově, je regulovaná veličina (okamžitý průtok), snímaná pomocí 
indukčního průtokoměru, udržována co nejblíže žádané hodnotě dané nastavením otočného 
ovladače R21. 

Stav regulované, žádané i akční veličiny je zobrazen ve vizualizaci formou tří analogových 
ručičkových měřidel. 

 

4.1.6 PID regulátor kalového čerpadla 
V automatickém režimu je průtok vyvozovaný kalovým čerpadlem regulován PID 

regulátorem. Tento regulátor je v systému Control Web k dispozici jako hotový modul 
(virtuální přístroj). Z možných variant, které jsou k dispozici byl zvolen diskrétní PID 
regulátor s názvem „ClassicalDelay“ s rovnicí  
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upravenou do přírůstkového tvaru 
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Časová konstanta regulátoru by měla odpovídat charakteru regulované soustavy. V případě 

volby kroku relativně krátkého dojde k rozkmitání regulátoru, neboť z jeho hlediska 
(regulátoru) soustava na výstupní signály nereaguje. Obvykle doporučovaná volba časové 
konstanty [2] je menší než jedna desetina dominantní nebo souhrnné časové konstanty. 

Pro přibližné určení dominantní časové konstanty byla změřena přechodová charakteristika 
systému a hodnoty průtoku byly normovány vzhledem k maximální hodnotě (tabulka 12). 
Měření bylo provedeno při délce výtlačného kalového potrubí cca 2 kilometry, což je obvykle 
používaná délka . Graf normovaných naměřených hodnot přechodové charakteristiky je na 
obr. 23. Pro přibližné určení dominantní časové konstanty postačí aproximace proporcionální 
soustavou se setrvačností 1.řádu s dopravním zpožděním. Potom můžeme časovou konstantu 
soustavy orientačně určit podle doby náběhu aproximace přechodové charakteristiky. 

sTT n 12=≅ . 

Časová konstanta regulátoru byla tedy stanovena na  TsTv .1,01 ≤=  

Modul PID regulátoru v systému Control Web má implementován algoritmus pro 
automatickou identifikaci soustavy a nastavení parametrů regulátoru. Algoritmus identifikace 
sestává se dvou částí: 

• zjištění parametrů soustavy  
• přepočet těchto koeficientů na koeficienty regulátoru  
Pro zjišťování parametrů soustavy jsou v systému Control Web k dispozici dvě metody: 
• průběžné sledování parametrů iterativní metodou nejmenších čtverců se selektivním 

potlačováním staré informace 
• číslicová odmocninová filtrace pomocí filtru Refil [5] 
Na záložce nastavení ve vizualizaci je možno spustit automatickou identifikaci soustavy a 

nastavení parametrů regulátoru. Parametry regulátoru jsou zde zobrazeny. Pro automatickou 
identifikaci soustavy byla přednastavena metoda pomocí číslicové odmocninové filtrace 
pomocí filtru Refil. 

 
 

čas [s] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Průtok [m3/min] 0,0 0,1 0,5 1,2 2,1 3,2 4,3 5,1 5,6 6,0 6,2 6,4 6,5 6,6 6,6 

Normovaný průtok 0,00 0,02 0,07 0,18 0,32 0,48 0,65 0,77 0,85 0,91 0,94 0,97 0,98 1,00 1,00 

 

tabulka 12 – Naměřené hodnoty přechodové odezvy systému 

 



34  

 
obr. 23 – Graf normovaných naměřených hodnot přechodové charakteristiky systému 

 
Délka výtlačného kalového potrubí je pro různé těžební aplikace proměnná od desítek 

metrů až do cca 2,5km. Při výrazné změně délky kalového potrubí se změní podstatně 
parametry regulované soustavy a je nutno provést změnu nastavení parametrů regulátoru. 
K tomu lze použít výše popsanou automatickou identifikaci soustavy a nastavení regulátoru. 
Spouštění automatické identifikace je implementováno na třetí stránku vizualizace. 

 

4.1.7 Rozrušova č a Šnek 
Třípolohovými ovladači s aretací S23 a S31 je možno spustit otáčení rozrušovače a šneku 

jedním ze dvou možných směrů. Rotace je indikována animací ikony ve vizualizaci. 
V hydraulickém obvodu rozrývánu i šneku je zabudován průtokový spínač (signál S_RPR a 
S_SPR), kterým je ověřován průtok hydraulického oleje do hnacího hydromotoru. Pokud se 
rozrušovač nebo šnek zastaví, klesne průtok hydraulického oleje do hydromotoru a kontakt 
průtokového spínače se rozpojí. Ve vizualizaci je pak zastavení indikováno blikáním příslušné 
ikony. 

 

4.1.8 Zdvih lopaty 
Zdvih lopaty je řízen pomocí třípolohového ovladače bez aretace S32. Pokud je otočen do 

polohy „nahoru“ nebo „dolů“ dojde k aktivaci signálu Y_ZDN nebo Y_ZDD, který přesune 
šoupátko rozvaděče hydromotoru zdvihu a po prodlevě 0,5s je aktivován signál brzdy zdvihu 
lopaty Y_ZDB. Prodleva v odbrzdění brzdy eliminuje propadnutí lopaty, které by nastalo při 
okamžitém odbrzdění. 

 

4.1.9 Čist ění sacího ústí kalového čerpadla 
Česla na čistění sacího ústí kalového čerpadla jsou poháněna dvojčinným přímočarým 

hydromotorem. Ovládají se pomocí třípolohového ovladače s jednou nearetovanou polohou 
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„Ručně“ a jednou aretovanou polohou „Automaticky“. Při otočení ovladače do polohy 
„Ručně“ dojde k jednorázovému vysunutí a zasunutí hydromotoru s česly. Při otočení 
ovladače do polohy „Automaticky“ je hydromotor s česly vysouván a zasouván 
v pravidelných intervalech. Interval mezi vysunutím a zasunutím i mezi jednotlivými cykly 
lze nastavit ve vizualizaci. 

 

4.1.10 Hloubka lopaty 
Hloubka lopaty je snímána absolutním snímačem otáček s kódováním ve 

12bitovém Grayově kódu (S_HL1-S_HL12). Ten je pomocí logické funkce XOR převeden na 
binární formát podle schématu na obr. 24. Pro jednotlivé bity v Grayově kódu je použito 
označení g0-g3, pro bity v binárním kódu b0-b2. 

Nejvyšší bit hodnoty v Grayově kódu se převede beze změny do nejvyššího bitu binární 
hodnoty a provede se jeho logický XOR s dalším nižším bitem hodnoty v Grayově kódu. 
Výsledná hodnota se zapíše do druhého nejvyššího bitu binární hodnoty a současně použije 
jako operand logické operace XOR s následujícím nižším bitem hodnoty v Grayově kódu. 
Tento postup se opakuje až do nejnižšího bitu. 

 
 

 g0 ->--------------[     ] 
                    [ XOR ]--> b0 
                  +-[     ] 
 g1 ->---[     ]  | 
         [ XOR ]--+----------> b1 
       +-[     ] 
       | 
 g2 ->-+---------------------> b2 

 
obr. 24 – Schéma převodu hodnoty z Grayova kódu do binárního kódu 

 
Výsledek je po vynásobení koeficientem zohledňujícím rozměry navíjecího bubnu 

zobrazen ve vizualizaci. 
 

4.1.11 Záznam dat o t ěžbě 
Pro provozování plovoucího sacího bagru jsou důležité informace o vytěženém množství 

materiálu. Jednou z možností jak tyto údaje získat je využití snímače průtoku a hustoty 
z výbavy bagru. 

Údaje jsou řídicím programem ukládány ve dvousekundových intervalech do 
databázového souboru formátu Microsoft Access databáze (mdb) na paměťové medium Flash 
připojené přes USB konektor. Tuto paměť lze jednoduše přenášet a data o těžbě pak mohou 
být jednoduše vyhodnocena mimo bagr, za použití k tomu určeného programu. 

K ukládání údajů do databázového souboru je využito datových sekcí „archive“. Všechny 
datové elementy, které jsou definovány v těchto datových sekcích jsou archivovány do 
databázový tabulek (souborů) v databázi v definovaných intervalech. 

Mezi archivované údaje patří datum, čas, průtok, hustota a tlak v kalovém potrubí. 
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4.1.12 Výchozí hodnoty a zálohování 
Každý datový element definovaný v datových sekcích má svou výchozí hodnotu, na kterou 

je nastaven při startu aplikace. Pro některé proměnné je ale nutné, aby aplikace nabíhala 
s naposledy nastavenými hodnotami na datových elementech. Tento požadavek je v systému 
Control Web řešen přímo na úrovni datových elementů. Každý datový element a i datová 
sekce má atribut „backuped“, jehož hodnota určuje, zda má být datový element zálohován 
(hodnota true) nebo ne (hodnota false). 

V řídicím programu jsou jako zálohované definovány konstanty pro přepočet údajů 
hustoměru na obsah sušiny, limit tahu navijáků, konstanty pro intervaly čistění sacího ústí 
kalového čerpadla a konstanty PID regulátoru. 

 



37  

5 Závěr  
 

Úkolem práce bylo navrhnout způsob rekonstrukce plovoucího sacího bagru podle zadání 
uvedeného v kapitole č.1, připravit návrhové varianty řídicího systému a provést 
implementaci vybraného řešení. V kapitole č.1 je rovněž uveden základní popis plovoucího 
sacího bagru. 

 
Zadaný úkol byl zpracován následujícím způsobem: 
 

1) Popis výchozího stavu řídicího systému plovoucího sacího bagru je uvedeno v kap. 2, 
kde je popsáno rozdělení úlohy posádky a řídicího systému bagru. Dále je podrobněji 
popsán princip pohonu a ovládání bagru. Také je zde sestaven přehled používaných 
snímačů fyzikálních veličin. 

2) V kapitole č.3 je proveden výběr řídícího systému. Nejprve je analyzován počet a druh 
vstupů a výstupů řídícího automatu a provedena úvaha o časových nárocích na řídicí 
systém. Následuje sestavení čtyř variant sestav řídícího systému formou tabulek 
s hlavními komponentami a jejich charakteristikou.  

