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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

GARDOŇ, L. Komunikace řídicích jednotek rotačních strojů po CAN sběrnici.  

Ostrava: katedra ATŘ-352 VŠB-TU, 2009, 50 s. Bakalářská práce, vedoucí: Škuta, J. 

Bakalářská práce se zabývá  komunikací řídicích jednotek přes CAN sběrnici, jejich 

zapojením a možností konfigurace. Práce přesněji popisuje  řídicí jednotky  EPOS od 

firmy Uzimex a také motory firmy Maxon zapojené na výukovém panelu. 

Dále se v tato práce zabývá popisem a seznámením s EPOS studiem ve kterém se 

jednotky konfiguruji a programuji. Práce také popisuje program Control Web 6 a 

možným propojením dat mezi tímto vývojovým prostředím a řídícími jednotkami 

UZIMEX. V práci je také popsáno vytvoření tohoto propojení přes Aktive X 

komponentu naprogramovanou v programu Microsoft Visual Basic 6.0. Na základě 

tohoto propojení je ve vývojovém prostředí Control Web 6 vytvořena názorná aplikace. 

ANNOTATION OF THESIS: 

GARDOŇ, L. Control Unit Communication of Rotary Machina by CAN Bus. 

Ostrava: Department of Control Systéme and Instrumentation,Technical university of 

Ostrava, 2009, 50 p Thesis, head: Škuta, J.  

 

This thesis deals with communication of control units via CAN busbar, their 

connection and possibilities of configuration. Control units EPOS by the company 

Uzimex as well as engines by the company Maxon connected on a training board are 

described. 

This work also covers description of EPOS study which is used for configuring and 

programming units, and the program Control Web 6 and possible interconnection of 

data between this development system and UZIMEX control units. Also the creation of 

this interconnection via Active X component programmed in Microsoft Visual Basic 6.0 

program is described. An illustrative application is created on the basis of this 

interconnection in the development system Control Web 6.  
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Seznam použitých zkratek 

2D dvourozměrný prostor 

3D trojrozměrný prostor 

CAN Controller Area Network , Číslicovásběrnice 

vhodná pro propojení snímačů a akčních členů. 

COM označení sériového portu, sériová komunikace  

CW Control Web 

D Derivační složka regulátoru, Derivační 

regulátor 

HW Hardware 

I Integrační regulátor 

LED svítívá dioda 

OLE Object Linking and Embedding, možnost 

přenášení dat mezi různými programy 

OPC OLE for Process Control , standart pro 

výměnu dat 

P Proporcionální regulátor 

PID Proporcionálně – Integrační – Derivační 

regulátor 

RS-232 sériový port pro komunikaci dvou zařízení 

SCADA/MMI programy určené pro vizualici, monitoring a 

řízení procesů 

SW Software 

W Watt, jednotka elektrického výkonu 

Ω Ohm, jednotka elektrického odporu 
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1 Úvod 

V dnešní době je obor automatizace jeden s nejrozsáhlejších a nejvíce rozvíjejících 

se odvětví. Proto pokud chceme rozvíjet dále vědomosti v tomhle oboru, musíme se 

neustále vzdělávat. Tímto směrem se také ubírá tato bakalářská práce. 

Tato práce dokumentuje postupnou návaznost jednotlivých poznatků. Na začátku je 

potřeba se seznámit s obecnými teoretickými vědomostmi a na závěr tyto vědomosti 

použít pro další rozvoj dané laboratorní úlohy.  

Většina dnes již moderních zařízení využívá sběrnici CAN. Sběrnice se úspěšně 

využívá v automobilních sestavách, ale také je využívaná především ve školních 

laboratořích a na tuto sběrnici je i orientovaná tato práce. 

Ke zpracování úlohy jsem dostal sestavený výukový panel (obr. 1).  Skládá se ze 

sady jednotek EPOS a několika motorů připojených k těmto jednotkám. Přesněji se 

jedná o 5 jednotek EPOS, 4 motory. Všechny prvky jsou připevněny na panelu a jsou 

propojeny kabely. Všechny jednotky EPOS jsou schopny komunikovat pomocí sběrnice 

RS-232 a CAN sběrnice. Bakalářský projekt je navržený tak abych se seznámil 

s moduly pro řízení a ovládání motorů, s programovacím prostředím, s konfigurací 

modulů firmy UZIMEX, s vývojovým prostředím Control Web 6. Pomocí těchto 

znalostí pak  můžu definovat možné propojení dat mezi Control Webem 6 a danými 

moduly. 
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Obr. 1 Výukový panel 

1.1 RS232 

Jedná se standart s roku 1969. RS-232 umožňuje propojení a vzájemnou sériovou 

komunikaci dvou zařízení. Princip komunikace je v přenášení jednotlivých informací za 

sebou(sériově) po jednom vodiči, podobně jako je tomu u sítě Ethernet nebo rozhraní 

USB. Při přenosu dat využívá dvou napěťovou úroveň, která je bipolární, nejčastěji ± 

12V, přičemž -12V odpovídá logická 0 a +12V logická 1. Přenosová rychlost je20 kb/s 

do 15 m. V současné době je již komunikace pomocí tohoto typu spojení zastaralá a je 

nahrazována modernějšími typy jako například USB. Sběrnice RS-232 je vidět na , 

jedná se o 9-pinový konektor.[http://cs.wikipedia.org/wiki/RS-232] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/RS-232
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Obr. 2 Port RS 232 [http://cs.wikipedia.org/wiki/RS-232] 

1.2 RS485 

Jedná se opět o port využívající sériové komunikace, určené pro přenos menších 

objemů dat. Rozdíl mezi RS232 je v možnosti vzdáleností propojení, až 1200m a 

vysoké odolnosti proti rušení. Umožňuje vzájemné obousměrné propojení až 32 

jednotek. 

1.3 CAN  

Sběrnice CAN je sériový komunikační protokol umožňující distribuované řízení 

systémů v reálném čase. Jedná se o protokol typu multi-master, kde uzel sběrnice může 

řídit jiné uzly. Původně byla určena ke komunikaci mezi automobilovými řídícími 

jednotkami, ale dnes je již rozšířená v širokém spektru průmyslových aplikací. Její 

obrovskou výhodou je vysoká rychlost přenosu dat, až 1Mbit/s při délce sběrnice do 

40m. Její nevýhoda spočívá v počtu přenášených dat v jedné zprávě (0 až 8byte). 

