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Katedra automatizační techniky a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2009. stran 36 

Bakalářská práce, vedoucí BP: Škuta, Jaromír 

 

V této práci se budu zabývat návrhem a zpracováním modulu pro 

bezdrátový přenos dat mezi dvěma PC. V první části práce se zabývám 

samotnou konstrukcí a popisem zařízení, které je zapojeno do USB. V další 

části této práce je rozebráno propojení dvou PC pomocí programu ControlWeb 

5 a realizace jednoduché úlohy která využívá tohoto programu a typu propojení.  

Hlavní částí této bakalářské práce je vytvoření samotného zařízení pro přenos 

dat a aplikace která bude využívat dané přenosové cesty.   

Annotation 
Vrána, P. Wireless information transfer using optical modules. Ostrava: 

Department of Control Systems and Instrumentation, VŠB-Technical University 

of Ostrava, 2009 pages 36 Head of thesis: Škuta, Jaromír 

 

In this work I’m going to consider design of module for wireless data 

transfer between two PCs. In the first part of this work I consider construction 

itself and describing the appliance which is plugged in USB. In the next part of 

my work the connection of two PCs by ControlWeb 5 program is described and 

realization of a simple exercise using this program and type of connection. Main 

part of this thesis is to create the devise itself to transfer data and applications,   

which will use the transmission path. 
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Seznam použitých zkratek: 

bps Bit Per Second 
 Jednotka přenosové rychlosti. 

IO Chip 

 Integrovaný obvod 

Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
 Zesilování světla pomocí stimulované emise záření. 

PC  Personal Computer 
 Osobní počítač. 

RS232 Serial port 
 Sériový port 

RxD Received eXchange Data 
 Příjem dat. 

TTL Transistor-Transistor-Logic 
 Standart používaný pro implementaci logických integrovaných  

 obvodů. 

TxD Transmit eXchange Data 
 Vysílaní dat. 

USB Universal Serial Bus 
 Universální sériová sběrnice. 

 



Bezdrátový přenos informace s využitím optických modulů Bakalářská práce 

9 
 

     Seznam obrázků: 

OBRÁZEK 1 - SCHÉMA JEDNODUCHÉHO ZAPOJENÍ ..................................................................... 12 
OBRÁZEK 2 - UKÁZKA UMÍSTĚNÍ LASERU .................................................................................. 14 
OBRÁZEK 3 - BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ ............................................................................... 15 
OBRÁZEK 4: VNITŘNÍ ZAPOJENÍ MODULU UMS2 ...................................................................... 16 
OBRÁZEK 5 - POUZDROVÉ ZAPOJENÍ ......................................................................................... 17 
OBRÁZEK 6 - ZAPOJENÍ VÝVODŮ ............................................................................................... 18 
OBRÁZEK 7 - APLIKAČNÍ SCHÉMA ............................................................................................. 18 
OBRÁZEK 8 - SCHÉMA NÁBOJOVÉ PUMPY .................................................................................. 19 
OBRÁZEK 9 - ZAPOUZDŘENÍ LASEROVÉ DIODY .......................................................................... 19 
OBRÁZEK 10 - GRAF ÚČINNOSTI FOTOTRANZISTORU PŘI DANÉ VLNOVÉ DÉLCE ......................... 20 
OBRÁZEK 11 - SCHÉMA ZAPOJENÍ ............................................................................................. 21 
OBRÁZEK 12 - SCHÉMA ZAPOJENÍ ............................................................................................. 21 
OBRÁZEK 13 - SCHÉMA PLOŠNÉHO SPOJE .................................................................................. 22 
OBRÁZEK 14 - SCHÉMA PLOŠNÉHO SPOJE .................................................................................. 22 
OBRÁZEK 15 - SESTAVENÝ TRANSCIEVER ................................................................................. 23 
OBRÁZEK 16 - NASTAVENÍ COM PORTU ................................................................................... 25 
OBRÁZEK 17 - TEST PROGRAMU ................................................................................................ 26 
OBRÁZEK 18 - TEST PROGRAMU ................................................................................................ 26 
OBRÁZEK 19 - PANEL PŘÍSTROJŮ ............................................................................................... 28 
OBRÁZEK 20 - TVORBA OVLADAČE ........................................................................................... 29 
OBRÁZEK 21 - TVORBA PROMĚNNÝCH ...................................................................................... 29 
OBRÁZEK 22 - TVORBA KANÁLU ............................................................................................... 30 
OBRÁZEK 23 - ÚPRAVY PŘÍSTROJE METER ................................................................................. 31 
OBRÁZEK 24 - ÚPRAVA PŘÍSTROJE STRING_CONTROL ............................................................... 32 
OBRÁZEK 25 - TEXTOVÁ KOMUNIKACE ..................................................................................... 33 
OBRÁZEK 26 - PŘÍSTROJ METER ................................................................................................ 33 
OBRÁZEK 27 - PID REGULÁTOR ................................................................................................ 33 