3) Následuje zhodnocení variant (kapitola č.3.2.4) a výběr nejvhodnější varianty na 
základě navržených kriterií (kapitola č.3.3). Výběr varianty byl proveden na základě 
multikriteriálního bodového ohodnocení jednotlivých variant se stanovením vah 
kriterií podle preferencí zadavatele. 

4) V kapitole č.4 následuje popis implementace řídícího systému a jednotlivých funkcí 
ovládání sacího bagru. Schéma zapojení snímačů a akčních členů k řídícímu systému 
je obsažen v příloze č.1. Výpis řídícího programu v systému Control Web je obsažen 
v příloze č.2 

 
Vybraná varianta řešení využívá schopnosti systému Control Web integrující řídicí a 

vizualizační funkce a tím redukuje počet komponent řídicího systému a zjednodušuje jej 
oproti variantám ostatním. Tím je pro danou aplikaci výhodný. Grafické prostředí systému 
Control Web umožňuje vcelku rychlý vývoj řídicích aplikací a je i mocným SCADA/HMI 
nástrojem. Jeho široké možnosti mohou však být jistou nevýhodou a je třeba mít na zřeteli, že 
s velkými možnostmi má programátor v ruce i velkou zodpovědnost za bezchybný běh 
aplikace, neboť má možnost ovlivňovat způsob časování aplikace. 

Zpracované řešení není definitivním uzavřením potenciálních možností řídicího systému, 
naopak je koncipováno pro snadnou rozšiřitelnost o další možné funkce a mělo by být dobrým 
základem pro účelné fungování sacího bagru a případné další rozšiřování a zlepšování jeho 
funkčnosti.  

Dalším možným rozšířením systému by mohl být například dálkový přenos dat přes GPRS, 
sledování polohy sacího bagru pomocí přijímače GPS a DGPS signálu, na základě záznamu 
hloubky těžní hlavice spolu s údaji o poloze z GPS by mohl být vypočten aktuální profil dna 
nádrže.  
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Příloha 2 

Výpis řídícího programu SB ENVI 2837 v systému Control Web  5 
 
directories 
  '*.ico' = '.\Icons'; 
end_directories; 
 
settings 
  operation_mode = real_time; 
  time_error_limit = 2; 
  input_timeout = 0.5; 
  output_timeout = 0.5; 
  startup_options 
    call_procedures = false; 
    activate_receivers = true; 
    output_action = set_local; 
  end_startup_options; 
  backup 
    method = periodic; 
    period = 10; 
    name = 'SBRozmberk'; 
  end_backup; 
  system_database 
    dsn = 'Tezba.dsn'; 
  end_system_database; 
end_settings; 
 
driver 
  AK1_IO4_1 : 'dldrv.dll', '', 'IO4_1.par'; 
  AK1_IO4_2 : 'dldrv.dll', '', 'IO4_2.par'; 
  AK2_IO4_3 : 'dldrv.dll', '', 'IO4_3.par'; 
  AK2_IO1_1 : 'dldrv.dll', '', 'IO1_1.par'; 
  AK3_IO4_4 : 'dldrv.dll', '', 'IO4_4.par'; 
  AK4_IO4_5 : 'dldrv.dll', '', 'IO4_5.par'; 
  AK5_IO1_2 : 'dldrv.dll', '', 'IO1_2.par'; 
  Soustava : 'model.dll', 'Model.dfm', 'Soustava.par'; 
end_driver; 
 
data 
 
  channel CH_AK1_IO4_1 {driver = AK1_IO4_1; backuped = false}; 
    Y_NP1A : boolean {driver_index = 19; direction = output; comment = 'Datový kanál DL_DOx č. 0'}; 
    Y_NP2A : boolean {driver_index = 20; direction = output; comment = 'Datový kanál DL_DOx č. 1'}; 
    Y_NP3A : boolean {driver_index = 21; direction = output; comment = 'Datový kanál DL_DOx č. 2'}; 
    Y_NP4A : boolean {driver_index = 22; direction = output; comment = 'Datový kanál DL_DOx č. 3'}; 
    Y_KC : boolean {driver_index = 23; direction = output; comment = 'Datový kanál DL_DOx č. 4'}; 
    Y_HLD : boolean {driver_index = 24; direction = output; comment = 'Datový kanál DL_DOx č. 5'}; 
    Y_HLR : boolean {driver_index = 25; direction = output; comment = 'Datový kanál DL_DOx č. 6'}; 
    Y_STOP : boolean {driver_index = 26; direction = output; comment = 'Datový kanál DL_DOx č. 7'}; 
    YA_KC : real {driver_index = 11; direction = output}; 
    YA_N1 : real {driver_index = 12; direction = output}; 
    YA_N2 : real {driver_index = 13; direction = output}; 
    YA_N3 : real {driver_index = 14; direction = output}; 
    YA_N4 : real {driver_index = 15; direction = output}; 
    S_HL1 : boolean {driver_index = 2; direction = input}; 
    S_HL2 : boolean {driver_index = 3; direction = input}; 
    S_HL3 : boolean {driver_index = 4; direction = input}; 
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    S_HL4 : boolean {driver_index = 5; direction = input}; 
    S_HL5 : boolean {driver_index = 6; direction = input}; 
    S_HL6 : boolean {driver_index = 7; direction = input}; 
    S_HL7 : boolean {driver_index = 8; direction = input}; 
    S_HL8 : boolean {driver_index = 9; direction = input}; 
    S_HL9 : boolean {driver_index = 28; direction = input}; 
    S_HL10 : boolean {driver_index = 29; direction = input}; 
    S_HL11 : boolean {driver_index = 30; direction = input}; 
    S_HL12 : boolean {driver_index = 31; direction = input}; 
    S_STOP : boolean {driver_index = 32; direction = input}; 
    S_RPR : boolean {driver_index = 33; direction = input}; 
    S_SPR : boolean {driver_index = 34; direction = input}; 
    IO4_1 : longcard {driver_index = 1; direction = input}; 
  end_channel; 
 
  channel CH_AK1_IO4_2 {driver = AK1_IO4_2; backuped = true}; 
    SA_C1 : longint {driver_index = 42; direction = input}; 
    C1CONF : longint {driver_index = 35; direction = output}; 
    C1PRES : longint {driver_index = 34; direction = output}; 
    SA_C2 : longint {driver_index = 26; direction = input}; 
    C2CONF : longint {driver_index = 19; direction = output}; 
    C2PRES : longint {driver_index = 18; direction = output}; 
    SA_C3 : longint {driver_index = 10; direction = input}; 
    C3CONF : longint {driver_index = 3; direction = output}; 
    C3PRES : longint {driver_index = 2; direction = output}; 
    SA_C4 : longint {driver_index = 58; direction = input}; 
    C4CONF : longint {driver_index = 51; direction = output}; 
    C4PRES : longint {driver_index = 50; direction = output}; 
  end_channel; 
 
  channel CH_AK2_IO4_3 {driver = AK2_IO4_3; backuped = false}; 
    S_PA : boolean {driver = AK2_IO4_3; driver_index = 20; direction = input}; 
    S_PM : boolean {driver_index = 21; direction = input}; 
    S_PR : boolean {driver_index = 22; direction = input}; 
    S_N1O : boolean {driver_index = 24; direction = input}; 
    S_N1N : boolean {driver_index = 25; direction = input}; 
    S_N2O : boolean {driver_index = 26; direction = input}; 
    S_N2N : boolean {driver_index = 27; direction = input}; 
    S_N3O : boolean {driver_index = 11; direction = input}; 
    S_N3N : boolean {driver_index = 12; direction = input}; 
    S_N4O : boolean {driver_index = 13; direction = input}; 
    S_N4N : boolean {driver_index = 14; direction = input}; 
    S_N1B : boolean {driver_index = 15; direction = input}; 
    S_N2B : boolean {driver_index = 16; direction = input}; 
    S_N3B : boolean {driver_index = 17; direction = input}; 
    S_N4B : boolean {driver_index = 18; direction = input}; 
    S_ZDN : boolean {driver_index = 2; direction = input}; 
    S_ZDD : boolean {driver_index = 3; direction = input}; 
    S_NKN : boolean {driver_index = 4; direction = input}; 
    S_NKD : boolean {driver_index = 5; direction = input}; 
    S_SVP : boolean {driver_index = 6; direction = input}; 
    S_SVZ : boolean {driver_index = 7; direction = input}; 
    S_RVP : boolean {driver_index = 8; direction = input}; 
    S_RVZ : boolean {driver_index = 9; direction = input}; 
    S_CSA : boolean {driver_index = 29; direction = input}; 
    S_CSM : boolean {driver_index = 30; direction = input}; 
    S_TLN : boolean {driver_index = 31; direction = input}; 
    S_TLO : boolean {driver_index = 32; direction = input}; 
    S_KCA : boolean {driver_index = 33; direction = input}; 
    S_KCM : boolean {driver_index = 34; direction = input}; 
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    IO4_3 : longcard {driver_index = 1; direction = input}; 
  end_channel; 
 
  channel CH_AK2_IO1_1 {driver = AK2_IO1_1; backuped = false}; 
    SA_NR : real {driver_index = 42; direction = input}; 
    SA_KC : real {driver_index = 43; direction = input}; 
    SA_PRU : real {driver_index = 44; direction = input}; 
    SA_HUS : real {driver_index = 48; direction = input}; 
    SA_P_K : real {driver_index = 46; direction = input}; 
    SA_F_NL : real {driver_index = 47; direction = input}; 
    HUS : real {driver_index = 45; direction = input}; 
  end_channel; 
 
