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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá průmyslovou vizualizací, její komunikací, 

seznamem dostupných SCADA/HMI systémů s podrobným popisem SCADA/HMI 

systému ControlWeb. V praktické části je navržen a vytvořen model pro ohřev 

vzduchem a je vytvořena vizualizace k tomuto modelu v programovém prostředí 

ControlWeb.   
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Abstract 

This master thesis deals with industrial visualization its communications, list of 

available SCADA / HMI systems with detailed descriptions of SCADA / HMI system 

ControlWeb. In the practical part is designed and created a model for heating air and for 

this model is created visualization in software environment Control Web. 
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Úvod 

Správné pochopení a rozhodování je klíčovou složkou při každém řízení 

průmyslových systémů. Každá takto zaviněná chyba může mít za následek nejen ztráty 

materiálové, ale i následnou ztrátu konkurenceschopnosti. Je proto nezbytné těmto 

chybám předcházet a zabezpečit tak optimální chod všech procesů podílejících se na 

fungování podniku. Informační technologie jsou pro tento úkol již neodmyslitelným 

standardem. Využívají se například pro samotné řízení, automatizaci, sběr dat a jejich 

následné zpracování. Pomocí vizualizace pak umožňují získaná data graficky zobrazit a 

urychlit tak pochopení a následnou orientaci v takto získaných datech a tím zkrátit čas 

potřebný pro reakci na případné komplikace. Vizualizace je tedy jeden ze stěžejních 

prvků při využívání informačních technologií v průmyslu.  

Tato diplomové práce se bude zabývat průmyslovou vizualizaci, její komunikací 

s okolním prostředím. Rovněž zde bude popsán i vizualizační systém Control Web 7.  

Výsledkem diplomové práce by měla být real-time vizualizace, pomocí které by 

bylo možné řídit reálný model ohřevu horkým vzduchem, který bude také v rámci práce 

navržen a následně pak sestrojen. K reálnému modelu je vztažená i identifikace 

termistorů, které v tomto modelu budou použity pro měření teploty a ke kterým není 

dostupná technická dokumentace. Celá funkčnost modelu a vizualizace by následně 

měla být ověřena experimentálním měřením.   
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 Vizualizace 1.

Vizualizace slouží k rychlému, přesnému a efektivnímu předání důležitých 

informací obsluze.  

Průmyslová vizualizace se dá definovat jako vyšší forma řízení. Umožňuje daný 

technologický proces nejen sledovat a případně do něj zasahovat, ale také daný proces 

poznávat z hlediska principu a vlastností, popsat jej nebo dokonce data archivovat. 

Podle těchto dat pak vytvářet předpisy pro dosáhnutí požadovaných cílů a vytvářet tak 

vyšší formu řízení s cílem narušit rutiny postupů a zvyšovat kvalitu práce. [1] 

V minulosti byly vizualizační programy specifické pro daný podnik a 

technologii, avšak tyto programy byly jen obtížně rozšiřitelné, pokud došlo na 

modernizaci nebo přestavbu technologie. Dnes jsou programy komplexnější, umí data 

do řídicích systémů zapisovat nebo je z nich získávat a z veličin nebo stavů lze 

jednoduše vytvořit přehledné grafické prezentace, které je možno zobrazit na 

jakémkoliv zařízení v jakékoliv vzdálenosti. Takto fungující vizualizační systémy se 

nazývají SCADA/HMI a jsou nedílnou součástí všech nynějších řídicích systémů. [1] 

 

1.1 Možnosti Vizualizace 

Možnosti vizualizace jsou hlavně určovány použitým softwarem, ve kterém se 

vytváří. První možností je vizualizaci řešit pomocí standardního objektově 

orientovaného programování za použití veřejně známých programovacích jazyků, mezi 

které se řadí C, C++, C# nebo Java. Druhou možností je použití tzv. SCADA/HMI 

systému, tedy některého ze speciálně uzpůsobených programů přímo pro tvorbu 

vizualizací, jako jsou Control Web, Promotic, InTouch a podobně. Ulehčení při této 

možnosti spočívá v odpadnutí nutnosti programovat každou komponentu od úplného 

začátku a je tak možné se už jen plně soustředit na tvorbu vizualizace samotné a ušetřit 

tak čas i náklady na vývoj.  

Společnosti, které tyto specializované vizualizační programy vytváří a dodávají, 

jsou neustále tlačeny ze strany zákazníků k vývoji kvalitnějších, efektivnějších verzí a 

to hlavně kvůli zvyšujícím se nároků na moderní výrobní proces. Ten by měl mít stálou 

vysokou kvalitu, nízkou spotřebu energie, zajistit maximální využití všech výrobních 

zařízení a hlavně by měl splňovat náročné ekologické požadavky. [2] 
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Neméně důležité je, aby i přes všechny požadavky, zvládly zajišťovat dostatečný 

komfort obsluze na všech úrovních řízení [2] 

 

Kvalitní vizualizační software by měl být schopen nabídnout tyto výhody:  

 Přehledné a komplexní informace o stavu technologického procesu nebo 

výrobního stroje 

 Přístup k informacím, kterých by si operátor jinak nevšiml vůbec, nebo 

jen velmi obtížně 

 Zjednodušené monitorování procesu 

 Automatické generování protokolů o výrobě (detailní monitoring kvality 

výroby, popřípadě možnost indikace důvodu jejího zhoršení)  

 Automatické generování alarmové dokumentace (schopnost dohledání 

důvodu havárie, případně i jejího viníka) 

 Možnost zaškolení obsluhy i mimo výrobní proces pomocí simulace [3] 

 

1.2 Technické prostředky pro zobrazení vizualizace 

Nedílnou součástí vizualizace je i hardware, na kterém se zobrazuje. Ten je ve 

většině případů realizován pomocí kombinace počítačů s nejrůznějšími displeji. 

Možností se nabízí hned několik, od běžného počítače přes speciální průmyslové 

počítače, až po vestavěné počítačové systémy s označením Embedded, které jsou 

umístěné, jako součást řídicích systémů výrobních linek.  

 

 Standardní počítače v průmyslu 

Jsou vybaveny výkonnou grafickou kartou a tak na nich není nejmenší problém 

zobrazit 2D nebo i graficky náročnější 3D aplikace. Obsahují také velkou operační i 

diskovou pamětí a tak zvládnou vizualizaci i složitých technologických soustav 

s velkým množstvím zpracovávaných dat. Kromě nesporných výhod má však i jednu 

závažnou nevýhodu a to odolnost vůči samotnému průmyslovému prostředí.  
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 Průmyslové počítače 

Možnou alternativou standardního počítače je tedy už zmíněný průmyslový 

počítač. Jeho konstrukce mu dovoluje umístění do rozvaděčů nebo přímo do výrobních 

hal, kde bezproblémově odolává vnějším vlivům, jako například prachu, vlhkosti, 

vysokým teplotám nebo vibracím a nabízí i přes možnou uzavřenou konstrukci vysoký 

výkon. Tyto průmyslové počítače mohou být vybaveny odolným displejem s dotykovou 

obrazovkou, díky které může operátor sledovat nebo měnit parametry přímo v provozu. 

Jejich cena se však odvíjí od požadovaného vybavení a vlastností a tak se může 

vyšplhat i několikanásobně nad cenu standardního počítače. 

 

1.3 SCADA/HMI 

SCADA - Supervisory Control And Data Acquistion 

 Systém, který v reálném čase shromažďuje data ze vzdálených senzorů 

v provozu a tyto data zasílá do centrálního počítače, kde se poté zpracují a 

zobrazí se na obrazovce informace o stavu provozu. Odpadá nutnost navštěvovat 

a ručně kontrolovat místa odkud jsou data sbírána. Obsahuje: I/O hardware, 

regulátory, sítě, komunikace, databáze a software. [4, 5] 

 

HMI  - Human Machine Interface 

 Software, který zobrazuje informace o stavu procesu operátorovi a umožňuje mu 

zadávat operátorské příkazy. Je typicky vybaven grafickým uživatelským 

prostředím – GUI. Má možnost zobrazit grafické trendy zvolených veličin nebo 

také data z databází jako alarmy a historické trendy. [5] 

 

Samotné SCADA/HMI systémy nejsou plnohodnotné řídicí systémy, nýbrž 

zastupují hlavně funkci „dispečera―. Přímo o řízení se tak stará řídicí systém, nejčastěji 

logický automat (PLC) a SCADA/HMI je jeho nadstavbou. Operátor tak díky propojení 

s komunikační sítí může provoz ovládat prakticky z jakéhokoliv místa a z libovolného 

zařízení, který oplývá internetovým prohlížečem.  
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1.3.1 Druhy vizualizačních systémů 

Vizualizační software se nejčastěji rozděluje do dvou variant a k jejich užívání je nutné 

vlastnit licence, které se vztahují pouze na danou verzi. 

 Vývojová verze – Verze pro programátora.  

Zde se vytváří nebo modifikuje samotná aplikace pro vizualizaci a 

následně se překládá pro dlouhodobé používání v runtime verzi.    

 Runtime verze – Verze pro uživatele.  

Tato verze je určena k dlouhodobému používání výsledné aplikace 

v průmyslu. Není možné zde nijak měnit její kód.  

 

a) Control Web (Moravské přístroje a.s.) 

Jedná se o univerzální systém pro tvorbu a nasazení vizualizačních a řídících 

aplikací. Díky své objektově orientované komponentové architektuře mají vyvíjené 

aplikace široké možnosti použití a množinu virtuálních přístrojů lze libovolně 

rozšiřovat. Kromě běžných 2D aplikací, lze jednoduše vytvořit i rozsáhlé aplikace ve 

3D. Oplývá běžnými funkcemi všech SCADA/HMI systémů jako jsou například 

alarmy, archivy, historické grafy a navíc mimo jiné dovoluje vizualizaci technologií 

prostřednictvím libovolného WWW klienta nezávisle na operačním systému (Windows, 

Apple atd.) přes plnohodnotný HTTP server, který Control Web obsahuje. Cena 

nejnovější vývojové verze Control Web 7 je 24100kč. Ukázka možné vizualizace 

v programu Control web je na obrázku 1. [6, 7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 - Ukázka grafické vizualizace v programu Control Web [24] 
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b) InTouch (Wonderware) 

Software InTouch od firmy Wonderware je celosvětově nejpoužívanější 

SCADA/HMI systém pro vizualizaci a supervizní řízení výrobních technologií a 

procesů.  Vyznačuje se přátelským intuitivním prostředím s objektově orientovanou 

vektorovou grafikou, stovkami předpřipravených objekty (motory, ventily, 

ovladače atd.) a grafickým editorem, který dovoluje vytvořit vlastní libovolné objekty 

podle nutnosti potřeby. Dále také nabízí snadnou modifikaci již vytvořené aplikace pro 

přidání nových vylepšení podle požadavků uživatelů a díky své univerzálnosti je možné 

InTouch použít pro všechny typy technologických procesů. Nechybí ani možnost 

připojení k řídicím systémům mnoha výrobců. Ukázka možné vizualizace v programu 

InTouch je na obrázku 2. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Promotic (Microsys s.r.o.) 