Bezdrátový přenos informace s využitím optických modulů Bakalářská práce 

10 
 

1 Úvod    
S nebývalým rozvojem průmyslu a obchodu v průběhu posledních několika let  

úzce souvisí  nástup počítačové techniky. Počítače již nejsou jen pouhé výkonné 

počítací stroje, ale díky rychlému  vývoji se jejich  rychlost a počty zvýšily a přitom se 

jejich cena snížila. Jejich propojením do sítí vznikají systémy rychlého sdílení a 

zpracování dat, dříve nemyslitelné. A to klade vysoké nároky na rychlost, kvalitu a 

především na bezpečnost přenosu dat. A to jak po software tak hardware stránce. 

Jako jedna z nejbezpečnějších cest pro přenos dat se ukázalo laserové propojení. 

Laserové propojení se též ukázalo jako výhodné v prostorech, kde díky rušení  nelze 

použít radiové propojení. To se týká především průmyslových podniků, kde je nutno 

zajistit stabilní a dostupné propojení pro chod podnikových aplikací, které řídí 

technologické procesy.   

V oblasti řízení technologických procesů jsou nejvíce rozšířené SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) systémy. Tyto systémy se skládají jak 

s PC,  tak i samotného software(SCADA).  Jedním z nejpoužívanějších systémů u 

nás, je systém ControlWeb5 firmy Moravské přístroje. Samozřejmě, používají se i 

jiné systémy jako například InTouch. Tyto systémy se od sebe odlišují především 

vizualizací a přístupem jak řeší různé problémy v oblasti řízení.   

V této práci se budu zabývat bezdrátovým přenosem informace s využitím 

optických modulů. V prví části práce se zabývám stručným rozborem optických 

modulů. Jsou zde popsány základní typy přenosu dat využívající optickou cestu. 

V druhé části práce se  zabývám samotným zařízením pro přenos informací mezi 

dvěma PC. Toto zařízení vychází z ročníkového projektu, liší se  v připojení do PC a 

to tak, že bude zapojeno do USB. Oproti ročníkovému projektu, kde zařízení bylo 

připojeno do RS232. Zařízení je plně duplexové, což znamená že komunikace 

probíhá v obou směrech zároveň. V závěrečné části práce se zabývám nastavením 

aplikace využívající tento typ přenosu. Aplikace je vytvořena v prostředí 

ControlWeb5.  
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2 Obecný rozbor optických modulů 
V první kapitole  Vás  seznámím ze základními přenosy dat pomocí optických 

modulů. Stručně zde rozeberu přenos dat  pomoci infračervených led diod a 

laserových diod.  Dále se stručně zmíním o jejich využiti pro různá prostředí. 

2.1 Přenos dat pomocí infračervené diody 
Tento typ přenosu dat je zřejmě nejjednodušší co se týče zapojení i provozu. 

Jeho jednoduchost spočívá ve velké  dostupnosti komponent na trhu, velkého 

množství různých schémat zapojení a snadné konstrukci, kterou zvládne i člověk 

který není znalý problematiky elektronických obvodů. Zapojení se používá nejčastější 

pro připojení periferních komponent k PC jako jsou např. myši či mobilní telefony, lze 

jej  také použít i pro přenos dat mezi dvěma PC. Dále bych se zmínil o výhodách a 

nevýhodách tohoto typu zapojení, chtěl bych také uvést přiklad jednoduchého 

zapojení a to i se seznamem součástek potřebných k jeho zkonstruování. 

2.1.1 Výhody  
 Jednoduchá konstrukce: Jak bylo zmíněno výše, je velké množství 

dostupných zapojení které lze nalézt v různých publikacích čí na internetu. 

 Dostupnost komponent: Veškeré potřebné součástky pro konstrukci jsou 

snadno dostupné. 

 Snadné propojení s PC po software stránce: Veškeré novější operační 

systémy počínaje Windows 98 mají v sobě zahrnutou podporu pro přenos dat 

pomocí IrDa, takže není nutné psát specielní software. 

 Snadné propojení s PC po hardwarové stránce: Zařízení se připojuje přes 

standardní sériový(RS232) nebo USB port. Častěji se v tomto připojení 

vyskytuje připojení přes sériový port. 
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2.1.2 Nevýhody 

 Malý dosah signálu: Pro přenos signálu na vzdálenost větší jak 10 m je 

výhodnější použít laser. 

 Malá přenosová rychlost: Na dnešní dobu již nedostačující přenosové rychlosti 

115200 bps a  4 Mbps. Rychlosti nad 115200 bps  jsou podporovány až od 

IrDA 1.1 což může být problém u straších základních desek, které podporují 

pouze IrDA 1.0 i když v dnešní době by to měla být spíše okrajová část PC. 

