Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu
v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006
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Přidělené prostředky celkem:

Univerzita Pardubice/Fakulta chemickotechnologická
Laboratoř komunikační a řídicí techniky
335
4
c
Stanislav Krejčí, doc. Ing., CSc.
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Pavel Bezoušek, prof. Ing., CSc.
Univerzita Pardubice, Ústav elektrotechniky a informatiky
841 tis. Kč

1. Naplnění deklarovaných cílů
Projekt byl zaměřen v rámci posílení spolupráce tří útvarů UPce (FCHT, ÚEI, DFJP) na zkvalitnění
výuky v předmětech zaměřených na měření a regulaci. Byl realizován základ distribuované Laboratoře
komunikační a řídicí techniky vybavené v daném okamžiku čtyřmi úlohami přístupnými vzdáleně
v síti Univerzity Pardubice.
Vybudovaný soubor úloh jako výsledek projektu bude využíván ve studijních předmětech uvedených
fakult a ústavu.
Fakulta chemickotechnologická (FCHT) – studijní program Chemické a procesní inženýrství
Technické prostředky ASŘTP
4.roč., zimní semestr
Programové prostředky ASŘTP
4.roč., letní semestr
Ústav elektrotechniky a informatiky (ÚEI) – studijní program Elektrotechnika a informatika
Regulace a automatizace
3.roč., bakalářské studium, letní semestr
Senzory a měření neelektrických veličin 3.roč., bakalářské studium, letní semestr
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) – studijní program Dopravní infrastruktura - Elektrotechnická
zařízení v dopravě
Regulace a automatizace
1.roč., magisterské studium, letní semestr
Mikroprocesorová a senzorová technika 3.roč., bakalářské studium, zimní semestr
Na projektu pracovali dvě skupiny se samostatně určenými cíly, které představovaly ukázkové úlohy.
Skupina doc. Krejčího vybudovala v souladu se zadáním jednu fyzickou úlohu – Měření výšky
hladiny. Skupina prof. Bezouška pracovala na přípravě tří úloh - Zpětnovazební regulace spojených
motorků, regulace proudění plynu komorou pomocí klapky a regulace polohy kuličky na
nakloněném rameni. Popisy jednotlivých vybudovaných zařízení s fotodokumentací a návody jsou
přílohou zprávy.

2. Zhodnocení postupu řešení
Na projektu pracovali dvě skupiny s cílem vytvořit 4 úlohy umožňující vzdálený přístup
Úloha č. 1 řešená FCHT – Měření výšky hladiny
Úloha č. 2 řešená ÚEI – Zpětnovazební regulace spojených motorků
Úloha č. 3 řešená ÚEI – Regulace proudění plynu komorou pomocí klapky
Úloha č. 4 řešená ÚEI – Regulace polohy kuličky na nakloněném rameni
Skupina doc. Krejčího vybudovala jednu úlohu – Měření výšky hladiny. Úloha byla navržena a
vytvořena tak, aby lokální ovládání vyžadovalo pouze zapnutí napájení a spuštění aplikačního serveru.
Vzdálený přístup je realizován pomocí standardního prohlížeče. Jeho prostřednictvím je možné
sledovat jak aktuální hodnoty měřených veličin tak jejich historii, ovládat čerpadlo a dva vypouštěcí
ventily. Úlohu lze vizuálně (opět pomocí standardního prohlížeče) sledovat prostřednictvím kamery.
K této úloze je vypracován ukázkový návod pro laboratorní úlohu Vyhodnocení šumu a návrh filtru.
Tato laboratorní úloha využívá možnosti vzdáleně spustit dávku měření volitelnou frekvencí a uložit
naměřená data do souboru, který lze přenést na vzdálený počítač. Naměřená data s různými
frekvencemi jsou následně zpracována v MS Excel s využitím standardního nástroje Fourierova
analýza. Návod byl podle požadavků vypracován v českém a anglickém jazyce. Řešení proběhlo ve
třech fázích. V první fázi řešení do VI/06 byl proveden průzkum trhu a následně zakoupena
instrumentace (čtyři průmyslové snímače hladiny fy IOMega v celkové ceně 108 tis. Kč), měřící karta
s příslušenstvím (od fy National Instruments v celkové ceně 42 tis. Kč) a dva počítače a síťové prvky
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(v celkové ceně cca 92 tis. Kč). Ve druhé fázi do X/06 bylo realizováno konstrukční a elektrické řešení
a bylo vytvořeno základní programové vybavení. Ve třetí fázi do XII/06 byla ověřována funkčnost a
vytvořena jedna laboratorní úloha.
Skupina prof. Bezouška vybudovala tři úlohy. Pro uvedené úlohy bylo plánováno zakoupení
potřebných částí SW MATLAB, počítačů s měřicími kartami, čidel a regulačních prvků. Pro úlohy 2-4
bylo z přidělených finančních prostředků zakoupeno softwarové vybavení, počítače DELL, čidla a
senzory, strojnické díly a elektromateriál. Všechna tři zařízení jsou po mechanické i elektronické
stránce zkompletována (popis přípravků včetně fotodokumentace a schémat příloha č. 1), byl
odzkoušen jejich provoz a v době podání závěrečné zprávy probíhá jejich dálkové připojení do
univerzitní sítě. Vzdálený přístup k unikátnímu hardwarovému zařízení je realizován prostřednictvím
webového rozhraní. Základním kritériem při budování tohoto přístupu bylo vzhledem k náročnosti
úloh přesunutí výpočetního výkonu ze strany klienta na stranu serveru. Dalším předpokladem při
budování přístupu bylo omezení softwarové nenáročnosti klientské přístupové aplikace. Výsledná
použitá technologie je postavena na výpočetním jádru softwaru MATLAB. Toto jádro je zpřístupněno
pomocí vlastních obslužných tříd naprogramovaných v jazyce C# s využitím .NET Frameworku.
Vlastní řídící instrukce prostředí MATLAB jsou za pomocí produktu Matlab for .NET zkompilovány
do samostatných dll knihoven, které tvoří základní stavební jednotky použité při programování vlastní
přístupové aplikace. Tato aplikace je realizována v jazyce ASP.NET a pro přístup a řízení zařízení je
tak nezbytný pouze standardní webový prohlížeč. Vlastní výpočet je prováděn na výpočetním serveru,
čímž jsou kladeny pouze minimální hardwarové nároky na stranu klienta. Vizuální pohled na zařízení
je zabezpečen webovou kamerou, která přenáší klientovi on-line obraz pracujícího zařízení
z laboratoře. Vzhledem k unikátnosti zařízení musela být v projektu také řešena forma vyhrazeného
přístupu k úlohám, kdy v jeden okamžik může se zařízením pracovat pouze jeden student Toto
omezení však vychází přímo z charakteru prováděných úloh. Původní záměr použít pro spojení úloh a
počítačů měřící karty byl revidován, spojení bude realizováno na míru vyvinutou řídící elektronikou,
která byla zároveň využita jako prvek ovládající některé komponenty úloh. K jednotlivým úlohám
jsou vypracovány návody v českém a anglickém jazyce.