  channel CH_AK3_IO4_4 {driver = AK3_IO4_4; backuped = false}; 
    Y_N3O : boolean {driver_index = 28; direction = output}; 
    Y_N3N : boolean {driver_index = 29; direction = output}; 
    Y_N4O : boolean {driver_index = 30; direction = output}; 
    Y_N4N : boolean {driver_index = 31; direction = output}; 
    Y_N3V : boolean {driver_index = 32; direction = output}; 
    Y_N4V : boolean {driver_index = 33; direction = output}; 
    Y_TLO : boolean {driver_index = 34; direction = output}; 
    Y_TLN : boolean {driver_index = 35; direction = output}; 
    Y_ZDB : boolean {driver_index = 19; direction = output}; 
    Y_NB1 : boolean {driver_index = 20; direction = output}; 
    Y_NB2 : boolean {driver_index = 21; direction = output}; 
    Y_NB3 : boolean {driver_index = 22; direction = output}; 
    Y_NB4 : boolean {driver_index = 23; direction = output}; 
    Y_THO : boolean {driver_index = 24; direction = output}; 
    Y_HHO : boolean {driver_index = 25; direction = output}; 
    SA_P_S : real {driver_index = 10; direction = input}; 
    SA_P_V : real {driver_index = 11; direction = input}; 
    SA_P_N3 : real {driver_index = 12; direction = input}; 
    SA_P_N4 : real {driver_index = 13; direction = input}; 
    S_THO : boolean {driver_index = 37; direction = input}; 
    S_HHO : boolean {driver_index = 38; direction = input}; 
  end_channel; 
 
  channel CH_AK4_IO4_5 {driver = AK4_IO4_5; backuped = false}; 
    Y_N1O : boolean {driver_index = 28; direction = output}; 
    Y_N1N : boolean {driver_index = 29; direction = output}; 
    Y_N2O : boolean {driver_index = 30; direction = output}; 
    Y_N2N : boolean {driver_index = 31; direction = output}; 
    Y_N1V : boolean {driver_index = 32; direction = output}; 
    Y_N2V : boolean {driver_index = 33; direction = output}; 
    Y_ZDN : boolean {driver_index = 34; direction = output}; 
    Y_ZDD : boolean {driver_index = 35; direction = output}; 
    Y_NKN : boolean {driver_index = 19; direction = output}; 
    Y_NKD : boolean {driver_index = 20; direction = output}; 
    SA_P_N1 : real {driver_index = 10; direction = input}; 
    SA_P_N2 : real {driver_index = 11; direction = input}; 
    S_SP : boolean {driver_index = 37; direction = input}; 
    S_RP : shortcard {driver_index = 45; direction = bidirectional}; 
  end_channel; 
 
  channel CH_AK5_IO1_2 {driver = AK5_IO1_2; backuped = false}; 
    Y_SVP : boolean {driver_index = 34; direction = output}; 
    Y_SVZ : boolean {driver_index = 35; direction = output}; 
    Y_RVP : boolean {driver_index = 36; direction = output}; 
    Y_RVZ : boolean {driver_index = 37; direction = output}; 
    Y_CSNO : boolean {driver_index = 38; direction = output}; 
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    Y_CSDO : boolean {driver_index = 39; direction = output}; 
    Y_CSN : boolean {driver_index = 40; direction = output}; 
    Y_CSD : boolean {driver_index = 41; direction = output}; 
  end_channel; 
 
  var Proměnné {backuped = false}; 
    Snek : boolean; 
    Cesla_beh : boolean {init_value = false; comment = 'Cesla v cinnosti'}; 
    Cesla_stav : shortint; 
    Navijaky_strana : boolean; 
    Navijaky_vpred : boolean {init_value = true; comment = 'Navijáky vpřed/vzad'}; 
    Brzda1_seg_p : shortint {init_value = 26; comment = 'Brzda1 pozice pravého segmentu'}; 
    Brzda1_seg_l : shortint {init_value = 26; comment = 'Brzda1 pozice levého segmentu'}; 
    Brzda2_seg_p : shortint {init_value = 26; comment = 'Brzda2 pozice pravého segmentu'}; 
    Brzda2_seg_l : shortint {init_value = 26; comment = 'Brzda2 pozice levého segmentu'}; 
    Brzda3_seg_p : shortint {init_value = 26; comment = 'Brzda3 pozice pravého segmentu'}; 
    Brzda3_seg_l : shortint {init_value = 26; comment = 'Brzda3 pozice levého segmentu'}; 
    Brzda4_seg_p : shortint {init_value = 26; comment = 'Brzda4 pozice pravého segmentu'}; 
    Brzda4_seg_l : shortint {init_value = 26; comment = 'Brzda4 pozice levého segmentu'}; 
    Lopata_hloubka : real {comment = 'Hloubka lopaty [m]'}; 
    Hloubka_bin : longcard; 
    C1_nul : boolean; 
    C2_nul : boolean; 
    C3_nul : boolean; 
    C4_nul : boolean; 
    C1 : integer; 
    Nastaveni_zobraz : boolean; 
    X_KCA : boolean; 
    XA_HUS : real; 
    XA_PRU : real; 
    Datum : string; 
    Cas : string; 
    HL_nul : boolean; 
    Tah_nav_alarm : boolean; 
    PID_out : real; 
    PID_autoadapt : boolean; 
    PID_w : real; 
    PID_cti : boolean; 
    K : real; 
    Ti : real; 
    Td : real; 
    PID_ON : boolean; 
    Cesla_pause : boolean; 
  end_var; 
 
  const 
    Cesla_dolu = 1; 
    Cesla_nahoru = 2; 
    Cesla_cekani = 3; 
    Cesla_stop = 0; 
    Navijaky_vleva = false; 
    Navijaky_vprava = true; 
  end_const; 
 
  archive Tezba {timer = 2; condition = S_KCA or S_KCM; backuped = false}; 
    ar_Hustota = ( SA_HUS - 4 ) * 100 / 16; 
    ar_Prutok = ( SA_PRU - 4 ) * 10 / 16; 
    Rok = year; 
    Mesic = month; 
    Den = day; 
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    hodina = hour; 
    minuta = minute; 
    sekunda = second; 
  end_archive; 
 
  var Zalohovane {backuped = true}; 
    Hustota_K : real {backuped = true}; 
    Hustota_S : real {backuped = true}; 
    Tah_nav_lim : integer {backuped = true}; 
    Tezba_sum : real {backuped = true}; 
    PID_r0 : real; 
    PID_Ti : real; 
    PID_Td : real; 
    Cesla_interval : real {init_value = 30}; 
    Cesla_prebeh : shortreal {init_value = 2}; 
  end_var; 
 
  channel Model {driver = Soustava}; 
    u : real {driver_index = 1; direction = output}; 
    y : real {driver_index = 5; direction = input}; 
  end_channel; 
 
end_data; 
 
timer 
  sequencer sequencer_250ms; 
    timer = 0.25; 
  end_sequencer; 
 
  sequencer sequencer_2s; 
    timer = 2; 
  end_sequencer; 
 
  sequencer sequencer_500ms; 
    timer = 0.5; 
  end_sequencer; 
 
end_timer; 
 
instrument 
 
  panel Backpanel; 
    owner = background; 
    position = 0, 0, 1025, 769; 
  end_panel; 
 
  panel Ovladani; 
    owner = Backpanel; 
    position = 0, 0, 1025, 735; 
    colors 
      color = lgray; 
    end_colors; 
  end_panel; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 620, 10; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 14, normal; 



6 

      text = '[t]'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 425, 10; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'Vytěženo'; 
      text = 'Celkem'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  meter Tah3; 
    timer = sequencer_500ms, 18; 
    owner = Ovladani; 
    position = 120, 510, 55, 25; 
    expression = ( SA_P_N3 - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = text_display; 
    range_to = 160; 
    low_limit = 50; 
    high_limit = 160; 
    dec_places = 0; 
    line_width = 3; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_ink = lgreen; 
      border_paper = lgreen; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter Tah4; 
    timer = sequencer_500ms, 16; 
    owner = Ovladani; 
    position = 120, 205, 55, 25; 
    expression = ( SA_P_N4 - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = text_display; 
    range_to = 160; 
    low_limit = 50; 
    high_limit = 160; 
    dec_places = 0; 
    line_width = 3; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = black; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
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  meter Tah2; 
    timer = sequencer_500ms, 20; 
    owner = Ovladani; 
    position = 325, 305, 50, 25; 
    startup_options 
      output_action = set_local; 
    end_startup_options; 
    expression = ( SA_P_N2 - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = text_display; 
    range_to = 160; 
    low_limit = 50; 
    high_limit = 160; 
    dec_places = 0; 
    line_width = 3; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lgreen; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter Tah1; 
    timer = sequencer_500ms, 32; 
    owner = Ovladani; 
    position = 325, 405, 50, 25; 
    expression = ( SA_P_N1 - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = text_display; 
    range_to = 160; 
    low_limit = 50; 
    high_limit = 160; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lgray; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 390, 455; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = ' [bar]'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label Alarm_THO; 
    timer = sequencer_250ms, 4; 
    owner = Ovladani; 
    position = 30, 100; 
    win_disable = zoom, maximize; 
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    visibility = Tah_nav_alarm; 
    blink = Tah_nav_alarm; 
    text_list 
      font = 'Arial Black (Central European)', 10, normal; 
      text = 'Vysoký tah navijáku !!!'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lred; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label Zdvih; 
    owner = Ovladani; 
    position = 225, 455; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'Limit tahu navijáků'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
      top_shadow = lcyan; 
      bottom_shadow = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  control Tah_nav_lim; 
    owner = Ovladani; 
    position = 325, 450, 65, 25; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    output = Tah_nav_lim; 
    mode = count_box; 
    content = max; 
    range_to = 160; 
    init_value = 80; 
    real_step = 5; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 10, normal; 
    colors 
      text_paper = lgreen; 
    end_colors; 
  end_control; 
 
  meter HČ2_Tlak; 
    timer = sequencer_500ms, 14; 
    owner = Ovladani; 
    position = 860, 205, 50, 25; 
    expression = ( SA_P_V - 4 ) * 400 / 16; 
    mode = text_display; 
    range_to = 400; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 350; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lgray; 
      ink = black; 
      paper = lgray; 
      low_limit = lgreen; 
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    end_colors; 
  end_meter; 
 
  label Zdvih; 
    owner = Ovladani; 
    position = 765, 570; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'TAŽNÁ LANA'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  box box_11; 
    owner = Ovladani; 
    position = 810, 605, 90, 2; 
  end_box; 
 