 Ovlivnitelnost okolními vlivy: I když je pravděpodobné že tento typ zařízení 

nebudeme používat pro přenos dat venkovním prostředím vzhledem k jeho 

dosahu, může se přesto stát, že k tomu budeme donuceni. Zde právě nastává 

problém s venkovními vlivy. Tento typ přenosu může snadno ovlivnit například 

mlha, déšť. Mlha či déšť nám mohou způsobit že bude signál degradovat až 

k úplnému přerušení. 

2.1.3 Příklad zapojení zařízení pro přenos dat pomocí infračervené diody 

 

 
Obrázek 1 - Schéma jednoduchého zapojení 
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2.1.4 Seznam součástek 
 
Vysílací/ přijímací člen 
V/P     Agilent Technologies HSDL1001 

Rezistor 
R1     10 Ω 

Kondenzátory  

C1     47 µF 

C2     100 nF 

Toto zapojení je vcelku běžné, jednoduché. Nevýhodou je pouze malá 

vzdálenost na kterou lze přenášet data. Vzdálenost pro správnou činnost zařízení by 

neměla přesáhnout délku 1,5 m. Lze samozřejmě navrhnout, či nalézt schéma 

zařízení s mnohem větším výkonem a tedy i dosahem. [PAVOUK, 2004] 

2.2 Přenos dat pomocí laseru    
Přenos dat pomocí laserového paprsku je velmi podobný přenosu dat po 

optickém vlákně s tím rozdílem, že u bezdrátového spoje prochází paprsek 

atmosférou a ne vláknem. Dva paralelní paprsky posílají a přijímají data ve stejný 

moment . 

Nejčastěji se vyskytují lasery které mají dosah do 600 m a jsou schopny 

přenášet data rychlostí 115.2 kbit/sec, jsou to zařízení které si zkonstruujeme sami. 

Samozřejmě průmyslové vyráběné lasery mají mnohem větší dosah a i výkon. Jejich 

dosah bývá nejčastěji do dvou kilometrů a jejích datová propustnost se pohybuje 

kolem 1250 Mbps. Dále bych chtěl více rozebrat jednotlivé výhody a nevýhody 

použití laseru pro přenos dat.  

2.2.1 Výhody 
 Vysoké přenosové rychlosti: V současné době bylo dosaženo rychlostí 

pohybujících se kolem 1250 Mbps. Tato hodnota byla přejata přímo ze stránek 

výrobce zařízení.  [CBL, 2007]  
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 Vysoká bezpečnost přenosu: Jelikož je laserový paprsek neviditelný a má 

velmi malou šířku (ta se pohybuje maximálně do několika milimetru) je ho 

velmi těžké zachytit za účelem odposlechu a pokud už k tomu dojde, paprsek 

se okamžitě přeruší, Což se nám ihned  projeví na příjmové straně. Navíc se 

tato zařízení montují ve větších výškách nad zemí jak je vidět z obrázku č. 2. 

 
Obrázek 2 - Ukázka umístění laseru 

 
 Dostupnost: Možnost instalace tam kde nelze použít drátové či jiné zapojení. 

Dále zařízení mohou fungovat při dešti,sněžení i mlze, jen spojení na velmi 

velkou vzdálenost mohou být ovlivněna mlhou, ale na vzdálenost kratší než 

150 m (u výkonnějších zařízení) fungují při jakýchkoliv podmínkách. Navíc 

nevyžaduje žádné stínění nebo izolaci ani na větší vzdálenost. 

 Provoz zařízení není nijak legislativně omezován a tudíž se za něj nemusí 

platit žádné poplatky. 

2.2.2 Nevýhody 
 Možnost poškození zdraví: U laserů vyšších výkonu jen možnost poškození 

oka náhodným pohledem na zdroj paprsku, ale u běžně používaných laserů 

by k tomu nemělo dojit. 

 Vyšší cena: Cena zařízení jenž si sami zkonstruujeme by neměla přesáhnout 

částku 1000 Kč, ale tato cena závisí hlavně na tom jakou laserovou diodu 

požijeme. 

