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Úvod 

 

Počítače se staly univerzálními stroji na zpracování, výměnu a uchovávání informací. 

Význam informací pro funkčnost jednotlivých firem a celou společnost stále roste a tomu 

také odpovídá pozornost věnovaná vývoji strojů a jejich zpracování. Počítače přestali 

pracovat samostatně, začali komunikovat po sítích, sdílejí data a posílají zprávy.  

Z praktického hlediska vytváření systémů, které spolu umoţňují bez problému 

spolupracovat, sdílet data a jejichţ komponenty jsou hromadně vyráběny, vznikli řady 

standardů. Tyto standardy jsou zahrnovány nejen technickými prostředky, jako je 

architektura procesorů x86 nebo sběrnice PCI či USB, ale i programovým rozhraním a 

protokoly, např. standardní síťový protokol TCP/IP, protokoly HTTP a FTP nebo i 

formáty dokumentů HTML a XML. 

Klíčová úloha v řídicích systémech je zaměřena na programové vybavení. Technické 

vybavení je ve většině případů jednotné a záměnné. Software je vrstvou celého systému, 

která jej činní jedinečným, odpovídajícím určitým poţadavkům a potřebám zákazníků. 

Díky programové výbavě zákazníci můţou se svými aplikacemi komunikovat, jelikoţ 

software zavádí řídící algoritmy a tím zařizuje funkčnost celého systému, dává mu vlastní 

inteligenci. 

V oblasti řízení technologických procesů jsou velmi rozšířeny systémy SCADA, ke 

kterým je ještě přidáván dodatek HMI, který definuje, ţe se jedná o řešení operátorského 

rozhraní. Systémy se skládají z vlastního softwaru SCADA a počítače (nebo sítě 

počítačů), na němţ je tento software v provozu. SCADA systémy získávají informace 

z technologického procesu, umoţňují operátorské řízení a archivaci dat, přenos informací 

z technologické sítě do podnikové sítě apod. 

V našem průmyslu se ze SCADA systému pouţívají nejčastěji tři. Jsou to Control 

Web (Moravské přístroje a.s.), InTouch (Wonderware) a Promotic (Microsys s.r.o). 

Všechny tyto systémy mají standardní sadu funkcí, odlišují se pouze ve specifických 

přístupech k určitým problémům řízení a vizualizace. 

V této práci je popsán systém Control Web 6 s jeho nástroji a vytváření aplikací 

v oblasti programování tohoto systému. Tvorba modulární aplikace komunikující přes 

TCP/IP protokol. Návrh úlohy realizující dálkové měření na praktických nebo 

modelových úlohách.  
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1 Control Web 6 

 

Pro vývoj a nasazování vizualizačních, řídících aplikací, aplikací rozhraní člověk-

stroj, aplikací sběru, ukládání a vyhodnocování dat vyvinula akciová společnost 

Moravské přístroje (rok zaloţení 1991) univerzální nástroj a tím je systém Control Web. 

Moravské přístroje a.s. se soustřeďuje hlavně na vývoj a podporu hi-tech produktů 

v oblasti elektroniky a programového vybavení aplikace Control Panel a Control Web.  

Aplikacím systému Control Web zajišťuje unikátně objektově-orientovaná 

komponentová architektura nejširší rozsah pouţití do prostých časově nenáročných 

vizualizací aţ po řídící aplikace reálného času. Control Web podporuje řadu 

průmyslových standardů a pracuje v prostředí s realizací aplikačního programového 

rozhraní Win32.  

Kaţdou aplikaci v systému Control Web lze programovat graficky i textově dle 

potřeby uţivatele. Tyto dva způsoby programování se nazývají Dvojcestné programování, 

přechod mezi nimi je Překlápění. 

 

 

Obr. 1 Dvojcestné programování [Manuál CW6, 2008] 

 

Pro ukládání a zálohování dat byla vybrána textová podoba aplikace, jelikoţ 

umoţňuje snadnou manipulaci, můţe být spravována nerůznějšími prostředky. Zdrojový 

tvar aplikace je tudíţ textový a je u něj dána vysoká bezpečnost a velikost při skladování. 

Control Web při přecházení z grafického do textového pohledu provádí analogické 

změny podoby aplikace. Tyto přechody mezi pohledy jsou dva Překlad a Generování. 

Přechody probíhají skrytě schovány do jiných operací jako otevření nebo uloţení 

souboru. [Manuál CW6, 2008] 

 

Obr. 2 Přechody mezi pohledy [Manuál CW6, 2008] 
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1.1 Pracovní prostředí v systému Control Web 

 

Aplikace vytvořená v systému Control Web pracuje v provozu nebo technologii ve 

verzi, která je přímo určená pro běh aplikace a to je Control Web Runtime. Jelikoţ je tato 

verze uzpůsobená pro provoz aplikace, není dostatečná pro navrhování, vyvíjení či ladění 

aplikace. Control Web vývojová verze má nástroje a editor aplikací umoţňující sestavení 

funkčních řídících a vizualizačních systémů. 

 

Principy tvorby aplikace: 

 Skládání - Komponenty sestavují dohromady funkční bloky, funkční bloky 

sestavují aplikační modul a aplikační modul můţe sestavit bezpečný 

zálohovací systém.  

 Jednotné – Nastavení parametrů přístrojů a dat v tabulkovém editoru, který 

zobrazuje všechny pohledy a vlastnosti prvků najednou. 

 Dostupnost – Informace jsou důleţité, a proto v kaţdé editaci naleznete 

nápovědu. 

 Možnost Volby – Mezi grafickým editorem a textovým zápisem. 

 

 V systému Control Web pro tvorbu je určen právě prostor grafického editoru, ale 

Control Web aplikace ukládá v textovém editoru. Tyto editory v Control Web zajišťují 

podvojnost přístupu tvorby aplikace a proto mezi nimi je vţdy moţné přecházet.  

[Manuál CW6, 2008] 

 

1.2 Paleta přístrojů 

 

Do grafického editoru vkládáme jednotlivé prvky, které lze vybrat z nabídky 

přístrojů. To nám umoţňuje paleta přístrojů dovolující opakované vkládání a upravování 

zvolených objektů.  

V paletě přístrojů můţeme přepínat v záhlaví stromu výběrovým řádkem mezi dvěma 

pohledy. První pohled se jmenuje Kategorie přístrojů a nabízí nám rozdělení podle 

významu a funkce přístrojů. Systém Control Web nám nabízí dva způsoby vizualizace 

(2D a 3D) máme tudíţ v paletě přístrojů Ploché přístroje a Prostorové přístroje. 

Systémové přístroje jsou vnitřní přístroje pro volání systémových funkcí a Výkonné 
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přístroje tzv. neviditelné přístroje neslouţící pro vizualizaci. Druhý pohled se nazývá 

Knihovna přístrojů. Obsahuje programové knihovny, ve kterých jsou přístroje seřazeny 

podle příslušnosti, tento pohled vyuţívají zejména uţivatelé pracující v systému Control 

Web 2000. 

V pravé části palety přístrojů se nachází všechny moţné přístroje, které nám program 

nabízí na výběr. Po vybrání vhodného přístroje, jej vkládáme pomocí myši, přetáhnutím 

daného zařízení do grafického editoru. 

[Manuál CW6, 2008] 

 

1.3 Inspektor přístroje 

 

Jedná se o jednotný nástroj, který umoţňuje nastavovat vlastnosti daného přístroje. 

Nastavitelné vlastnosti jsou rozděleny v Inspektoru přístroje do samostatných záloţek. 

V kaţdé záloţce najdeme jiné moţnosti úprav na daný přístroj. Zde jsou stručně popsány 

nejpouţívanější záloţky, ostatní záloţky jsou podrobněji popsány v Manuálu CW6. 

