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Systém Malých Elektronických Počítačov /SMEP/ 
v Československu. 

 
I. Distribuovaný riadiaci systém  SM 53/10 

s magistrálovou zbernicou ILPS  (SMEPII) – CM 1625.1103. 
 

orientovaný na riadenie technologických procesov v reálnom čase 

 

 
1: Architektúra. 
 

1.1 . Funkčne a priestorovo distribuované počítače 
Väčšina moderných výrobných procesov má dnes charakter výrobných liniek 

rozložených v priestore. Do výrobnej linky vstupujú na vstupe ale aj v priebehu rôzne 

materiály charakteru polotovarov na ktoré pôsobia ľudia resp. stroje nimi ovládané 

a energie, ktoré vstupné materiály pretvárajú do nového výrobku. Tieto pôsobenia sú 

obvykle  priestorovo ale aj časovo rozoddelené do oddelených postupných krokov -

operácií, ktoré je žiadúce pre dosiahnutie optimálneho výsledného efektu ovplyvňovať 

-riadiť. Výhodné je toto riadenie robiť čo najbližšie k miestu, kde k technologickej 

operácii dochádza a tak minimalizovať zložitosť riadiaceho systému a dopravné 

oneskorenia pre prenosoch riadiacich informácií.  

Tejto filozofii je prispôsobený aj riadiaci systém SM 53/10. Pre jednotlivé operácie, 

ktoré je potrebné riadiť sú vyčleňované samostatné riadiace systémy na báze 

počítačov, ktoré sú tu označované ako Terminály Styku s Procesom. Každý TSP riadi 

svoj vydelený úsek výrobnej linky resp. technologického procesu podľa zadaných 

parametrov, pričom zo svojho okolia dostáva vstupné údaje a svojmu okoliu 

odovzdáva výstupné údaje pre/zo svojho úseku. 

Operátor technologického procesu, ktorý je zodpovedný za optimálnu výrobu na 

pridelenej linke (prípadne jej časti) má k dispozícii svoje riadiace pracovné miesto, 

realizované na báze počítača, ktoré mu poskytuje údaje o stave výrobného procesu 

v tvare, ktorý je pre neho najprehľadnejší a umožňuje mu zadávať svoje príkazy do 

procesu a tak ho optimalizovať. V systéme SM 53/10 sú tieto počítačom realizované 

pracovné miesta označované ako Terminály Operátora Procesu. Podľa stupňa 

teoretického zvládnutia riadenia predmetného procesu mu TOP môže poskytovať pre 

jeho rozhodovania aj doporučenia pre postup riadenia alebo prepočítavať rôzne 

varianty a vyhľadávať optimum. 

 

 

1.2 . Zbernica ILPS 
Zbernica ILPS je zodpovedná za prepojenie všetkých TSP a TOP v systéme SM 53/10 

a preto sa kladie dôraz na jej správne fungovanie. Každý terminál musí byť preto od 

zbernice galvanicky oddelený, aby sa do systému neprenášali najrôznejšie poruchy, 

vyskytujúce sa v riadenom objekte. V prevádzkach, kde sa vyskytuje riziko 

poškodenia tejto magistrály, je možnosť túto zálohovať (trasovať ju aj iným smerom), 

aby nedošlo k jej súčasnému prerušeniu s hlavnou trasou. 

Zbernica je fyzicky realizovaná vo forme koaxiálneho kábla. Na zbernicu je možné 

pripojiť teoreticky až 63 terminálov, maximálna dĺžka zbernice ILPS je obmedzená na 
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1 500 m. rýchlosť prenosu po zbernici je nastavená na 47 KB/s. Zbernica ILPS je 

štandardizovaná v SMEP a tento štandard vychádza z medzinárodných štandardov. 