 Stabilní připevnění a pečlivé zarovnání: toto je zřejmě nejvýznamnější 

nevýhoda tohoto typu propojení PC. Je to dáno tím že na zařízení působí 

vnější vlivy jako je například vítr, pohyb základů budovy a jiné. Proto se 

doporučuje seřizovat zařízení jednou za měsíc, toto není nutné u zařízení 

která jsou propojena na vzdálenost kratší než je 100 m.  
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2.3 Návrh elektronického zpracování signálů 
Při návrhu tohoto zapojení jsem vycházel s funkčního zapojení obvodu pro 

rozhraní RS232 které bylo prezentováno v ročníkovém projektu. Toto zapojení jsem  

upravil a doplnit převodníkem RS232 – USB. Úprava spočívá v nahrazení obvodů 

74LS05 a 74LS14 tranzistorem BC547A a rezistory. I přes tyto změny se specifikace 

zařízení neliší od zařízení které  bylo prezentováno v ročníkovém projektu. Při návrhu 

zařízení jsem vycházel z materiálů, které jednotlivý výrobci pro své obvody 

doporučují. Týká se to především obvodu Sipex232ACP. Vzhledem k tomu, že 

převodník vytváří virtuální sériový port nebylo nutno měnit programovou část.     

2.3.1 Specifikace zařízení 
Předpokládaný dosah: 10 metrů 

Rychlost přenosu dat: 1200 bits/s až 115200 bits/s pro RS232, pro USB až 3 Mb 

Rozhraní: RS232,USB 

Maximální délka kabeláže: 10 m pro RS232 v asynchronním zapojení, pro USB 1 m  

Vlnová délka laseru: 650 nm, červený 

Výkon: 5 mW 

 

2.3.2 Obecné blokové schéma  

 
Obrázek 3 - Blokové schéma zapojení 

 
Na obrázku č. 3 je blokové schéma znázorňující základní části obvodu. 

Regulátor napětí slouží k tomu, aby dodával stabilní napětí 5V. Jako transceiver je 

zde použít integrovaný obvod Sipex232ACP který slouží tvorbě i přijmu signálů 

kompatibilních se standardem RS232. Dále je zde obvod UMS2, který slouží 

k převodu signálu z TTL na USB. Blokové schéma ještě doplňují laserová dioda a 

fototranzistor. [ASIX, 2008]  
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3 Realizace obvodu pro kombinaci RS232/USB 
Při realizaci této části práce jsem navázal na funkční zařízení, které bylo 

zpracováno v předcházející části. Toto zapojení bylo upraveno tak, aby fungovalo 

pro kombinaci rozhraní RS232 a USB. Proto jsem použil převodník USB-UATR 

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Nejčastěji se k tomuto používají 

obvody od firmy FTDI, které mají označení FT232, přičemž existuje více verzí těchto 

obvodů. Verze FT232BM, FT232BL, FT232BQ jsou naprosto stejné, odlišují se 

pouze typem pouzdra. Při konstrukci zařízení jsem využil modul UMS2 od firmy Asix. 

3.1 Stručný popis nejdůležitějších komponent obvodu 
V této  kapitole se  zabývám nejdůležitějšími součástkami modulu pro přenos 

dat pomocí laseru. Jsou to součástky modul UMS2, integrovaný obvod FT232BL 

který je součástí modulu UMS2, převodník TTL/RS232 SipexACP, laserová dioda L-

SD6505A a fototranzistor OP505A. 

Modul UMS2 

 

Obrázek 4: Vnitřní zapojení modulu UMS2 
 

UMS2 je modul založený na integrovaném obvodu FT232BL firmy FTDI, který 

umožňuje velmi snadné připojení uživatelské aplikace k PC, pomocí sběrnice USB.Je 

to převodník mezi sběrnicí USB a UART s možností plně hardwarového toku dat. 

Tento modul umožňuje přenos dat rychlostí až  3 MBd po sběrnici RS485. Navíc 
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modul obsahuje paměť kterou lze připojit externě. K PC je možno modul připojit  

použitím konektoru typu 'A' nebo 'B', nebo přímo kabel k USB portu počítače což je 

případ který jsem využil. Velkou výhodou tohoto modulu je i to, že ovladače jsou jak 

pro  Windows 98SE/ME/2K/XP tak i pro Mac a Linux. Tyto ovladače je možno přímo 

stáhnout s internetových stránek výrobce modulu. Na obrázku č. 4 je možné  vidět 

zapojení obvodu, které je podle návrhu výrobce. [ASIX, 2008] 

 
FT232BL 

Tento obvod je nejdůležitější součástí modulu UMS2. Je to  převodník          

TTL - USB. Obvod FTL232BL je lead free verze obvodu FTL232BM. Výhodou je, že 

celý USB protokol je obsluhován samotným obvodem, tudíž není zapotřebí 

programovat firmware. Přenosová rychlost tohoto obvodu může dosáhnout až 

3Mbit/s. K tomuto obvodu se přistupuje jako ke standardnímu rozhraní RS-232. Celá 

komunikace je tudíž velmi jednoduchá. Stačí jen připojit RxD a TxD vývody k 

vývodům RxD a TxD obvodu FT232BL. Další výhodou obvodu je to, že je napájen 

přímo s USB a napětím v rozmezí 4,35 V až 5,25 V přičemž napětí 5,25 V je 

maximálním napětím. Tento obvod je plně kompatibilní s rozhraním USB 1.1 i 2.0. 