Vysílané data nemají žádnou adresu, obsah zprávy je dán identifikátorem (ID), který je 

v celé síti jedinečný. Tento identifikátor definuje obsah přenášené zprávy a zároveň i 

prioritu zprávy při pokusu o její odeslání na sběrnici. Vyšší  prioritu mají zprávy s nižší 

hodnotou identifikátoru. Příjem zpráv může být mnohonásobný (jedna zpráva může být 

přijata několika zařízeními).  

V CAN Specification jsou definovány pouze dvě nejnižší vrstvy a to fyzická a 

linková.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/RS-232
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• fyzická (Physical Layer) - definuje elektrické, mechanické, funkční a 

procedurální parametry síťového uzlu (např. RS485, RS422, CAN aj.) 

• linková (Data Link Layer) - definuje pravidla přenosu dat mezi dvěma 
uzly, tj. délku bloků dat, způsob zabezpečení dat, rozpoznávání chyb, 
opakování přenosů, pravidla přístupu na sběrnici atd. 

Fyzická vrstva je tvořena dvěma vodiči, které se označují jako CAN_H a CAN_L. 

Tyto vodiče jsou nejčastěji provedené jako stíněné vodiče nebo kroucené dvoulinky. 

Vodiče jsou na obou koncích propojeny zakončovacími odpory s hodnotou 120 Ω. 

Jednotlivá zařízení připojená na sběrnici jsou označována jakou uzly. Teoreticky může 

být jejich počet neomezený, v praxi se jich však s ohledem na statické a dynamické 

parametry vedení připojuje maximálně třicet.  

Uzel 
 1 

120 Ω  120 Ω  

CAN_L 

CAN_H 

Uzel 
  N 

 

Obr. 3 Struktura sběrnice CAN 
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2 Zařízení 

Zařízení jsou určena pro  průmyslovou automatizaci, jako je ovládání pohonů relé, 

přesné polohování klapek a podobně. Výukový panel je rozdělen do dvou samostatných 

skupin. Jednu skupinu tvoří řídící jednotky EPOS 24/5  s výkonovými motory, kde 

master jednotka EPOS P komunikuje s PC pomocí RS-232 a se slave jednotkou pomocí 

CAN. Druhá část panelu se pak skládá z jednotek EPOS 24/1 a MCD EPOS. Jednotka 

MCD (master) komunikuje s PC pomocí RS-232 a s jednotkami 24/1 (slave) 

komunikuje pomocí CAN. Schéma komunikace můžeme vidět na obr. 4. 

 

Obr. 4 Rozvržení komponent a jejich vzájemné vazby 

2.1 EPOS P 24/5 a EPOS 24/5 

EPOS 24/5 (obr. 5) je malá plně digitální jednotka pro řízení polohy. Flexibilní a 

vysoce účinná jednotka EPOS 24/5 může být použitelná s kartáčovými DC motory s 

inkrementálním snímačem stejně jako s bezkartáčovými EC motory s hallovými 

sondami a inkrementálním snímačem. Sinusový průběh proudu při komutaci nabízí 
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řízení EC motorů s minimálním zvlněním momentu a velmi malou hlučností. 

Integrované řízení polohy, rychlosti a proudu umožňuje sofistikované aplikace při 

polohování. Jednotka je navržena aby byla řízena a ovládána jako SLAVE uzel v síti 

CANopen (komunikační protokol a sít pro CAN sběrnici.) Navíc jednotka může být 

provozována přes port RS 232. [Manuály EPOS, leden 2004] 

 

Obr. 5 Jednotka EPOS 24/5 [Manuály EPOS, leden 2004] 

Jednotka je vybavena třemi kontrolními LED, zelená LED signalizuje bezchybný 

chod, červená chybový stav, modrá signalizuje chod programu (pouze u EPOS P ), 

popřípadě ovládání pomocí RS-232. Na boku jednotky je 8 přepínačů (modro-bílé 

přepínače je vidět na obr. 5), kterými se nastavuje adresa jednotky na sběrnici CAN 

(8bit). [Manuály EPOS, leden 2004] 
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Obr. 6 Připojení jednotky EPOS 24/5 [Manuály EPOS,leden 2004] 

Připojení motorů k jednotce je vidět na obr. 6. K této jednotce lze připojit většinu 

dodávaných motorů firmy EPOS. Tato jednotka může pracovat jako slave, řízená přes 

CAN a nebo pomocí RS-232 
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Obr. 7 Osazení konektorů jednotky EPOS 24/5 [Manuály EPOS, leden 2004] 

Jednotka disponuje rovněž několika I/O porty, jak je vidět na obr. 7. Na tomto 

obrázku lze také vidět úplné osazení všech konektorů jednotky, ovládání motorů, 

připojení hallova senzoru, připojení encoderu, RS-232, CAN, napájení a I/O porty. 

V případě použití komunikace po CAN, musí být sběrnice na koncích terminovaná 

odporem 120Ω. Terminace se provádí terminačním členem (obr. 8) zapojeným do 

neosazeného konektoru jednotky. Na obr. 9 lze vidět zapojení terminačního členu na 

našem výukovém panelu. 

 

Obr. 8 Terminační člen 
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Obr. 9 Zapojení terminačního členu 

Mezi jednotkami EPOS P 24/5 a EPOS 24/5 je základní rozdíl v tom, že jednotka s 

„P“ ( EPOS P 24/5 )je programovatelná a je schopná fungovat jako MASTER, zatímco 

jednotka bez „P“ (EPOS 24/5 ) může fungovat pouze jako SLAVE. I proto na SLAVE 

jednotce nenajdeme modrou LED, která detekuje činnost programu. [Manuály EPOS, 

leden 2004] 

2.2 MCD EPOS P 

Jednotka MCD je víceméně totožná s jednotkou EPOS 24/5. Její odlišnost spočívá 

v tom, že je v ní integrován motor (obr. 10). Tato jednotka obsahuje dva konektory, 

jejichž popis (jak je vidět na obr. 11 je popsán na boční straně jednotky). Tyto 

konektory umožňují připojit napájení, RS-232, CAN a I/O porty. Tato jednotka má 

defaultně (původně dané) přiřazenou adresu „1“ na sběrnici CAN, a pokud ji 

potřebujeme změnit, je to možné pomocí programovacího SW. Tato jednotka (pokud je 

na konci sběrnice) se nemusí terminovat. [Manuály EPOS, květen 2006] 
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Obr. 10 jednotka MCD EPOS P [Manuály EPOS, květen 2006] 

Tato jednotka má na zadním panelu kromě konektorů také dvě kontrolní LED 

diody. Jedna je dvoubarevná (červená/zelená) a druhá modrá. Tyto led signalizují stav 

chodu jednotky stejný způsobem, jako u EPOS 24/5. 