 

Záloţky Inspektora přístroje: 

 Parametr – Nejpouţívanější záloţka, data přístroje jsou v tabulkově 

uspořádaném pohledu. Nevyplněné parametry nejsou v přístroji definovány. 

Inspektor přístroje odlišuje barevně stavy parametrů: 

> černá – parametr značící počáteční hodnotu, 

> modrá – parametr, který má jinou hodnotu neţ počáteční, 

> červená – parametr, který při aktuální úpravě byl změněn. 

 

 Barva – Některé přístroje nabízí úpravu barev, proto je k dispozici tato 

záloţka. Barvy přístroje jsou rozděleny do dvou seznamů Normální a 

Alternativní. Sada barev se liší jen okamţikem pouţití, normální barvy přístroj 

pouţívá v neaktivním stavu a alternativní ve stavu aktivním. 

 Zdrojový text – Komplexní pohled na nastavení parametrů (nejsou nabízeny 

všechny parametry) a procedur přístroje. 

V systému Control Web upravujeme všechny přístroje pomocí Inspektora přístrojů. 

[Manuál CW6, 2008] 
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1.4 Datový editor 

 

Přístroje a aplikace potřebují cesty k technologickým datům, uchovávat výpočetní 

stavy a vnitřní veličiny. V systému CW6 jsou technologická data uchovávána v datových 

elementech. Datových elementů je mnoho, jsou rozděleny do různých úrovní (globální, 

přístrojové a procedurální), avšak upravují  a definují se jednotným způsobem. [Manuál 

CW6, 2008] 

 

Pouţití datových elementů: 

 zjednodušení orientace – hromadná úprava všech vnořených elementů 

 zmenšení kódu aplikace – společné parametry se zapisují do sekce jen jednou, 

nedochází k rozmnoţování do kaţdého elementu 

 zvýšení bezpečnosti návrhu – jediná definice parametrů bude obsahovat méně 

chyb, neţ opakovaná a rozmoţená definice 

 

 

2 Control Web a Internet 

 

Celosvětová síť spojující stále více počítačů, jejímţ obsahem je nespočet informací a 

sluţeb se nazývá Internet. Internet je velmi univerzální síť, do které jsou PC připojeny a 

komunikují pomocí síťového protokolu TCP/IP. Internetových sluţeb je mnoho jako 

např. elektronická pošta, ale ta nejznámější je sluţba WWW. Sluţba WWW má velmi 

snadné ovládání a přívětivé uţivatelské prostředí, díky tomu se stala tato sluţba pro 

mnoho uţivatelů, firem, institucí a škol prezentací informací v síti Internet.  

Aplikace CW komunikují mezi sebou v libovolné TCP/IP síti a tudíţ i po Internetu. 

V celém systému Control Web je implementovaný HTTP server. U běţících aplikací 

tento server umoţňuje uţivateli získat vygenerované statické soubory i dokumenty. 

Dokáţe přijímat data z HTML formuláře a na základě poţadavků WWW klientů 

aktivovat virtuální přístroj atd. HTTP server v systému CW je schopen pracovat 

s kterýmkoliv systémem, kde je Control Web provozován. [Manuál CW6, 2008] 
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Internet a Intranet 

Rozvoj Internetu s sebou přinesl rychlý vývoj a současně standardizaci celé řady 

komponent informačních systémů - počínaje síťovými protokoly TCP/IP, FTP, HTTP, 

apod. přes zařízení pro budování sítí, směrovače, aţ po aplikace, jako např. FTP a HTTP 

servery, klientské aplikace elektronické pošty, WWW prohlíţeče apod. 

Všechny tyto komponenty pracující na Internetu lze samozřejmě s výhodou pouţít 

i pro budování interních podnikových informačních systémů. Z technologického hlediska 

není mezi Internetem a vnitřní sítí ţádný rozdíl. Tak vznikl termín intranet - vnitřní 

podniková síť vyuţívající internetových technologií. 

Protoţe intranet zpravidla nebývá rozprostřen celosvětově, většinou bývají jednotlivé 

intranetové servery připojeny podstatně rychlejšími linkami neţ internetové servery. 

V rámci intranetu se zpravidla přenáší citlivá data, která bývají od Internetu chráněna 

speciálním počítačem zvaným firewall (ohnivá zeď), bránícím nepovoleným osobám 

zvenčí přistupovat k utajeným datům, či dokonce bývají od Internetu úplně odpojeny. 

Výše popsaný princip se bez výjimky vztahuje i na systém Control Web. 

Distribuované a modulární aplikace, vizualizace a řízení prostřednictvím WWW, popsané 

dále, lze realizovat na libovolné IP síti. Platí tedy, ţe aplikaci systému Control Web lze 

stejně tak distribuovat v rámci relativně pomalých spojení celosvětového Internetu jako 

i v rámci uzavřeného podnikového intranetu, vyuţívajícího rychlých spojení lokálních 

sítí. [Manuál CW6, 2008] 

 

Http server jako virtuální přístroj 

Server sluţby WWW (HTTP server) je součástí kaţdé instalace systému 

Control Web. Záleţí jen na návrháři aplikace, jestli jej pouţije. Pro prezentaci dat na 

Internetu není tedy zapotřebí instalovat a konfigurovat ţádný další software. HTTP server 

je jen další komponenta (virtuální přístroj), kterou lze prostě přetáhnout z palety přístrojů 

do aplikace. 

HTTP server je zcela plnohodnotný výkonný server schopný pracovat např. jako 

firemní WWW server a je zcela integrován do systému Control Web: 

 Do HTML dokumentu lze dynamicky vygenerovat jakoukoliv část textu na 

základě vyhodnocení výrazu (kanálů či proměnných) nebo přímo vytvořenou 

kódem procedur. Tento text můţe být nejen informativní (např. číselné 
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hodnoty v tabulce), ale můţe tvořit také např. odkazy na jiné stránky 

(hyperlinky) apod. 

 Pro zadané URL lze HTML stránky tvořit čistě kódem procedur. Na disku tak 

nemusí existovat ani soubory s předlohami HTML dokumentů. 

 Poţádá-li klient o obrázek přemapovaný jako vzhled přístroje, server 

dynamicky vrátí klientovi okamţitou grafickou podobu přístroje, aniţ by tato 

podoba existovala jako soubor na disku. 

 Poţádá-li klient o specifikovanou stránku, přístroj httpd dokáţe aktivovat 

libovolné jiné přístroje v běţící aplikaci ještě před vygenerováním a 

odesláním dokumentu. 

 Data vrácená z HTML formulářů lze promítnout zpět do řízeného procesu. 

Proces lze prostřednictvím Internetu nejen vizualizovat, ale i řídit. 

 Prostřednictvím HTML formulářů lze nejen nastavovat hodnoty datových 

elementů, ale i spouštět libovolné jiné přístroje v systému nebo zavolat zadané 

procedury. 

Virtuální přístroj httpd nikdy nezobrazuje přímo data z technologie a nenastavuje 

přímo datové elementy. Vţdy je nutno explicitně definovat přemapování mezi světem 

aplikace a vnějším světem. Neexistuje tedy moţnost zobrazit nebo nastavit hodnoty 

aplikace z WWW klienta nebo speciálně napsaným programem, pokud je návrhář 

aplikace pomocí httpd přístroje nepřemapuje a tím nezveřejní. 

Celému přístroji httpd nebo jednotlivým adresářům či souborům lze nastavit úroveň 

přístupových práv. V takovém případě odmítne server poskytnout poţadované informace 

a poţaduje po klientovi zadání uţivatelského jména a hesla. Toto jméno a heslo je 

porovnáno s databází uţivatelů pracující aplikace systému Control Web. 