  engine Zdvih; 
    timer = sequencer_250ms, 10; 
    owner = Ovladani; 
    position = 790, 585, 25, 25; 
    expression = Y_TLO or Y_TLN; 
    step = 90; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if S_TLO then 
      SetMode(1); 
      Y_TLO = true; 
    else 
      Y_TLO = false; 
    end; 
     
    if S_TLN then 
         SetMode(2); 
         Y_TLN = true; 
    else 
         Y_TLN = false; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
 
  meter Tah1; 
    timer = sequencer_500ms, 33; 
    owner = Ovladani; 
    position = 785, 615, 100, 25; 
    expression = SA_F_NL * 100 / 16; 
    mode = text_display; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 70; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lgray; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
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      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 835, 25; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 10, normal; 
      text = 'Regulátor čerpadla'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  switch C1_nulovani; 
    owner = Ovladani; 
    position = 910, 680, 55, 33; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    output = HL_nul; 
    mode = text_button; 
    true_text = 'Nulování'; 
    false_text = 'Nulování'; 
    logic = set_true_on_press; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    end_procedure; 
     
  end_switch; 
 
  meter vytezeno; 
    timer = sequencer_2s, 1; 
    owner = Ovladani; 
    position = 480, 10, 135, 25; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    expression = Tezba_sum; 
    mode = text_display; 
    range_to = 5; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 5; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lcyan; 
      ink = black; 
      paper = green; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if (S_KCA or S_KCM) & (SA_HUS > 0) & (SA_PRU > 0) then 
       Tezba_sum = ( SA_PRU - 4 ) * 5 / 16 /30 * (SA_HUS*Hustota_K+Hustota_S)/1000 
       (*                     4-20mA->[m3/min]->[m3/2s]       [%]->[g/l]     g->t    *) 
    end; 
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    end_procedure; 
     
  end_meter; 
 
  label label_1; 
    timer = sequencer_500ms, 34; 
    owner = Ovladani; 
    position = 455, 440; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    visibility = not Y_N1V; 
    text_list 
      text = 'Volnoběh'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lblue; 
      ink = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_1; 
    timer = sequencer_500ms, 35; 
    owner = Ovladani; 
    position = 455, 280; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    visibility = not Y_N2V; 
    text_list 
      text = 'Volnoběh'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lblue; 
      ink = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_1; 
    timer = sequencer_500ms, 36; 
    owner = Ovladani; 
    position = 30, 435; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    visibility = not Y_N3V; 
    text_list 
      text = 'Volnoběh'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lblue; 
      ink = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_1; 
    timer = sequencer_500ms, 37; 
    owner = Ovladani; 
    position = 30, 290; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    visibility = not Y_N4V; 
    text_list 
      text = 'Volnoběh'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lblue; 
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      ink = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_směr; 
    owner = Ovladani; 
    position = 400, 340; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'RYCHLOST'; 
      text = ' Nastavení'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  meter čerpadlo; 
    timer = sequencer_500ms, 4; 
    owner = Ovladani; 
    position = 410, 365, 40, 25; 
    expression = SA_NR / 2; 
    mode = text_display; 
    range_to = 5; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 5; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lcyan; 
      ink = black; 
      paper = green; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  label Alarm_Nouz_stop; 
    timer = sequencer_250ms, 2; 
    owner = Ovladani; 
    position = 30, 75; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    visibility = not S_STOP; 
    blink = not S_STOP; 
    text_list 
      font = 'Arial Black (Central European)', 10, normal; 
      text = 'STOP (Nouzové tlačítko)'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lred; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    end_procedure; 
     
  end_label; 
 
  label Alarm_HHO; 
    timer = sequencer_250ms, 5; 
    owner = Ovladani; 
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    position = 30, 50; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    visibility = not S_HHO; 
    blink = not S_HHO; 
    text_list 
      font = 'Arial Black (Central European)', 10, normal; 
      text = 'Hladina hydraulického oleje'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lred; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label Alarm_THO; 
    timer = sequencer_250ms, 3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 30, 25; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    visibility = S_THO; 
    blink = S_THO; 
    text_list 
      font = 'Arial Black (Central European)', 10, normal; 
      text = 'Teplota hydraulického oleje'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lred; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  meter Kaly_hustota; 
    timer = sequencer_500ms, 21; 
    owner = Ovladani; 
    position = 615, 55, 85, 95; 
    expression = SA_HUS; 
    mode = vertical_bar; 
    content = med; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 100; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = yellow; 
      ink = black; 
      paper = lgreen; 
      value = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter Čerpadlo_Tlak; 
    timer = sequencer_500ms, 12; 
    owner = Ovladani; 
    position = 870, 270, 20, 85; 
    expression = ( SA_P_V - 4 ) * 400 / 16; 
    mode = vertical_bar; 
    range_to = 400; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 350; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
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    colors 
      border_paper = lgray; 
      ink = black; 
      paper = lgreen; 
      value = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter Tah1; 
    timer = sequencer_500ms, 31; 
    owner = Ovladani; 
    position = 385, 405, 100, 25; 
    expression = ( SA_P_N1 - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = horizontal_bar; 
    range_to = 160; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 130; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lgray; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter Tah3; 
    timer = sequencer_500ms, 17; 
    owner = Ovladani; 
    position = 185, 530, 100, 25; 
    expression = ( SA_P_N3 - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = horizontal_bar; 
    range_from = 50; 
    range_to = 160; 
    low_limit = 50; 
    high_limit = 130; 
    dec_places = 0; 
    line_width = 3; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_ink = lgreen; 
      border_paper = lgreen; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter Tah2; 
    timer = sequencer_500ms, 19; 
    owner = Ovladani; 
    position = 385, 305, 100, 25; 
    expression = ( SA_P_N2 - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = horizontal_bar; 
    range_from = 50; 
    range_to = 160; 
    low_limit = 50; 
    high_limit = 130; 
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    dec_places = 0; 
    line_width = 3; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lgreen; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter Tah4; 
    timer = sequencer_500ms, 15; 
    owner = Ovladani; 
    position = 185, 185, 100, 25; 
    expression = ( SA_P_N4 - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = horizontal_bar; 
    range_from = 50; 
    range_to = 160; 
    low_limit = 50; 
    high_limit = 130; 
    dec_places = 0; 
    line_width = 3; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = black; 
      ink = black; 
      paper = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter HČ2_Tlak; 
    timer = sequencer_500ms, 13; 
    owner = Ovladani; 
    position = 165, 370, 50, 25; 
    expression = ( SA_P_S - 4 ) * 250 / 16; 
    mode = text_display; 
    range_to = 250; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 250; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lgray; 
      ink = black; 
      paper = lgray; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  label label_tlakHČ2; 
    owner = Ovladani; 
    position = 165, 340; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'Tlak HČ2'; 
      text = '   [bar]'; 
    end_text_list; 
    colors 
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      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label Label_tlak_čerpadlo; 
    owner = Ovladani; 
    position = 860, 235; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'TLAK'; 
      text = ' [bar]'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  multi_label HM4; 
    timer = sequencer_500ms, 30; 
    owner = Ovladani; 
    position = 79, 314, 40, 40; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    item 
      expression = Y_N4O; 
      icon = 'HM_vpravo.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_N4N; 
      icon = 'HM_vlevo.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_NP4A; 
      icon = 'HM_vlevo_prop.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_N4V; 
      icon = 'HM_volnobeh.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = not( Y_N4O or Y_N4N or Y_NP4A ); 
      icon = 'HM_stop.ico'; 
    end_item; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if ((S_PA & not S_N4O & Navijaky_vpred & Navijaky_strana) or ((S_PM or S_PA) & S_N4B)) and 
not(S_PM & S_N4N & not(S_PR)) then 
       Y_N4V=false; 
    else 
       Y_N4V=true; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_multi_label; 
 
  multi_label HM3; 
    timer = sequencer_500ms, 29; 
    owner = Ovladani; 
    position = 79, 386, 40, 40; 
    win_disable = zoom, maximize; 
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    item 
      expression = Y_N3O; 
      icon = 'HM_vpravo.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_N3N; 
      icon = 'HM_vlevo.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_NP3A; 
      icon = 'HM_vlevo_prop.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_N3V; 
      icon = 'HM_volnobeh.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = not( Y_N3O or Y_N3N or Y_NP3A ); 
      icon = 'HM_stop.ico'; 
    end_item; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if ((S_PA & not S_N3O & Navijaky_vpred & not Navijaky_strana) or ((S_PM or S_PA) & S_N3B)) and 
not(S_PM & S_N3N & not(S_PR)) then 
       Y_N3V=false; 
    else 
       Y_N3V=true; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_multi_label; 
 
  multi_label HM2; 
    timer = sequencer_500ms, 28; 
    owner = Ovladani; 
    position = 503, 241, 40, 40; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    item 
      expression = Y_N2O; 
      icon = 'HM_vlevo.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_N2N; 
      icon = 'HM_vpravo.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_NP2A; 
      icon = 'HM_vpravo_prop.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_N2V; 
      icon = 'HM_volnobeh.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = not( Y_N2O or Y_N2N or Y_NP2A ); 
      icon = 'HM_stop.ico'; 
    end_item; 
     
    procedure OnActivate(); 
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    begin 
    if ((S_PA & not S_N2O & not Navijaky_vpred & Navijaky_strana) or ((S_PM or S_PA) & S_N2B)) and 
not(S_PM & S_N2N & not(S_PR)) then 
       Y_N2V=false; 
    else 
       Y_N2V=true; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_multi_label; 
 
  multi_label HM1; 
    timer = sequencer_500ms, 27; 
    owner = Ovladani; 
    position = 503, 450, 40, 40; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    item 
      expression = Y_N1O; 
      icon = 'HM_vlevo.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_N1N; 
      icon = 'HM_vpravo.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_NP1A; 
      icon = 'HM_vpravo_prop.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = Y_N1V; 
      icon = 'HM_volnobeh.ico'; 
    end_item; 
    item 
      expression = not( Y_N1O or Y_N1N or Y_NP1A ); 
      icon = 'HM_stop.ico'; 
    end_item; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if ((S_PA & not S_N1O & not Navijaky_vpred & not Navijaky_strana) or ((S_PM or S_PA) & S_N1B)) and 
not(S_PM & S_N1N & not(S_PR)) then 
       Y_N1V=false; 
    else 
       Y_N1V=true; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_multi_label; 
 