 

Obr. 11 Umístění konektorů na  MCD EPOS P [Manuály EPOS, květen 2006] 

Motor integrovaný v této jednotce obsahuje  hallův inkrementální snímač otáček a 

také encoder. Nevýhodou této jednotky je však to, že při poruše motoru je potřeba 

vyměnit celé zařízení, což je finančně náročné. 
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Na obr. 12 vidíme umístění konektorů na jednotce MCD EPOS P, jejich osazení a 

možné zapojení pak můžeme vidět na obr. 12. Pro připojení k těmto konektorům slouží 

kabelová sada, která byla dodána spolu se sadou motorů a jednotek. Jeden z konektorů 

je klasický 9-ti pinový canon, přes který je připojeno napájení, CAN sběrnice a sběrnice 

RS-232. Druhý pak 3-řadový 15-ti pinový konektor pro připojení I/O portů. 

 

 

Obr. 12 Schéma zapojení konektorů MCD EPOS P [Manuály EPOS,květen 2006] 
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2.3 EPOS 24/1  

Jednotky EPOS 24/1, jsou velice podobné jednotkám EPOS 24/5. Mají stejné 

programovací prostředí, I/O porty i komunikaci přes RS-232 a CAN. Tyto jednotky jsou 

určené pro připojení jen některých typů motorů – jednotka kvůli své malé velikosti 

neumožňuje osazení více konektory pro připojení různých druhů motorů. Proto jsou 

k dispozici samostatně jednotky pro DC (obr. 13) a EC (obr. 14) motory. Na obr. 15 

vidíme zapojení jednotek EPOS 24/1. Toto zapojení je společné pro všechny jednotky 

EPOS 24/1, mění se pouze připojení motorů, ale osazení svorkovnic je stejné.  

Schéma zapojení vidíme na obr. 16, kde je vidět i zapojení CAN a I/O portů. Při 

připojení CAN je potřeba pamatovat na to, že sběrnice CAN musí být na začátku i na 

konci terminována odporem 120 Ω, který je zapojen mezi kontakty CAN High a CAN 

Low. [Manuály EPOS, únor 2005] 

 

Obr. 13 EPOS 24/1 pro DC motory [Manuály EPOS,květen 2006] 

 

Obr. 14 EPOS 24/1 pro EC motory [Manuály EPOS,květen 2006] 
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Obr. 15 Zapojení EPOS 24/1 [Manuály EPOS, únor 2005] 

 

Obr. 16 Schéma zapojení EPOS 24/1 [Manuály EPOS, únor 2005] 
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3 Software 

K zařízením jsou dodávány dva softwary. Jeden pro ovládání neprogramovatelných 

jednotek a druhý k jednotkám programovatelným. Tyto software umožňují jak nastavení 

jednotlivých soustav, odladění komunikace a nabídky řešení problémů také různá 

programovací prostředí pro naprogramování jednotek EPOS P a EPOS P MCD. 

Instalace 

Instalace software je jednoduchá a kromě určení místa instalace a potvrzení 

licenčních podmínek neklade instalační balík další dotazy. Je však potřeba nainstalovat 

jak Configuration EPOS studio, tak i Programming EPOS studio. Tyto programy jsou 

dodávány s jednotlivými komponenty a to včetně manuálů k těmto komponentům. 

Všechnu dokumentaci a software je možno získat i na webu výrobce 

http://www.maxonmotor.com/downloads.asp, kde pomocí vyhledávání můžeme najít 

potřebné dokumenty k zařízením. 

V tomto prostředí se provádí také konfigurace jednotek, která je popsána v příloze. 

http://www.maxonmotor.com/downloads.asp
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4 Control Web 6 

Control Web 6 je bohatě vybavený programový systém pro tvorbu a provozování 

průmyslových informačních a řídicích aplikací řízených jak daty, tak také v reálném 

čase. Umožňuje sestavit jak centralizované aplikace, tak síťově systémy distribuované 

nebo s architekturou klient-server. 

Prostředí CW6 je složeno ze tří navzájem propojených částí, které jsou Textový 

editor, Datové inspektory a Grafický editor. Pomocí těchto tří částí se zhotovují 

konečné aplikace. 

4.1 Časování v systému Control Web 6 

Control Web 6 je systém reálného času. Jeho aplikace se může dobrovolně těchto 

vlastností vzdát a pracovat tak jako řízená daty což přináší zjednodušení návrhu úlohy. 

Je třeba zvážit, zda zjednodušení tvorby aplikace vyváží nemožnost aktivně a přesně 

ovlivňovat její chod. 

Aplikace v systému Control Web žádný zjevný "program" nebo "smyčku" 

neobsahuje, a přesto všechny výše popsané principy a pravidla realizuje a splňuje coby 

celek, sestavený z jednotlivých samostatných spolupracujících objektů. To je velká 

výhoda systému Control Web 6, neboť automatizační úlohu je možné rozložit na 

jednoduché části, které pracují paralelně, nezávisle. Všechny takové části spolu mohou 

velmi dobře komunikovat, protože jsou součástí jedné aplikace. Míra a způsob této 

komunikace zůstávají plně pod kontrolou aplikačního programátora. 

Pojmy "smyčka" nebo "program", je lze nalézt na dvou možných úrovních: 

Každý přístroj je svým způsobem "programem", neboť může provádět jakékoli 

akce (ať už sám, nebo s pomocí procedur), a současně "smyčkou", neboť je periodicky 

systémem oživován viz   

Jádro systému Control Web v principu také představuje "program", který je 

"smyčkou". Zde se však jedná již o logický program a logickou smyčku, protože 

hlavním smyslem existence jádra je oživování aplikačních objektů, které danou 

aplikační úlohu řeší.  
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Je možné říci, že jedna aplikace v systému Control Web 6 pracuje jako řada zcela 

nezávislých automatizačních mini úloh, přičemž elementární jednotkou pro běh mini 

úlohy je přístroj. Oddělení řídicích operací a plná distribuovatelnost daného problému 

na mnoho přístrojů umožňují velmi jednoduchý a zároveň extrémně mocný návrh 

aplikací. Úkolem Control Webu 6 je vykonávat požadavky jednotlivých aplikačních 

objektů. [HELP FIRMY MORAVSKÉ PŘÍSTROJE , a.s. ,Časování v systému Control 

Web 6] 

Textový editor 

Je to výpis zdrojového kódu tvořené aplikace, který můžeme libovolně měnit podle 

dané syntaxe CW6. Tento zdrojový kód je rozdělen podle jednotlivých vlastností a 

nástrojů CW6. 