 

2.1 Ovladače systému CW6 

 

Ovladače slouţí v systému CW6 ke komunikaci s periferním zařízením. Pro kaţdé 

konkrétní zařízení je nutné pouţít odpovídající ovladač. Pro ladění a testování aplikací 

slouţí virtuální ovladač, modelový ovladač a simulační ovládače Dummy a SimBuf a 

ovladače jako DDE, OPC, TCP/IP a ASCII jsou určeny spíše pro reálné aplikace. 

[Manuál CW6, 2008] 
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ASCII 

Ovladač komunikuje přes sériové rozhraní počítače (COM) a umoţňuje přijímat a 

vysílat textové řetězce. Řetězec je ukončen speciálním znakem nebo dvojicí znaků 

(terminátor). Terminátor není součástí řetězce, při vysílání je k němu automaticky 

připojen. Při příjmu slouţí jako ukazatel konce řetězce. Jako terminátor je moţné pouţít 

standardní znaky CR, LF nebo dvojici CRLF, popřípadě jiný libovolný znak nebo 

skupinu dvou znaků s kódy různými od NULL (0). [Manuál CW6, 2008] 

 

OPC 

OLE for Process Control (OPC) je standardizující komunikační rozhraní. 

Komunikuje mezi prvky průmyslové automatizace - průmyslovými automaty, čidly a 

akčními členy na jedné straně a řídícími či operátorskými počítači a průmyslovými 

informačními členy na straně druhé. 

OPC tvoří vrstvu mezi technickým vybavením a programy s tímto hardware 

komunikujícími. Technicky je standard OPC zaloţen na komponentové technologii COM 

firmy Microsoft. 

Samotný standard OPC je poměrně široký a různé jeho části pokrývají různé oblasti 

průmyslové automatizace, avšak úplným základem je standard OPC Data Access, kterého 

jako minimální podmnoţiny vyuţívá i ovládač OPC klient pro systém Control Web. 

[Manuál CW6, 2008] 

 

DDE 

Dynamic Data Exchange protokol definovaný firmou Microsoft pro spolupráci 

aplikací prostřednictvím výměny dat a povelů. 

Ke komunikaci jádra systému Control Web s ovládačem slouţí uţivatelsky libovolně 

definovatelné kanály. Jelikoţ poloţky mohou obsahovat více dat, lze mapovat více kanálů 

jako blok na jedinou poloţku. 

 

Obr. 3 DDE [Manuál CW6, 2008] 

 

DDE Client ovladač podporuje výměnu dat jednosměrně (vstup nebo výstup) i 

obousměrně. [Manual CW6, 2008] 
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2.2 Technologie Active X 

 

Active X je univerzální komponentová technologie v prostředí Windows. V podobě 

Active X existuje velké mnoţství komponentů, např. pro přehrávání videa, zobrazování 

PDF dokumentů, animace, zobrazování grafů, tabulek apod. 

Systém Control Web je taktéţ komponentově orientovaný. Přesto existuje most mezi 

komponentovou technologií systému Control Web a Active X v podobě virtuálního 

přístroje pracujícího jako univerzální Active X kontejner. Active X kontejner zajišťuje 

transformaci mezi vlastnostmi a metodami Active X komponent a OCL. Z prostředí 

systému Control Web je moţné programově nastavovat vlastnosti i volat metody Active 

X komponentám. [Manuál CW6, 2008] 

 

Internet a Active X 

Firma Microsoft se rozhodla rozšířit technologii OCX tak, aby jednotlivé 

komponenty mohly být přenášeny po síti a zabudovány do WWW prohlíţeče. Tudíţ 

Internet Explorer, WWW prohlíţeč firmy Microsoft začal být schopen pracovat jako 

kontejner pro Active X komponenty.  

V prostředí Internetu se však technologie Active X příliš nerozšířila, málokterá firma 

umístila na své stránky Active X komponenty. Mnohem většího rozšíření, ale doznala 

v prostředí firemních intranetů s řízenou konfigurací klientů i serverů, kde lze zajistit, aby 

všichni klienti pouţívali jeden operační systém a jeden WWW prohlíţeč. Active X je tedy 

namísto internetové technologie spíše úspěšná komponentová technologie v prostředí 

Windows. [Manuál CW6, 2008] 

 

3 Archivace dat v systému Control Web 6 

 

Nezbytnou součástí kaţdého vizualizačního nebo řídicího systému technologického 

procesu je zpravidla také archivace dat. Archivace dat je zapisování naměřených nebo 

vypočtených veličin do datových souborů. Mezi archivaci dat lze samozřejmě zařadit i 

sledování historických trendů, změn stavu sledovaných veličin, vzniklých událostí, 

alarmů nebo poruch a rovněţ zálohování veličin důleţitých pro běh aplikace. Pro kaţdou 

tuto činnost je k dispozici buď speciální datová sekce, atribut datového elementu nebo 

virtuální přístroj. 
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V systému CW6 jsou archivovaná data ukládána do standardních databází. Data 

v archivním databázovém souboru jsou zpravidla organizována jako tabulka, kde kaţdý 

řádek tabulky představuje jeden záznam a kaţdý sloupec představuje jednu poloţku 

záznamu. Kaţdá poloţka záznamu je identifikována svým jménem, typem a velikostí.  

 

Obr. 4 Struktura databázového souboru [Manuál CW6, 2008] 

 

Data lze archivovat periodicky na základě určité události (např. výjimky od ovladače) 

nebo voláním nativních OCL procedur. Při nastavování parametrů archivace lze definovat 

nejen cílovou databázi, ale i cílovou tabulku (soubor) a historickou dostupnost dat, tedy 

určit časové období, po které budou data uchována v databázi. Archivovaná data jsou 

zapisována do souboru po záznamech a standardně je ke kaţdému záznamu ještě 

doplněna poloţka s časovou značkou, která jednoznačně určuje čas získání hodnoty 

archivované veličiny. Archivní data z databází jsou dostupná pro zpracování i v jiných 

aplikacích. [Manuál CW6, 2008] 

 

Systémová archivace 

Přirozeným způsobem archivace dat v systému Control Web 6 je archivace pomocí 

datových sekcí archive. Všechny datové elementy, které jsou definovány v těchto 

datových sekcích, jsou archivovány do databázových tabulek (souborů) v databázi. 

Perioda archivace můţe být definována v rámci datové sekce pro všechny datové 

elementy definované v sekci. Pro kaţdou datovou sekci archive je moţné definovat 

historii uchovávaných archivních dat v databázové tabulce. Pro prohlíţení těchto dat je 

určen vybavený přístroj data_viewer. [Manuál CW6, 2008] 

 

Cílová databáze 

Cílová databáze je standardně nativní databáze systému Control Web nebo typu MDB 

(MicrosoftDataBase), kterou pouţívá Microsoft Access a pokud tato databáze neexistuje 

je vytvořena při prvním startu aplikace. Přes rozhraní ODBC je moţné archivovat data do 

libovolné jiné databáze, např. SQL server. [Manuál CW6, 2008] 
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Pokud nechcete archivovat data do implicitní nativní databáze nebo databáze typu 

MDB, která se jmenuje stejně jako aplikace, musíte zadat DSN (Data Source Name) 

soubor, který popisuje připojení k cílové databázi. Atributy pro definici cílové databáze 

viz Manuál Control Web 6. [Manuál CW6, 2008] 

 

Archivní soubor 

Všechny datové elementy z jedné archivní sekce jsou archivovány do jedné tabulky 

(souboru), jejíţ jméno je určeno atributem archivní sekce table_name. Pokud není tento 

atribut nadefinován, bude jako jméno tabulky pouţito jméno sekce a proto je nutné zadat 

buď jméno sekce nebo atribut table_name. [Manuál CW6, 2008]  

 

3.1 Přístroj data_viewer 

 

Přístroj data_viewer je určen především pro zobrazování dat uloţených archivními 

sekcemi do databázových souborů. Umoţňuje také sledování datových elementů bez 

vlastní historie, které nejsou archivovány v databázovém souboru. To jsou zejména 

proměnné definované v sekcích var uvnitř aplikační sekce data (globální proměnné 

aplikace) nebo 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 moţno nastavit v rámci definice parametrů přístroje. Tyto 

buffery vznikají a zanikají se spuštěním a ukončením aplikace. [Manuál CW6]  

Během činnosti lze přepínat mezi dvěma reţimy práce přístroje: 

 reţim „online“ průběţně sleduje definované datové elementy. V pravidelných 

časových intervalech získává nově archivovaná data a vykresluje je 

v příslušném zobrazovacím módu. 

 reţim „offline“ umoţňuje procházení po celé databázi. Lze tedy prohlíţet 

veškerá data archivovaná běţící aplikací. V módu zobrazení chart lze 

vykreslované průběhy procházet časovým kurzorem a sledovat hodnoty 

datových elementů v daném čase. 