  label label_směr; 
    owner = Ovladani; 
    position = 330, 335; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'SMĚR'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
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  label N4; 
    owner = Ovladani; 
    position = 50, 240; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 20, normal; 
      text = '4'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label N3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 50, 465; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 20, normal; 
      text = '3'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label N2; 
    owner = Ovladani; 
    position = 475, 330; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 20, normal; 
      text = '2'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label N1; 
    owner = Ovladani; 
    position = 475, 375; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 20, normal; 
      text = '1'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  switch Smer; 
    owner = Ovladani; 
    position = 330, 350, 46, 46; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    output = Navijaky_vpred; 
    true_icon = 'Vpred.ico'; 
    false_icon = 'Vzad.ico'; 
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  end_switch; 
 
  switch C4_nulovani; 
    owner = Ovladani; 
    position = 125, 275, 55, 33; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    output = C3_nul; 
    mode = text_button; 
    true_text = 'Nulování'; 
    false_text = 'Nulování'; 
    logic = set_true_on_press; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    end_procedure; 
     
  end_switch; 
 
  switch C3_nulovani; 
    owner = Ovladani; 
    position = 125, 430, 55, 33; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    output = C4_nul; 
    mode = text_button; 
    true_text = 'Nulování'; 
    false_text = 'Nulování'; 
    logic = set_true_on_press; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    end_procedure; 
     
  end_switch; 
 
  switch C2_nulovani; 
    owner = Ovladani; 
    position = 550, 285, 55, 33; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    output = C1_nul; 
    mode = text_button; 
    true_text = 'Nulování'; 
    false_text = 'Nulování'; 
    logic = set_true_on_press; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    end_procedure; 
     
  end_switch; 
 
  switch C1_nulovani; 
    owner = Ovladani; 
    position = 550, 415, 55, 33; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    output = C2_nul; 
    mode = text_button; 
    true_text = 'Nulování'; 
    false_text = 'Nulování'; 
    logic = set_true_on_press; 
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    procedure OnActivate(); 
    begin 
    end_procedure; 
     
  end_switch; 
 
  draw Naklon_vzad; 
    timer = sequencer_500ms, 25; 
    owner = Ovladani; 
    position = 895, 485, 80, 40; 
    visibility = Y_NKD; 
    zoomable; 
    color = lgray; 
    draw_size = 30, 10; 
    drawing 
      inspector_settings = 'Z500'; 
      solid_paper lcyan; 
      box_border 22, 20, 5, 16; 
      pen_width 2; 
      arc 15, 8, 13, 4, 25, 6, 5, 6; 
      line 7, 1, 4, 6; 
      line 7, 8, 4, 6; 
    end; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    if S_NKN then 
       Y_NKN = true; 
    else 
       Y_NKN = false; 
    end; 
     
    if S_NKD then 
       Y_NKD = true; 
    else 
       Y_NKD = false; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_draw; 
 
  draw Naklon_vpred; 
    timer = sequencer_500ms, 26; 
    owner = Ovladani; 
    position = 895, 485, 80, 40; 
    visibility = Y_NKN; 
    zoomable; 
    color = lgray; 
    draw_size = 30, 10; 
    drawing 
      inspector_settings = 'Z500'; 
      solid_paper lcyan; 
      box_border 22, 20, 5, 16; 
      pen_width 2; 
      arc 15, 8, 13, 4, 25, 6, 5, 6; 
      line 23, 1, 26, 6; 
      line 21, 8, 26, 6; 
    end; 
  end_draw; 
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  label Zdvih; 
    owner = Ovladani; 
    position = 855, 560; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'ZDVIH'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label Label_Lopata; 
    owner = Ovladani; 
    position = 915, 610; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'LOPATA'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  engine Zdvih; 
    timer = sequencer_250ms, 9; 
    owner = Ovladani; 
    position = 860, 530, 25, 25; 
    expression = S_ZDN or S_ZDD; 
    step = 90; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if S_ZDN then 
      SetMode(1); 
      Y_ZDB = true; 
      Y_ZDN = true; 
    else 
      Y_ZDN = false; 
      if S_ZDD then 
         SetMode(2); 
         Y_ZDB = true; 
         Y_ZDD = true; 
       else 
         Y_ZDD = false; 
         Y_ZDB = false; 
       end; 
     
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
 
  label label_hl_m; 
    owner = Ovladani; 
    position = 965, 650; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 14, normal; 
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      text = '[m]'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_hloubka; 
    owner = Ovladani; 
    position = 910, 635; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'HLOUBKA'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  meter Hloubka; 
    timer = sequencer_500ms, 22; 
    owner = Ovladani; 
    position = 910, 650, 53, 25; 
    expression = Lopata_hloubka / 1.5; 
    mode = text_display; 
    range_to = 60; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 60; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lgray; 
      ink = black; 
      paper = lgray; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if HL_nul then 
        Y_HLR = true; 
    else 
        Y_HLR = false; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_meter; 
 
  label Label_režim; 
    owner = Ovladani; 
    position = 220, 260; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'REŽIM'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
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  label Label_rychlost; 
    owner = Ovladani; 
    position = 210, 285; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'RYCHLOST'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label Label_čerpadlo_nast; 
    owner = Ovladani; 
    position = 460, 195; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'NASTAVENÍ'; 
      text = 'PRŮTOKU'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  multi_label multi_label_7; 
    timer = sequencer_500ms, 24; 
    owner = Ovladani; 
    position = 280, 280, 60, 20; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    justify = center; 
    item 
      expression = S_PR; 
      text_list 
        font = 'Arial (Central European)', 10, normal; 
        text = 'Rychle'; 
      end_text_list; 
    end_item; 
    item 
      expression = not S_PR; 
      text_list 
        font = 'Arial (Central European)', 10, normal; 
        text = 'Pomalu'; 
      end_text_list; 
    end_item; 
    colors 
      paper = lgreen; 
    end_colors; 
  end_multi_label; 
 
  multi_label multi_label_7; 
    timer = sequencer_500ms, 23; 
    owner = Ovladani; 
    position = 265, 255, 90, 20; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    justify = center; 
    item 
      expression = S_PA; 
      text_list 
        font = 'Arial (Central European)', 10, normal; 
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        text = 'Automaticky'; 
      end_text_list; 
    end_item; 
    item 
      expression = S_PM; 
      text_list 
        font = 'Arial (Central European)', 10, normal; 
        text = 'Manuálně'; 
      end_text_list; 
    end_item; 
    item 
      expression = not S_PA and not S_PM; 
      text_list 
        font = 'Arial (Central European)', 10, normal; 
        text = 'Vypnuto'; 
      end_text_list; 
    end_item; 
    colors 
      paper = lgreen; 
    end_colors; 
  end_multi_label; 
 
  draw Brzda3; 
    timer = sequencer_250ms, 19; 
    owner = Ovladani; 
    position = 80, 425, 35, 35; 
    zoomable; 
    color = lcyan; 
    draw_size = 50, 50; 
    colors 
      Zabrzdeno = lred 
        change_color 
          Y_NB1, lred; 
        end; 
    end_colors; 
    drawing 
      inspector_settings = 'Z400'; 
      pen_width 7; 
      line 26, 11, 26, -1; 
      line 26, 50, 26, 38; 
      ink blue; 
      pen_width 20; 
      ring 26, 24, 5, 5, 0, 0; 
      ink red; 
      pen_width 4; 
      arc 26 {Brzda3_seg_l}, 24, 18, 18, 15, 10, 15, 37; 
      arc 26 {Brzda3_seg_p}, 24, 18, 18, 38, 37, 37, 11; 
    end; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    if (S_N3O & (S_PA or S_PM)) or (S_PM & S_N3N & not(S_PR)) or (S_PA & Navijaky_vpred & not 
Navijaky_strana) or ((S_PM or S_PA) & S_N3B)  then 
       Y_NB3=true; (*odbrzdi*) 
       Brzda3_seg_p=30; 
       Brzda3_seg_l=22; 
    else 
         pause(0.5);  (*prodleva*) 
         Y_NB3=false; (*zabrzdi*) 
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         Brzda3_seg_p=26; 
         Brzda3_seg_l=26; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_draw; 
 
  draw Brzda4; 
    timer = sequencer_250ms, 17; 
    owner = Ovladani; 
    position = 80, 280, 35, 35; 
    zoomable; 
    color = lcyan; 
    draw_size = 50, 50; 
    colors 
      Zabrzdeno = lred 
        change_color 
          Y_NB1, lred; 
        end; 
    end_colors; 
    drawing 
      inspector_settings = 'Z400'; 
      pen_width 7; 
      line 26, 50, 26, 37; 
      line 26, 10, 26, 0; 
      ink blue; 
      pen_width 20; 
      ring 26, 24, 5, 5, 0, 0; 
      ink red; 
      pen_width 4; 
      arc 26 {Brzda4_seg_l}, 24, 18, 18, 15, 10, 15, 37; 
      arc 26 {Brzda4_seg_p}, 24, 18, 18, 38, 37, 37, 11; 
    end; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    if (S_N4O & (S_PA or S_PM)) or (S_PM & S_N4N & not(S_PR)) or (S_PA & Navijaky_vpred & 
Navijaky_strana) or ((S_PM or S_PA) & S_N4B) then 
       Y_NB4=true; (*odbrzdi*) 
       Brzda4_seg_p=30; 
       Brzda4_seg_l=22; 
    else 
         pause(0.5);  (*prodleva*) 
         Y_NB4=false; (*zabrzdi*) 
         Brzda4_seg_p=26; 
         Brzda4_seg_l=26; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_draw; 
 