[FTDI, 2005] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Pouzdrové zapojení 
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Sipex232ACP 

Klidový stav je u rozhraní RS232 reprezentován logickou 1, v tomto případě 

reprezentovanou záporným napětím. Logická 0 je naproti tomu reprezentována 

napětím kladným. V případě vysílače může napětí dosahovat min. −15 V až max. 

+15 V, a to by obvody pracující s TTL úrovněmi spolehlivě zničilo. Proto je nutno 

použít obvod, který převede úrovně z RS232 na úrovně TTL. K tomuto jsem volil 

známý obvod ze série kompatibilní s MAX232. Z řady klonů čipů od firmy MAX jsem 

zvolil Sipex232ACP. Existuje celá řada těchto obvodů, které se liší hlavně v typu 

pouzdra a kapacity připojených kondenzátorů. Obvod který jsem zvolil by měl mít 

vyšší rychlost přenosu a tedy rychlejší odezvy, oproti základnímu obvodu MAX232. 

Obvod obsahuje dva převodníky TTL na RS232 a dva převodníky RS232 na TTL a je 

napájen standardním napětím 5 V± 10% a využívá nábojové pumpy pro tvorbu 

vyššího výstupního napětí. Na obrázcích č. 6 a č. 7 jsou zobrazeny pouzdrové a 

aplikační zapojení pro obvod MAX232, které se ohledně funkce a zapojení nijak 

neliší od obvodu Sipex232ACP. [ELEKTRONIKA, 2007] 

 
Obrázek 6 - Zapojení vývodů 

 
Obrázek 7 - Aplikační schéma 
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Jednoduchý příklad nábojové pumpy 
 

 

 

 

 
    Obrázek 8 - Schéma nábojové pumpy 
 

Funkce zapojení: Přepínač S (je realizován IO) se periodicky přepíná. Jestliže 

je přepínač v poloze 1 tak se kondenzátor C1 nabíjí přes diodu D1 se zdroje U1. 

Jestliže se přepínač přepne do polohy 2, propojí se kondenzátor C1 s napěťovým 

zdrojem do série. Tento kondenzátor se začne vybíjet přes diodu D2, a tím zároveň 

nabíjí kondenzátor C2 který bude mít dvojnásobné napětí zdroje na prázdno. 

Podobně lze řadit libovolné množství spínačů a kondenzátorů a získat tak v podstatě 

libovolné napětí. Nevýhodou je malý výstupní proud. 

U tohoto typu obvodu je výstupní napětí +10 V a -10 V. Obvody tohoto typu 

vyhovují přenosovým rychlostem do 2000 bit/s. Vzhledem k velikosti  této přenosové 

rychlosti, je sériový port dostatečně rychlí, aby nebyl zahlcen daty. 

Laserová dioda 

Zadaná laserová dioda je standardního typu L-SD6505A s vlnovou délkou    

650 nm, výkonem 5 mW a zapouzdřením typu SH-SLD, které je vidět na obrázku      

č. 10. [ALLDATASHEET, 2003] 

 

Obrázek 9 - Zapouzdření laserové diody 
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40 

Fototranzistor 

Fototranzistor je zřejmě typu OP505A. Bohužel nebylo možno zjistit přesný typ. 

Tento fototranzistor by měl naprosto vyhovovat vzhledem k tomu, že má rozsah 

citlivosti 550 nm až 1050 nm.  Na přiloženém grafu lze vidět procentní účinnost 

fototranzistoru v závislosti na vlnové délce přijímaného signálu.      

[ALLDATASHEET, 2003] 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Obrázek 10 - Graf účinnosti fototranzistoru při dané vlnové délce 
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3.2 Schéma obvodu vytvořeného pomocí programu Eagle  
Obvod jsem řešil jedním samostatným zapojeními. Tyto dva obvody jsou  

napájeny přímo s USB 5 V napětím. Sice se moc nedoporučuje napájet  celý obvod 

s USB, ale praktickým ozkoušením jsem ověřil že USB je dostatečným zdrojem tudíž 

není nutno pomocné napájení.Na obrázku č. 11 je vidět schéma samotného 

trancieveru s převodníku TTL na RS232 a s převodníku TTL na USB. Toto schéma 

jsem dále upravil pro potřebu výroby plošného spoje. Switche SW3, SW4, jsou 

nahrazeny paticemi pro připojení drátků, které jsou vyvedeny na vypínač. Upravené 

schéma je vidět na obrázku č. 12. [EAGLE, 2005] 

 
Obrázek 11 - Schéma zapojení 

 
 

 
Obrázek 12 - Schéma zapojení 
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3.3 Schéma plošného spoje s rozmístěnými součástkami 
Obrazec plošného  spoje  je  vytvořen v programu Eagle. Plošný spoj je 

jednovrstvý. Při tvorbě plošného spoje jsem již dopředu počítal s drátovými vývody      

na přepínač. Tyto vývody na přepínač jsou PAD 1, 2, 3, 4, 5, 6 . Patice PAD 7, 8, 9, 

10 jsou vývody na USB.      