Přístroj můţe pracovat ve dvou módech zobrazení: jako graf nebo jako tabulka. 

[Manuál CW6, 2008]  
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3.2 Archivace dat do nativní databáze 

 

Nativní databáze (NDB) je optimalizována pro systém Control Web s důrazem na 

maximální uţivatelský komfort. Databáze je navrţena pro dosaţení krátké přístupové 

doby k uloţeným datům a hospodárnou práci s velikostí datových souborů tak, aby ji bylo 

moţné pouţívat i na méně výkonných PC. Nativní databáze nevyţaduje ţádnou 

konfiguraci a je automaticky spravována přímo systémem Control Web. K datům 

uloţeným v nativní databázi nelze přistupovat pomocí SQL dotazů. Pro zpracování dat 

pomocí SQL dotazů je nutná data nejdříve do SQL databáze vyexportovat.  

Soubory nativní databáze jsou ukládány do sloţky, jejíţ název je sloţen z názvu 

aplikace a přípony cwdb. Název jednotlivých tabulek pak tvoří prefix typu tabulky, název 

datové sekce a za podtrţítkem Juliánské datum pro den, odpovídající zaznamenaným 

datům v tabulce. Přípony datových souborů jsou cwdf a cwbf. Ostatní soubory s příponou 

cwxf jsou indexové soubory. Do nativní databáze lze ukládat všechny datové typy, které 

jsou systémem Control Web nabízeny. 

Pro prohlíţení a úpravu dat slouţí aplikace Control Web Natice Database Editor 

(cwndbed.exe). Kromě editace dat umoţňuje tato aplikace tisk a export dat přes ODBC a 

rozhraní SQL databázi. [Manuál CW6, 2008]  

 

3.3 Archivace dat přes rozhraní ODBC 

 

Pro archivaci dat do databází lze v systému Control Web vyuţívat rozhraní ODBC. 

Aby bylo moţné připojit se do databáze přes rozhraní ODBC, je nutné mít 

nainstalován příslušný ovladač ODBC a musí být nadefinován tzv. souborový zdroj dat 

(DSN-Data Source Name). Zdroj dat obsahuje informace o způsobu připojení ke 

zprostředkovateli dat, tedy k databázi. Control Web vyuţívá souborový zdroj dat proto, ţe 

tento zdroj není vázán na konkrétní počítač a je moţné jej distribuovat spolu s aplikací. 

Ve Windows 2000/XP lze zdroj dat nadefinovat tak, ţe se v aplikaci Nástroje pro 

správu aktivuje ikona Zdroje dat ODBC. [Manuál CW6, 2008]  

Aby přístroj archivoval data přes rozhraní ODBC, je třeba v inspektoru přístroje 

v sekci odbc u parametru enable zvolit hodnotu true a u parametru dsn vybrat soubor 

zdroje dat. Případně ještě nadefinovat přihlašovací jméno a heslo do databáze viz Manuál 

CW6. 
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3.4 Přehled přístrojů pro archivaci a práci s arch. daty 

 

Archiver 

Přístroj archiver je určen k obecné archivaci naměřených i jiným způsobem 

zpracovaných veličin. Pomocí tohoto přístroje lze ukládat do archivního souboru data 

libovolného typu. Proces archivace lze podmínit logickou podmínkou. Po provedené 

archivaci je vţdy nastaven nadefinovaný datový element na hodnotu true a mohou být 

aktivovány i další virtuální přístroje. [Manuál CW6, 2008]  

 

Trend 

Obdobnou funkcí jako přístroj archiver plní i přístroj trend. Přístroj trend je navíc 

doplněn o moţnost grafického zobrazování průběhu jednotlivých archivovaných veličin. 

Kaţdé veličině lze přiřadit barvu, kterou bude v grafu vykreslována, rozsah hodnot a její 

rozměr (jednotku). Historie dat trendu je teoreticky neomezená -  je závislá jen na 

mnoţství archivních dat. Počet sledovaných hodnot, stejně jako počet zobrazovaných 

vzorků v jednom přístroji také není nijak omezen. Zobrazování mříţky i kaţdého 

sledovaného průběhu lze zapínat a vypínat i za běhu aplikace. Kdykoliv lze změnit i 

zobrazovaný časový interval, počet čar mříţky v horizontálním i vertikálním směru, 

cejchování a rozsah y-ové osy. Samozřejmostí je časový kursor, pomocí kterého lze 

odečítat naměřené hodnoty. [Manuál CW6, 2008]  

Alarm 

Přístroj alarm je určen k archivování a vyhodnocování událostí, alarmů nebo poruch. 

Přístroj vyhodnocuje definovaný seznam událostí, u nichţ rozlišuje tři základní stavy – 

vznik, zánik a potvrzení události. Pro kaţdý stav lze definovat činnosti, které přístroj 

v okamţiku vzniku stavu vykoná (zápis do souboru, tisk na tiskárnu, zápis do provozního 

deníku, přehrání zvukového souboru, nastavení datového elementu na definovanou 

logickou hodnotu atd.). [Manuál CW6, 2008]   

 

Journal 

Pro sledování a archivaci změn hodnot veličin je určen přístroj journal nebo chcete-li 

„provozní deník“. Kaţdé vyhodnocované změně lze přiřadit text a u numerických hodnot 

také pásmo necitlivosti. [Manuál CW6, 2008]  
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Recipe 

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

přístroj je vlastně jednoduchý editor databázových souborů. Umoţňuje data do archivních 

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

poloţek záznamů nastavovat do definovaných datových elementů. Receptura také 

umoţňuje základní operace se záznamy – jako například editování, vkládání, mazání, 

vyhledávání atd. Pracuje pouze s DBF soubory. [Manuál CW6, 2008]  

 

SQL 

Pomocí tohoto přístroje lze prostřednictvím SQL dotazů provádět různé operace nad 

daty v databázích. Data je samozřejmě moţné pomocí nativních metod přístroje načítat do 

aplikace, kde je moţné je dále zpracovávat. Výsledky výběrových dotazů dokáţe také 

zobrazit v přehledných tabulkách. [Manuál CW6, 2008]  

 

4 Časování aplikací reálného času 

 

Automatizační úlohy, ať to je samostatný sběr dat, vizualizace, regulace nebo 

sloţitější řízení jsou právě takovou skupinou úloh, která musí pracovat bez výpadků 

dlouhou dobu a počítač proto vykonává program (celý nebo jeho různé části) 

mnohonásobně opakovaně. Povaha úlohy přitom přikazuje jak často se jednotlivé části 

programu mají opakovat. Programy budou muset umět získaná data analyzovat a 

poskytnout určitý výsledek. Zásadní rozdíl nebude v principu práce programů, ale v jejich 

časování, ve způsobu jak rychle programy poběţí a jak rychle se budou muset opakovat. 