 

Obr. 17 Textový editor 
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Datové inspektory 

Umožňují tvorbu veškerých globálních proměnných, datových kanálů, ovladačů, 

modulů a jejich detailní nastavení, jako jsou cesty k adresářům ovladačů, nastavení typu 

proměnných a datových kanálů, psát komentáře k jednotlivým nástrojům atd. 

 

 

Obr. 18 Datové inspektory 

Grafický editor 

Umožňuje tvorbu a náhled na grafické řešení výsledné aplikace. Jsou zde 

vytvořené objekty (nástroje) pomocí nichž je možné sestavit různé aplikace. Tyto 

objekty jsou už předefinované a rozdělují se podle jejich funkčností. Nástroje lze 

jednoduše vkládat do pracovní plochy a nastavovat jejich vlastnosti pomocí datových 

inspektorů jednotlivých nástrojů.  
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Obr. 19 Grafický editor 

Dále je možné vytvářet vlastní ikony, přístroje nebo stávající upravovat podle 

vlastní potřeby a to v 2D. Pro 3D objekty je tu možnost importu z jiných 3D aplikací a 

následné propojení s proměnnými hodnotami nastavené pomocí CW5, což znamená že 

můžeme tyto 3D aplikace řídit, popřípadě ovládat. 

 

4.2 Modulární aplikace 

Control Web 6 dokáže vytvářet modulární, distribuované a synchronizované 

aplikace. Dílčí celky distribuovaných a synchronizovaných aplikací (jednotlivé aplikace 

na různých počítačích) pracují v samostatných systémech Control Web 6 buď zcela 

nebo částečně nezávisle. Jsou chápány jako dvě oddělené, spolupracující aplikace. 

Termín modulární aplikace pak lze chápat ve dvojím významu: jednak jako celek všech 

spolupracujících systémů Control Web nebo jako jedno seskupení modulů uvnitř 

jednoho místního systému Control Web. Pro jednoduchost popisu platí shrnující 
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význam slova modulární: modulární = místně modulární nebo distribuovaná nebo 

synchronizovaná (neboli modulární aplikace je jakákoli aplikace s moduly). 

Každý modul je buď místní nebo vzdálený a toto rozdělení na místní a vzdálenou 

část je relativní: za místní je považován počítač, u kterého pracuje operátor, za vzdálený 

počítač, který je dostupný pomocí počítačové sítě. [HELP FIRMY MORAVSKÉ 

PŘÍSTROJE , a.s. , Úvod do modulárních, distribuovaných a synchronizovaných 

aplikací] 

Modulární  

Modulární obr. 20 je aplikace, která sestává z více modulů. Systém Control Web 

považuje za modul každý jeden aplikační soubor, takže je možné říci, že nejjednodušší 

aplikace je jednomodulární — taková aplikace se celá nachází v jednom jediném 

zdrojovém souboru. Většina aplikací systému Control Web je jednomodulární. [HELP 

FIRMY MORAVSKÉ PŘÍSTROJE , a.s. , Úvod do modulárních, distribuovaných a 

synchronizovaných aplikací] 

 

Obr. 20 Lokální modulární aplikace.[HELP FIRMY MORAVSKÉ PŘÍSTROJE , 

a.s. , Modulární aplikace] 

 

Distribuovaná  

Distribuovaná (obr. 21)je aplikace , ve které jednotlivé její sdílené součásti běží na 

různých počítačích. Distribuovaná aplikace v systému Control Web vždy běží v modelu 
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klient-server, její jednotlivé součásti mají přesně definované závislosti. [HELP FIRMY 

MORAVSKÉ PŘÍSTROJE , a.s. , Úvod do modulárních, distribuovaných a 

synchronizovaných aplikací] 

 

Obr. 21 Distribuovaná modulární aplikace 

Synchronizovaná 

Synchronizovaná je distribuovaná aplikace, ve které jsou některé její sdílené 

součásti udržovány v synchronním stavu (obsahují v jednom okamžiku stejná data). 

Zatímco nesynchronizovaná distribuovaná aplikace má přesně stanoveno, která součást 

musí být server a která klient, synchronizovaná aplikace toto stanoveno nemá. 

Momentální funkce jednotlivých distribuovaných součástí se může symetricky 

vyměňovat — v každém okamžiku je však možné říci, že nyní je tento modul server a 

tento modul klient (anebo naopak). . [HELP FIRMY MORAVSKÉ PŘÍSTROJE , a.s. , 

Úvod do modulárních, distribuovaných a synchronizovaných aplikací] 

4.3 Propojení dat mezi CW 6 a moduly firmy UZIMEX 

Control Web 6 má rozsáhlé možnosti komunikace s periferními zařízeními ať už se 

jedná o různé ovladače, které se definují pomocí kanálu tak OPC servery, DDE 

propojení , komunikace přes Aktive X komponentu. 

OPC  

Představuje první úspěšnou iniciativu standardizující komunikační rozhraní mezi 

prvky průmyslové automatizace - průmyslovými automaty, čidly a akčními členy na 
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jedné straně a řídicími či operátorskými počítači a průmyslovými informačními systémy 

na straně druhé. Ze standardu OPC profitují především uživatelé, kteří díky němu 

přestávají být vázáni na programové a technické vybavení podporující pouze vlastnické 

protokoly zavedených firem (zejména pokud tyto firmy brání své postavení právními 

překážkami zabraňujícími implementaci daného protokolu třetím stranám). Standard 

OPC spravuje nezisková organizace OPC Foundation (http://www.opcfoundation.org/) 

a implementace tohoto standardu je dostupná všem bez jakýchkoliv licenčních poplatků. 