  draw Brzda2; 
    timer = sequencer_250ms, 18; 
    owner = Ovladani; 
    position = 505, 280, 35, 35; 
    zoomable; 
    color = lcyan; 
    draw_size = 50, 50; 
    colors 
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      Zabrzdeno = lred 
        change_color 
          Y_NB1, lred; 
        end; 
    end_colors; 
    drawing 
      inspector_settings = 'Z400'; 
      pen_width 7; 
      line 26, 13, 26, -1; 
      line 26, 50, 26, 38; 
      ink blue; 
      pen_width 20; 
      ring 26, 24, 5, 5, 0, 0; 
      ink red; 
      pen_width 4; 
      arc 26 {Brzda2_seg_l}, 24, 18, 18, 15, 10, 15, 37; 
      arc 26 {Brzda2_seg_p}, 24, 18, 18, 38, 37, 37, 11; 
    end; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    if (S_N2O & (S_PA or S_PM)) or (S_PM & S_N2N & not(S_PR)) or (S_PA & not(Navijaky_vpred) & 
Navijaky_strana) or ((S_PM or S_PA) & S_N2B) then 
       Y_NB2=true; (*odbrzdi*) 
       Brzda2_seg_p=30; 
       Brzda2_seg_l=22; 
    else 
         pause(0.5);  (*prodleva*) 
         Y_NB2=false; (*zabrzdi*) 
         Brzda2_seg_p=26; 
         Brzda2_seg_l=26; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_draw; 
 
  draw Brzda1; 
    timer = sequencer_250ms, 16; 
    owner = Ovladani; 
    position = 505, 420, 35, 35; 
    zoomable; 
    color = lcyan; 
    draw_size = 50, 50; 
    colors 
      Zabrzdeno = lred 
        change_color 
          Y_NB1, lred; 
        end; 
    end_colors; 
    drawing 
      inspector_settings = 'Z400'; 
      pen_width 7; 
      line 26, 50, 26, 37; 
      line 26, 10, 26, 0; 
      ink blue; 
      pen_width 20; 
      ring 26, 24, 5, 5, 0, 0; 
      ink red; 
      pen_width 4; 
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      arc 26 {Brzda1_seg_l}, 24, 18, 18, 15, 10, 15, 37; 
      arc 26 {Brzda1_seg_p}, 24, 18, 18, 38, 37, 37, 11; 
    end; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    if (S_N1O & (S_PA or S_PM)) or (S_PM & S_N1N & not(S_PR)) or (S_PA & not(Navijaky_vpred) & 
not(Navijaky_strana)) or ((S_PM or S_PA) & S_N1B) then 
       Y_NB1=true; (*odbrzdi*) 
       Brzda1_seg_p=30; 
       Brzda1_seg_l=22; 
    else 
         pause(0.5);  (*prodleva*) 
         Y_NB1=false; (*zabrzdi*) 
         Brzda1_seg_p=26; 
         Brzda1_seg_l=26; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_draw; 
 
  meter Navijak4; 
    timer = sequencer_500ms, 9; 
    owner = Ovladani; 
    position = 130, 245, 60, 25; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    expression = -SA_C3 / 250; 
    mode = text_display; 
    range_from = -1000; 
    range_to = 1000; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 1000; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      ink = black; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if C3_nul then C3PRES=0; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_meter; 
 
  meter Navijak3; 
    timer = sequencer_500ms, 8; 
    owner = Ovladani; 
    position = 130, 470, 60, 25; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    expression = SA_C4 / 250; 
    mode = text_display; 
    range_from = -1000; 
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    range_to = 1000; 
    low_limit = -1000; 
    high_limit = 1000; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      ink = black; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if C4_nul then C4PRES=0; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_meter; 
 
  meter Navijak1; 
    timer = sequencer_500ms, 7; 
    owner = Ovladani; 
    position = 550, 385, 55, 25; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    expression = SA_C2 / 250; 
    mode = text_display; 
    range_from = -1000; 
    range_to = 1000; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 1000; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      ink = black; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if C2_nul then C2PRES=10; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_meter; 
 
  meter Navijak2; 
    timer = sequencer_500ms, 6; 
    owner = Ovladani; 
    position = 550, 325, 55, 25; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    expression = SA_C1 / 250; 
    mode = text_display; 
    range_from = -1000; 
    range_to = 1000; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 1000; 
    dec_places = 1; 
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    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      ink = black; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if C1_nul then C1PRES=0 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_meter; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 255, 335; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'KOTVENÍ'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  switch Kotveni; 
    owner = Ovladani; 
    position = 255, 350, 46, 46; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    output = Navijaky_strana; 
    true_icon = 'Vleva.ico'; 
    false_icon = 'Vprava.ico'; 
    true_text = 'V-levá'; 
    false_text = 'V-pravá'; 
  end_switch; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 690, 380; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'interval'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 690, 355; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'přeběh'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
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  control Cesla_interval; 
    owner = Ovladani; 
    position = 740, 375, 60, 25; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    output = Cesla_interval; 
    mode = count_box; 
    content = max; 
    range_from = 2.5; 
    range_to = 600; 
    init_value = 30; 
    real_step = 2.5; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 10, normal; 
    colors 
      text_paper = lgreen; 
    end_colors; 
  end_control; 
 
  control Cesla_prebeh; 
    owner = Ovladani; 
    position = 740, 345, 60, 25; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    output = Cesla_prebeh; 
    mode = count_box; 
    content = max; 
    range_from = 0.5; 
    range_to = 10; 
    init_value = 2; 
    real_step = 0.5; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 10, normal; 
    colors 
      text_paper = lgreen; 
    end_colors; 
  end_control; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 760, 400; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'ČESLA'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  knee knee_4; 
    owner = Ovladani; 
    position = 805, 105, 60, 60; 
    mode = knee_left_down; 
  end_knee; 
 
  label label_3; 
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    owner = Ovladani; 
    position = 760, 425; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'ŠNEK'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 660, 425; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'ROZRUŠOVAČ'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  meter Kaly_Tlak; 
    timer = sequencer_500ms, 11; 
    owner = Ovladani; 
    position = 395, 55, 85, 95; 
    expression = ( SA_P_K - 4 ) * 6 / 16; 
    mode = vertical_bar; 
    content = med; 
    range_to = 6; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 4; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = yellow; 
      top_shadow = green; 
      ink = black; 
      paper = lgreen; 
      value = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
      cursor = lred; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter Kaly_prutok; 
    timer = sequencer_500ms, 10; 
    owner = Ovladani; 
    position = 505, 55, 85, 95; 
    expression = ( SA_PRU - 4 ) * 5 / 16; 
    mode = vertical_bar; 
    content = med; 
    range_to = 5; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 5; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Arial (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = yellow; 
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      ink = black; 
      paper = lgreen; 
      value = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    end_procedure; 
     
  end_meter; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 425, 155; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'TLAK'; 
      text = ' [bar]'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 910, 235; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'ČERPADLO'; 
      text = 'VÝKON  [%]'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 525, 155; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'PRŮTOK'; 
      text = '[m3/min]'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 630, 155; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'HUSTOTA'; 
      text = '      [%]'; 
    end_text_list; 
    colors 
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      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 575, 205; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 10, normal; 
      text = 'm3/min'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  box Ponton_hlavni; 
    owner = Ovladani; 
    position = 20, 237, 592, 265; 
  end_box; 
 
  meter prutok_nastaveni; 
    timer = sequencer_500ms, 3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 530, 195, 40, 25; 
    expression = SA_KC / 2; 
    mode = text_display; 
    range_to = 5; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 5; 
    dec_places = 1; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      border_paper = lcyan; 
      ink = black; 
      paper = green; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  pid_regulator pid_Prutok; 
    timer = 1; 
    owner = Ovladani; 
    position = 765, 45, 255, 70; 
    startup_options 
      output_action = set_local; 
    end_startup_options; 
    blink_rate = slow; 
    condition = S_KCA; 
    wish_value = SA_KC / 2; 
    expression = ( SA_PRU - 4 ) * 5 / 16; 
    output = PID_out; 
    parameters 
      regulator_type = classicalDelay; 
      param_1 = 0.2; 
      param_2 = 4; 
      param_3 = 0; 
      file_name = 'PID.par'; 
    end_parameters; 
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    show_description = true; 
    wish_value_section 
      range_to = 5; 
      low_limit = 0; 
      high_limit = 5; 
      real_step = 0.1; 
    end_wish_value_section; 
    value_section 
      range_to = 5; 
      low_limit = 0; 
      high_limit = 5; 
      dec_places = 1; 
      real_step = 0.1; 
    end_value_section; 
    output_section 
      range_from = 1; 
      range_to = 5; 
      low_limit = 1; 
      high_limit = 5; 
      dec_places = 1; 
      real_step = 0.1; 
    end_output_section; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if PID_autoadapt then 
       SetAdaptive(true); 
       GetParameters(K,Ti,Td); 
    else 
        SetAdaptive(false) 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_pid_regulator; 
 
  meter Čerpadlo_vykon; 
    timer = sequencer_500ms, 5; 
    owner = Ovladani; 
    position = 930, 270, 20, 85; 
    expression = YA_KC * 10; 
    mode = vertical_bar; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 100; 
    dec_places = 0; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 16, normal; 
    colors 
      ink = black; 
      paper = lgreen; 
      value = cyan; 
      low_limit = lgreen; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  pipe pipe_5; 
    owner = Ovladani; 
    position = 825, 165, 20, 170; 
    mode = pipe_vertical; 
  end_pipe; 
 
  box Lopata; 
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    owner = Ovladani; 
    position = 655, 265, 345, 215; 
  end_box; 
 