[Manuál CW6, 2008]  

Všechny automatizační úlohy souvisejí s časem. Jednak musí pracovat periodicky a 

musí své výsledky vztahovat k okamţikům, kdy mají smysl a platnost. Skutečný čas 

plyne nezávisle a spojitě, naopak čas automatizační úlohy plyne po skocích. 

Pro splnění časových podmínek a orientaci v čase musí mít kaţdá automatizační 

úloha k dispozici zdroj času, který musí být natolik přesný, aby úloha mohla nejen 

bezpečně zajistit své opakování (s patřičnou rychlostí), ale navíc také veškeré další časové 

poţadavky na ni kladené. Obyčejně se za bezpečný povaţuje zdroj času, který má 

nejméně 10× aţ 20× větší rozlišení neţ je nejkratší časový interval, s nímţ úloha operuje. 
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Programové systémy, které mají schopnost orientace v čase, znají svůj momentální 

stav, rozpoznají jakou mají rezervu a jsou schopny přesně zjistit (případně odstranit) 

příčinu svých časových potíţí a zaručují se znalostí všech těchto informací maximální 

dobu odezvy, jsou to systémy reálného času. Důleţité je, ţe systém reálného času má 

vţdy informace o svém běhu, ale nemusí být vţdy schopen všechny poţadavky na něj 

kladené splnit absolutně. Důraz je tedy kladen na informace, podle kterých se aplikace 

sama můţe rozhodovat o svém vlastním běhu. [Manuál CW6, 2008]  

Ţádný systém reálného času nikdy nedokáţe například: 

 zaručit libovolnou přesnost a rychlost opakování programu, 

 zaručit libovolnou přesnost délky trvání jednoho průchodu programu, 

 stoprocentně zaručit, ţe všechny komunikace budou trvat nejdéle určitou 

dobu. 

Systémy reálného času jsou velmi flexibilní a mocné, ale jsou schopné uspokojit 

pouze poţadavky, které jsou rozumné, neboli poţadavky reálně vztaţené k pouţitému 

hardware, technologii, moţnostem operačního systému, moţnostem přenosu dat a 

fyzikálním zákonům. 

Systém reálného času vţdy dokáţe: 

 zaručit přesnost s určitou tolerancí, 

 zjistit přesný momentální stav úlohy, 

 zajistit případnou změnu svého chování tak, aby byly dodrţeny v mezích 

tolerancí poţadované podmínky. 

[Manuál CW6, 2008]  

 

Časování a systém Control Web 6 

Systém Control Web je systém reálného času. Jeho aplikace se můţe dobrovolně 

těchto vlastností vzdát, tudíţ můţe pracovat jako řízená daty. Aplikace v systému 

Control Web ţádný zjevný „program“ nebo „smyčku“ neobsahuje, a přesto všechny 

popsané principy a pravidla realizuje a splňuje jako celek, sestavený z jednotlivých 

samostatných spolupracujících objektů. To je velká výhoda systému Control Web, neboť 

automatizační úlohu je moţné rozloţit na jednoduché (logické) části, které pracují „vedle 

sebe“, nezávisle. Samozřejmě, všechny takové části spolu mohou velmi dobře 

komunikovat, vţdyť jsou součástí jedné aplikace, nicméně míra a způsob této 

komunikace zůstávají plně v moci aplikačního programátora.  
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Je moţné říci, ţe jedna aplikace v systému CW6 pracuje jako řada zcela nezávislých 

automatizačních mini úloh, přičemţ elementárními jednotkami pro běh mini úloh jsou 

přístroje a vyhodnocované datové elementy. [Manuál CW6, 2008]  

 

 

Obr. 5 Časování v aplikaci 

 

5 Síťové propojení aplikace 

 

Cílem mé práce je připojení reálných úloh k systému Control Web 6. Systém CW6 

bude pracovat na více počítačích propojené sítí, ke kterým se bude moţno připojit 

z nezávislého počítače přes počítačovou síť. U reálných úloh pomocí nástroje archivace 

v systému CW6 bude moţné získávat naměřená data a ty budou zpřístupněna na 

internetu. 

 

Obr. 6 Schéma propojení počítačů 

 

Počítač uţivatele se připojuje k síťové aplikaci přes internet. Ostatní počítače se 

systémem Control Web 6 jsou propojeny místní sítí LAN. 
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Obr. 7 Schéma síťové aplikace 

 

PC uţivatele se pomocí internetového prohlíţeče připojí na PC se systémem CW6 

kde je HTTP server. HTTP server je realizován httpd komponentou kde uţivateli nabídne 

seznam dostupných úloh. 

Uţivatel si vybere úlohu, zobrazí se mu stránka, na níţ si můţe vybrat typ měření. 

Úlohy obsluhuje komponenta httpd ve které je formulář pro zadávání hodnot. Uţivatel 

zadá hodnoty pro měření a systém je pošle na daný Modul. Počítač s Modulem přijímá 

vstupní data a posílá je dále na reálnou úlohu, kde vykonává měření. Počítač s Modulem 

bude přijímat výstupní data z měření na úloze a přeposílat je zpátky na PC s httpd 

komponentou. PC s httpd komponentou bude výstupní data archivovat do souboru, který 

bude moţné po ukončení měření stáhnout. 

Reálné úlohy lze k počítači připojit pomocí sériové nebo paralelní linky a ovládat je 

pomocí systému Control Web 6. 
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6 Aplikace Control Webu na více počítačích 

 

Systém Control Web umoţňuje provozovat modulární, distribuované a 

synchronizované aplikace. Tyto výrazy mají v obecné řeči celkem široké významy, 

systém Control Web a jeho aplikace významy upřesňují a chápou je následovně: 

Modulární aplikace je aplikace skládající se z více modulů. Systém Control Web 

modul povaţuje za jeden aplikační soubor, tudíţ nejjednodušší aplikace je 

jednomodulární. Většina aplikací v systému Control Web je jednomodulární. 

Distribuovaná je aplikace, ve které jednotlivé její sdílené součásti běţí na různých 

počítačích. V systému Control Web tato aplikace běţí v modelu klient – server, její 

jednotlivé součásti mají přesně definované závislosti. 

Synchronizovaná je distribuovaná aplikace, ve které jsou některé její sdílené součásti 

udrţovány v synchronním stavu (obsah dat v jednom okamţiku je stejná). U 

nezálohované distribuované aplikace je přesně definováno, která součást je klient a která 

server. Zálohovaná aplikace toto definované nemá, funkce jednotlivých distribuovaných 

součástí se můţe symetricky vyměňovat, coţ znamená, ţe v určitém okamţiku je moţné 

říci toto je modul serveru a toto je modul klient nebo naopak. [Manuál CW6, 2008] 

Výše popsané rozdělení aplikací je však třeba ještě zpřesnit. Jelikoţ dílčí celky 

distribuovaných a zálohovaných aplikací (jednotlivé aplikace na různých počítačích) 

pracují v samostatných systémech Control Web 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 význam slova modulární: modulární = místně 

modulární nebo distribuovaná nebo zálohovaná (neboli modulární aplikace je jakákoli 

aplikace s moduly). 

Kaţdý model je buď místní, nebo vzdálený a toto rozdělení na místní a vzdálenou 

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

počítač, který je dostupný pomocí počítačové sítě. Protoţe počítače dostupné jen pomocí 

počítačové sítě bývají zpravidla servery, lze také říci, ţe vzdálený počítač je (většinou) 

server a místní počítač je klient (provozuje klientskou aplikaci). [Manuál CW6, 2008] 
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Aplikační modul a datové sekce 

V  distribuovaných aplikacích systému Control Web mohou být jednak datová sekce 

a jednak celý aplikační modul (zjednodušeně soubor s aplikací). Kaţdý z těchto dvou 

prvků aplikace přitom slouţí ke zcela jinému účelu: 

Datová sekce obsahuje datové elementy, data, proto se jejím poskytnutím dají 

v distribuované aplikaci sdílet pouze data. 