SCADA/HMI systém pro vývoj a provozování průmyslových informačních a 

řídicích systémů Ostravské firmy Microsys s.r.o. Celý program a komponenty je možné 

provozovat na systému Windows. Je oblíbený kvůli své spolehlivosti a nízké pořizovací 

ceně. Umožňuje napojení na rozličné informační systémy, jako třeba Access, Oracle, 

SAP a podobně. Mimo standardní funkce běžné pro většinu SCADA/HMI systémů 

disponuje i vyladěným webovým serverem, umožňující přístup k datům a obrazům 

aplikace v internetu a intranetu. Cena vývojové licence dnes činí 9000Kč pro aplikace 

bez omezení velikosti. V případě verze zdarma je vytváření projektu omezeno na 100 

proměnných. Ukázka možné vizualizace v programu Promotic je na obrázku 3. [7, 8] 

Obrázek 2 - Ukázka grafické vizualizace v programu InTouch [25] 
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d) TIRS.NET (CORAL s.r.o.) 

Další zástupce českého SCADA/HMI systému pro vývoj a provoz aplikací pro 

vizualizaci a ovládání jakékoliv připojeného technologického procesu. U dispečerských 

aplikací stačí pouhá konfigurace bez programování a úpravy je možné provádět bez 

jakéhokoliv zastavení provozu. Systém Tirs.net nemá rozdělení na vývojovou a runtime 

verzi a tak odpadají kompilace a překlady kódů. Data se ukládají do databáze SQL 

serveru, který už je součástí distribuce. Software klade důraz na rychlost, jednoduchost 

a modularitu. Ta vyniká hlavně v rozsáhlých aplikacích. Cena je individuální podle 

rozsahu a typu zakázky a začíná na 3780Kč. Ukázka možné vizualizace v programu 

Tirs.net je na obrázku 4. [7, 8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Ukázka grafické vizualizace v programu Promotic [26] 

Obrázek 4 - Ukázka grafické vizualizace v programu Tirs.net [27] 
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e) MoRiS 32 (BCM Control s.r.o.) 

Český software pro vizualizaci, monitorování a řízení technologických procesů. 

Využívá se pro sledování dat v reálném čase, jejich vyhodnocování, sběr a případné 

zalohování. Jeho nespornou výhodou je jeho modulárnost a je tedy otevřený pro další 

vývoj. Zobrazování dat provádí rozděleně na tzv. vizualizačních stránkách. Ty 

zachycují pouze určitou část sledovaného procesu. Systém má plnou podporu pro práci 

s grafickými objekty i zvuky. Ve spojení se systémy modulárních jednotek ST 485 

nabízí kompletní SCADA/HMI systém pro ovládání průmyslových aplikací a to hlavně 

do výbušných prostředí, na které se firma specializuje. Ukázka možné vizualizace 

v programu Moris32 je na obrázku 5. [7, 9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Reliance (GEOVAP, spol. s r. o.) 

Český vizualizační SCADA/HMI systém. Nabízí rychlý a intuitivní vývoj 

aplikace, vysokou kvalitou, rychlou technickou podporou a uživatelskou přívětivost. 

Dokáže vytvořit velmi rozsáhlé aplikace se síťovou komunikací, webovými a mobilními 

klienty. Pro základní funkce (alarmy, ukládání dat do databází, síťová komunikace) není 

nutné psát žádný programový kód, stačí zadat jen parametry. Kromě fungování na 

systému Windows se nabízí díky Web Client spuštění přes internet na všech operačních 

systémech s podporou Java. Systém také obsahuje propracovaný nástroj pro diagnostiku 

k identifikování chyby a nevyužitých proměnných. Také je obohacený o specifický 

Obrázek 5 - Ukázka grafické vizualizace v programu Moris32 [9] 



9 

 

výběr libovolného jazyka projektu a to i za běhu aplikace. Je tak možné pro různé 

uživatele nastavit vlastní jazyk. U Reliance se cena za licenci odvíjí od velikostí 

projektu. Ten je přepočítaný na datové body podle počtu a typu proměnných. Nejnižší 

placená licence stojí 1900kč a opravňuje uživatele vytvořit aplikaci do 100 datových 

bodů. V případě verze zdarma je datových bodů pouze 25. Ukázka možné vizualizace 

v programu Reliance je na obrázku 6. [7, 8] 

 

 

 

  

Obrázek 6 - Ukázka grafické vizualizace v programu Reliance [28] 
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 Přenos dat vizualizačních systémů 2.

2.1  Přenosová rozhraní  

Paralelní rozhraní - přenáší několik bitů současně a každý z nich využívá 

samostatnou linku, což propůjčuje paralelnímu rozhraní vysokou rychlost přenosu dat 

na úkor většího počtu vodičů. Právě nutnost, využívat větší počet vodičů je důvodem, 

proč se stále nejčastěji využívá spíše sériového rozhraní, neboť s rostoucím počtem 

vodičů a vzdálenosti přenosu roste i zkreslení posílaných signálů. Paralelní je proto 

nevhodná pro dálkové přenosy. [15, 16] 

 

Sériová rozhraní - vyznačují se přenosem jednotlivých informačních bitů za 

sebou, z čehož vyplývá i úspora v počtu použitých vodičů. Kromě nutných bitů „start― a 

„stop― se k bloku informačních bitů přidává i paritní bit, který slouží ke zjištění 

případné chyby během přenosu informace. Hlavními zástupci tohoto rozhraní jsou 

RS 232, RS-485 a USB. [15, 16] 

 

2.1.1 RS-485 

RS-485 je standard, u které je kladen důraz na možnost vytvořit spojení s více 

zařízeními zároveň. Bez použití opakovačů standard RS-485 dovoluje propojit až 32 

zařízení. Maximální rychlost přenosu klesá s délkou vedení, tudíž vzdálenost, které je 

možné dosáhnout za běžných průmyslových podmínek beze ztráty rychlosti přenosu 

10Mb/s, je 1200 metrů. Standard pro RS-485 nedefinuje použití konektorů a tak jsou 

v praxi použity stejné konektory, jako má rozhraní RS-232. Při použití u menších 

řídicích systémů se rovněž často používá provedení, kdy je RS-485 vyvedena přímo na 

svorkovnici. Jediným úskalím, které tato sběrnice přináší, je skutečnost, kdy různí 

výrobci velmi četně zaměňují označení jednotlivých svorek (A, B), což vede ke 

zdržením při její implementaci. Stejně jako RS-232 je i RS-485 stále často používána 

sběrnice k realizaci komunikace v oblasti řídicích systémů. Velmi často je ve spojení 

s touto sběrnicí využívaný i protokol Modbus, který je podporován většinou výrobců 

řídicích systémů. [17] 
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2.1.2 RS-232 

Standard RS-232 dalším druhém sériové komunikace, kdy je informace 

přenášena po sobě, po jednotlivých bitech. Získává své místo v průmyslové 

automatizace především kvůli své jednoduchosti a přijatelné ceně. Samotný standard se 

hlavně zaměřuje na definování jednotlivých napěťových úrovní signálu, kde logická 1 je 

reprezentovaná zápornou úrovní napětí, zatím co logická 0 se přenáší kladnou úrovní 

napětí.  Standard umožňuje použití komunikace peer to peer, tedy vzájemnou 

komunikaci klientů v síti. Typ používaných vodičů tento standard nedefinuje a tak 

použití standardních vodičů omezuje vzdálenost mezi komunikací řídicích systémů na 

patnáct metrů. Tuto vzdálenost lze prodloužit na padesát metrů použitím kvalitní 

nízkokapacitní kabeláže. [18] 

 

2.2 Způsoby komunikace 

Všechny aplikace, které se specializují na monitorování a řízení technologických 

procesů potřebují data z externích zdrojů (PLC, I/O karta nebo databáze) buď získávat, 

nebo je do nich ukládat. Nabízí se hned několik možností, ať už pomocí staršího 

protokolu Modbus, který je stále hojně využívaný hlavně kvůli své snadné aplikaci, 

nebo pomocí protokolu Profibus, který byl vyvinut speciálně pro využívání s PLC 

automaty. Další možností, hlavně u vizualizačních aplikací, je použití OPC nebo DDE 

protokolu, oba s plnou podporou firmy Microsoft. Všechny uvedené protokoly jsou 

popsány v této kapitole, a ačkoliv je nejmodernějším a nejuniverzálnější z nich protokol 

OPC, často dochází v průmyslu k jejich vzájemné kombinaci.     

 

2.2.1 Modbus 

Modbus je otevřeným protokolem, který byl vyvinut pro vzájemnou komunikaci 

rozličných zařízení a který zprostředkovává přenos dat po různých sítích a sběrnicích.  

Modbus-RTU - Pro svůj přenos využívá sériová rozhraní RS-232 případně RS-485. 

Modbus-TCP - Specializuje se pro přenos dat přes sériovou sběrnici ethernet. [13,14] 

Průmyslová komunikace zprostředkovaná pomocí protokolu Modbus-RTU, 

respektive Modbus-TCP, patří v Evropě mezi ty nejvyužívanější. Funguje na principu 

master-slave, tedy server a klient, přičemž může být aktivní pouze jeden server, ale více 
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klientů. Její výhoda například oproti obdobně rozšířenému Profibus, je v otevřeném, ale 

zároveň přesném standardizovaném pojetí komunikačního protokolu, který nevlastní 

žádný konkrétní výrobce. To sice přináší omezení v podobě pomalejšího rozvoje a 

vylepšování, ale na druhou stranu je protokol Modbus podporován prakticky veškerými 

PLC, HMI panely a dlouhým zástupem snímačů i frekvenčních měničů. Protokol 

Modbus byl vyvinutý už v roce 1979, z čehož plynou i určitá omezení, jakými jsou 

nízká rychlost přenosu, omezený počet propojených zařízení, topologii single master a 

absence mechanismů pro opravu poškozené zprávy vlivem přenosových chyb. [13, 14] 

Pokud zrovna nehledáme velmi vysokou rychlost přenosu nebo propracované 

řízení přenosu dat, ve kterém více vyniká Profibus je Modbus komunikace levnou a 

dostatečnou možností. Navíc její uvedení do provozu není obvykle příliš náročné a není 

nutné vlastnit žádné konfigurační soubory, ale stačí, aby Modbus slave zařízení mělo 

popis, v jakém Modbus registru se nachází jaká proměnná, tedy který registr je nutné 

přečíst, aby Modbus slave hodnotu hledané proměnné získal. [13] 

 

2.2.2 Profibus 

Profibus je standardizovanou průmyslovou komunikační sběrnicí, která je určená 

speciálně pro oblast průmyslové automatizace. Základem je otevřený komunikační 

model ISO/OSI, který byl vyvinut k propojení heterogenních systémů, tedy těch, které 

jsou složeny z vybavení různých výrobců. U standardu Profibus je tento model upraven 

a využívá z celkových sedmi vrstev ISO/OSI jen tři a to konkrétně aplikační vrstvu 

s aplikačními programy, které se v sítích používají, spojovací neboli linkovou, pro 

vytvoření zpráv v podobě bitových řetězců a řízení komunikace (token passing, master-

slave) a hlavně vrstvu fyzickou, ve které se definuje fyzické propojení mezi účastníky 

komunikace. Jako přenosové rozhraní se používá RS-485 buď se stíněnou kroucenou 

dvojlinkou, jehož délka může dosahovat až 1200m, nebo proudovou smyčkou, která se 

hodí hlavně do prostředí s nebezpečím výbuchu. [19, 20] 

 

2.2.3 OPC 

Podniky se stále častěji rozhodují k nasazení standardu OPC pro přenos dat 

v průmyslových řídicích systémech. OPC, neboli Object Linking and Embedding for 
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Process Control je softwarový standart k vytvoření rozhraní, které v systému Windows 

zajišťuje komunikaci programů s hardwarovými průmyslovými zařízeními. K jeho 

vzniku se zasloužila spolupráce několika světových dodavatelů z oboru automatizace a 

společnosti Microsoft a má za úkol omezit závislost softwaru pro vizualizaci nebo řízení 

na výrobcích průmyslového technického vybavení. [10] 

K získávání dat z různých zdrojů bylo vyvinuto již mnoho aplikačních 

programů. Tyto programy pro přístup k datům ještě stále často využívají nezávisle 

vyvinuté ovladače, což ale má svá úskalí. [10] 

 Jedním z těchto problémů je fakt, že každá vyvíjená aplikace musí 

obsahovat ovladač přímo pro konkrétně použitý hardware.  