 

 
Obrázek 13 - Schéma plošného spoje 

 
 
 
 

 
Obrázek 14 - Schéma plošného spoje 
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Obrázek 15 - Sestavený transciever 

 
 

3.4 Seznam součástek 
Rezistory 
R1     1k Ω 
R2     3k6 Ω 
 
Kondenzátory (keramické) 
 C1, C2, C3, C4, C5  100 nF 
 
Diody, tranzistory 
D1, D2    1N4007 
T1     BC547A 
T2     OP505A 
Laser     L-SD6505A  
     
Integrovaný obvod 
IC1     Sipex232ACP 
 
Ostatní 
Modul     UMS2 
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3.5 Popis funkce obvodu 
Obvod transceiveru je napájen přímo s USB, které má hodnotu 5 V a odebírá 

proud maximálně 100 mA . Toto napětí poté není nutné dále nijak regulovat, 

vzhledem k tomu, že jak Sipex232ACP tak i modul UMS2 mají napájecí napětí 5 V. 

Pouze před laserovou diodou jsou umístěny dvě diody typu 1N4007 k tomu, aby 

snížily napětí na požadovaných 2,8 V, které je nominálním napětím laserové diody. 

V klidovém stavu je tranzistor T1 otevřený a na laserové diodě je proud 40 mA. Po 

sepnuti, kdy je do báze tranzistoru přiveden impulz se proud sníží o 5 mA, což 

způsobí pohasnutí laserové diody. Dále je pak signál zpracován fototranzistorem 

druhého zařízení, kdy svítící laser představuje logickou 1 a pohaslý laser logickou 0. 

Po přijetí je tento signál konvertován  budˇ IO Sipex232A na standardní sériový 

signál, který je dále zpracován sériovým portem RS232, nebo modulem UMS2 který 

provede totéž, ale navíc ještě převede signál do rozhraní USB . Pro připojení zařízení 

do portu USB musíme vytvořit virtuální sériový port. Po vytvoření lze s tímto portem 

pracovat jako se standardním sériovým portem. Volbu portu provádíme přepínačem 

který je umístěn v modulu.   
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4 Testování obvodu 
K testování obvodu jsem zvolil jednoduchý, volně šířitelný program pro 

testování COM portů. Tento program se jmenuje COM tester, verze 4.5. Test jsem 

prováděl na jednom počítači, který je vybaven dvěma COM porty  nebo USB a to z 

důvodu větší přehlednosti a snazší manipulace. Testovaní by proběhlo naprosto 

stejně i v případě že by byla zařízení zapojena do dvou PC.  Po zapnutí programu 

jsem musel nejprve nastavit parametry pro komunikaci. Zde jsem volil jaký COM 

bude použit, baud rate, stopbity a paritu  jak je vidět na obrázku č. 16. Totéž jsem 

provedl i s druhým oknem spuštěného programu. Rozdíl je pouze v nastavení COM 

portů. 

 

Obrázek 16 - Nastavení COM portu 
 
Dalším krokem bylo otestovaní samotné přenosové cesty. V první části testování 

jsem si ověřil funkčnost  posíláním čísel jak je vidět na obrázku č.18. Postupně jsem 

vepisoval číslice 1 až 4 do obou otevřených oken a sledoval jsem zda-li se objeví  

druhém okně. Jakmile jsem si ověřil, že zařízení fungují v obou směrech pro posílání 

čísel, přešel jsem k vepsání slov. Bohužel tento program je schopen na příjmové 

straně zobrazit písmena jen v podobě ASCII kódu. Nejprve jsem vepsal slovo „Pavel“ 

v okně které je připojeno na COM1. V okně které je napojeno na COM2 se objevil 

zápis 80 97 118 101 108 což odpovídá zápisu písmen Pavel. Následně jsem provedl 

další zápis nyní v okně které je připojeno na COM2, bylo to slovo HAVRAN:) a opět 

se mě v okně které je připojeno na COM 1 objevil zápis v ASCII kódů tentokrát byl 

sled čísel 72 65 86 82 65 78 32 58 42 což opět odpovídá slovu HAVRAN:), jak je 

vidět na obrázku č. 17. [PK-DESING, 2008] 
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Obrázek 17 - Test programu 

 

Obrázek 18 - Test programu 
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5 Tvorba aplikace v prostředí ControlWeb 5  
Vývojový software Control Web 5 je univerzální nástroj pro vývoj a nasazování 

vizualizačních a řídicích aplikací. Hlavním cílem návrhu systému Control Web je 

učinit realizaci běžných úkolů snadnou a u komplikovaných úkolů možnou. 