OPC tvoří programovou vrstvu mezi technickým vybavením a programy s tímto 

hardware komunikujícími. Prvky průmyslové automatizace vybavené OPC serverem 

jsou nyní podobně snadno a bezproblémově použitelné jako např. grafické karty 

vybavené ovladačem pro daný operační systém – nikdo není nucen zabývat se 

technickými detaily konstrukce čipu dané karty a jejím programovým rozhraním, stačí 

instalovat ovladač a vše pracuje. Stejně tak stačí na daném počítači instalovat patřičný 

OPC server pro použitý hardware a programy schopné se na tento server napojit (OPC 

klient) jsou s tímto hardware schopny komunikovat. 

Technicky je standard OPC založen na komponentové technologii COM firmy 

Microsoft. Název sice napovídá spíše na použití nadstavby COM pro tvorbu složených 

dokumentů – OLE (Object Linking and Embedding), ale dnes lze jen těžko stanovit 

hranici kde končí COM a kde začíná OLE, zvláště když se do hry zapojí další 

marketingové názvy, jako např. „Active X“. Protože sama firma Microsoft technologii 

COM používá k implementaci řady komponent v operačních systémech Windows, je 

COM široce podporován a obsahuje řadu vlastností velmi užitečných i pro OPC, jako 

například globální registraci komponent (každý OPC klient přesně ví jak se dostat k 

OPC serveru), kategorie komponent (OPC klient může snadno zjistit které OPC servery 

a jakých verzí jsou na daném počítači dostupné) apod. [HELP FIRMY MORAVSKÉ 

PŘÍSTROJE , a.s. K OPC OVLADAČI PRO CONTROL WEB]  

Univerzální OPC server 

Univerzální OPC server je zcela nový produkt, ke komunikaci se zařízením využívá 

ovladače systému Control Web. Pro všechna zařízení, k nimž existuje ovladač 

kompatibilní se systémem Control Web, existuje nyní také plnohodnotný OPC server. 

http://www.opcfoundation.org/
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OPC server na jedné straně komunikuje prostřednictvím ovladače s určitým zařízením a 

na druhé straně nabízí plno hodnotné standardní OPC rozhraní. K OPC serveru je 

možné připojit libovolné množství zařízení různých typů (vždy prostřednictvím 

ovladače). S OPC serverem může samozřejmě komunikovat libovolný počet klientů. 

Data z jednoho zařízení tak může sdílet více klientů. Adresní prostor všech zařízení je 

mapován do hierarchického adresního prostoru OPC serveru. 

 

Obr. 22 Komunikace OPC serveru [www.mii.cz] 

OPC server pro ovladače Control Web podporuje všechna povinná rozhraní podle 

standardu OPC Data Access verze 2. Existují tedy čtyři základní způsoby výměny dat 

mezi serverem a klientem. 

Synchronní komunikace se zařízením je vždy blokující. To znamená, že požadavek 

klienta - čtení nebo zápis dat je dokončen, až jsou data přenesena z/do fyzického 

zařízení. 

Synchronní komunikace s vyrovnávací pamětí. Server poskytuje klientům hodnoty 

z vlastní vyrovnávací paměti. Nezávisle na komunikaci s klienty musí server zajistit 

periodické obnovováni těchto hodnot. 

Asynchronní komunikace je neblokující. Klient pouze oznámí, které hodnoty chce 

číst nebo zapsat. Po dokončení komunikace server informuje klienta. 

http://www.mii.cz
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Periodická komunikace. Server může sám periodicky číst data z připojeného 

zařízení a uchovávat je ve vyrovnávací paměti. Při změně některých hodnot může 

informovat klienty. 

Všechny typy komunikace je možné libovolně kombinovat. Jeden klient může část 

dat číst synchronně a část dat asynchronně. Je samozřejmě možné ještě před 

dokončením asynchronní komunikace zahájit další asynchronní nebo synchronní 

komunikaci. 

Univerzální OPC server poskytuje rozhraní BrowseServerAdresSpace (v OPC 

specifikaci je označeno jako nepovinné). Toto rozhraní umožňuje klientům procházet 

celý adresní prostor serveru. Díky tomu je správné nastavení klientských aplikací velmi 

snadné. Adresní prostor OPC serveru pro ovladače Control Web je vždy hierarchický 

(OPC specifikace umožňuje serverům definovat “plochý“ nebo hierarchický adresní 

prostor). Adresní prostor je rozdělen podle připojených zařízení. Datovými elementy (v 

OPC specifikaci “Items“) jsou kanály ovladačů připojených zařízení. Každý kanál je 

(stejně jako v celém systému Control Web) identifikován svým číslem a zpravidla 

odpovídá určité části adresního prostoru připojeného zařízení. 

Součástí OPC serveru je velmi přehledné konfigurační rozhraní. Je zde možné 

kdykoliv za běhu OPC serveru připojit nebo odpojit zařízení, případně změnit 

konfiguraci (například rozšířit rozsah komunikovaných elementů [www.mii.cz] 

Z důvodu,že neexistují ovladače pro moduly fimry EPOS je komunikace přes OPC 

server nemožná. Proto jsem v mé Bakalářské práci použil komunikaci přes Aktive X 

komponentu. 

Pro propojení softwaru Control Web 6 a jednotek UZIMEX jsem si vybral 

komunikaci přes Active X  komponentu. 

http://www.mii.cz
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5 Aktive X  

Active X je jedinou rozšířenou a univerzální komponentovou technologií 

v prostředí Microsoft Windows.V podobě Aktive X existuje velké množství komponent 

jsou to např. : pro přehrávání videa, zobrazovaní PDF dokumentů, pro animace, 

zobrazování grafů apod.  

Control Web tyto Active X komponenty používá v podobě virtuálního přístroje 

pracující jako univerzální Active X kontejner.[Nápověda  Control Web 6 ] 

Přístroj Aktive X kontejner 

Přístroj pracuje jako obecný kontejner schopný ve své ploše vytvořit a zobrazit 

komponentu odpovídající specifikaci Active X firmy Microsoft. Technologie Active X 

je velmi úzce svázána s komponentovou technologií COM ( Component Object Model). 

V řadě případů mnohé definice splývají (nejjednodušší Active X objekt je totéž co 

nejjednodušší COM komponenta).  

Základní motivace vzniku technologie COM je vytvoření standardu umožňujícího 

tvorbu aplikací ze samostatných binárních komponent, tedy komponent vytvořených 

nezávislými firmami (programátory) v nezávislých vývojových nástrojích (jazycích). 