Z pohľadu riadenia prenosu cez ILPS TOP-y v systéme SM 53/10 môžu byť v pozícii: 

- centrálna stanica, ktorá aktívne riadi prevádzku cez zbernicu ILPS, periodicky 

zisťuje stav jednotlivých staníc, vyhodnocuje ich požiadavky na komunikáciu 

a podľa nich inicializuje/odovzdáva funkciu riadiacej stanice tomu, kto o to 

požiadal  

- riadiaca stanica, ktorá na vyzvanie môže prevziať riadenie prevádzky cez zbernicu, 

prijme dáta pripravené podriadenou stanicou alebo odošle svoje dáta určenej 

podriadenej stanici 

- podriadená stanica, ktorá participuje na komunikácii na základe výzvy riadiacej 

(prípadne centrálnej ) stanice, ale sama nemôže prenos iniciovať. 

Prenos cez ILPS je realizovaný vo forme upravenej HDLC procedúry, zabezpečenie 

prenosu je pomocou cyklického kódu CRC 16. 

 

  

 

2. Terminál Operátora Procesu  
 

Terminál operátora procesu je realizovaný ako problémovo orientovaná konfigurácia 

mikropočítača SM 50/40-1. Základná zostava v zníženom (1 200 mm) 19“ stojane vždy 

obsahuje: 

- SM 1341 komunikačný modul ILPS pre I-41 

- SM 2138 doska CPU SM 50/40-1 s I-41 

- Doska operačnej pamäti 

- Doska semigrafiky s farebným monitorom 

- Dosky RJ vonkajšej  pamäti na pružnom disku 

- Technologická klávesnica 

- Mozaiková tlačiareň 

-     Monitor 

 

 

3. Terminál  Styku s Procesom  
 

Terminál styku s procesom je tiež realizovaný ako problémovo orientovaná konfigurácia 

mikropočítača SM 50/40-1. Základná zostava v nízkom 19“ stojane vždy obsahuje: 

- SM 1341 komunikačný modul ILPS pre I-41 

- SM 2138 doska mikropočítača SM 50/40-1 so zbernicou I-41 

- Doska operačnej pamäti 

- Doska diagnostického modulu s prerušovacím systémom 

- Súbor modulov styku s technologickým procesom zo stavebnice SM 50/40-1: 

- SM 1350 16 kanálový diferenciálny nízko úrovňový analógový multiplexer LLM 

Modul obsahuje 16 kanálový bezkontaktný polovodičový diferenciálny 

analógový prepínač, pracujúci na princípe pamäťového kondenzátora. Je 

vhodný na prepínanie nízkoúrovňových (do max. 100 mV) napäťových 

signálov z termočlánkov alebo s použitím snímacieho odporu z prúdových 

signálov 5 mA alebo 10 mA. Modul spolupracuje s modulom SM 1352, 

z ktorého dostáva všetky riadiace signály. Súčasťou modulu je tiež 

termostatovaný diferenciálny zosilňovač s programovateľným zosilnením. 

- SM 1352 diferenciálny program zosilňovač, vzorkovací zosilňovač, 12 bit ADC 
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Modul obsahuje 12 bitový analógovo-číslicový prevodník, riadenie 

multiplexerov  a pripojenie na zbernicu I-41. Modul spolupracuje 

s nízkoúrovňovými  a vysokoúrovňovými multiplexermi do celkového počtu 

256 vstupov ). 

- SM 1353 osem 8-bitových DAC s prúd. alebo napäť. výstupom A 08 

Modul obsahuje číslicovo-analógové prevodníky s rýchlosťou prevodu do 50 

mks, s napäťovými výstupmi  0-5 V, 0-10 V, +- 5V, +- 10 V, alebo prúdovými 

výstupmi 0-5 mA, 0-10 mA, 0-20 mA, +-5 mA, +- 10 mA, +- 20 mA. 

- SM 1354  štyri 12-bitové DAC s prúd. alebo napäť. výstupom A 12 

Modul obsahuje  číslicovo-analógové prevodníky s rýchlosťou prevodu do 50 

mks, s napäťovými výstupmi 0-5 V, 0-10 V, +-5 V, +- 10 V alebo prúdovými 

výstupmi 0-5 mA, 0-10 mA, 0-20 mA, +- 5 mA, +- 10 mA, +- 20 mA. 