 V případě použití více ovladačů od různých dodavatelů může docházet 

k jejich vzájemnému rušení.  

 V případě, že se vlastnost použitého hardwaru v průběhu používání 

změní, ovladač nemusí pracovat správně nebo nefunguje vůbec. [10] 

OPC se snaží těmto potížím předcházet a udělat tak pomyslnou čáru mezi 

vývojáři software a výrobci hardware. Poskytuje možnost získávat data z různých 

zdrojů různých výrobců a tyto data převádět do jakéhokoliv klientského aplikačního 

programu. Aby bylo zaručeno, že bude OPC vždy široce použitelným standardem a že 

bude dostatečně zvládat potřeby většiny průmyslových aplikací, stará se o jeho 

světovou tvorbu, rozšiřování, prezentaci a šíření OPC specifikací organizace se jménem 

OPC Foundation. Ta zahrnuje tři stovky světových firem, specializujících se na 

vizualizaci a řízení technologických procesů, které tento standard každým dnem 

rozšiřují a zdokonalují. [10, 11] 

 

OPC architektura 

Ke sdílení dat prostřednictvím standardu OPC se využívá již hojně používané a 

úspěšné schéma klient-server. Nabízí propojit jeden server s několika klienty a stejně 

tak i jednoho klienta propojit s několika servery a to navíc nezávisle na dodavateli. 

Klient i server může být spuštěn na jednom počítači, čehož se využívá u jednoduchých 

jednoúčelových aplikací, například monitorování výrobního stroje nebo čerpací stanice. 

Mnohem častěji se ale používá propojení přes síť Ethernet, kdy jsou server i klient 
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spuštěny zvlášť na různých počítačích. Počet Serverů ani klientů v síti není omezen a 

tak je možné tvořit rozsáhlé aplikace. [10, 11] 

 

 

 OPC Klient - Jedná se o ovladač, který je zpravidla součástí SCADA/HMI 

aplikace a který buď na OPC server zapisuje, nebo z něj získává data ve 

formátu OPC. Získaná data poté pro operátora graficky prezentuje v podobě 

grafů, reportů, ukládá je a podobně. Viz kapitola SCADA/HMI. [11] 

 OPC Server - Program, který dokáže komunikovat s připojeným zařízením 

přes jeho vlastní komunikační protokol (např. Modbus nebo TCP/IP), získaná 

data převádět do formátu OPC a takto převedená data předávat nadřazeným 

aplikacím, konkrétně tedy SCADA/HMI s OPC klienty. [11] 

 

2.2.4 DDE 

DDE neboli Dynamic Data Exchange, je komunikační protokol, který je určen 

k odesílání a přijímání dat. Je navržen firmou Microsoft a je předchůdcem OPC. Je tedy 

obdobně postaven na architektuře klient-server. Aplikace, která je umístěná na severu 

dostává podněty od klientských aplikací a ta jim na jejich základě poskytne požadovaná 

data. [12] 

Bez použití nadstavby NetDDE, která zajišťuje přenos dat mezi počítači v síti, 

na kterých je nainstalovaný DDE agent NetDDE, slouží dynamická výměna dat pouze 

ke sdílení proměnných napříč několika aplikací na jednom počítači. Nejčastěji se 

protokolu využívá při získávání dat z PLC automatů. Získaná data je možné použít ve 

všech aplikacích, které DDE používají, například Excel, Acces nebo InTouche, který 

může pracovat jako server a zároveň i jako klient. Všechna data připravena ke sdílení se 

ukládají na server, a pokud má klient oprávnění, může tyto data číst nebo je měnit. [12] 

DDE má oproti OPC omezené možnosti konfigurace serveru a tak například 

nelze nastavit různou rychlost přenosu pro digitální a analogové vstupy. Rovněž trpí 

menší rychlostí přenosu a tak v aplikacích, kde je nutné přenést velké množství dat za 

krátký časový interval, jako jsou například real-time vizualizace, se použití DDE spíše 

nedoporučuje. [12] 
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 Control Web  3.

Všechny aplikace vytvářené v systému Control Web lze programovat podle 

potřeb a preferencí uživatele a to buď graficky, nebo textově. Tato možnost, kdy lze 

způsob programování bez omezení měnit se obecně nazývá Dvojcestné programování a 

samotný přechod mezi režimy je nazván jako překlápění. Při překlápění se provádí 

částečný překlad aplikace, což umožňuje detekci chyb již při psaní. Pokud dojde 

k detekci chyby, překlopení se neprovede, dokud tato chyba není opravena. Na rozdíl od 

úplného překladu se však všechny chyby odhalit nemusí. Ten se provádí až po 

samotném spuštění aplikace. [6] 

Vytvořené aplikace a zálohovaná data se ukládají do textové podoby, čímž je 

zajištěna snadná manipulace a nabízí možnost využití většího množství prostředků 

k jejich manipulaci. Samotný zdrojový kód je tedy pouze text. Zabírá tak méně místa při 

ukládání a zároveň poskytuje aplikaci vysokou bezpečnost například při havárii disku, 

neboť textová data se dají snáze rozeznat, případně rekonstruovat a zachovat tak i celou 

aplikaci. [6] 

 

3.1 Textový editor 

Přepnutím do záložky tohoto režimu se zobrazí výpis zdrojového kódu 

vytvářené aplikace. Tento textový editor dokáže pracovat s jakýmikoliv textovými 

soubory a překážkou mu nejsou ani soubory s použitými znaky ve formátu Unicode. 

Aby však byla zajištěna funkčnost aplikace, musí kód splňovat určitou Control Web 

syntaxi, která je velice podobná programovacímu jazyku C++. Textový editor slouží 

také pro nahlášení chyb, které systém identifikuje při spuštění aplikace. Příklad takové 

chyby je možné vidět na obrázku 7. Kromě samotné chybové hlášky zobrazí také 

problémový řádek a bližší specifikaci chyby. [6] 
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3.2 Grafický editor 

Dá se říct, že se jedná o nejdůležitější záložku, neboť vzhled samotné aplikace je 

klíčový pro efektivitu zobrazovaných informací a snadné pochopení vizualizace 

operátorem. Měl by tedy zajistit přehlednost a její snadné ovládání. [6] 

Grafický editor se skládá z několika logických částí. Jednou z nich je Paleta 

přístroje, kde se nachází celá nabídka virtuálních přístrojů společně s jejich základním 

popisem. Další částí je Inspektor přístroje, ve kterém lze snadno a rychle upravovat 

parametry použitých virtuálních přístrojů a jejich funkci. Poslední obecnou částí je 

vlastní grafický editor, ve kterém se nachází prostor pro řízení běhu aplikace a její 

samotný vizuální návrh. [6] 

 

 

 

Obrázek 7- Ohlášení chyby v textovém editoru Control Web 7 
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 Paleta přístrojů 

V paletě přístrojů se nachází všechny dostupné virtuální přístroje, které je možné 

do panelu v grafickém editoru opakovaně přenést přetáhnutím myší (obrázek 8). 

Přístroje jsou zde rozčleněny do přehledného stromu podle své funkce a použití na 

ploché (2D), prostorové (3D) přístroje a na výkonné přístroje, které se řadí mezi 

neviditelné přístroje a fungují v pozadí celé aplikace. [6] 

 

 Inspektor přístroje 

Inspektor přístroje je klíčový nástroj grafického editoru, ve kterém je možné 

upravit nejrůznější parametry jakéhokoliv vybraného virtuálního přístroje. Definují se 

zde lokální data přístrojů, časování, procedury, barvy přístroje, zkrátka vše co se nějak 

podílí na chování a vzhledu přístroje. Stejně jako se liší přístroje, mohou se lišit i 

možnosti, jaké lze u těchto přístrojů měnit. [6] 

Změny, které se v inspektoru provádí, nejsou ihned promítány do vizualizace a 

je nejprve nutné změny uložit použitím úprav nebo změny případně zrušit, než je možné 

pokračovat dále mimo inspektora daného přístroje. Takto uložená změna se pak projeví 

i změnou v Textovém editoru, který vzhled a parametry přístroje generuje do textové 

verze. [6] 

Obrázek 8 - Ukázka grafického editoru v Control Web 7 
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Jedním z nejdůležitějších parametrů, který se zde dá nastavit, je časování. Bez 

vhodně zvoleného časování přístroj nemusí fungovat správně, nebo nebude fungovat 

vůbec. V základu Control Web dovoluje dva druhy časování. Jedním je vizualizační 

mód data_driven, kdy uživatel nemusí a ani nemůže rozhodovat o časování přístroje. 

Ten se aktivuje v momentě změny data, která jsou do něj nebo z něj posílána. Druhým 

módem je real-time. Zde mezi nejběžnější způsoby patří časování periodou, kdy se 

přístroj aktivuje po uplynutí zvolené délky periody. Tento způsob je nazýván relativní 

časování, neboť počátek časování je relativně vztažen k okamžiku spuštění aplikace. Tu 

lze na absolutní časování změnit pevným posunutím startu. [6] 

 

3.3 Datový editor 

Datový editor zahrnuje vše, co se týká dat aplikace. Zde se definuje komunikace 

s reálným světem (ovladače, databáze atd.) a všechny datové proměnné, které ovládají 

virtuální přístroje. Slouží také k uchovávání. Datové proměnné, které se zde vytvoří, 

jsou globální. To je výhodou hlavně proto, že jsou dostupné všem přístrojům a jejich 

procedurám. Jediným omezením je tak jen použitý datový typ, jelikož každý virtuální 

přístroj preferuje jen určité datové typy. [6] 

 

3.4 Pokročilé možnosti vizualizace  

a) Dataviewer 

Přístroj data_viewer je určen především pro zobrazování dat uložených 

archivními sekcemi do databázových souborů. Umožňuje ovšem sledovat také datové 

elementy bez vlastní historie, tedy datové elementy, které nejsou archivovány 

v databázovém souboru. Jedná se o proměnné definované v sekcích var uvnitř aplikační 

sekce data (globální proměnné aplikace) nebo o kanály definované v sekcích channel. 