  draw Čerpadlo; 
    owner = Ovladani; 
    position = 800, 335, 125, 85; 
    transparent; 
    zoomable; 
    draw_size = 254, 186; 
    drawing 
      solid_paper cyan; 
      pen_width 1; 
      roundbox_border 50, 21, 33, 147, 8; 
      roundbox_border 82, 21, 17, 147, 8; 
      solid_paper blue; 
      roundbox_border 56, 3, 37, 29, 13; 
      box_border 51, 0, 47, 13; 
      box_border 32, 48, 11, 86; 
      box_border 42, 57, 8, 68; 
      solid_paper red; 
      box_border 0, 68, 1, 1; 
      polygon_border 4, 
         98,  44,   98, 136,  116, 121,  116,  59; 
      polygon_border 4, 
        116,  59,  116, 120,  236, 110,  236,  69; 
      box_border 237, 66, 7, 48; 
      solid_paper 163, 163, 163; 
      box_fill 244, 66, 3, 48; 
      solid_paper red; 
      box_border 247, 66, 7, 48; 
      solid_paper green; 
      box_border 51, 177, 200, 9; 
      box_border 78, 141, 9, 37; 
      box_border 124, 107, 9, 71; 
      box_border 213, 99, 9, 79; 
    end; 
  end_draw; 
 
  engine Cerpadlo; 
    timer = sequencer_250ms, 7; 
    owner = Ovladani; 
    position = 925, 365, 25, 25; 
    expression = S_KCM or S_KCA; 
    step = 90; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if S_KCM then 
       YA_KC=SA_KC/2; 
    else if S_KCA then 
            YA_KC = PID_out 
         else 
            YA_KC = 0 
         end; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
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  engine Navijak2; 
    timer = sequencer_250ms, 13; 
    owner = Ovladani; 
    position = 500, 315, 45, 45; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    (*naviják 2 navíjet pomalu*) 
    if ((S_PA & not(S_N2O) & Navijaky_vpred & Navijaky_strana) or (S_PM & S_N2N & not(S_PR))) & not 
Tah_nav_alarm then 
       Y_NP2A=true; 
       YA_N2 = SA_NR; 
    else 
       Y_NP2A=false; 
    end; 
     
    (*naviják 1 navíjet rychle*) 
    if (((S_PA or S_PR) & S_N2N) or (S_PA & not(S_N2O) & S_PR & Navijaky_vpred & Navijaky_strana) or 
(S_PM & S_N2N & S_PR)) & not Tah_nav_alarm then 
       Y_N2N=true; 
    else 
       Y_N2N=false; 
    end; 
     
    (*naviják 1 odvíjet rychle*) 
    if (S_PA & S_N2O) or (S_PM & S_N2O) then 
       pause(0.5);     (*prodleva pro brzdy*) 
       Y_N2O=true; 
    else 
       Y_N2O=false; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
 
  engine Navijak1; 
    timer = sequencer_250ms, 12; 
    owner = Ovladani; 
    position = 500, 375, 45, 45; 
    step = 5; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    (*naviják 1 navíjet pomalu*) 
    if ((S_PA & not(S_N1O) & Navijaky_vpred & not(Navijaky_strana)) or (S_PM & S_N1N & not(S_PR))) & 
not Tah_nav_alarm then 
       Y_NP1A=true; 
       YA_N1 = SA_NR; 
    else 
       Y_NP1A=false; 
    end; 
     
    (*naviják 1 navíjet rychle*) 
    if (((S_PA or S_PR) & S_N1N) or (S_PA & not(S_N1O) & S_PR & Navijaky_vpred & 
not(Navijaky_strana))) or (S_PM & S_N1N & S_PR) & not Tah_nav_alarm then 
       Y_N1N=true; 
    else 
       Y_N1N=false; 
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    end; 
     
    (*naviják 1 odvíjet rychle*) 
    if (S_PA & S_N1O) or (S_PM & S_N1O) then 
       pause(0.5);     (*prodleva pro brzdy*) 
       Y_N1O=true; 
    else 
       Y_N1O=false; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
 
  engine Rozr; 
    timer = sequencer_250ms, 11; 
    owner = Ovladani; 
    position = 680, 445, 25, 25; 
    expression = S_RPR; 
    blink = ( Y_RVP or Y_RVZ ) and not S_RPR; 
    step = 90; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if S_RVP then 
      SetMode(1); 
      CH_AK5_IO1_2.Y_RVP = true; 
      CH_AK5_IO1_2.Y_RVZ = false; 
    else if S_RVZ then 
           SetMode(2); 
           CH_AK5_IO1_2.Y_RVZ = true ; 
           CH_AK5_IO1_2.Y_RVP = false; 
        else 
           CH_AK5_IO1_2.Y_RVZ = false; 
           CH_AK5_IO1_2.Y_RVP = false; 
        end; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
 
  engine Snek; 
    timer = sequencer_250ms, 8; 
    owner = Ovladani; 
    position = 765, 445, 25, 25; 
    expression = S_SPR; 
    blink = ( Y_SVP or Y_SVZ ) and not S_SPR; 
    step = 90; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if S_SVP then 
      SetMode(1); 
      CH_AK5_IO1_2.Y_SVP = true; 
      CH_AK5_IO1_2.Y_SVZ = false; 
    else if S_SVZ then 
           SetMode(2); 
           CH_AK5_IO1_2.Y_SVZ = true ; 
           CH_AK5_IO1_2.Y_SVP = false; 
        else 
           CH_AK5_IO1_2.Y_SVZ = false; 
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           CH_AK5_IO1_2.Y_SVP = false; 
        end; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
 
  pipe pipe_3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 317, 127, 488, 20; 
  end_pipe; 
 
  draw Lano1; 
    owner = Ovladani; 
    position = -150, 285, 675, 200; 
    transparent; 
    zoomable; 
    draw_size = 600, 3; 
    drawing 
      line 1, 2, 600, 2; 
    end; 
  end_draw; 
 
  draw Lano2; 
    owner = Ovladani; 
    position = -160, 185, 675, 200; 
    transparent; 
    zoomable; 
    draw_size = 600, 3; 
    drawing 
      line 1, 2, 600, 2; 
    end; 
  end_draw; 
 
  box Ponton_pravy; 
    owner = Ovladani; 
    position = 345, 515, 375, 175; 
  end_box; 
 
  box Ponton_levy; 
    owner = Ovladani; 
    position = 342, 52, 375, 175; 
  end_box; 
 
  box Cesla; 
    owner = Ovladani; 
    position = 800, 350, 15, 50; 
    blink = Y_CSNO or Y_CSDO; 
    blink_rate = quick; 
    colors 
      interior = lyellow; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
         switch Cesla_stav of 
                case Cesla_dolu; 
                     Y_CSN = false; 
                     Y_CSD = true; 
                     pause Cesla_prebeh; 
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                     Cesla_stav = Cesla_nahoru; 
                     send self; 
                case Cesla_nahoru; 
                     Y_CSD = false; 
                     Y_CSN = true; 
                     pause Cesla_prebeh; 
                     if S_CSA then 
                        Cesla_stav = Cesla_cekani; 
                     else 
                         if S_CSM then 
                            Cesla_stav = Cesla_dolu; 
                         else 
                             Cesla_stav = Cesla_stop; 
                         end; 
                     end; 
                     send self; 
                case Cesla_cekani; 
                     Y_CSD = false; 
                     Y_CSN = false; 
                     if S_CSA and not Cesla_pause then 
                       Cesla_pause = true; 
                       send Cesla_cekani; 
                       wait not Cesla_pause or S_CSM; 
                       (*pause Cesla_interval*) 
                       if S_CSA then Cesla_stav = Cesla_dolu end; 
                     else 
                     if S_CSM then Cesla_stav = Cesla_dolu end; 
                     if not(S_CSM or S_CSA) then Cesla_stav = Cesla_stop end; 
                     end; 
                     send self; 
                case Cesla_stop; 
                     Y_CSN = false; 
                     Y_CSD = false; 
                     Cesla_stav = Cesla_stop; 
                     Cesla_beh = false 
                else Cesla_stav = Cesla_stop; 
         end; 
    end_procedure; 
     
  end_box; 
 
  ellipse ellipse_10; 
    owner = Ovladani; 
    position = 950, 530, 20, 20; 
    colors 
      interior = black; 
    end_colors; 
  end_ellipse; 
 
  box box_11; 
    owner = Ovladani; 
    position = 965, 545, 2, 60; 
  end_box; 
 
  box box_11; 
    owner = Ovladani; 
    position = 910, 545, 2, 60; 
  end_box; 
 
  triangle triangle_12; 
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    owner = Ovladani; 
    position = 930, 545, 15, 15; 
  end_triangle; 
 
  box box_11; 
    owner = Ovladani; 
    position = 870, 530, 90, 2; 
  end_box; 
 
  box box_9; 
    owner = Ovladani; 
    position = 890, 535, 85, 10; 
  end_box; 
 
  ellipse ellipse_10; 
    owner = Ovladani; 
    position = 895, 530, 20, 20; 
    colors 
      interior = black; 
    end_colors; 
  end_ellipse; 
 
  box box_9; 
    owner = Ovladani; 
    position = 900, 605, 75, 20; 
  end_box; 
 
  draw Lano4; 
    owner = Ovladani; 
    position = 95, 0, 780, 240; 
    transparent; 
    zoomable; 
    draw_size = 900, 200; 
    drawing 
      line 1, 200, 900, 1; 
    end; 
  end_draw; 
 
  engine Navijak4; 
    timer = sequencer_250ms, 15; 
    owner = Ovladani; 
    position = 75, 235, 45, 45; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    (*naviják 4 navíjet pomalu*) 
    if ((S_PA & not(S_N4O) & not(Navijaky_vpred) & Navijaky_strana) or (S_PM & S_N4N & not(S_PR))) & 
not Tah_nav_alarm then 
       Y_NP4A=true; 
       YA_N4 = SA_NR; 
    else 
       Y_NP4A=false; 
    end; 
     
    (*naviják 4 navíjet rychle*) 
    if (((S_PA or S_PR) & S_N4N) or (S_PA & not(S_N4O) & S_PR & not(Navijaky_vpred) & Navijaky_strana) 
or (S_PM & S_N4N & S_PR)) & not Tah_nav_alarm then 
       Y_N4N=true; 
    else 
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       Y_N4N=false; 
    end; 
     