Aplikační modul obsahuje aplikační sekce, výkonné bloky (přístroje), proto se jeho 

poskytnutím dají sdílet pouze sluţby, coţ jsou v systému Control Web zcela konkrétně 

aktivace přístrojů a OCL procedury přístrojů. 

Z rozdělení plyne, ţe aplikační modul, který potřebuje sdílet současně sluţby 

(přístroje) i data, musí sdílet kaţdou z těchto částí aplikace nezávisle. 

Při návrhu distribuované aplikace se zvolí takové uspořádání popsaných dvou druhů 

prvků, aby vyhovělo aplikaci jako celku. Je zřejmé, ţe některé aplikace budou sdílet 

pouze data (a takových bude asi většina) a jiné pouze moduly (například bude-li modul-

server slouţit jako rozhraní pro programové řízení). [Manuál CW6, 2008] 

 

Ovládač CWNetDrv 

Ovladač je určen pro spojení několika aplikací systému Control Web, které běţí na 

počítačích propojených lokální síti (LAN). Ovladač pouţívá ke komunikaci síťový 

protokol TCP/IP, který umoţňuje komunikovat mezi počítači. 

Ovladač se skládá ze dvou částí, první část poskytuje data pro jiné aplikace to je 

server a druhá část je tvořena klientem, který komunikuje s jedním nebo několik servery.  

[Manuál CW6, 2008] 

 

Komunikační protokol TCP/IP 

Transmission Control Protocol a Internet Protocol jsou dva samostatně komunikující 

protokoly. TCP je „protokol řízení spojení“ a IP je „mezisíťový protokol“. Tyto protokoly 

jsou realizovány v síťovém prostředí, které umoţňuje fyzický přenos dat mezi dvěma 

síťovými zařízeními. Univerzálnost komunikace IP nám dovoluje se připojit např. přes 

sériovou linku, do sítě Ethernet, TokenRing nebo ATM.  V systému Control Web nám 

tyto protokoly zajišťují propojení několika aplikací. 

IP přepravuje bloky dat (pakety) z jednoho síťového zařízení na druhé, pomocí 

směrování nalézá cestu k doručení paket (tzv. Klient). TCP zajišťuje sekvenčnost dat 
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(příchozí a odchozí data) a opětovné vyslání chybějících dat (tzv. Server). Při fyzickém 

rozpojení sítě nám TCP zajišťuje neustálé spojení, jelikoţ je logicky nezávislý. V síti má 

kaţdé zařízení svoji IP adresu (příjemce a odesílatel) pomocí těchto adres TCP 

identifikuje spojení. Kromě IP adresy TCP identifikuje spojení pomocí portů, jeţ jsou 

čísla, která dokáţou rozlišit spojení náleţící jedné IP adrese. [Manuál CW6, 2008] 

TCP/IP umoţňují různé moţnosti propojení: 

 

Obr. 8 Propojení TCP/IP [Manuál CW6, 2008] 

 

Princip komunikace 

Server má vlastní prostor kanálů, které poskytuje jednotlivým připojeným klientům. 

Aplikace do těchto kanálů zapisuje nebo je čte. Toto čtení nebo zápis do kanálů serveru 

ze strany aplikace nevyvolá vlastní komunikaci. Server v sobě pouze udrţuje aktuální 

hodnoty kanálu a dává je k dispozici klientům aţ na jejich poţadavky. Klienti si kanály 

serveru mapují do vlastního prostoru kanálů podle vlastní definice. Obecně se dá říci, ţe 

veškerou komunikaci vyvolává klient. Poţadavky na čtení nebo zápis kanálu od aplikace 

na straně klienta se transformují na poţadavky pro daný server. Server poţadavek 

zpracuje a podle potřeby vrátí klientovi data nebo oznámí své aplikaci, ţe data v něm byla 

změněna. Server také můţe poslat ostatním klientům zprávu, ţe jeho data byla změněna, 

kdyţ do jeho kanálů zapsal jiný klient nebo vlastní aplikace. Následující obrázek ukazuje, 

co se děje při čtení dat z ovladače na straně klienta.[Manuál CW6, 2008] 
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Obr. 9 Čtení dat z ovladače [Manuál CW6, 2008] 

 

1- Aplikace vyšle poţadavek na čtení kanálů svému klientovi. 

2- Klient přemapuje čísla kanálů a vyšle poţadavek na server. 

3- Server načte své aktuální hodnoty kanálů a pošle je klientovi. 

4- Klient předá hodnoty kanálů do aplikace. 

 

Část server 

Server má svoji mnoţinu kanálů, které čte/zapisuje jedna aplikace nebo jednotlivý 

klienti. Při zápisu dat z klienta bude do aplikace vygenerována výjimka ovladače a také 

ostatní klienti mohou bát upozorněni na změnu. Pomocí parametrů se pro daný server 

definuje síťový port, síťový jméno nebo síťová adresa. Dále seznam klientů, se kterými 

můţe komunikovat (jejich jméno nebo adresa a popřípadě identifikační řetězec). U 

kaţdého klienta můţete definovat, jestli bude serverem upozorněn na změnu svých dat. 

Klient, který způsobil změnu dat na serveru, nebude samozřejmě na změnu upozorněn. 

Místo seznamu klientů, které server akceptuje, si můţete definovat, ţe server bude 

odpovídat kaţdému klientovi, který se k němu připojí. Kanály se definují jako seznam 

bloků různých délek a typů. Server sám nezahajuje komunikaci. Pouze čeká na spojení a 

odpovídá na poţadavky klientů.[Manuál CW6, 2008] 

 

Část klient 

Klient má definován jeden nebo více vzdálených serverů s jejich mnoţinou kanálů, 

které můţete číst nebo zapisovat. Kaţdý server má zadán svůj síťový port a síťové jméno 

nebo síťovou adresu. Můţete si zvolit, jestli se bude klient spojovat se serverem v rámci 

startu aplikace nebo aţ s prvním poţadavkem na čtení nebo zápis kanálů. Tam, kde máte 

síťové propojení počítačů realizováno v rámci lokální sítě (LAN), probíhá spojování zcela 

automaticky bez jakéhokoliv zásahu uţivatele.[Manuál CW6, 2008] 
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Kanály ovladače 

Ovladač nemá pevně definovanou mnoţinu kanálů kromě těch, které slouţí 

k poskytování stavových informací o probíhající komunikaci. Kanály, které přenášejí data 

mezi aplikacemi, se definují v parametrickém souboru, čísla datových kanálů se nesmějí 

krýt s čísly vyhrazených stavových kanálů. 

Mapovací soubor ovladače obsahuje popis typů stavových kanálů, který je předem 

dán a dále popis typů kanálů, které si sami nadefinujete.[Manuál CW6, 2008] 

 

7 Typy měření 

 

V aplikaci „server“ jsou tři algoritmy, které umoţňují na reálných nebo modelových 

úlohách měřit tyto vlastnosti: 

 PID regulace 

 Přechodová charakteristika 

 Statická charakteristika 

Typ měřené charakteristiky si uţivatel vybírá na www stránce, vstupní hodnoty předá 

httpd aplikaci „klient“, která odesílá data do aplikace server. Tato aplikace vstupní 

hodnoty odesílá do soustavy tak, aby to vyhovovalo poţadavkům na měřenou 

charakteristiku. Při PID regulaci aplikace posílá ţádanou hodnotu a parametry regulátoru 

do přístroje PID regulátor, který vypočítává akční zásah a zobrazuje regulovanou 

veličinu. U přechodové charakteristiky aplikace odesílá pouze ţádanou hodnotu a 

vykresluje odezvu systému na vstup. Pro statickou charakteristiku aplikace zvyšuje vstup 

v několika krocích. 