3. Kontrolovatelné výstupy projektu
Úloha č.1
Měření výšky hladiny
Úloha a kamera s Wi-Fi připojením jsou umístěny v laboratoři KŘPVT v I.patře budovy FCHT.
Počítač obsahující měřící kartu, vlastní programové vybavení a WWW server je umístěn ve vedlejší
kanceláři spolu s routerem. Tento router slouží jednak jako Wi-Fi access point pro připojení kamery a
jednak jako přístupový bod z univerzitní sítě. Fotografie zařízení a návody na jednu laboratorní úlohu
v českém a anglickém jazyce jsou v příloze.
Úloha č. 2
Zpětnovazební regulace spojených motorků
Úloha č. 3
Regulace proudění plynu komorou pomocí klapky
Úloha č. 4
Regulace polohy kuličky na nakloněném rameni
Jednotlivé úlohy byly realizovány a oživeny po mechanické i elektronické stránce (popis a
fotodokumentace jsou přílohou zprávy), zařízení jsou umístěna v laboratořích využívaných ÚEI a
DFJP, v současné době probíhají práce na jejich připojení do univerzitní sítě. K úlohám byly
vypracovány návody v českém i anglickém jazyce (příloha zprávy).
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4. Přehled čerpání finančních prostředků
4.1 Tabulka: Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
Číslo a název projektu

335
Laboratoř komunikační a řídicí techniky

Program

4c

Řešitel (jméno a příjmení, titul,
pracoviště)

Stanislav Krejčí, doc. Ing., CSc., KŘPVT, FChT UPa
Pavel Bezousek, prof. Ing., CSc., ÚEI UPa

Kapitálové
finanční
prostředky

Z toho

Dlouhodobý nehmotný majetek
(SW, licence)
Samostatné věci movité (stroje,
zařízení)

Celkem kapitálové finanční prostředky

Běžné
finanční
prostředky
Mzdy

0

0

0

0

Přidělená
dotace na
Čerpání
řešení
dotace
projektu
(ukazatel I)
0
0
160

160

Odměny dle dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr

50

50

Odvody na sociální a zdravotní
pojištění

56

56

Drobný majetek

340

513

Materiální náklady

235

58

Služby a náklady nevýrobní
povahy

0

4

Cestovní náhrady

0

0

Stipendia

0

0

841

841

Pohyblivé složky mzdy

Z toho

Přidělená
dotace na
Čerpání
řešení
dotace
projektu
(ukazatel I)
0
0

Celkem běžné finanční prostředky
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4.2 Komentář k čerpání finančních prostředků
Interní rozdělení přidělených prostředků mezi řešitele
Běžné
finanční
prostředky

KŘPVT FCHT
řešitel
doc. Krejčí
plán

skut.

plán

skut.