Samozřejmě musí být respektovány všechny standardy pro běh programů. 

Control Web pracuje na všech počítačích které jsou vybaveny operačními systémy 

firmy Microsoft a to počínaje Win98. Control Web 5 koncepčně vychází z osvědčené 

architektury svých předchůdců Control Panel a Control Web 2000. Control web má 

širokou možnost použití v celopodnikových vizualizačních systémech tak i v přímém 

řízení strojů.  

V prostředí Control Web jsem navrhl jednoduché aplikace která slouží k zjištění 

funkčnosti propojení mezi dvěma PC. Tato aplikace je vcelku jednoduchá a není k její 

tvorbě potřeba znát hlubší problematiku nastavení ovladače a znalosti protokolů. 

Stačí se pouze řídit napovědou která je v samotném programu nebo na internetovych 

stránkách společnosti Moravské přístroje. 

5.1 Tvorba samotné aplikace 
Po spuštění programu ControlWeb zvolíme “Soubor“, “Nový“ a otevře se nám 

úvodní okno. Vybereme “Vytvořit novou aplikaci“ a poté klikneme na tlačítko OK. 

Poté již postupujeme podle průvodce. 

 Máme prázdnou stránku a začneme vkládat požadované přístroje. Toto 

vkládání se provádí pomocí “Nástroje paleta přístrojů“. Nejprve vložíme Panel obr.19. 

jakmile máme panel na pracovní ploše začneme do něj vkládat další přístroje. 
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Obrázek 19 - Panel přístrojů 

 

Přístroje které je nutno vložit jsou přístroje meter, string a string control. Přístroj 

meter nalezneme v kolonce zobrazovaní -> spojité, přístroj string control je umístěn   

v kolonce ovládání a řízení -> textové. Jakmile máme všechny přístroje přetažené na 

ploše, můžeme je poté začít jednotlivě upravovat. Než začneme aplikaci upravovat, 

je třeba nejprve nastavit ovladače, kanály a datové elementy.  

 

5.1.1 Tvorba ovladače 
Při tvorbě ovladače postupujeme tak, že zvolíme nejprve položku přidat ovladač 

a vepíšeme námi zvolené jméno ovladače, v mém případě “ovl“. Dále je nutné zvolit 

typ ovladačem. Volil jsem ovladač ASCII v 4.7.0. Tento ovladač je již přímo obsažen 

v instalaci Control Web. V tomto ovladači je poté nutno nadefinovat mapovací a 

parametrický soubor. To se provádí tak, že buď přímo definujme obsah nebo si 

vybereme  pokud je to možno, jako v mém případě, již nadefinovaný soubor. 

Mapovací i parametrický soubor lze nalézt přímo v instalaci ControlWeb5 ve složce 

Dmf pro mapovací soubor a ve složce Par parametrický soubor.  U parametrického 

souboru nesmíme zapomenout na nastavení čísla COM portu. Dále je nutno nastavit 

parametry terminátor a term_string. Tyto parametry slouží k nastavení ukončovacích 

znaků. Ukončovací znaky mají standardní tvary a to CR,LF nebo CRLF. [CONTROL 

WEB, 2005] 
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Obrázek 20 - Tvorba ovladače 
 
 

5.1.2 Tvorba proměnné var 
Při tvorbě aplikace je nutno nadefinovat místo, kde by se hodnota veličiny 

uchovala. K uchovaní hodnoty veličiny je potřeba nadefinovat proměnou. V našem 

případě jednoduchou proměnou, schopnou uchovávat spojité veličiny. V sekci datové 

inspektory tedy vybereme proměnou var což je proměnná, která umožňuje měnit 

data v průběhu běhu aplikace. Poté vepíšeme jméno proměnné a typ proměnné. 

Typem proměnných u tmpitem a tmpstr je string což je textový řetězec. U hodnoty 

value je proměnná typu real  a u elementu výjimka je hodnota Boolean což je logický 

datový typ, který nabývá hodnot 1 nebo 0. Jak je vidět na obrázku č. 21. 

 

Obrázek 21 - Tvorba proměnných 
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5.1.3 Tvorba kanálů 
Tvorba kanálů se provádí tak že v položce datové elementy zvolíme přidat 

sekci, kde vybereme channel. V části channel se může nacházet několik druhu 

proměnných, jako jsou jednoduché proměnné, pole proměnných a proměnné typu 

buffer. V našem případě zvolíme skalární proměnou.  Do této proměnné vepíšeme 

jméno, ovladač a driver_ index. Typ proměnně se nám vyplní automaticky podle čísla 

driver_indexu. Driver_index si zapisujeme podle nastavení mapovacího souboru 

v ovladačích. Provedení elementů pro kanály vidíme na obrázku č. 22. Nyní už 

můžeme přejit na samotnou úpravu přístrojů. 