Stejně jako např. při návrhu elektronických lze použít zapouzdřené komponenty (třeba 

A/D převodník, DC/DC konventor apod.) pouze se znalostí jejich rozhraní, i v případě 

COM komponent je vnitřní architektura nepodstatná, důležité je rozhraní komponenty. 

[Nápověda  Control Web 6 ] 

Hlavní úlohou Active X je zajištění programové ovladatelnosti různých komponent. 

Komunikace s Active X komponentami se v principu děje několika způsoby :   

•  Čtení a zápis vlastností (properties) komponenty. 

• Volání metod (procedur) komponenty. 

• Zpětné volání metod tzv. událostních rozhraní z komponenty do kontejneru při 

výskytu určité události. 
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6 Vytvoření Aktive X komponenty 

Pro vytvoření Active X komponenty byl z oficiálních stránek firmy dodávající 

motory stažen příklad, který slouží jako návod k vytvoření programu ve Visual Basic 

6.0. Na odkaze http://support.maxonmotor.com/CAisd/ byl stažen zkomprimovaný 

soubor Demo_WinDLL v programu WinRar. Tento soubor po rozbalení obsahoval DLL 

knihovnu funkcí EPosCmd.dll a modul s odpovídajícími procedurami (definiton.bas). 

Nejdůležitější bylo potřeba zkopírovat DLL knihovnu do složky s funkcemi systému 

Win32. Po spuštění programu Demo_WinDLL.exe se nejdříve objeví okno pro 

nastavení komunikace (obr. 23) 

 

Obr. 23 Okno po spuštění programu WinDLL.exe 

Po stisknutí tlačítka Open se zobrazí okno úlohy „Přesné nastavení polohy hřídele“ 

(obr. 24). 

http://support.maxonmotor.com/CAisd/
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Obr. 24 Okno úlohy „přesné nastavení polohy hřídele motoru“ 

Pro vytvoření Active X komponenty bylo spuštěno programovací prostředí 

Microsoft Visual Basic 6.0, kde v počáteční nabídce byla vybrána položka Active X 

Control. Před začátkem návrhu programu bylo nutné připojit modul definující funkce 

komponenty. Ten se přidá kontextovým tlačítkem na název projektu, záložka Add – 

Module a pak bylo vybráno již existující modul Definitions.bas. Nyní jsem začal 

postupně vytvářet vzhled komponenty (rámce, tlačítka aj.) a přidávat jednotlivým 

prvkům jejich procedůry.  Vytvořená aplikace je zobrazena na obr. 25. 

 Po vytvoření této aplikace a odzkoušení její funkčnosti jsem musel provést další 

úpravy než jsem vytvořil soubor „uloha.ocx“ . Musel jsem odstranit editační pole, 

názvy, tlačítko konec, ale také jsem musel změnit deklaraci proměnných na public, aby 

byli globální a dali se v CW použít. Tyto změny jsem provedl kvůli Control Webu, ve 

kterém jsem dále aplikaci rozvíjel. Konečná podoba úlohy (obr. 26) se uložila 

s příponou ocx. Poté jsem musel tuto Active X komponentu uložit do registru. Spustil 

jsem příkazový řádek a příkazem „ regsvr32“ a zadanou cestou ke souboru  jsem ji 

zaregistroval do registru .(obr. 27) 
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Obr. 25 Okno úlohy před úpravami 

 

Obr. 26 Aplikace po provedení úprava ve Microsoft Visual Basic 6.0 
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Obr. 27 Zaregistrování souboru .ocx 

V programu CW6 jsem spustil novou aplikaci, kde v grafickém editoru jsem 

z panelů nástrojů přidal přístroj Aktive X kontejner. Poté jsem přístroj nadefinoval 

podle identifikátoru CLSID. Tento identifikátor najdeme podle jména komponenty 

(JménoProjektu,JménoControlUser) anebo v seznamu registrů. Po potvrzení by se měly 

objevit v záložce property všechny globální proměnné již vytvořené komponenty. CW6 

zobrazí proměnné i v odpovídajícím formátu tj. proměnná typu long ve VB se zobrazí 

v CW6 jako longint. Další krokem bylo vytvoření proměnných v CW. Všechny 

proměnné z Visual Basic 6.0 jsme museli přepsat do CW6. 

Po přidání všech proměnných z palety nástrojů vybereme přístroj meter a dáme mu 

mód text_display. Do procedury přístroje OnActivate napíšeme přiřazení proměnné 

CW5 CW_Akt_poz proměnnou Akt_poz  komponenty, což se provádí přes funkci 

GetProperty: 

procedure OnActivate(); 
begin 
active_x_1.GetProperty('Akt.pozi',CW_Akt.poz); 
SetValue(CW_Akt.poz); 
end_procedure; 
 

Tento přístroj je ještě potřeba časovat, poněvadž bude zobrazovat online údaje o 

aktuální poloze hřídele. Do položky Timer přístroje bylo zvoleno vzorkování 0.1.  

Obdobným způsobem přiřadíme v dalším přístroji meter proměnné CW6 

Akt_rychl proměnnou komponenty CW_Akt_rych. Procedura má potom tedy tvar: 

procedure OnActivate(); 

begin 

active_x_1.GetProperty('akt_rych',CW_Akt_rych); 

SetValue(CW_Akt_rych); 

end_procedure; 
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7 Závěr 

V první části Bakalářské práce jsem se seznámil s řídicími jednotkami firmy 

UZIMEX a to s EPOS P 24/5, EPOS 24/5, EPOS 24/1 a MCD EPOS P. Dále jsem 

nastudoval vlastnosti motorů, které jsou společně s řídicími jednotkami umístěny na 

výukovém panelu. Podrobně jsem také popsal jejich softwarové vybavení, které je 

určeno pro konfiguraci a řízení těchto motorů. Všechny motory jsou řízeny řídicími 

jednotkami EPOS firmy Uzimex přes program EPOS studio, ve kterém jsem také přesně 

popsal konfiguraci těchto jednotek. 

V další části mé bakalářské práce jsem se zabýval vývojovým prostředím Control 

Web 6. V tomto programu (softwaru) jsem se naučil využívat nástroje tohoto prostředí 

ale také nástroje jako jsou například časovaní a modularita. Zabýval jsem se také o 

možné propojení dat mezi tímto vývojovým prostředím a moduly firmy UZIMEX.  