408

408

433

433

0

0

0

0

Pohyblivé složky mzdy

80

80

80

80

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr

10

10

40

40

Odvody na sociální a zdravotní pojištění

28

28

28

28

Drobný majetek

125

259

255

253

Materiální náklady

205

27

30

32

Služby a náklady nevýrobní povahy

0

4

0

0

Cestovní náhrady

0

0

0

0

Stipendia

0

0

0

0

Celkem
Mzdy

Z toho

UEI
řešitel
prof. Bezoušek

Komentář k čerpání:
Dne 30.10.2006 byla podána žádost o převod částky 162.718,- Kč z položky Materiální náklady do
položky Drobný majetek. Důvodem této změny bylo zejména to, že při přípravě projektu byly náklady
na čidla a moduly úpravy signálů z úlohy 1 zařazeny do položky Materiál a nikoliv do položky
Drobný majetek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým dopisem č.j. 25543/2006-301 ze
dne 6. listopadu 2006 k navrhovaným změnám odpovědělo, že požadované přesuny jsou plně
v kompetenci školy, neodporují Vyhlášení rozvojových programů na rok 2006.
Pohyblivé složky mzdy:
Jedná se o odměny řešitelskému kolektivu, celkem plánována částka 160 tis. Kč. Odměny řešitelům
vyplaceny v posledním čtvrtletí 2006, položka plně vyčerpána.
Odvody na sociální a zdravotní pojištění:
Vyčerpáno v plné výši v souvislosti s čerpáním prostředků určených na pohyblivé složky mzdy.

Odměny dle dohod mimo pracovní poměr:
Finanční prostředky připadající na odměny dle dohod mimo pracovní poměr jsou rozděleny na
prostředky použité na dohody o provedení práce na zhotovení mechanických dílů pro úlohu 1 ve výši
10.000,- Kč a úloh 2-4 ve výši 20.000,- Kč a na dohody o provedení práce na zhotovení
elektronických dílů pro úlohu 2-4 ve výši 20.000,- Kč. Položka plně vyčerpána.
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Drobný majetek:
V této položce bylo plánováno 340 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu. Na základě žádosti z X/06 byla
tato částka navýšena na 502.718,- Kč na úkor položky Materiál. Změna byla schválena vnitřním
schvalovacím procesem Univerzity Pardubice, je plně v kompetenci školy.
Pro jednotlivé úlohy a řešitele byla tato částka čerpána následovně:
Úloha 1 (řešitel doc. Krejčí):
instrumentace (čidla)
počítače
připojení signálů
ostatní (čerpadlo, zdroj)
celkem

107 250,96 638,48 854,1 353,259 206,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Úlohy 2-4 (řešitel prof. Bezoušek):
multilicence MATLAB
počítače
rámy přístrojů a přístrojové skříně
motory, transformátory, převodník
celkem

130 000,105 948,11 104,6 433,253 485,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Původní záměr použít pro spojení úloh a počítače připojovacích karet byl revidován, spojení bylo
realizováno na míru vyvinutou řídící elektronikou, která je zároveň využita jako prvek, ovládající
některé komponenty úloh. Finanční prostředky určené na multifunkční karty byly použity na pokrytí
vyšší než plánované ceny výpočetní techniky, nákup rámů přístrojů a přístrojových skříní, převodníku,
motorů a traf nezbytných pro dokončení úloh.
Materiálové náklady
V této položce bylo plánováno 235 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu. Na základě žádosti z X/06 byla
tato částka změněna na 59.960,- Kč. Rozdíl do původní výše byl převeden do položky Drobný
majetek. Změna byla schválena vnitřním schvalovacím procesem Univerzity Pardubice, je plně
v kompetenci školy.
Pro jednotlivé úlohy a řešitele byla tato částka čerpána následovně:
Na úlohu 1 byl nakoupen materiál (elektromateriál, spojovací materiál, konstrukční materiál, hliníkové
profily, plexisklové trubky atd.) v ceně 26 445,- Kč.
Na úlohy 2-4 byl nakoupen tento materiál (v celých Kč):
Čidla a senzory, měniče, závory
Webové kamery
Elektromateriál a spojovací materiál
Strojnické díly soustružené, plech stříhaný
celkem

4 527,2 783,14 412,9 793,31 515,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Služby a náklady nevýrobní povahy
V této položce nebyly plánovány žádné výdaje, ale při sestavování úlohy 1 bylo poškozeno tlakové
čidlo. Náklady na oprava tohoto čidla jsou zahrnuty do této položky. Položka čerpána do výše
4 346,- Kč.
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Přehled čerpání prostředků poskytnutých FChT na podporu řešení projektu
Fakulta chemicko-technologická přislíbila podporu na řešení projektu ve výši 40.000,- Kč, a to
na drobný majetek. Tato částka byla čerpána v plné výši na zakoupení notebooku pro mobilní měření.

……………………………..
doc. Ing. Stanislav Krejčí, CSc.

…………………………………..
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
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