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„Postawienie” własnego serwera 
zbierającego jakiekolwiek dane w 
postaci elektrycznej i „wpuszczają-
cego” je po przetworzeniu do sie-
ci wymaga niestety odpowiedniego 
sprzętu. W Elektronice Praktycznej 
opisywane były już kilkakrotnie 
zarówno urządzenia produkowane 
przez specjalizujące się w tej dzie-
dzinie firmy, jak również własne 
konstrukcje amatorskie. Z uwagi na 
coraz powszechniejszy dostęp do 
Internetu przez stałe łącza, tema-
tyka ta cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród Czytelni-
ków i użytkowników. Producenci 
trzymają rękę na pulsie i idąc za 
zapotrzebowaniem co pewien czas 
wypuszczają nowe modele i typy 
webserwerów. Dzięki tym produk-
tom poznajemy również nowe fir-
my, nawet z tak dla nas egzotycz-
nych krajów, jak Brazylia. Właśnie 
zza oceanu dotarł do naszej reak-
cji webserwer WS10, produkowany 
przez firmę Novus. To niewielkie 
urządzenie zamknięte w estetycznej 
obudowie przeznaczonej do pod-
wieszania na listwie DIN 35 mm, 
zostało zaprojektowane z myślą o 
akwizycji danych z różnych czujni-
ków zewnętrznych i przekazywaniu 
ich, po wcześniejszym uporządko-
waniu, w sieciach lokalnych oraz w 
Internecie. Akwizycja danych może 
być prowadzona zarówno z czujni-
ków (urządzeń) analogowych, jak i 
cyfrowych. Dostępne są 4 wejścia, 
które można konfigurować jako: 

- 4 wejścia cyfrowe,
- 1 wejście analogowe i 3 cyfrowe,
- 2 wejścia analogowe i 2 cyfrowe,
- 4 wejścia analogowe,
- 2 wejścia przerzutnikowe.

Wejścia cyfrowe posiadają we-
wnętrzne rezystory podciągające do 
napięcia 5 V (pull-up) o wartości 
10 kV. Rozdzielczość próbkowania 
sygnałów z wejść analogowych za-
leży od konfiguracji. W przypad-
ku ustawienia wejść napięciowych 
0...5 V oraz pętli prądowej 0...20 mA 
wynosi ona 1024 poziomy (10-bi-
tów), natomiast dla pętli prądowej 
4...20 mA rozdzielczość próbkowania 
wynosi 800 poziomów. Uzyskiwana 
dokładność próbkowania jest lepsza 
niż 0,3% w całym zakresie. Oprócz 
tego, do WS10 mogą być dołączone 

Webserwer NOVUS

rować sygnały alarmowe przesyłane 
przez Internet lub lokalną sieć ether-
netową, jako odpowiednio zredagowa-
ne wiadomości e-mail lub jako SMS 
poprzez bezprzewodowy GPRS. Prak-
tycznym przykładem może być np. 
kontrolowanie stanu zasobów paliwa 
w zbiornikach stacji benzynowej i 
odpowiednio wczesne informowanie 
centrali zaopatrzeniowej o konieczno-
ści uzupełnienia zapasów.

Zapewne już wkrótce nadejdą takie czasy, w których 
posiadanie własnego serwera stron internetowych stanie 

się tak samo powszechne, jak dzisiaj powszechne jest 
posiadanie telefonu komórkowego. Możliwość ciągłego 

prezentowania najrozmaitszych danych on-line z 
pewnością posłuży nie tylko do pokazywania swojej 

miłej powierzchowności, ale przede wszystkim pozwoli 
przekazywać np. ważne dane pomiarowe. Utrata pracy 

grozi inkasentom spisującym co miesiąc nasze liczniki 
domowe. Zamiast nich wystarczy przecież zainstalować 

odpowiedni webserwer internetowy.

inteligentne terminale, przekazujące 
dane poprzez interfejs RS485 przy 
użyciu protokołu Modbus.

Webserwer WS10 obsługuje pro-
tokoły TCP/IP, PPP (klient i serwer), 
HTTP, FTP, SMTP, DHCP, Modbus 
TCP i Modbus RTU.

Aplikacje
Typowym zastosowaniem opisy-

wanego webserwera może być mo-
nitorowanie zarówno „surowych” 
sygnałów dołączonych bezpośrednio 
do jego wejść analogowych lub cy-
frowych (rys. 1), jak również danych 
wstępnie obrobionych przez urządze-
nia pracujące w sieci Modbus. W 
przypadku przekraczania zadanych 
wcześniej limitów KS10 może gene-

Strony internetowe związane z 
webserwerem KS100

http://200.180.129.205/
http://www.novusautomation.com/site/default.
asp?TroncoID=621808&SecaoID=72628
1&Template=../catalogos/layout_produto.
asp&ProdutoID=506080
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Innym przykładem zastosowań 
webserwera może być monitorowanie 
procesu produkcyjnego poprzez ty-
pową przeglądarkę internetową (Net-
scape, Internet Explorer, itp.). Dane 

Rys. 1. Strona internetowa prezentując on-line warunki atmosferyczne w 
miejscowości Porto Alegre w południowej Brazylii

Dodatkowe informacje
Urządzenie prezentowane w artykule 
udostępniła firma Biall, tel. (58) 322-11-
91...93, e-mail: biall@biall.com.pl, http://
www.biall.com.pl.

pozyskiwane opisywanymi wyżej me-
todami przez WS10 mogą być zobra-
zowywane w postaci dynamicznych 
stron HTML udostępnianych na do-
wolnym komputerze pracującym w 
sieci (lokalnej lub w Internecie). 
Strony takie w razie konieczności 
mogą być zabezpieczane hasłami. 
Należy również podkreślić możliwość 
dostępu do Internetu poprzez zwy-
czajne połączenie modemowe dial-
-up, co rozszerza zakres zastosowań 
WS10 do systemów mobilnych.

Wewnętrzna pamięć RAM webser-
wera WS10 pozwala na gromadze-
nie w niej pozyskiwanych danych, 
a następnie okresowe rozsyłanie 
tych danych do komputerów współ-
pracujących (poprzez sieć lokalną 
lub Internet). Przykładem może być 
zdalne przekazywanie informacji o 
zużyciu gazu, energii elektrycznej, 
wody, itp. w celu przygotowania 
faktury. WS10 jest przystosowany 
do współpracy z kartami pamięcio-
wymi Compact Flash o maksymal-
nej pojemności 1 GB. 
Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl
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