 

Obrázek 22 - Tvorba kanálu 
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5.1.4 Úprava přístroje meter  
U přístroje meter změníme pouze jeho mód, rozsah a parametr expression. 

Barvu a styl písma můžeme zachovat. 

 Parametr móde: Tento parametr určuje grafickou podobu přístroje výběrem 
jednoho z módů. V tomto případě jsem zvolil text display. 

 
 Parametry range_from a range_to: Tyto parametry nám určují rozsah přístroje 

metr. 
 

 Parametr expression: Obsahem tohoto parametru je numerický výraz, jehož 
výsledek bude přístroj zobrazovat 

 
 

 

Obrázek 23 - Úpravy přístroje meter 
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5.1.5 Úprava přístroje string_control 
U tohoto přístroje je nutno nastavit parametr output. Barvu a styl písma 

můžeme zachovat.  

 Parametr output: Parametr nám udává jméno výstupního datového elementu, 

do něhož bude přístroj string_control zapisovat výstupní hodnotu. V mém 

případě outstring 

 

 

Obrázek 24 - Úprava přístroje string_control 
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5.1.6 Výsledek testu 
Aplikace  pracovala podle předpokládaných výsledků. Na obrázku č. 25 je vidět 

zápis číselných nebo textových hodnot do kolonky výstupní hodnota a jejich 

následné vypsaní v kolonce vstupní hodnota. Na obrázku č. 26 je vidět příklad 

aplikace meter a na obrázku č. 27 je aplikace PID regulátor. 

 

Obrázek 25 - Textová komunikace 
 

   

Obrázek 26 - Přístroj meter 
 

 
Obrázek 27 - PID regulátor 
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6 Zhodnocení výsledků 
Při práci na prvním bodu jsem vypracoval přenosný modul pro rozhraní RS232 

a USB a otestoval jsem jeho funkčnost. Vytvořený modul pracuje v plném duplexu. 

To znamená, že lze komunikovat  v obou směrech současně. Komunikace přes 

rozhraní RS232 probíhala podle předpokladu. U rozhraní USB se vyskytli problémy 

s komunikací a to hlavně  s jeho občasnou chybovostí a vypadáváním spojení. Toto 

je dle mého názoru dáno povahou rozhraní USB, které komunikuje po blocích a ne 

jako RS232 po jednotlivých bitech. Dalším důvodem chybné komunikace by mohlo 

byt kolísaní proudu při odběru proudu s rozhraní USB. Tento problém se tedy vyskytl 

i u komunikace přes RS232 jelikož je celý modul napájen přímo s USB.  Problém 

souvisí  hlavně s rozhraním USB 1.1 U rozhraní USB 2 se již tento problém 

nevyskytoval, jelikož rozhraní USB 2 dokáže dodávat vyšší proud. Problém 

s komunikací přes  USB 1.1 jsem vyřešil přidáním ukončovacích znaků. Při testování 

zařízení jsem byl  omezen na používání dvou PC a tedy jsem neměl možnost 

otestovat maximální dosah zařízení. Komunikace probíhala standardně na 

vzdálenost 2 m a rychlost spojení byla nastavena 9600 bit/s a to jak pro RS232 tak i 

pro USB. Předpokládaný dosah zařízení je 10 m. Je to dáno hlavně rozptylem 

paprsku laseru, který je ± 2°. Pro vyšší dosah zařízení by bylo zapotřebí vybavit 

modul optikou, která by koncentrovala  rozptýlený paprsek laseru na fototranzistor.  

Dalším krokem bylo vytvoření aplikace v prostředí Control Web5 která 

podporuje komunikace přes RS232 tak i USB. Tato práce byla ulehčena možností 

vytvořit virtuální COM port pro rozhraní USB jak je popsáno výše. Při zapojení USB 

stačí pouze přepsat číslo COM portu na virtuální COM a aplikace pracuje jako by 

bylo zařízení propojeno pomocí RS232. Aplikace slouží k ověření funkčnosti 

komunikace přes sériovou linku. A to jak v textové podobě, tak v podobě řízení 

aplikace. Při tvorbě těchto aplikací jsem se hlavně seznámil s nastavením a prací 

s ovladači ASCII.  

Směrem dalšího vývoje by mělo být navržení a zkonstruovaní modulu který by 

obsahoval i optickou část čímž by se značně zvýšil dosah zařízení. Dále pak upravit 

modul tak, aby byl hardwarově řiditelný. Současné zařízení nebylo pro toto navrženo. 

Dalším krokem by mělo být vytvořit(upravit) aplikaci v Control Webu která by toho 

využila. 
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