Zvolil jsem možnost komunikace přes Aktive X komponentu. Pro vytvoření Aktive X 

komponenty jsem použil programovací jazyk Microsoft Visual Basic 6.0, ve kterém 

jsem komponentu navrhl a vytvořil. 

V poslední časti mé práce jsem se věnoval vytvoření samotné aplikace v programu 

CW6. S použitím Aktive X komponenty jsem aplikaci vytvořil a vyzkoušel na reálném 

zařízení. Aplikace je plně funkční, aby ovšem měla vzdělávací význam bylo by vhodné 

upravit kód komponenty tak, aby bylo možné zadávat parametry regulátorů a tím přímo 

ovlivňovat průběh regulace. Nyní je používáno defaultní nastavení regulátorů, protože 

nikde v předefinovaných modulech není procedura, která by toto nastavení umožnila 

změnit. Na oficiálních stránkách výrobce bohužel žádné takovéto moduly nejsou.Pokud 

by výrobce zveřejnil další vzorové příklady odpadla by úprava  kódu v programu 

Microsoft Visual Basic 6.0 a mohla by být vytvořena aplikace, která by dovolovala 

přímo řídit regulaci. 

Tato aplikace může zatím plnit funkcí vzoru pro další příklady uváděné firmou 

UZIMEX nebo ověření funkčnosti řídících jednotek a k nim připojených motorů. Cílem 

této práce bylo pomocí systému Control Web 6 řídit a vizualizovat řídící jednotky 

EPOS, což se také povedlo. 
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Příloha 
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Příloha 1 

Konfigurace jednotek 
Konfigurace je potřebná, z důvodu že program není schopen sám identifikovat 

architekturu dané sestavy. 

Konfigurace probíhá po spuštění EPOS Studia. Po spuštění vyskočí okno 

s nabídkou nového projektu (obr. 28). Zde si vyberu, s jakou jednotkou chci pracovat 

(vybírám vždy jednotku, která je připojena k PC pomocí sběrnice RS-232). V mém 

případě  si ukáži konfiguraci pravé strany panelu s jednotkami EPOS 24/5. V této 

sestavě je připojena k PC pomocí RS-232 jednotka EPOS P 24/5, proto zvolím při 

vytváření projektů „EPOS P Project“ a pokračuji tlačítkem „Další >“.   

 

Obr. 28 Založení nového projektu v EPOS studiu 
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Obr. 29 Okno pro uložení projektu 

Poté jsem vyzván k nastavení cesty, kam má být projekt uložen (obr. 29). Kliknu na 

tlačítko dokončit a ukáže se mi prázdné prostředí EPOS Studia. Jak je vidět na obr. 30 

jsou v levém panelu znázorněny jednotky, a jejich přeškrtnutí značí, že nejsou správně 

nakonfigurovány a zapojeny. 

Pro jejich konfiguraci kliknu na jednotku „EPOS P“ v nabídce pravým tlačítkem, 

najedu na „Wizards“ a spustím „StartupWizard“ (obr. 31). Tento průvodce mě provede 

nastavením jednotky a motorů k nim připojeným. 

Jako první krok mě vyzve upozornění, abych si dal pozor na rotační části. Toto 

varování je třeba potvrdit velkým tlačítkem (obr. 32), kterým potvrdím, že jsem si 

přečetl dokumentaci a jsme seznámen s možnými riziky. Poté stisknu tlačítko další. 

Poté nastavím komunikaci s jednotkou. V mé úloze je to pomocí RS-232, COM-3 (pro 

levou část panelu), jak je vidět na obr. 33. Opět potvrdím nastavení tlačítkem „Další“ a 

přejdu k dalšímu panelu. 
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Obr. 30 Prázdné prostředí EPOS studia 

 

Obr. 31 Spuštění konfigurátoru 

                     

Obr. 32 Potvrzení bezpečnostních varování              Obr. 33 Nastavení komunikace 
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Dalším panelem je výběr připojeného motoru. Zde si zvolím, zda jde o DC, nebo 

EC motor. Tyto hodnoty získám z těla motoru, kde je to vyobrazeno (v případě školní 

úlohy se můžu orientovat dle rozvržení na Obr. 2. U tohoto příkladu, který  popisuji, je 

k programovatelné jednotce (EPOS P) připojen DC motor, který zvolím a pokračuji 

tlačítkem „Další“ jak je znázorněno na obr. 34. Poté nastavím parametry motoru (mohu 

je vyčíst z dokumentace, popřípadě zvolit defaultní) jak je vidět na obr. 35 

                    

            Obr. 34 Výběr typu motoru        Obr. 35Nastavení parametrů motorů 

Poté nakonfiguruji snímače, jimiž je daný motor osazen. V mém případě jde o 

dvoukanálový inkrementální encoder (obr. 36), vyberu jej a pokračuji dále. V dalším 

kroku natavení rozlišení encoderu v krocích/otáčku jak lze vidět na obr. 37 (rovněž 

mohu nechat defaultní) . 

                     

Obr. 36 Výběr snímačů na motoru         Obr. 37 Nastavení rozlišení encoderu 

V posledním kroku je vypsána konfigurace jednotky (obr. 38) a posléze 

následuje dotaz na uložení konfigurace a upozornění, že data jsou uložena a nastavení 

jednotky je aktivní (obr. 39). 
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Obr. 38 Výpis hodnot nastavení motoru            Obr. 39 Potvrzení uložených dat 

Tímto je skončena konfigurace hlavní (programovatelné) jednotky. V hlavní okně 

EPOS Studia zvolím vlevo dole záložku „Comunication“. Poté se změní zobrazení, na 

strom komunikace jednotlivých zařízení, jak je vidět na obr. 40. Z tohoto stromu je 

vidět, že zde není zobrazena druhá jednotka. Pro zobrazení druhé jednotky je potřeba ji 

najít a nakonfigurovat. 

To udělám tak, že kliknu pravým tlačítkem na nápis „CAN“ na posledním řádku 

levého panelu a zvolím „Scanning Device“ (obr. 40).  

 

Obr. 40 EPOS studio po nakonfigurování jednotky 
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Vyskočí mi okno skenování sběrnice CAN (obr. 41), kde zvolíme „Start Scanning“. 

Sken mohu nechat doběhnout do konce, nebo po nalezení potřebného zařízení jej mohu 

zastavit tlačítkem „Stop Scanning“. Poté označím hledané zařízení a tlačítkem „OK“ jej 

uložím. 