Pro tyto datové elementy přístroj vytváří lokální datový buffer, ve kterém uchovává 

určitý definovaný počet hodnot elementu. Velikost bufferu je možno nastavit v rámci 

definice parametrů přístroje. Tyto buffery vznikají a zanikají se spuštěním resp. 

ukončením aplikace. Přístroj může pracovat ve dvou módech zobrazení: jako graf nebo 

jako tabulka. [6] 
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Během činnosti lze přepínat mezi dvěma režimy práce přístroje: 

 režim „online― průběžně sleduje definované datové elementy. V pravidelných 

časových intervalech získává nově archivovaná data a vykresluje je v příslušném 

zobrazovacím módu [6] 

 režim „offline― umožňuje procházení po celé databázi. Lze tedy prohlížet 

veškerá data archivovaná běžící aplikací. V módu zobrazení chart lze 

vykreslované průběhy procházet časovým kurzorem a sledovat hodnoty 

datových elementů v daném čase. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Reporty 

Mnoho aplikací musí svá výsledná data prezentovat v podobě různých graficky 

úhledných protokolů či sestav. Pro tvorbu takovýchto protokolů a sestav je v systému 

Control Web určen virtuální přístroj report (obrázek 10), který umožňuje vytvářet 

sestavy přímo v návrhovém prostředí systému Control Web. Protokoly nebo sestavy 

mohou být průběžně plněny přímo aktuálními daty získanými v reálném čase a stejně 

tak dobře je však možné data zpracovávat postupně nebo po nějaké uplynuté době, kdy 

se data mohou načítat například z archivních souborů. [6] 

Přístroj report umožňuje modelování sestav, jejích náhled a tisk. Sestava se 

skládá ze základních kreslicích prvků (čára, obdélník), textů, obrázků, indikátorů, 

tabulek a grafů. Zdrojem dat pro tabulky a grafy je databáze, na kterou je přístroj 

připojen. Sestava se připravuje ve fázi vývoje aplikaci, zatímco se za běhu, pří každé 

aktivaci vyhodnocují příznaky pro indikátory, datum a čas pro případné zobrazení, 

obnovují se data pro tabulky a grafy. [6] 

Obrázek 9 - Příklad zobrazení dat v data_viewer. Vlevo režim graf, vpravo režim tabulka 
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c) Kamery 

Virtuální přístroj camera dovoluje aplikaci systému Control Web ovládat 

digitální kamery série DataCam, což jsou odolné průmyslové kamery firmy Moravské 

přístroje, nebo jiné kamery, pro něž existuje tzv. WDM ovladač v operačním systému 

Windows, ať již připojené přímo přes digitální rozhraní (USB) nebo prostřednictvím 

karty digitalizující analogový signál (tzv. „Frame grabber―). [6] 

Základní funkcí tohoto virtuálního přístroje je zobrazit v aplikaci obraz z kamery 

a dovolit její ovládání, např. nastavení expoziční doby, snímkové frekvence apod. 

Pracuje-li tento virtuální přístroj s kamerou řady DataCam, může ovládat i velmi 

pokročilé funkce, jako je například vyvážení bílé barvy, tzv. gama křivky ovlivňující 

dynamiku obrazu, oblast obrazu, v níž kamera měří expozici nebo vyvážení barev apod. 

Další takový virtuální přístroj je např. gl_camera, který dokáže ke zpracování 

obrazu využívat výpočetní jednotky grafických karet. Rozhodnutí, který virtuální 

přístroj použít, tedy záleží na povaze aplikace. Výpočetní výkon GPU pro paralelní 

výpočty výrazně převyšuje výkon i několika moderních CPU a v reálném čase tak může 

probíhat zpracování obrazu jinak vyžadující dlouhý výpočetní čas. [6] 

Hlavní funkcí všech kamerových přístrojů v systému Control Web je ale 

integrace se systémem pro zpracování obrazu VisionLab. Tento systém je dodáván jako 

samostatná komponenta, instalovaná do systému Control Web. VisionLab nabízí velkou 

řadu pokročilých algoritmů zpracování a analýzy obrazu a počítačového vidění. [6] 

Obrázek 10 - Příklad zobrazení reportu v Control web 7 
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d) Alarmy 

Alarm je virtuálním přístrojem navrženým pro sledování a vyhodnocování 

vzniklých stavů a překročení limitních hodnot veličin (obrázek 11). V rámci tohoto 

přístroje lze vyhodnocovat překročení dvou základních limitních mezí veličin — horní a 

dolní hranice výstrahy (alarmu). V případě, že dvě meze nestačí, je možné definovat 

kromě mezí výstrahy i další dvě meze varovaní, které se nacházejí mezi pracovní oblastí 

veličiny a mezí výstrahy. Každý z těchto alarmů je aktivován třemi událostmi: 

překročením limitní hodnoty (vznik alarmu), poklesem hodnoty datového elementu zpět 

pod limitní hodnotu (zánik alarmu) a potvrzením alarmu od operátora případně nativní 

procedurou přístroje. [6] 

Podle definice chování při jednotlivých vzniklých stavech může akusticky 

upozorňovat obsluhu, tisknout a archivovat vzniklé stavy do libovolného databázového 

systému. Podobně jako přístroj Archiver, může případně aktivovat i nějakou další 

činnost. [6] 

Control Web 7 nabízí hned dvě možnosti řešení Alarmů. Alarm_viewer 

(obrázek 12) je virtuální přístroj, který se od běžného přístroje Alarm liší jak svým 

podrobným výpisem všech informací o vzniku alarmu, kdy u běžného přístroje alarm 

jsou tyto informace zobrazeny až po kliknutí na konkrétní alarm, tak i nutností 

definovat datovou sekci Alarm v datovém editoru Control Web. V inspektoru tohoto 

přístroje se tak místo podmínek vzniku alarmu definují už jen vzhledové funkce 

zobrazovací tabulky, jako je barva zobrazených alarmů, zkratky popisující druh alarmu 

a také zkratky popisující jejich aktuální stav. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Obrázek 11 - Příklad zobrazení alarmů v přístroji Alarm 
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e) Databáze 

Z aplikací v systému Control Web lze získaná data během provozu archivovat 

do databází. Archivovaná data jsou organizována v tabulkách, kde každý řádek tabulky 

představuje jeden dílčí záznam a každý sloupec představuje typ záznamu. Každá 

položka záznamu je identifikována jménem, typem a případně podle použité databáze 

i dalšími atributy, upřesňujícími vlastnosti položky záznamu. Položka pak obsahuje 

konkrétní hodnotu. Každý záznam je ještě doplněn o položku časové značky, určující 

čas pořízení archivovaných hodnot. Časová značka je zároveň primárním klíčem 

tabulky a lze ji tedy používat pro jednoznačnou identifikaci každého záznamu. Data je 

možné archivovat periodicky nebo také voláním nativní metody datové sekce nebo 

virtuálního přístroje. [6] 

Používané databáze se definují centralizovaně v Datovém inspektoru, ve větvi 

Databáze. Každá databáze je identifikována jednoznačným jménem a souborem 

parametrů, určujících typ, parametry připojení k databázi a další vlastnosti. V datových 

sekcích archive, alarm a alarm_and_archive a přístrojích se pak použije pro definici 

připojení k databázi už jen identifikátor databáze. [6] 

 

 

 

  Obrázek 12 - Příklad zobrazení alarmů v přístroji Alarm_viewer 



23 

 

Přístroje v systému Control Web pro práci s databází: 

 Archiver 

Přístroj Archiver je určen k obecné archivaci naměřených nebo nějakým 

způsobem jinak zpracovaných veličin. Pomocí tohoto přístroje lze ukládat data 

libovolného typu do archivního souboru. Jméno souboru je získáváno vyčíslením 

výrazu, a tudíž lze podle potřeby za běhu aplikace měnit. Po provedené archivaci může 

být nastaven nadefinovaný datový element na hodnotu true a tímto mohou být 

aktivovány i další virtuální přístroje. [6] 

 Trend 

Obdobnou funkci jako přístroj Archiver plní i přístroj trend. Přístroj trend je 

navíc doplněn o možnost grafického zobrazování průběhu jednotlivých archivovaných 

veličin. Každé veličině lze přiřadit barvu, kterou bude v grafu vykreslována, rozsah 

hodnot a její rozměr. Historie dat trendu je závislá jen na množství archivních dat. Počet 

sledovaných hodnot, stejně jako počet zobrazovaných vzorků v jednom přístroji není 

nijak omezen. Zobrazování mřížky i každého sledovaného průběhu lze zapínat i vypínat 

za běhu aplikace. Kdykoliv lze změnit i zobrazovaný časový interval, počet čar mřížky 

v horizontálním i vertikálním směru, cejchování a rozsah y-ové osy. Samozřejmostí je 

časový kursor, pomocí kterého lze odečítat naměřené hodnoty. [6] 

 Recipe 

Přístroj Recipe má mezi přístroji určenými k archivaci zvláštní postavení. Tento 

přístroj je vlastně jednoduchý editor databázových souborů. Umožňuje data do 

archivních souborů nejen zapisovat, ale také je z nich číst a takto získané hodnoty z 

jednotlivých položek záznamů nastavovat do definovaných datových elementů. 

Receptura také umožňuje základní operace se záznamy, jako například editování, 

vkládání, mazání, vyhledávání atd. Pracuje pouze s DBF soubory. [6] 

 SQL 

Tento přístroj za použití SQL dotazů dokáže provádět nejrůznější operace s daty 

v databázích. Data je možné pomocí nativních metod přístroje načítat do aplikace, kde 

je možné jejich další zpracování. Prostřednictvím tohoto přístroje je rovněž možné 

zobrazit výsledky výběrových dotazů v přehledných tabulkách. [6] 
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 Návrh řešeného modelu s vizualizací 4.

K realizaci vizualizace v této práci byla použita vývojová verze programu 

Control Web řady 7 ve které je znázorněn model pro ohřívání vzduchem, který byl 

rovněž v rámci této práce navržen a sestrojen. Pro komunikaci mezi počítačem, ve 

kterém se nachází vytvořená aplikace a reálným prostředím, byla zvolena vstupně 

výstupní jednotka DataLab IO, od firmy Moravské přístroje, a.s. 

 

4.1 Laboratorní model pro ohřívání vzduchem 

 První návrh 

Prvotním záměrem, bylo model ohřívače vzduchem nechat na zakázku vyrobit 

na základě požadovaných vlastností specializovanou firmou. Od této možnosti se 

ustoupilo už jen kvůli časové náročnosti výroby a tak byl navržen a vyroben 

zjednodušený model vlastní tak, aby splňoval potřeby spjaté s touto práci.  

Cílem bylo vytvořit takový model, na kterém by bylo možné uplatnit vizualizaci 

SCADA/HMI systémy a aby jej bylo možné v rámci vizualizace ovládat a ovlivňovat 

tak jeho vnitřní stavy, případně tyto stavy měřit. 

