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Abstrakt 

V této diplomové práci je zpracována teorie protipěnové injektáţe na ropné plošině 

Goliat a její řídicí systém. Praktická část obsahuje návrh realizace řídicího systému 

protipěnové injektáţe. Popisuje programování v jednotlivých programovacích nástrojích od 

společnosti ABB. Nakonec je vytvořen grafický displej, který je následně otestován.  
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Abstract 

In this thesis is elaborated theory antifoam injection on Goliat oil rig and its control 

system. The practical part contains a proposal for implementation of the control system 

antifoam injection. Describes programming in various programming tools from ABB. Finally, 

the graphic display, which is then tested. 
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1. ÚVOD 

Kaţdý z nás má svou představu o tom, jak vypadá ropná plošina. Ve své podstatě se 

jedná o komplex budov a vrtného zařízení umístěného na moři. Je vybavena odsolovači vody i 

generátorem vyrábějícím energii, zařízením pro těţbu, ale i ubytovacím zařízením pro 

zaměstnance. 

Vytěţená ropa se odváţí na pevninu tankery nebo spolu se zemním plynem pomocí 

ropovodů a plynovodů. Naopak pracovníci a zásoby jsou přiváţeny především vrtulníky nebo 

loděmi. 

Ropa je jedna z nejdůleţitějších fosilních paliv a zdrojů energie v současné době. 

Většina světových loţisek se nachází na dně moře a z tohoto důvodu vznikají ropné plošiny. 

Právě jednou z nich je i Goliat. Samotná těţba je sloţitý technologický proces, který vyţaduje 

řídicí systém. Jedna z předních světových firem zabývající se realizací tohoto typu je 

společnost ABB. 

Výsledkem této práce je seznámení se a ukázka realizace částečného řešení řídicího 

systému protipěnové injektáţe právě pomocí technologie společnosti ABB. Dále se zabývá 

postupnou realizací systému od hardwaru přes implementace logických částí aţ po samotnou 

vizualizaci. Systém je moţné simulovat na virtuálním stroji. 
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2. GOLIAT 

Goliat je ropné pole nacházející se v Barentsově moři, severně od Ruska a Norska. 

Ropná plošina takovýchto rozměrů dosud nebyla zkonstruována bez pevného zakotvení do 

mořského dna.  Z tohoto vyplývá, ţe je to světový unikát. Na obrázku č. 1 je Goliat. 

 

Obrázek 1: Goliat [25] 

Plavidlo bylo navrţeno tak, aby splňovalo nejpřísnější bezpečnostní normy nejen pro 

případ úniku ropy, ale i bezpečnost pracovníků a pracovního prostředí, odpovídající drsným 

klimatickým podmínkám v Barentsově moři. 

Plošina je vybavena plovoucím, válcovým výrobním zařízením, které bylo navrţeno a 

postaveno tak, aby vydrţelo námrazy, déšť i sníh. Konstrukce této plošiny je zaloţena na 

technologii FPSO(floating production, storage and offloading). Tato technologie umoţňuje 

Goliatu ropu těţit, skladovat, upravovat a následně i transportovat za pomocí tankeru nebo 

potrubí. 

Koncept elektrifikace byl vybrán na základě bezpečnosti, ochrany ţivotního prostředí 

a provozního hlediska, dále pak sníţí emise CO2 o polovinu. Místo toho, aby se veškerá 

energie vyráběla na platformě, bude se asi polovina spotřeby energie dodávat z pobřeţí. Aby 

bylo moţné přenášet dostatek elektrické energie na plošinu, muselo dojít k modernizaci 

elektrické rozvodné sítě. Modernizace spočívala především ve výstavbě nového napájecího 

vedení se zvýšenou kapacitou do existujících částí regionálních sítí. Dále se pak týkala 

instalace nových podzemních kabelů a postavení nové rozvodny, která je zobrazena na 

obrázku č. 2. Podmořský kabel z pevniny na platformu Goliat, bude nejdelší svého druhu na 

světě[1]. 
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Obrázek 2: Nová rozvodna elektrické energie[1] 

Velkou výhodou této plovoucí ropné plošiny je moţnost přesunu na další lokalitu 

v případě vytěţení zásob. Mezi další výhody patří vybavení plošiny infračervenými 

kamerami, které umoţňují práci bez ohledu na denní světlo. Menší negativní dopad měla 

plošina na lodní dopravu během instalačního období a rybolov v období výstavby. 