 

Obr. 41 Skenování CAN sběrnice 

Tímto krokem se nám objeví zařízení v levém panelu programu. Toto zařízení je 

však přeškrtnuto červeným křížkem, což znamená, že není připojeno. Připojit jej mohu 

tak, že kliknu na požadované zařízení (řádek se označí modře) a poté kliknu na ikonu  

v horním panelu. Tímto se zařízení připojí a červený křížek u něj se změní, na červené 

kolečko s bílým křížkem uprostřed (obr. 42). Tato značka znamená, že zařízení je 

připojeno, ale není správně nakonfigurováno.  

Pro konfiguraci na zařízení kliknu pravým tlačítkem, v menu zvolíme „Wizards“ a 

pak „Sartup Wizard“ opět jako u konfigurace „EPOS P“(obr. 42). 
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Obr. 42 Nastavení zařízení na CAN sběrnici 

Vlastní konfigurace je velmi podobná s konfigurací po sběrnici RS-232. Liší se jen 

v úvodním kroku, kde se nastavují parametry CAN sběrnice (obr. 43). Ostatní kroky 

jsou totožné. Vmém případě (levá část panelu), je k slave jednotce připojen EC motor 

s hallovým snímačem. 

 

Obr. 43 Konfigurace jednotky připojené pomocí CAN 
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Návod pro cvičení realizovaných úloh 

EPOS studio  
Zadání : 

 a) Position Mode  

• Seznamte se s konfiguračním prostředím EPOS studio 

• Seznamte se s jednotkou MCD EPOS P a její konfigurací 

• Nastavte různé hodnoty regulátoru pro jednu libovolnou pozici a 

v nástroji Data recording sledujte průběh regulace 

• Zjistěte nejlepší nastavení regulátoru 

b) Velocity Mode 

• Nastavte různé hodnoty regulátoru pro jednu libovolnou pozici a 

v nástroji Data recording sledujte průběh regulace 

• Při nastavených hodnotách regulátoru sledujte průběh regulace za 

působení poruchy ( brzděte hřídel motoru rukou ) 

Teoretický rozbor : 

a) 

V tomto módu si vyzkoušíte nastavit polohu hřídele v ustáleném stavu. Po 

nastavení žádané hodnoty motor tuto hodnotu udržuje i při působení různých 

poruchových veličin. Jednotka tuto regulaci zvládá do doby než je překročen její výkon.  

b) 

Při úloze si vyzkoušejte nastavit jednotlivé parametry, jejichž hodnoty můžeme 

opět sledovat v rámečku „Actual Values“. Ověřte, jak se chová regulovaná soustava na 

vliv poruchové veličiny (brzděte rukou hřídel motoru). Zhodnoťte výsledky 

jednotlivých měření a vypište získané hodnoty. 

Postup měření : 
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a) 

Úloha začíná spuštěním módu udržování polohy ( Position Mode ). Poté by se na 

monitoru měl objevit Panel viz (obr. 44). Tento panel si aktivujeme stisknutím tlačítka 

„Active Position Mode“ a můžeme nastavovat žádané hodnoty. 

Jsou to :  

• Poloha hřídele 

• P, I , D složky regulátoru 

• Min a Max poziční limity 

Do editačního pole Setting Value zapíšeme požadovanou polohu hřídele motoru. 

Tato hodnota může nabývat jak kladných, tak záporných hodnot. Znaménko určuje směr 

otáčení hřídele motoru. Tlačítkem Set Position uložíme požadovanou hodnotu polohy 

do paměti řídící jednotky EPOS. Hřídel motoru se otáčí na požadovanou polohu. 

Požadovaná a skutečná poloha hřídele motoru se zobrazují v polích Position Actual 

Value a Positron Demand Value. 

 

Obr. 44 Panel „Positron Mode“ 



 

Bakalářská práce  XI 

VŠB-TU Ostrava  Lukáš Gardoň 

b) 

Obdobně jako v minulé úloze spusťte funkci „Velocity Mode“ (obr. 45). Jako 

v předchozím případě aktivujeme panel tlačítkem „Active Velocity Mode“, poté 

nastavíme žádané otáčky a složky regulátoru P a I. Opět aktivujeme jednotku a 

zmáčkneme tlačítko „Set Velocity“. Motor můžeme kdykoliv zastavit tlačítkem „Halt“. 

Při úloze si vyzkoušejte obměnit jednotlivé parametry, jejichž hodnoty můžeme opět 

sledovat v rámečku „Actual Values“. Ověřte, jak se chová regulovaná soustava na vliv 

poruchové veličiny (brzděte rukou hřídel motoru). Zhodnoťte výsledky jednotlivých 

měření a vypište získané hodnoty. 

 

Obr. 45 Panel Velocity Mode 

Úloha v Control Webu 

Úloha v Control Webu je určená zatím jen jako ukázka pro další zpracování, neboť 

v knihovnách EPOS pro Visual Basic nejsou procedury pro nastavování hodnot 

regulátoru. Tyto hodnoty jsou nastaveny automaticky a proto také nemůže být regulace 

přesně řízená, ale pouze s nastavením určitých parametrů.  

Zadání : 

• Seznamte se s prostředím Control Web 6 

• Seznamte se s jednotkou EPOS 24/5 

• Nastavte hodnoty regulace pro všechny tři módy a vypište získáné 

hodnoty 
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Teoretický rozbor : 

 V této aplikaci (obr. 46) si vyzkoušíte práci jednotky EPOS 24/5 a k ní 

připojenému DC motoru ve vývojovém prostředí Control Web 6. Funkce si ověří ve 3 

vytvořených módech , ve kterých si nastaví hodnoty regulace a sledují aktuální hodnoty 

rychlosti a polohy hřídele. Aplikace je řízena přes Actvie X komponentu vytvořenou 

v Microsoft Visual Basic 6.0 

Postup měření : 

Úloha začíná spuštěním souboru ulohacw. Aplikaci spustíme stisknutím tlačítka 

v hlavním menu spustit aplikaci.Po výběru módu nastavujeme hodnoty regulace a 

sledujeme aktuální hodnoty.Všechny hodnoty archivujeme do souboru.Po vyzkoušení 

všech módů pomocí získaných hodnot sestrojíme grafy. 

 

Obr. 46 Okno aplikace v systému Control Web 6 