Výstupní hodnoty se předávají z aplikace server do aplikace klient. Ta provádí jejich 

archivaci do databázového souboru. Po doměření aplikace je odeslán hypertextový odkaz  

na databázový soubor, díky němuţ lze stáhnout.  

 

PID regulace 

S rozvojem číslicové techniky a současně s poklesem její ceny se v regulaci stále 

častěji pouţívají i číslicové regulátory. PID regulace je realizována pomocí číslicového 

PID regulátor, který podle dvou vstupních numerických hodnot ţádaná a regulovaná 

vypočítá akční zásah. Cílem regulace je dosaţení ţádané hodnoty sledované veličiny a 

udrţení této hodnoty v průběhu času, kdy mohou působit rušivé vstupy, jenţ sledovanou 
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veličinu vychýlí od poţadované hodnoty. Úkolem regulátoru je pak vhodným akčním 

zásahem vrátit sledovanou veličinu na ţádanou hodnotu. 

 

 

Obr. 10 Průběh PID regulace z naměřených hodnot zobrazený v InCalcu 

 

Komponenta PID regulátor v systému Control Web 6 je vlastně softwarové řešení 

fyzického regulátoru viz [Manuál CW6]. Při testování aplikace, lze tato komponenta 

připojit k Modelovému ovladači, který je standardní výbavou tohoto systému. 

 

 

Obr. 11 Schéma soustavy s PID regulátorem [Manuál CW6, 2008] 

 

Při vývoji projektu a odzkoušení komunikace jsem toto zapojení připojil na aplikaci 

server. Modelová soustava byla nastavena podle následujícího předpisu: 

 

Na soustavu byl připojen PID regulátor, kterému byla nastavována poţadovaná 

hodnota a sloţky zesílení, integrační a derivační konstanty. 
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Obr. 12 Server s úlohou PID regulace 

 

Ţádaná hodnota má rozmezí 0 – 10 [V] nebo 0 – 100 [%] kdy 100% se rovná 10V. 

Doba regulace je čas, po který je ţádaná hodnota odesílána do PID regulátoru a 

vykreslována regulovaná veličina v grafu, po uplynutí času PID regulátor i graf zastaví 

svoji činnost. 

 

Přechodová charakteristika 

Jednou z charakteristik popisující chování systémů je přechodová charakteristika. Je 

to časová závislost přechodové funkce, coţ je odezva systému na vstup ve tvaru 

Heavisidova skoku. 

 

 

Obr. 13 Přechodová charakteristika z naměřených hodnot zobrazená v InCulcu 

 

K vygenerování přechodové charakteristiky jsem opět nejdříve vyuţil připojení k 

modelovému ovladači. Modelový ovladač jsem nastavil podle následujícího předpisu: 

 

kde Gs(s) je přenos soustavy, k je zesílení a T1s je časová konstanta soustavy. 
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Do soustavy je přivedená skoková veličina o hodnotě 8 [V] rozsah je 0 – 10 [V] 

popřípadě 0 – 100 [%]. Doba měření je v sekundách a je to doba, po kterou je do soustavy 

odesílána skoková veličina a vykreslován výstup z modelové soustavy. 

 

 

Obr. 14 Server s úlohou Přechodová charakteristika 

 

Statická charakteristika 

Je další charakteristikou, jeţ popisuje chování systému. Jedná se o odezvu systému na 

vstup v jeho ustálených stavech. 

 

 

Obr. 15 Statická charakteristika z naměřených hodnot zobrazená v InCulcu 

 

Pro vyzkoušení algoritmu, jsem úlohu připojil k modelovému ovládači. Algoritmus 

přiřazuje na vstup do modelového ovladače první vydělenou hodnotu (akční zásah / počet 

kroků) a po uplynutí doby jednoho kroku tuto hodnotu zvýší. 
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Obr. 16 Server s úlohou Statická charakteristika 

 

 

Akční zásah jde volit v rozmezí 0-100 [%] nebo 0 – 10 [V]. Maximální počet kroků je 

10. Modelový ovladač byl nastaven podle následujícího předpisu: 

 

kde Gs(s) je přenos soustavy, k je zesílení a T1s je časová konstanta soustavy. 

 

8. Aplikace v systému Control Web 6 

 

V aplikaci, se kterou bude uţivatel pracovat, si můţe vybrat z měření tří 

charakteristik. Charakteristika PID regulace, Přechodová charakteristika a Statická 

charakteristika. Popisek Práce na serveru značí, ţe na serveru se nepracuje, tudíţ uţivatel 

můţe provádět měření. 

 

 

Obr. 17 Klient 
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Pokud se bude provádět měření na serveru, uţivatel to zjistí díky změně ikony Práce 

na serveru na ikonu STOP.  

 

 

Obr. 18 Klient 

 

Práce na serveru je umoţněna díky tlačítku Správa Serveru. Při stisknutí tohoto 

tlačítka jsou všechny kanály ze strany klienta zablokovány, takţe uţivatel nemůţe 

provádět ţádná měření. Po ukončení Práce na serveru můţe administrátor povolit měření 

ze strany klienta tlačítkem Měření Klient. Při měření z klienta se typ měření, který si 

uţivatel zvolí, zobrazí i na aplikaci server. Pokud není ţádný typ vybrán, na serveru je 

zobrazeno hlavní menu serveru. 

 

 

Obr. 19 Server 

 

Administrátor si můţe vybrat ze stejných typů měření jako uţivatel. Pokud bude chtít 

měřit, musí si u zvoleného měření otevřít ovládací panel, kde lze nastavovat hodnoty a 

přeposílat je na modelovou či reálnou úlohu. 
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Obr. 20 Nastavování hodnoty pomocí Ovládacího Panelu 

 

Správce serveru můţe měřit sejným způsobem jako uţivatel ze vzdáleného PC. Má 

moţnost si změnit zadané jednotky z voltů na procenta a zpátky. Můţe vymazat naměřené 

hodnoty a měřit znovu, ale nemá moţnost archivovat data. 

 

Připojení reálné úlohy 

Reálná úloha se připojí k aplikaci pomocí ovládače, který má definovaný 

parametrický soubor s kanály. Ovladač komunikuje s jednotkou DataLab IO
4
, která je 

připojena k PC pomocí USB. DataLab IO
4
 je napájena zdrojem DIAMETRAL 15V/3A. 

 

 

Obr. 21 DataLab IO4 
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Teplovzdušný model je připojen k této jednotce a pomocí definovaných vstupů a 

výstupů umoţňuje ovládat toto reálné zařízení. Měření charakteristik bude probíhat na 

ventilátoru, který je moţné i dobře regulovat. 

 

 

Obr. 22 Teplovzdušný model č. 6 

 

Zdrojová část je oddělena od výkonové části. Teplovzdušný model je napájen 

zdrojem DIAMETRAL ±15V. 

 

Webové rozhraní 

Tvorba webového rozhraní se v systému CW6 vytváří pomocí Průvodce vytvoření 

www rozhraní aplikace, kde si uţivatel můţe nastavit vzhled výsledné www stránky a 

vloţit přístroje, které budou na www stránce zobrazeny. Dále je moţné nastavit jak často 

se bude vzhled přístroje načítat ze systému CW6. 

 

 

Obr. 23 Vytvořené www rozhraní v systému CW6 
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Na vytvořené stránce jdou v levém horním rohu vidět panely, které jsou součástí 

aplikace. Pomocí tlačítek na hlavním panelu jde mezi těmito panely přepínat a také 

vybírat si měření charakteristik, které uţivatel chce měřit. 