První návrh modelu (obrázek 13) byl vytvořen v programu Rhinoceros 5.0 a jeho 

úkolem bylo definovat model, jakého by měl přibližně nabývat vzhledu, jaké materiály 

a elektronické součástky bude potřeba použít a jak se bude k materiálu, který se bude 

uvnitř modelu ohřívat, přistupovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 13 - Původní návrh modelu ohřívače s průhlednou bočnicí 
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Na obrázku 13 jsou červeně zbarvené kužely, které symbolizují teploměry. Ty 

mělo být možné po umístění materiálu pro ohřev zasunout do modelu. Jejich počet byl 

stanoven na tři, přičemž první měl měřit teplotu ihned za ohřevem, druhý se měl nalézat 

uvnitř ohřívaného materiálu a třetí měl měřit teplotu u pomocného ventilátoru. Pomocný 

ventilátor byl zvolen z důvodu usnadnění prostupnosti tepla a částečné možnosti 

ochlazovat vnitřek modelu odváděním tepla. K samotnému ohřevu byl vybrán ventilátor 

se žhavícím drátem, který je cenově dostupný a uživatelsky přívětivý. Ohřívaný 

předmět je na obrázku zaznačený modrou barvou. Ten se měl do modelu vsouvat 

pomocí válečkového dopravníku z přední strany, na které se nachází ohřívací ventilátor, 

který se měl dát odklopit díky pantovému mechanismu na konstrukci modelu.  

Ze všeho nejdříve bylo nutné definovat, z jakého materiálu a jakého tvaru bude 

celá konstrukce modelu. Ten musel splňovat několik podmínek: 

 Odolnost vůči vyšším teplotám 

 Nízké tepelné ztráty prostupem tepla 

 Snadná manipulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obrázek 14 - Finální návrh modelu ohřívače 
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 Druhý návrh – realizovaný 

Na obrázku 14 je vyobrazen již finální návrh modelu ohřívače, který je rovněž 

vytvořen v grafickém 3D programu Rhinoceros 5.0.  

Skládá se z těchto částí: 

a) Šamotová kostra modelu 

I když ohřev zvoleným způsobem nedosahuje příliš vysokých teplot, byl pro 

účely tohoto modelu použit za materiál šamot. Šamot je žáruvzdorná hmota, která se 

používá k vyzdívání kamen, pecí a dalších výrobků, které musí odolávat vysokým 

teplotám. Tato volba také umožňuje v budoucnu použít jiný druh ohřevu bez nutnosti 

nějak tento model razantně upravovat.  

Šamot se vyrábí v různé variabilitě tvarů a velikostí, pro účely modelu však byla 

vybrána šamotová komínová vložka s otvorem pro dvířka, který se nachází uprostřed a 

je využit pro vkládání materiálu, který se má modelem ohřívat. Délka celého dílu je 

660mm, vnitřní průměr je 140mm a vnější průměr 170mm. Výsledný tvar konstrukce je 

tedy, pokud opomeneme otvor, trubka a v tomto případě odolává teplotě do 600°C.  

 

b) Ohřívaný předmět 

Kromě materiálu a tvaru, který byl již popsán výše, se od původního návrhu liší i 

v použití sádrových kuliček, které nahrazují ohřívaný předmět ve tvaru kvádru. Na 

svém místě jsou udrženy pomocí mřížek, které jsou nainstalovány vně modelu. 

 

c) Upevnění větráků a pomocný větrák 

Jelikož má pořízený větrák s ohřevem průměr řádově o 60 mm menší, než je 

vnitřní průměr šamotové trubky, bylo nutné vytisknout na 3D tiskárně konstrukci, do 

které by se větrák zabudoval a utěsnil se tak vnitřek modelu. Obdobné řešení platí i pro 

pomocný větrák na opačné straně. Vršek modelu, tedy otvor, přes který se nasypou 

kuličky a přes který se rovněž zavedou i teploměry, se uzavře pomocí šamotové desky.  

Použitý pomocný větrák je větší běžný větrák na 12V, který se používá 

například při chlazení počítačových zdrojů. 
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d) Teploměry 

Teploměry se sice na návrhu nenachází, ale platí pro ně naprosto stejné 

rozvržení, jako bylo u předběžného návrhu. První bude umístěn za ventilátor s ohřevem, 

konkrétně před kuličky, druhý teploměr bude instalován do jedné z kuliček a umístěn 

mezi ostatní přibližně do jejich středu, čímž bude umožněno měřit teplotu i uvnitř 

kuliček a zjistit tak, do jaké míry jsou kuličky prohřáté skrz a jak se teplota uvnitř liší od 

jejich povrchu. Třetí teploměr bude umístěn za kuličky, před pomocný ventilátor. 

 

e) Topné těleso s ventilátorem 

K realizaci ohřevu, jak bylo psáno výše, bylo pořízeno topné těleso o výkonu 

500W s ventilátorem (obrázek 15). Jedná se o díl k sušičce ovoce značky Eta Kiara 

2301, který byl však zakoupen zvlášť, jako náhradní díl.  

Má 2 výkonové stupně, kde první je plný výkon 500W a dokáže vyhřát prostor 

do minimální teploty 60°C nad okolní teplotu. Druhý stupeň má dle parametrů výkon 

přibližně 260W a prostor vyhřeje do 40°C nad okolní teplotu.  

Ventilátor i s ohřevem obsahuje 3 kabelové vývody, 2 se zapojují k napájení 

220V. To, jaký výkon je zvolený určuje právě to, na kterých z těchto dvou vývodů je 

právě připojeno napětí 220V.  Třetí vývod se připojuje k nulovému vodiči. Nevýhodou 

právě tohoto pořízeného ventilátoru s topným tělesem je společné napájení topného 

tělesa i ventilátoru, čímž se nedá jedno ovládat bez druhého.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 - Použitý ventilátor s odporovým ohřevem 
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4.2 Identifikace použitých odporových teploměrů 

Ačkoliv se většinou ke každému termistoru dodává katalog obsahující všechny 

potřebné parametry a konstanty pro správné měření teploty, v tomto případě bylo nutné 

použité termistory nejprve identifikovat, neboť katalogové údaje již nebyly k dispozici a 

i když se často jedná o stejnou výrobní řadu, parametry se mohou lišit.  

Cílem bylo provést měření na třech termistorech, které jsou zobrazeny na 

obrázku číslo 16, přičemž jeden z nich je na rozdíl od zbylých dvou, nainstalovaný 

v sádrové kuličce.  

Výsledkem tohoto měření by měl být zjištěn typ použitých termistorů na základě 

grafu závislosti jejich odporu na teplotě a následné výpočítání teplotní konstanty B[K] a  

konstanty závislé na geometrickém tvaru a materiálu senzoru A [Ω], které se používají 

při výpočtu aktuální teploty.  

 

 

Použité přístroje: 

 Testo 735 - Digitální teploměr 

 UT61D - Digitální multimetr 

 LTHS - Topné hnízdo 

 

Princip měření: 

Termistor, společně s ponornou sondou digitálního teploměru Testo 735 se 

připevnila do středu nádoby s vodou, která byla umístěna v topném hnízdě LTHS. Na 

vývody termistoru se připevníl digitální multimetr UT61D, který byl nastavený 

v režimu měření odporu.  

Po uvedení topného hnízda do provozu se začala voda uvnitř nádoby zahřívat, 

čímž se společně se sondou teploměru zahřívá i ponořený termistor a ten tak mění svůj 

odpor. 

 

Obrázek 16 - Použité termistory 
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Do předem připravené tabulky v programu Excel byla zapisována teplota 

společně s aktuálním odporem termistoru. Tento zápis se prováděl každého půl stupně, 

aby byl výsledný graf co možná nejpřesnější. Maximální změřenou teplotou touto 

metodou byla teplota 99°C kvůli blížícímu se bodu varu. To mělo za následek tvorbu 

bublin, které obalily senzory a chránili je tak proti zvyšující se teplotě. Příklad 

naměřených a vypočítaných hodnot je v tabulce 1, která byla z důvodu velkého obsahu 

dat zkrácená o každé půl stupňové hodnoty. Změřené hodnoty teploty jsou v tabulce 1 

označeny světle šedou barvou, vypočítané hodnoty pomocí určeného vzorce (5) jsou 

značeny barvou světle červenou. V grafu 1 je tomu obdobně, černá značí naměřené 

hodnoty, červená vypočítané. 

Výpočty: 

 Po zanesení hodnot do grafu je patrné, že typ měřeného termistoru je NTC, 

neboli negastor. U tohoto typu termistoru se při rostoucí teplotě zvyšuje koncentrace 

nosičů náboje a elektrický odpor součástky tak nelineárně klesá (graf 1). 

 Tuto závislost lze vyjádřit vztahem: 

     
 

   (1)  

R [Ω] - odpor termistoru při teplotě T 

A [Ω] - konstanta závislá na geometrickém tvaru a materiálu senzoru 

B [K] - teplotní konstanta 

T [K] - teplota 

 

A zároveň také vztahem :  

       
  (

 

  
 
 

  
)  (2) 

R0 [Ω] - odpor při teplotě T0 

R1 [K] - odpor při teplotě T1 

 

Experimentálně bylo zjištěny nejpřesnější výsledky když t0=25°C a t1=85°C. Po 

úpravě obou vztahů (1, 2) dostaneme vzorce pro výpočet konstanty A[Ω] a konstanty 

B[K]. 

      
 
 

    (3) 
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  (4) 

 

Z druhého vzorce je patrné, že konstantu A[Ω] vůbec není nutné používat, což je 

také důvod, proč se v katalogových informacích často neuvádí. Pro účely této práce 

však byly použity vzorce oba (1, 2), díky čemuž je výsledný vzorec pro teplotu 

přehlednější a umožňuje tak i snazší zápis v programu CW.  

Výsledný vzorec pro teplotu[°C] pak vypadá následovně:  

  
 

  
 

 

        (5) 

  

Graf a tabulka hodnot pro termistor v sádrovém poudře: 

 

Graf 1 - Závislost odporu na teplotě termistoru v sádrovém pouzdře 
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Tabulka 1 – Naměřené a vypočítané parametry termistoru v sádrovém pouzdře   