- SM 1355 48 diskrétnych galvanicky izolovaných vstupov/výstupov DIO 

Modul obsahuje 48 vstupných alebo výstupných diskrétnych, galvanicky 

oddelených signálov so vstupno-výstupnými napäťovými úrovňami +24 v, + 

48 V, -24 V, -48 V. Podľa podielu  vstupov/výstupov a napäťovej úrovne sa 

moduly vyrábali v prevedeniach SM 1355 A až F. 

- SM 1356 16 galvanicky izolovaných čítačových vstupov CI 

Modul obsahuje 16 samostatných programovateľných 16-bitových čítačov 

s galvanicky oddelenými vstupmi. Podľa napäťovej úrovne vstupných signálov 

sa moduly vyrábali v prevedeniach SM 1356 A (24 V) a SM 1356 B (48 V).  

- SM 1357 32 galvanicky izolovaných prerušovacích vstupov II 

Modul obsahuje 31 + 1 opticky izolovaných vstupných liniek a obvody na 

riadenie prerušenia. Podľa napäťovej úrovne vstupných signálov sa moduly 

vyrábali v prevedeniach SM 1357 A (24 V) a SM 1357 B (48 V).   

- SM 1358  8 galvanicky izolovaných impulzných výstupov PO 

Modul generuje výstupné impulzy s programovateľným počtom impulzov 

alebo s programovateľnou šírkou impulzov., vhodných npr. pre riadenie 

analógových regulátorov alebo krokových motorov. Výstupy môžu byť na 

úrovni TTL alebo 24 V/200 mA bez alebo s galvanickým oddelením 

výstupného spínacieho tranzistora. 

- SM 1360 32 kanálový diferenciálny vysoko úrovňový analóg multiplexer HLM 

Prídavný modul k ADC SM 1352 pre snímanie meraného napätia z 32 

meraných miest. Mimo vlastného polovodičového multiplexera obsahuje tiež 

diferenciálny zosilňovač so zosilnením 1. Moduly sa vyrábali v prevedeniach 

SM 1360 A alebo B podľa typu použitého multiplexera. Rozsah vstupných 

meraných napätí. Unipolárne + 0,5 v, + 1 V, + 2,5 V, + 5 V alebo bipolárne +- 

0,5 V, +- 1 V, +- 2,5 V, +- 5 V. Základná presnosť 0,1%, doba prevodu 50 

mks, vstupný odpor 50 MO. Maximálny počet modulov pripojených na jeden 

prevodník SM 1352 je 8, t.j. jeden podsystém má možnosť pripojiť max. 256 

meraných miest.  

- SM 2170  32 bitový matematický modul pre DP a FP, pracujúci paralelne s CPU. 

Modul umožňuje prácu s 16 alebo 32 bitovými argumentami v pevnej rádovej 

čiarke alebo v pohyblivej rádovej čiarke prácu s 8-bitovým exponentom a 23-

bitovou mantisou + 1 bit znamienko. Modul vykonával operácie sčítanie, 

odčítanie, násobenie, delenie, umocnenie a odmocnenie. Modul mal 16 

pracovných registrov a jeho základom bol zákaznícky obvod, navrhnutý vo 

VUVT Žilina. Čas násobenia v pevnej rádovej čiarke – 15 mks, čas výpočtu 

odmocniny v pohyblivej rádovej čiarke – 205 mks.  

- Káblové zakončenia a ranžíry 
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 Základné programové vybavenie  
 -   ERČ 80 – exekutíva reálneho času 

- MODUS - mikropočítačovo orientovaný distribuovaný užívateľský systém 

(modulárny štrukturovaný systém systémových a aplikačných modulov). 

(obsahuje definičné funkcie a interpretačné funkcie) 

 

 

 

 