 

 

Obr. 24 Měření ve www aplikaci 

 

WWW aplikace běţí pouze pokud je aplikace vytvořená v CW6 spuštěna na PC. Dále 

pak komunikuje s druhou aplikací po lokální síti LAN, která je připojena na reálné 

zařízení nebo modelovou úlohu. 
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Závěr 

 

Cílem této práce bylo pomocí systému Control Web 6 vytvořit aplikaci na počítači, 

ke kterému by se dali připojit reálné úlohy (modely). Počítače jsou propojeny lokální sítí 

(LAN) a jeden z nich je připojen k internetu. Přes internet je moţné zadávat vstupní 

hodnoty pro reálné nebo modelové úlohy a sledovat jejich chování. Výstupy z úlohy se 

ukládají do databázových souborů, které je moţné stáhnout z internetu pro individuální 

analýzu.  

Návrh síťové aplikace je realizován na PC se systémem Control Web 6 a http 

serverem, které je připojené k dalším počítačům pomocí lokální sítě (LAN). Http server je 

realizován httpd komponentou, kde nabízí dostupné úlohy k měření. Na http server se 

uţivatel připojuje vzdáleně pomocí internetového prohlíţeče. 

Na počítači kde je připojena reálná nebo modelová úloha, běţí aplikace, která se stará 

o komunikaci mezi počítačem a zařízením. Vstupní hodnoty zadávány z internetového 

prohlíţeče jsou přeposílány na aplikaci, která je realizována httpd komponentou a tato 

aplikace přeposílá zadané údaje po lokální síti do aplikace připojené na reálném zařízení. 

Http server zajišťuje nejen přeposílání vstupních údajů od uţivatele do počítače, kde 

je připojena reálná úloha komunikující se systémem CW6, ale také archivuje příchozí 

výstupní data z úlohy do databázového souboru. Po dokončení měření je umoţněno si 

soubor s naměřenými daty stáhnout. 

Vytvořené aplikace v systému Control Web 6 komunikují mezi sebou přes TCP/IP 

protokol a kaţdá běţí na jiném počítači. Jedna z aplikací má za úkol obsluhovat reálnou 

úlohu připojenou k počítači a druhá aplikace s ní vzdáleně komunikuje přes internet. 

Aplikace připojená na reálné zařízení obsahuje tři algoritmy řízení a to PID regulace, 

Přechodová charakteristika a Statická charakteristika. Reálné zařízení je připojeno 

pomocí jednotky DataLab IO
4
 a ovládače této jednotky. Internetová aplikace je 

jednoduchá a stará se jen o přeposílání vstupních údajů a následné zpracování přijatých 

dat do databáze.  

Projekt můţe být dále rozvíjen v připojení více reálných zařízeních na aplikaci 

pomocí odpovídajících ovládačů. Do aplikace můţe být přidán záznam z kamery 

snímající reálné zařízení při měření jedné z charakteristik. Dále pro administrační účely 

by mohl být projekt vybaven nadřazenou www stránkou, do které by se uţivatel 

přihlašoval pomocí jména a hesla. Z této stránky by si poté mohl vybrat, na kterém 



Vzdálená měření na reálných zařízeních s vyuţitím sítě internet Martin Šíma 

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 39 

reálném zařízení bude měřit. Uţivatelé bez přiděleného jména a hesla by mohli měřit 

pouze na modelové úloze.  

Pro přehlednost a efektivnost systému by mohla být vytvořena databáze, v které by se 

uchovávali informace o uţivatelích a souborech, které byli nahrány na http server. 

V databázi by byli záznamy o cestách k souborům, doplňující informace (např. z jakého 

měření jsou data v souboru, na které úloze byla data naměřena) a autorizační přistup (kdo 

daný soubor uloţil, kdo a kdy měřil na dané úloze) atd. Další směry závisí na konkrétních 

poţadavcích rozvíjení aplikace. 
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Summary 

The aim of this thesis was to connect real – time tasks (models) to computers with 

Control Web 6 software installed. These computers are linked to LAN network and one of 

them is connected to the Internet. It is possible to input data over the Internet for real – 

time tasks and watch their behavior. Outputs from tasks are stored in database files, which 

are able to download through the Internet for individual analysis.  

Project net application is realized by PC with system Control Web 6 and http server, 

which are connected to the other computers by help of LAN. Http server is realized httpd 

component, where offers moderate task to measuring. User can connect on http server by 

the help internet browser. 

On PC where is connected real or model task, runs application, which cares for 

communication between computer and task. Input values set from internet browser are 

send on application, which is realized by http component and this application send set 

point value by LAN to the application connected to real tasks. 

Http server support not only sending input information from user to PC, where is 

connected real task communication with system CW6, but also archives arrival output 

data from task to the database file. After finish of metering is enable download measured 

data. 

Applications created in system Control Web 6 communicates over TCP/IP interface 

and each of them runs (on) different computer. One of the applications serves to connect 

real – time task and second application communicates with first application with help 

Internet. Application connected on real task includes three algorithm, PID regulation, 

Transient characteristic and Static characteristic. Real task is connected for DataLab IO
4
 

and driver DataLab IO. Internet application is simple and takes care only about send input 

values and works up received dates to database. 

Project can be further development in connecting more real tasks on application by 

the help of controllers. To the application can be added record from camera recording real 

task on measuring one of the characteristics. For administrative objective might be project 

provided www page to the user login with login name and password. User can choose real 

task which will be measured. Users without login would be measuring only model task. 

For system effectivity can be created database which would keep information about users 

and files, which was uploaded to HTTP server. Next directions depend on factual needs 

evolution application.   
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I. Přeposílání zadaných údajů v aplikaci 

Klient komunikuje díky kanálům ovládače, který přeposílá zadané data serveru. 

Server komunikuje s vnější reálnou úlohou nebo vnitřní modelovou úlohou. Zde je vidět 

jak probíhá přesun dat při připojení na modelovou úlohu: 

 

Obrázek 1 PID regulace 

 

Všechny globální proměnné začínají písmenem názvu aplikace k_ jako klient a s_ 

jako server. Z aplikace klient jsou proměnné přiřazovány kanálům pomocí tlačítka 

odeslat. Tlačítko nejenom přiřazuje hodnoty kanálům, ale také odesílá hodnotu true na 

server, která spouští program na serveru. Program přiřazuje kanálové hodnoty globálním 

proměnným na serveru. Serverové proměnné se zobrazují v editačních oknech a spouštějí 

PID regulaci. Pomocí modelového ovládače, který simuluje reálné zařízení se kanál 

modelin zapisuje do globální proměnné s_vystup, kterou vykresluje graf na straně 

serveru. Poté se proměnná přiřazuje výstupnímu kanálu, který přivádí data do klienta a 

zapisuje je do proměnné k_vstup vykreslovanou grafem. Server má k dispozici i ovládací 

panel, díky němuţ je dovoleno ze serveru měřit i bez zapnutého klienta. Globální 

proměnné z ovládacího panelu jsou zapisovány do serverových proměnných. Tlačítko 

vymazat přepisuje hodnoty kanálů na nulu a spouští program pro vymazání hodnot na 

serveru. Stejně se přeposílají hodnoty i u dvou zbylých měření. 



Vzdálená měření na reálných zařízeních s vyuţitím sítě internet Martin Šíma 

 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava IV 

 

 

U přechodové a statické charakteristiky je přeposílání hodnot stejné, ale změnili se 

čísla kanálů. Kaţdý typ měření má svůj modelový ovládač, aby se nespouštěli při měření 

jednotlivé charakteristiky i ostatní úlohy. 
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II. Logické schéma aplikace Server 

V aplikaci server komunikuje s aplikací klient pře lokální síť LAN. V aplikaci server 

jsou veškeré algoritmy řízení aplikace. Od přiřazování vstupních hodnot z kanálů nebo 

ovládacího panelu po odesílání hodnot na modelovou či reálnou úlohu. Zde uvedu jen 

stručné logické schéma, kde je program přiřazování vstupních hodnot a program daného 

typu měření, který nastavuje a odesílá hodnoty do reálného nebo modelového zařízení. 
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