B 3974,557 
 

25°C T0 298,15 85°C T1 358,15 

A 0,016514 
  

R0 10170 
 

R1 1090 

t[°C] T[K] R[kΩ] R[Ω] 
t[°C] 
Vyp 

t[°C] T[K] R[kΩ] R[Ω] 
t[°C] 
Vyp 

25 298,15 10,17 10170 25 62 335,15 2,37 2368 62 

26 299,15 9,73 9730 26 63 336,15 2,29 2290 63 

27 300,15 9,34 9340 27 64 337,15 2,17 2166 64 

28 301,15 8,98 8980 28 65 338,15 2,13 2133 65 

29 302,15 8,56 8560 29 66 339,15 2,06 2058 66 

30 303,15 8,27 8270 30 67 340,15 1,98 1978 67 

31 304,15 7,80 7800 31 68 341,15 1,92 1915 68 

32 305,15 7,59 7590 32 69 342,15 1,85 1850 69 

33 306,15 7,30 7300 33 70 343,15 1,79 1789 70 

34 307,15 6,97 6970 34 71 344,15 1,73 1728 71 

35 308,15 6,70 6700 35 72 345,15 1,67 1673 72 

36 309,15 6,40 6400 36 73 346,15 1,61 1614 73 

37 310,15 6,17 6170 37 74 347,15 1,56 1562 74 

38 311,15 5,93 5930 38 75 348,15 1,50 1499 75 

39 312,15 5,67 5670 39 76 349,15 1,46 1460 76 

40 313,15 5,46 5455 40 77 350,15 1,41 1408 77 

41 314,15 5,23 5230 41 78 351,15 1,36 1362 78 

42 315,15 5,03 5025 42 79 352,15 1,32 1320 79 

43 316,15 4,82 4818 43 80 353,15 1,28 1280 80 

44 317,15 4,66 4655 44 81 354,15 1,24 1236 81 

45 318,15 4,48 4480 45 82 355,15 1,19 1194 82 

46 319,15 4,31 4308 46 83 356,15 1,16 1160 83 

47 320,15 4,15 4150 46 84 357,15 1,12 1122 84 

48 321,15 3,98 3982 48 85 358,15 1,09 1090 85 

49 322,15 3,84 3838 49 86 359,15 1,07 1066 86 

50 323,15 3,71 3705 49 87 360,15 1,03 1030 87 

51 324,15 3,55 3546 51 88 361,15 1,00 999 88 

52 325,15 3,43 3430 51 89 362,15 0,98 979 89 

53 326,15 3,30 3300 52 90 363,15 0,94 943 90 

54 327,15 3,18 3176 54 91 364,15 0,92 915 91 

55 328,15 3,05 3054 55 92 365,15 0,89 888 92 

56 329,15 2,95 2945 56 93 366,15 0,86 858 93 

57 330,15 2,84 2842 57 94 367,15 0,83 834 94 

58 331,15 2,73 2729 58 95 368,15 0,81 806 95 

59 332,15 2,65 2647 58 96 369,15 0,78 781 96 

60 333,15 2,55 2550 60 97 370,15 0,76 758 97 

61 334,15 2,45 2450 61 98 371,15 0,74 735 98 
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4.3 Popis použité jednotky pro komunikaci PC s modelem 

K ovládání a sběru dat z modelu byla zakoupena jednotka DataLab IO2/USB 

s moduly DIO1 a AI3. Jednotka Datalab IO2/USB sama o sobě ani jedno z uvedených 

neumožňuje a zprostředkovává pouze komunikaci a napájení. K ovládání a sběru dat 

slouží až moduly, které se do slotu této jednotky mechanicky zasunou. Dokupují se 

zvlášť a jejich volba závisí na tom, jaké se požadují vstupy a výstupy, neboť firma 

Moravské přístroje nabízí modulů hned několik. Od běžných analogových či digitálních 

vstupů nebo výstupů, přes jejich kombinace, až po moduly k řízení krokových motorů 

nebo moduly pro vstupy odporových snímačů typu Pt100, Ni1000 a podobně. [21] 

 

4.3.1 CPU modul DataLab IO2/USB 

Tato CPU jednotka obsahuje USB rozhraní pro komunikaci s počítačem a dvě 

místa pro přídavné moduly. Na obrázku 17 se hlavní část jednotky DataLab IO2/USB 

nachází uprostřed mezi těmito moduly, jenž společně s jednotkou tvoří systém, který 

chrání černá kovová schránka. Ta je součástí jednotky DataLab IO2/USB. [22] 

K napájení jednotky i modulů může sloužit už zmíněné USB rozhraní, které ale 

dokáže dodat pouze omezené množství proudu, který tak nemusí dostatečně napájet 

celý systém a ten tak nemusí pracovat správně. Z tohoto důvodu jedotka nabízí vstup 

pro případné externí napájení. Je tedy nutné si spočítat maximální odběr proudu 

každého připojeného modulu a podle toho zvolit režim napájení. [22]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 - Jednotka DataLab IO2/USB s odšroubovaným krytem a moduly AI3, DIO1 
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4.3.2 Popis modulů realizující vstupy a výstupy  

Jak už bylo psáno, byly pro realizaci vstupů a výstupů zakoupeny moduly AI3 a 

DIO1. Modul AI3 realizuje analogové vstupy, které v navrhovaném modelu 

zprostředkují čtení hodnot z teplotních snímačů do aplikace. Modul DIO3 představuje 

modul digitálních vstupů/výstupů, které mají za cíl spínat dva režimy ohřevu 

s ventilátorem a pomocný ventilátor, který má odvádět teplo a částečně ochlazovat 

model.  

a) AI3 – modul analogových vstupů 

 8 analogových vstupů 

 16bitový delta–sigma převodník 

 Bipolární diferenční vstupy 

 Bipolární i unipolární rozsahy 

 Galvanicky oddělená signálová část 

 Napěťové rozsahy ±0,1 V až ±10 V 

 Proudové rozsahy ±1 mA až ±20 mA 

 

 Modul AI3 obsahuje osm diferenčních analogových vstupů. Pomocí propojek 

lze nastavit každý vstup zvlášť pro napěťový nebo proudový signál. Modul umožňuje 

nastavovat rozsahy jednotlivých vstupů a vypínat jejich měření. Vyřazení měření 

daného vstupu ovlivňuje rychlost, s jakou modul poskytuje měřená data. Modul je 

schopen poskytnout nová data s frekvencí 50 Hz (50 vzorků za sekundu) na jeden kanál. 

Pokud je povoleno měření všech 8 kanálů, jsou hodnoty kanálů měřeny s frekvencí 6,25 

Hz. Pokud je tedy zapotřebí měřit kanály např. minimálně 10× za sekundu, je možno 

použít maximálně 5 vstupních kanálů, zbylé 3 kanály musí být vypojeny. Při použití 

jediného vstupního kanálu odpadá nutnost ustalování číslicového filtru a data jsou 

měněna 200× za sekundu. Je ale důležité upozornit, že na této frekvenci není převodník 

schopen reagovat na skokovou změnu vstupu. Pokud se na vstupu objeví skoková 

změna přes celý rozsah (např. místo -10 V je přivedeno +10 V), spotřebuje převodník 4 

měřicí cykly než se změna plně projeví na jeho výstupu. Frekvence měření je tedy opět 

50 Hz. [23] 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) DIO1 – modul digitálních vstupů/výstupů 

 8 digitálních vstupů/výstupů 

 Směr volitelný propojkami na desce  

 Vzájemné galvanické oddělení výstupů/výstupů  

 Libovolná polarita signálů na vstupech i výstupech  

 Polovodičová relé s MOSFET výstupem 

 

Modul DIO1 obsahuje osm galvanicky oddělených digitálních vstupů/výstupů. 

Propojky na desce plošných spojů modulu dovolují určit, zda na konektor modulu 

budou vyvedeny vstupní či výstupní obvody U vstupních obvodů lze zvolit vstupní 

odpor a tím i rozsahy vstupních napětí vyhodnocovaných jako logická nula a jedna. 

Směr i rozsahy každého vstupu je možné volit nezávisle. Přítomnost aktivní úrovně 

signálu na vstupu je indikována pomocí LED (zelená). Výstupní obvody modulu jsou 

tvořeny tranzistory MOSFET. Tyto výstupy se vyznačují malým vnitřním odporem v 

sepnutém stavu a tím pádem nízkým ztrátovým výkonem na spínacím prvku. Velkou 

výhodou je možnost spínat napětí obou polarit. Výstupy jsou navzájem galvanicky 

odděleny. Sepnutý výstup je indikován LED (žlutá). [23] 

 Směr a vstupní odpor (a tím odpovídající úrovně napětí odpovídající 

logickým hodnotám nula a jedna) digitálních vstupů/výstupů musí být nastaveny 

propojkami J1 až J8 na desce plošných spojů. [23] 

Tabulka 2 - Kódy pro nastavení napěťových a proudových rozsahů modulu AI3[23] 
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 Vizualizace modelu v programu Control Web 5.

Záměrem při vytváření vizualizační aplikace bylo navrhnout takové prostředí, 

které by bylo dostatečně přehledné, estetické a zahrnovalo prvky potřebné pro 

zobrazování vnitřních stavů modelu a jeho pohodlné ovládání.  

 

5.1 Konfigurace ovladače DataLab 

Ještě než je možné žádanou aplikaci vytvářet, je nutné nakonfigurovat 

komunikaci mezi vstupně výstupní jednotkou DataLab a počítačem. K tomu je potřeba 

nainstalovat ovladač DataLab IO pro Control Web, který je přibalen při koupi CPU 

modulu na flash médiu, nebo je ho možné rovněž volně stáhnout na stránkách firmy 

Moravské přístroje (www.mii.cz). Po instalaci se ovladač musí přidat do Control Web 

aplikace v záložce Datový editor, sekce Ovladače.  

Při konfiguraci takto přidaného ovladače pak stačí zařízení k počítači připojit 

pomocí přiloženého USB rozhraní a kliknout v okně konfigurace na tlačítko „Vyhledat 

zařízení―. Pokud je vše správně, zobrazí se všechny připojené DataLab jednotky, kde si 

jen zvolíme, které chceme v aplikaci používat.  

 

Modul DIO1, který reprezentuje digitální vstupy a výstupy není nutné dále nijak 

nastavovat, neboť všechno nastavování se provádí mechanicky pomocí mechanických 

spojek neboli „jumperů― přímo na desce modulu. U tohoto modulu jsou pro účely práce 

využívány pouze 3 kanály, které jsou pomocí těchto jumperů nastaveny jako výstupní a 

budou řídit větráky a ohřev modelu.  

 

Modul AI3 už to tak snadné nemá, neboť kromě mechanického nastavení 

pomocí jumperů, se kterými se nastavuje režim vstupů na napěťový nebo proudový, se 

při konfiguraci nastavuje i měřící rozsah jednotlivých kanálů a jednotky, do kterých je 

analogová veličina převáděna.  U tohoto modulu jsou rovněž používány pouze 3 kanály, 

neboť jsou použity jen tři termistory. Modul je již od základu nastaven do napěťového 

režimu a tak mechanické nastavení nebylo nutné.  
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Potřeba bylo nastavit rozsahy jednotlivých kanálů. Toto nastavení se provádí 

pomocí číselného kódu v řádku s označením mode. Tyto kódy jsou v rozsahu od 1 do 

15, podle tabulky, která se v této práci nachází pod označením tabulka 2 a je možné pro 

každý kanál zvolit různý rozsah, k čemuž bylo přistoupeno i v této práci. Důvodem je, 

že modul neobsahuje vnitřní pull-up ani pull-down resistor a tak, pokud by na 

analogový vstup nebylo nic připojeno a v parametrickém souboru by nebyl kanál 

vyřazen, měřily by se i tak určité hodnoty. Tomuto nežádoucímu jevu se říká Floating. 

Rozsah je proto nastaven pouze u tří kanálů, zbylých pět je nastaveno do nuly, což 

odpovídá vyřazení kanálu. Další výhodou tohoto vyřazení je i urychlení měření, neboť 

čím více je aktivních kanálů, tím pomaleji je možné jednotlivé kanály číst.   

Obdobně se pro každý kanál volí i jednotky, ve kterých se měřená analogová 

hodnota uvádí. Je možné volit mezi základními fyzikálními jednotkami jako volty, 

milivolty, ampéry, miliampéry anebo zvolit implicitní jednotku ADU, což je základní 

jednotka analogově digitálního převodníku a reprezentuje přímo počet kroků A/D nebo 

D/A převodníku použitého v daném modulu. Jednotku je možné opět volit pro 

jednotlivé kanály zvlášť anebo jako v tomto případě, zvolit jednotku pro všechny 

stejnou, konkrétně například V (volty) v řádku unit.  