    (*naviják 4 odvíjet rychle*) 
    if (S_PA & S_N4O) or (S_PM & S_N4O) then 
       pause(0.5);     (*prodleva pro brzdy*) 
       Y_N4O=true; 
    else 
       Y_N4O=false; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
 
  draw Lano3; 
    owner = Ovladani; 
    position = 95, 500, 780, 240; 
    transparent; 
    zoomable; 
    draw_size = 900, 200; 
    drawing 
      line 1, 1, 900, 200; 
    end; 
  end_draw; 
 
  engine Navijak3; 
    timer = sequencer_250ms, 14; 
    owner = Ovladani; 
    position = 75, 460, 45, 45; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
     
    (*naviják 3 navíjet pomalu*) 
    if ((S_PA & not(S_N3O) & not(Navijaky_vpred) & not(Navijaky_strana)) or (S_PM & S_N3N & 
not(S_PR))) & not Tah_nav_alarm then 
       Y_NP3A=true; 
       YA_N3 = SA_NR; 
    else 
       Y_NP3A=false; 
    end; 
     
    (*naviják 3 navíjet rychle*) 
    if (((S_PA or S_PR) & S_N3N) or (S_PA & not(S_N3O) & S_PR & not(Navijaky_vpred) & 
not(Navijaky_strana)) or (S_PM & S_N3N & S_PR)) & not Tah_nav_alarm then 
       Y_N3N=true; 
    else 
       Y_N3N=false; 
    end; 
     
    (*naviják 3 odvíjet rychle*) 
    if (S_PA & S_N3O) or (S_PM & S_N3O) then 
       pause(0.5);     (*prodleva pro brzdy*) 
       Y_N3O=true; 
    else 
       Y_N3O=false; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_engine; 
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  panel Těžba; 
    owner = Backpanel; 
    position = 0, 0, 1025, 745; 
    colors 
      color = lgray; 
    end_colors; 
  end_panel; 
 
  data_viewer data_viewer_1; 
    timer = 5; 
    owner = Těžba; 
    position = 5, 5, 1010, 715; 
    window = normal; 
    viewer_mode = chart; 
    content = title, tool_bar, x_axis, y_axis, grid; 
    tool_content = change_group, change_mode, browse, axes_arrange, settings, edit_look, edit_time_axis, 
edit_groups; 
    chart_description 
      time_axis 
        time_interval = '1h'; 
        time_mask = 'HH:mm'; 
      end_time_axis; 
      y_axes 
        axis_element 
          name = 'Hustota'; 
          label = 'Zahuštění'; 
          units = '%'; 
          dec_places = 0; 
          low_limit = 0; 
          high_limit = 100; 
        end_axis_element; 
        axis_element 
          name = 'Průtok'; 
          label = 'Průtok'; 
          units = 'm3/min'; 
          dec_places = 1; 
          range_to = 5; 
          low_limit = 0; 
          high_limit = 5; 
          major_incr = 1; 
          minor_incr = 0; 
        end_axis_element; 
      end_y_axes; 
      values 
        time_mask = 'HH:mm:ss'; 
      end_values; 
    end_chart_description; 
    data_group 
      group_name = 'Tezba'; 
      title = 'Těžba'; 
      item 
        data_element = Tezba.ar_Hustota; 
        axis_name = 'Hustota'; 
        line_width = 1; 
        color = lred; 
      end_item; 
      item 
        data_element = Tezba.ar_Prutok; 
        axis_name = 'Průtok'; 
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        color = lblue; 
      end_item; 
    end_data_group; 
    active_group = 'Tezba'; 
  end_data_viewer; 
 
  panel Nastaveni; 
    owner = Backpanel; 
    position = 0, 0, 1025, 745; 
    colors 
      color = lgray; 
    end_colors; 
  end_panel; 
 
  control Td; 
    timer = sequencer_500ms, 45; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 150, 280, 95, 30; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    output = PID_Td; 
    mode = count_box; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 12, bold; 
    auto_update; 
    colors 
      text_paper = lcyan; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if PID_autoadapt then 
    PID_Td=Td 
    else 
    Td=PID_Td 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_control; 
 
  control Ti; 
    timer = sequencer_500ms, 44; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 150, 240, 95, 30; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    output = PID_Ti; 
    mode = count_box; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 12, bold; 
    auto_update; 
    colors 
      text_paper = lcyan; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if PID_autoadapt then 
    PID_Ti=Ti 
    else 
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    Ti=PID_Ti 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_control; 
 
  control r0; 
    timer = sequencer_500ms, 43; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 150, 200, 95, 30; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    output = PID_r0; 
    mode = count_box; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 12, bold; 
    auto_update; 
    colors 
      text_paper = lcyan; 
    end_colors; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if PID_autoadapt then 
    PID_r0=K 
    else 
    K=PID_r0 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_control; 
 
  label label_6; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 315, 130; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 12, bold; 
      text = 'S'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_6; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 315, 90; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 12, bold; 
      text = 'K'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_6; 
    owner = Nastaveni; 
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    position = 45, 65; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'Zap/Vyp'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_6; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 280, 20; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    justify = center; 
    text_list 
      text = 'Parametry hustoměru'; 
      text = '   '; 
      text = 'ms=K*x+S'; 
      text = 'ms - sušina[g/l]   x - hodnota hustoměr [%]'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  control Hustota_S; 
    timer = sequencer_500ms, 42; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 340, 125, 95, 30; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    output = Hustota_S; 
    mode = count_box; 
    range_from = -200; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 12, bold; 
    colors 
      text_paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_control; 
 
  control Hustota_K; 
    timer = sequencer_500ms, 41; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 340, 85, 95, 30; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    output = Hustota_K; 
    mode = count_box; 
    font = 'Microsoft Sans Serif (Central European)', 12, bold; 
    colors 
      text_paper = lcyan; 
    end_colors; 
  end_control; 
 
  label label_6; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 115, 120; 
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    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'Td'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_6; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 115, 95; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'Ti'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_6; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 115, 70; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'r0'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  label label_6; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 50, 20; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    text_list 
      text = 'Automatické nastavení regulátoru'; 
    end_text_list; 
    colors 
      paper = lgray; 
    end_colors; 
  end_label; 
 
  meter meter_4; 
    timer = sequencer_500ms, 40; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 160, 115, 55, 20; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    expression = Td; 
    mode = text_display; 
    range_to = 10000; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 10000; 
    font = font_text; 
    colors 
      ink = black; 
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    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter meter_4; 
    timer = sequencer_500ms, 39; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 160, 90, 55, 20; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    expression = Ti; 
    mode = text_display; 
    range_to = 10000; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 10000; 
    font = font_text; 
    colors 
      ink = black; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  meter meter_4; 
    timer = sequencer_500ms, 38; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 160, 65, 55, 20; 
    startup_options 
      output_action = init_self; 
    end_startup_options; 
    expression = K; 
    mode = text_display; 
    range_to = 10000; 
    low_limit = 0; 
    high_limit = 10000; 
    font = font_text; 
    colors 
      ink = black; 
    end_colors; 
  end_meter; 
 
  switch switch_1; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 45, 80, 46, 46; 
    win_disable = zoom, maximize; 
    output = PID_autoadapt; 
  end_switch; 
 
  rounded_box rounded_box_1; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 275, 15, 215, 155; 
    mode = border_only; 
  end_rounded_box; 
 
  rounded_box rounded_box_1; 
    owner = Nastaveni; 
    position = 25, 15, 215, 155; 
    mode = border_only; 
  end_rounded_box; 
 
  tab_switch tab_switch_4; 
    owner = Backpanel; 
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    position = 0, 0, 1025, 769; 
    mode = bottom; 
    item 
      title = 'Ovládání'; 
      panel = Ovladani; 
      selected; 
    end_item; 
    item 
      title = 'Těžba'; 
      panel = Těžba; 
    end_item; 
    item 
      title = 'Nastavení'; 
      panel = Nastaveni; 
    end_item; 
    colors 
      background = lgray; 
      border = lgray; 
    end_colors; 
    blink_colors 
      border = color_btntext; 
    end_blink_colors; 
  end_tab_switch; 
 
  program Hloubka; 
    var 
      bit : boolean {comment = 'pomocná'}; 
    end_var; 
 
    timer = sequencer_500ms, 1; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if S_HL12 then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 11); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 11); 
    end; 
    bit = S_HL12 xor S_HL11; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 10); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 10); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL10; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 9); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 9); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL9; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 8); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 8); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL8; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 7); 
    else 
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       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 7); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL7; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 6); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 6); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL6; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 5); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 5); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL5; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 4); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 4); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL4; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 3); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 3); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL3; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 2); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 2); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL2; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 1); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 1); 
    end; 
    bit = bit xor S_HL1; 
    if bit then 
       Hloubka_bin=bitset(Hloubka_bin, 0); 
    else 
       Hloubka_bin=bitclr(Hloubka_bin, 0); 
    end; 
     
    Lopata_hloubka = Hloubka_bin/68; 
    end_procedure; 
     
  end_program; 
 
  program Motor_STOP; 
    timer = sequencer_250ms, 6; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if S_STOP and S_HHO and S_THO then 
       Y_STOP=true; 
    else 
       Y_STOP=false; 
    end; 
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    end_procedure; 
     
  end_program; 
 
  program Cesla_cekani; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    pause Cesla_interval; 
    Cesla_pause = false; 
    end_procedure; 
     
  end_program; 
 
  program Cesla_program; 
    timer = sequencer_500ms, 2; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if (S_CSA or S_CSM) and (Cesla_stav=Cesla_stop) then 
       Cesla_stav = Cesla_dolu; 
       Cesla_pause = false; 
       send Cesla; 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_program; 
 
  program Tah_nav_alarm; 
    timer = sequencer_250ms, 1; 
     
    procedure OnActivate(); 
    begin 
    if (( SA_P_N1 - 4 ) * 250 / 16 > Tah_nav_lim)  then   (*or (( SA_P_N2 - 4 ) * 250 / 16 > Tah_nav_lim) or (( 
SA_P_N3 - 4 ) * 250 / 16 > Tah_nav_lim) or (( SA_P_N4 - 4 ) * 250 / 16 > Tah_nav_lim)*) 
       Tah_nav_alarm =  true 
    else 
        Tah_nav_alarm = false 
    end; 
    end_procedure; 
     
  end_program; 
 
end_instrument; 
 