Ve výsledku konfigurace ovladače DataLab se nevytváří mapovací soubor, jak je 

tomu obvyklé u jiných způsobů komunikace, ale pouze soubor parametrický, jehož 

výpis je možné vidět na obrázku 18.  

 

Obrázek 18 - Výpis z parametrického souboru ovladače DataLab IO 
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5.2 Implementace identifikovaných termistorů 

Výstupem z termistorů není teplota a ani změna odporu jak by se mohlo na první 

pohled zdát, ale změna úbytku napětí, která vznikne právě změnou odporu na termistoru 

vlivem teploty. Podle vzorce (5) pro výpočet teploty ale potřebujeme znát odpor 

termistoru. Toho docílíme tak, že se termistor zapojí do série s odporem o známé 

hodnotě, čímž se vytvoří odporový dělič. Do modulu IO3 jednotky DataLab se pak 

přivádí hodnota napětí mezi termistorem a známým odporem, jak je možné vidět na 

schématu zapojení na obrázku 19. Tato hodnota napětí se dále použije pro výpočet 

aktuálního odporu, podle vzorce (6) pro odporový dělič. 

    ((
   

    
)   )    (6) 

RT [Ω] - aktuální odpor termistoru 

Uin [V] - hodnota napětí vstupující do obvodu 

Uout [V] - hodnota napětí mezi známým odporem a termistorem (ADC) 

R [Ω] - hodnota odporu známého rezistoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota napětí vstupujícího do obvodu Uin byla nastavena na 5V a do série 

k termistoru byl vybrán rezistor s ohmickou hodnotou 10000Ω. 

V programu Control Web bylo nejprve nutné vytvořit proměnnou, do které by se 

zapisovala hodnota Uout  z jednotky DataLab. Jelikož jde o hodnotu přímo z ovladače, 

vytváří se v datovém elementu kanál, jakožto skalární proměnná. Tato proměnná byla 

pojmenovaná TermistorA1, hlavně kvůli své pozici, neboť byl tento termistor zapojen 

Obrázek 19 - Schéma zapojení termistoru 
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na první pozici analogového modulu jednotky DataLab. Kromě názvu proměnné bylo 

potřeba určit i driver_index který reprezentuje číslo kanálu ovladače, ke kterému má být 

proměnná kanál připojena. Platí, že na jeden kanál ovladače může být připojen v 

aplikaci jen jeden pojmenovaný skalární kanál. Pro případ prvního termistoru je 

driver_index stanoven na hodnotu 152, což je index pro první pozici vstupu na 

analogovém modulu jednotky DataLab, jak je zapsáno v parametrickém souboru. Pokud 

je hodnota driver_indexu určena správně, typ proměnné i její směr (vstupní / výstupní) 

se doplní automaticky a není možné tyto atributy u proměnných kanál dále měnit.  

Pro potřeby výpočtu je ještě potřeba vytvořit proměnnou, do které se spočítaná 

hodnota odporu zapíše. Ta je pro tentokrát skalární proměnná typu real, v datovém 

elementu Var a je nazvaná Rtermistor1. Stejně je vytvořena i proměnná t1, do které se 

zapíše vypočítaná hodnota teploty prvního termistoru.  

Na obrázku 20 je vypis z procedury, ve které se vypočítává hodnota odporu 

pomocí vzorce (6), ze které se násladně pomocí vzorce (5) vypočítává aktuální teplota 

termistoru. Výpočty se provádí jen pod podmínkou, že je sběr hodnot manuálně  

zapnutý nastavením rozsahu pomocí kódu 10, který rozsah vstupu nastaví na 0-5V 

podle tabulky 2. Pokud by sběr dat byl manuálně vypnut, je možné manipulovat 

s termistorem za běhu aplikace, aniž by došlo k vyhodnocování fiktivních stavů, které 

mohou vznikat Floatingem. Hodnoty odporu a teploty se v takovém případě nastaví 

pevně na hodnoty 0. 

Pro termistory 2 a 3 je pak procedura totožná, liší se pouze jména proměnných, 

jejich driver_index, který je závislý na pozici jejich přopojení do modulu AI3 a hlavně 

se liší jejich konstanty A a B určených podle vzorců (3) a (4), které se používají pro 

výpočet teploty podle vzorce (5). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 - Výpis procedury v programu Control web pro výpočet teploty prvního termistoru 
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5.3 Popis okna vizualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořenou vizualizaci v programu Control Web pro model ohřevu horkým 

vzduchem je možno vidět na obrázku 21. V pravém horním rohu dominuje obrazovce 

renderovaný 3D model z programu Rhinoceros 5.0, který již byl představen v kapitole 

výše. Do tohoto modelu byly přidány digitální zobrazovače, které ukazují aktuální 

teplotu v daném místě. Pozadí těchto zobrazovačů je při běžných teplotách bílé. Pokud 

by došlo k poklesu teploty pod 15°C, změní se pozadí na modré, pokud se zvýší teplota 

na 100°C, pozadí se změní na červené. Tato změna barvy pozadí napomáhá rychlosti 

reakce na případné kritické teploty. Zobrazení aktuálních teplot se nachází i v levém 

dolním rohu, kde je aktuální teplota s přesností na dvě desetinná čísla. Zelené 

obdélníky, které se nachází hned vedle těchto hodnot, slouží k vypnutí snímání 

jednotlivých vstupů, které bylo popsáno v předešlé podkapitole. Po vypnutí se zelený 

obdélník změní na červený a kód rozsahu na daném vstupu do modulu IO3 z 10 na 0.  

Do modelu jsou dále přidány 2 animované větráky, jeden pro simulaci ohřevu, 

který se nalézá vlevo, druhý vpravo, který simuluje aktivní pomocný ventilátor. Na 

modelu jsou kromě nich přidány ještě animované šipky, které symbolizují proudění 

Obrázek 21 - Aktivní vizualizace modelu v programu Control Web při zapnutém ohřevu B1 
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vzduchu. Animace větráků i šipek je řízená v závislosti na aktivovaných tlačítkách, 

které se nachází na levé straně obrázku 21.  

Nad těmito tlačítky se nalézá posuvník s numerickým zadávacím řádkem, 

kterým je možné ovládat otáčky pomocného ventilátoru v rozsahu 0-100% za pomocí 

pulsní šířkové modulace. K ovládání tohoto ventilátoru slouží také tlačítko pro jeho 

manuální spuštění, kterým je ihned spuštěn jeho výkon na 100%. Toto tlačítko je 

nadřazené posuvníku, a pokud jsou tak na posuvníku nastaveny otáčky a zapne se 

manuální tlačítko, je výkon nastaven na 100%, dokud se tlačítko nevypne.  

U všech třech čtvercových tlačítek pro spínání se jejich aktivní režim projevuje 

opakovaným střídáním barvy jejich rámečku ze zelené na červenou.  

 Po zmáčknutí tlačítka Zapnutí ohřevu B1 se otevře v jednotce DataLab tranzistor 

v modulu DIO1 na pozici B1, který spíná vysoko výkonové relé. Toto relé spouští 

ohřívací ventilátor na plný výkon a započne ohřev v reálném modelu. Rovněž se sepne i 

animace levého větráku ve vizualizaci, který se roztočí. Spolu s tím se zobrazí i červené 

šipky hned za ním a střídavě se mění jejich vzhled, čímž simuluji proudění vzduchu na 

keramické kuličky. Pokud by spolu s tlačítkem ohřevu B1 bylo sepnuto i tlačítko pro 

manuální zapnutí pomocného ventilátoru nebo by otáčky pomocného ventilátoru byly 

nastaveny na víc než 0%, roztočí se i druhý ventilátor vpravo a animované červené 

šipky se zobrazí i na druhé straně za kuličkami.  

 Při zmáčknutí tlačítka Zapnutí ohřevu B2 se obdobně jako u předchozího tlačítka 

otevře v jednotce DataLab tranzistor v modulu DIO1, tentokrát na pozici B2, který ale 

spíná vysoko napěťové relé. To pro změnu spouští druhý režim ohřevu, s polovičním 

výkonem. Na vizualizaci se to projeví roztočením levého animovaného větráku a 

aktivací šipek. Jejich animace je stejná jako u předchozího tlačítka, jen jsou namísto 

červené barvy oranžové.  

 Aby nedošlo ke komplikacím v reálném modelu, není možné tlačítko pro ohřev 

B1 a tlačítko B2 spouštět současně. Nově spuštěné tlačítko vždy nahradí původní.  

 

a) Databáze 

Do vizualizace byla přidána možnost zapisovat data v průběhu času do databáze. 

Smyslem toho byla možnost přístupu k těmto datům i po ukončení provozu vizualizace 
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a umožnit tak jejich následné zpracování. Tento záznam uskutečňuje komponenta 

Archiver, která se v okně vizualizace nachází vpravo nahoře a je ji možné vidět na 

obrázku 21.  

Záznam se spustí až po zmáčknutí tlačítka pro aktivaci dané komponenty. Toto 

tlačítko se nazývá „Zapnout zápis do DB― a umožňuje tak rozhodnout, kdy je data 

vhodné archivovat a kdy se pouze testují funkce vizualizace. Toto tlačítko také 

umožňuje záznam do databáze pouze přerušit do doby, než potřebujeme opět data 

zapisovat. Po tom, co je toto tlačítko zmáčknuté po tom, co je záznam vypnut, 

pokračuje zápis hodnot tam, kde před zrušením zápisu přestal.  

Druhé tlačítko vztahující se k této archivaci je „smazat DB soubor―, které 

vytvořený databázový soubor s daty smaže a zmáčknutí tlačítka pro zapnutí zápisu 

vytvoří databázový soubor nový.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Název vytvořeného databázového souboru se automaticky odvíjí od datumu, kdy 

byl soubor vytvořen. Příklad takto vytvořeného souboru i s malým výčtem dat 

z testovacího měření je možno vidět na obrázku 22. To, jaká data se mají zaznamenávat 

Obrázek 22 - Příklad vytvořené databázové tabulky komponentou Archiver v Control Web 



42 

 

se specifikují přímo v komponentě Archiver, společně s frekvencí, s jakou se data 

sbírají. Mezi vybraná archivovaná data zvolená pro účely práce patří datum měření, čas 

pořízení, hodnoty teplot jednotlivých termistorů, jaká tlačítka byla zrovna aktivní, 

případně hodnota PWM, která zobrazuje na kolik byly případně zrovna nastaveny 

otáčky pomocného ventilátoru. Frekvence záznamu byla stanovena na 5 vteřin.  

 

b) Alarmy 

Pod panelem s databází, je možné na obrázku 21 vidět komponentu Alarm. Pole 

pro jejich výčet je na obrázku prázdné, avšak pokud by došlo na kterémkoliv čidle 

k poklesu teploty pod 15°C nebo ke zvýšení teploty nad 100°C, vypíše se výstražné 

oznámení, na kterém čidle se tento výkyv teploty nachází a toto oznámení nezmizí, 

dokud není tento alarm poklepáním potvrzen. Příklad výpisu alarmu je na obrázku 11.  

Podobně jako předešlá databáze, má i komponenta Alarm svůj databázový 

soubor, do kterého se tyto alarmy ukládají (obrázek 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Do tohoto souboru se ukládá datum a čas vzniklého záznamu, pokud v danou 

dobu vzniknul nebo skončil a text, který se vztahuje k tomu, o jaký alarm se jedná.  

Aplikace, ve které se tyto soubory původně otevírají, se jmenuje dBase viewer a 

je součástí instalačního balíčku Control Web. K jejich otevření lze však použít i 

mnohem známější aplikaci Excel.  

 

 

 

Obrázek 23 - Příklad vytvořené databázové tabulky komponentou Archiver v Control Web 
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c) Data_viewer 

Téměř nejdůležitější komponentou celé vizualizace je graf, který zobrazuje jak 

aktuální hodnoty teplot, tak i ty předešlé. Je tak možné vidět celý průběh v určeném 

datovém rozmezí. Komponenta se jmenuje data_viewer a na obrázku 21 se nachází pod 

modelem ohřívače.  

Na ose X se nachází časová osa, která zobrazuje aktuální reálný čas, na ose Y 

jsou hodnoty teplot. Graf zobrazuje hodnoty teplot v časovém úseku 20 minut. Po 

uplynutí tohoto času se graf vymaže a časový úsek 20 minut se spustí znovu.  

Ačkoliv je komponenta data_viewer ve vizualizace použita hlavně kvůli svému 

režimu ve kterém zobrazuje data ve formě grafu, dokáže jednoduchým přepnutím 

zobrazovat hodnoty i ve tvaru tabulky. Pokud by bylo žádoucí termistory filtrovat, je 

možné je podle potřeby v grafu skrýt odškrtnutím daného termistoru v legendě vpravo 

od grafu. Další možnou užitečnou funkcí je možnost přejít do historického režimu, ve 

kterém si lze zpětně procházet naměřený graf nebo data. To je možné kvůli tomu, že se 

měřená data v data_vieweru ukládají do mezipaměti. Rozsah této mezipaměti lze 

v komponentě navýšit podle potřeby. Pro účely práce byla nastavena na posledních 

1000 hodnot. Frekvence obnovování a tedy i sběru dat je nastavena na půl sekundy. 

Může se tedy zdát, že historie 1000 dat není mnoho, avšak k delšímu záznamu slouží 

použitá komponenta Archiver.   
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 Experimentální měření modelu s využitím vizualizace 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem experimentálního měření bylo otestovat celkovou funkčnost modelu, 

jednotlivých součástek, vytvořené vizualizace a změřit závislost teploty na čase při 

obou režimech ohřevu a při chladnutí, během kterého bude zapnutý pomocný ventilátor.  

Na obrázku 24 je zobrazen funkční model s aktivní vizualizací v režimu 

chladnutí, kdy běží pouze pomocný ventilátor na plný výkon. Ačkoliv to není vidět, 

horní část modelu s průduchem byla ucpána a zatěsněna, aby horký vzduch touto cestou 

neunikal. V označených polích 1,2 a 3 se nachází vývody z termistorů, v poli 2 je 

jednotka DataLab osazená moduly IO3 a DIO1. V poli 3 se nachází experimentální 

deska vytvořená a osazená nejen pro účely práce, ale i pro případná vylepšení a 

rozšíření modelu. Obsahuje 4 vysokonapěťové relé, z čehož 2 byly použity pro řízení 

větráku s dvěma režimy ohřevu, dále obsahuje několik tranzistorů typu mosfet, kde 

jeden z nich je využit pro plynulé ovládání pomocného větráku prostřednictvím pulsní 

šířkové modulace. Deska dále obsahuje napěťové děliče pro 8 termistorů, z čehož byly 

Obrázek 24 - Pracovní prostředí při experimentálním měření 
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použity pouze 3. Kromě toho má deska i měniče napětí ze síťových 220V na 12V a 

na 5V, pomocí kterých jsou spínána relé a mosfet jednotkou DataLab s modulem DIO1. 

Těchto 5V napájí i děliče, ze kterých pak jde vývod do modulu IO3 jednotky DataLab. 

12V se využívá pro napájení pomocného ventilátoru a přivádí se tak na source mosfetu. 

Celá tato deska je tedy napájená síťovým napětím 220V a tak je při jejím používání 

nutná obezřetnost.  

 

I. Měření teplot při ohřevu na plný výkon 

Při tomto měření bylo stlačeno tlačítko pro zapnutí ohřevu B1, přičemž 

pomocný ventilátor B3 byl vypnut. Celková doba měření při tomto režimu byla 

24 minut a bylo nasbíráno pomocí aktivního databázového zápisu 289 hodnot.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modrá křivka v grafu 2 představuje soubor teplot z prvního termistoru. Ten je 

umístěn těsně za ohřevem, před sádrovými kuličkami. Červená křivka reprezentuje 

termistor číslo 2, který byl umístěn v jedné z kuliček a byl zařazen mezi kuličky ostatní. 

Jeho ohřev je nejpomalejší. Zelenou barvou je označená křivka třetího termistoru, který 

byl za kuličkami, v prostoru před pomocným ventilátorem.  

 

Graf 2 - Závislost teploty na čase při zapnutém ohřevu s plným výkonem 
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II. Měření teplot při ohřevu na poloviční výkon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při tomto měření bylo stlačeno tlačítko pro zapnutí ohřevu B2, přičemž 

pomocný ventilátor B3 byl opět vypnut. Celková doba měření při tomto režimu byla 

48 minut a bylo nasbíráno pomocí aktivního databázového zápisu 582 hodnot.  

Jak je z grafu 3 patrné, snížené otáčky ventilátoru s ohřevem měly za následek, 

že se horký vzduch na rozdíl od prvního režimu dostával skrz kuličky hůře a na třetím 

termistoru, který se nachází za kuličkami, byla teplota o 5°C nižší, než byla teplota 

kuliček. Nutno podotknout, že teplota kuliček i při polovičním výkonu ohřevu 

dosahovala téměř totožných teplot, jako při plném výkonu.  

 

III. Měření křivky chlazení s aktivním pomocným ventilátorem 

 

Při měření křivky chladnutí bylo stlačeno tlačítko pro manuální zapnutí 

pomocného ventilátoru. Celková doba měření při tomto režimu byla téměř 2 hodiny a 

bylo nasbíráno pomocí aktivního databázového zápisu 1316 hodnot. 

 

 

Graf 3 - Závislost teploty na čase při zapnutém ohřevu s polovičním výkonem 
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Měření chladnutí následovalo po ohřevu na plný výkon. Kuličky držely teplotu 

opravdu dlouho a to i přes to, že přibližně v posledních 20 minutách byl horní průduch 

otevřen.   

  

Graf 4 - Závislost teploty na čase při chladnutí s pomocným ventilátorem 
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 Závěr 7.

Teoretická část práce má tři hlavní kapitoly, ve kterých je blíže rozebrána 

vizualizace, její komunikace a český SCADA/HMI systém Control Web 7. Praktická 

část se zabývá navržením modelu pro ohřev horkým vzduchem a jeho následnou 

vizualizací ke sledování a archivaci stavů a jeho řízení. 

V první kapitole je nastíněná vizualizace, její definice, k čemu slouží a jaké se 

nabízí možnosti, pokud bychom chtěli její implementaci. Nejsnazším je využití už 

specializovaného vizualizačního systému, který se na tuto problematiku zaměřuje a není 

tak nutné vytváření vlastních komponent úplně od začátku. Takovéto systémy se 

označují zkratkou SCADA/HMI a jsou v této kapitole také popsány společně s výčtem a 

stručným popiskem šesti dostupných vizualizačních software.    

Druhá kapitola pojednává o přenosu dat samotných vizualizačních systémů. Je 

zde stručně popsáno jaká rozhraní se u těchto systému nejčastěji používají, zde jsou pak 

hlavně vypíchnuty standardy RS-232 a RS-485. Dále jsou v této kapitole popsány 

protokoly pro přenos dat z externích zdrojů, jako jsou PLC a různé vstupně výstupní 

karty. Z těchto protokolů byly zmíněny a popsány hlavně protokoly Modbus, který se 

stále ještě používá kvůli své snadné aplikaci do systémů, Profibus, který se specializuje 

na PLC a z novějších pak DDE a OPC, které se zaměřují na komunikaci hlavně 

s počítačem.  

Ve třetí kapitole je detailně rozebrán SCADA/HMI systém české firmy 

moravské přístroje a.s. Control Web 7, který byl použit v praktické části při vizualizaci. 

Kromě jeho jednotlivých oken jsou v této kapitole popsány i pokročilé komponenty, se 

kterými se běžně nepracuje, ale které dokážou být velice užitečné, jako Data_viewer, 

alarmy nebo archiver, které jsou použity i ve vytvořené vizualizaci pro tuto práci.  

V praktické části byl pak realizován laboratorní model ovládání ohřevu 

vzduchem prostřednictvím vizualizačního programu. Byla zakoupena řídící jednotka 

DataLab, která společně s moduly IO3 a DIO1 zprostředkovávala komunikaci mezi 

počítačem a modelem pro ohřev. Aby ale použitý ohřev s ventilátorem šel ovládat, 

musel být navržen obvod pro spínání vysokého napětí, jelikož tento ohřev funguje na 

220V. Speciální obvod potřebovaly i termistory a stejně tak i pomocný ventilátor, který 

bylo nutno napájet 12V. Byla proto navržena i experimentální deska, která tyto obvody 

realizovala a byla tak mezičlánkem mezi modelem a jednotkou DataLab. Jak bylo 
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v práci popsáno, vytvořená vizualizace dokáže údaje z termistoru nejen převést na 

teplotu a tuto teplotu zobrazit, ale také ji archivovat, zanést do grafu, hlídat, aby 

nepřekročila meze a takovéto meze hlásit. Je možné jejím prostřednictvím také ovládat 

sepnutí dvou režimů ohřevu, nebo plynule regulovat otáčky pomocného ventilátoru.  

Další možnou fází při vylepšování jak modelu, tak vizualizace by mohla být 

plynulá regulace teploty. K tomuto by bylo nutné soustavu identifikovat a s velkou 

pravděpodobností zaměnit použité relé za součástku, která by dovolala plynule 

ovlivňovat výkon ohřevu. I když je použitý způsob ohřevu dostatečný v rámci této 

práce, do budoucna by se mohlo zvážit použití silnějšího způsobu ohřevu, aby byl 

využit plný potenciál použité šamotové konstrukce. U použité součástky pro ohřev byla 

navíc při experimentu zjištěna pojistka, která po dosažení mezní teploty 65°C ohřev 

vypne a neumožní jeho znovu zapnutí, dokud se tělesa neschladí.  

Ve výsledku bylo v práci dosaženo všech stanovených cílů. Hlavním cílem bylo 

sestavit model pro ohřev materiálu vzduchem a tento model propojit s počítačem 

s možností jeho vizualizace, pomocí které by tento model mohl být řízen. Funkčnost 

byla ověřena při experimentálním měření, kde se model i vizualizace chovali podle 

očekávání a nedošlo k žádným komplikacím. Výsledky diplomové práce, ať už 

vizualizace nebo samotný model se dají dále rozšiřovat nebo použít jako výukový 

materiál pro další projekty.  
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