2.1 Řídicí systémy ropné plošiny 

Aby se zajistila kontinuální výroba a bezpečnost práce, ale zároveň se zabránilo 

ekologické katastrofě nebo dalším neţádoucím poruchám na systému, potřebuje ropná plošina 

několik vzájemně propojených kontrolních systémů, kde se kaţdý systém zaměřuje na danou 

problematiku chodu plošiny. 

Tyto kontrolní systémy bychom mohli rozdělit do následujících čtyř částí: 

 PMS  

 F&GS  

 ESDS  

 PCS  

2.1.1 PMS (Power Management System)  

Na ropných plošinách musí být zajištěn plynulý provoz. K tomu je potřeba energie, 

která je nezbytná pro pohánění nejrůznějších elektrických zařízení (motory, kompresory, 

stroje, ventilátory, čerpadla, …). Nestabilní nebo nespolehlivá dodávka energie můţe vést 

k narušení nebo dokonce k přerušení plynulého provozu plošiny. Z ekonomického hlediska 

má výpadek energie za následek ztrátu produkce. Tento problém je řešen právě pomocí PMS, 

který se stará o spolehlivou a stabilní dodávku energie. Předchází narušení nebo výpadku 

provozu tím, ţe vyrovnává energii pomocí dostupných dodávek energie. 
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2.1.2 F&GS (Fire and Gas System) 

F&GS patří do skupiny bezpečnostních systémů určených pro ochranu personálu, 

výrobního zařízení a ţivotního prostředí. Tento systém není přímo určen pro řízení samotného 

procesu, ale pracuje spíše jako ochrana. Pouţívá se především tam, kde jsou toxické nebo 

hořlavé plyny součástí výrobního procesu. Musí být schopen v raném stádiu detekovat 

přítomnost hořlavého nebo toxického plynu, dále pak kouř, plamen nebo teplo. Při zvýšených 

rizikách spustí viditelné i slyšitelné signály, automaticky vypne zařízení a zapne odvětrávání. 

Kdyţ by došlo k úniku plynu, snaţí se F&GS jednat tak, aby nedošlo k jeho poţáru, případně 

výbuchu a to tak, ţe izoluje únik a zdroj zapálení[3] [4]. 

2.1.3 ESDS (Emergency Shut Down System) 

V dnešní době se klade velký důraz na bezpečnost pracovníků, ochranu ţivotního 

prostředí a výrobních zařízení. V procesech, při kterých hrozí nebezpečí poţáru, výbuchu 

nebo jakékoliv nebezpečné události, je potřeba tomu zabránit. K tomuto slouţí ESDS neboli 

nouzový vypínací systém. Tento systém musí být velmi spolehlivý a fungovat na vyţádání. 

V případě, ţe nastane nějaká mimořádná situace, musí proces bezpečným způsobem 

vypnout[3] [4]. 

2.1.4 PCS ( Process Control System) 

Tato diplomová práce se zabývá právě procesním systémem, který ovládá po logické 

stránce, jiţ výše zmíněnou plošinu. Z tohoto důvodu, bude o tomto typu kontrolního systému, 

zmíněno více v následujících kapitolách. 

Obecně je moţné říci, ţe řídicí systém je sbírka elektronických zařízení a vybavení, 

která zajišťují stabilitu a hladký průběh procesu nebo výrobní činnosti. Potom procesní řídicí 

systém nejen monitoruje výrobní prostředí, ale i elektronicky řídí výrobní tok podle limitů 

stanovených uţivatelem[5] [6]. 

Procesní automatizovaný systém se vyuţívá pro automatické řízení procesu, jako jsou 

například chemické, papírenské závody, ropné rafinérie, atd. Velmi často se pouţívá síť 

slouţící k propojení senzorů, obsluţných terminálů a ovladačů nebo kontrolorů.  Častokrát je 

zaloţeno na otevřených standardech současně s technologií DCS (distribuovaný řídicí 

systém). Avšak v poslední době je více spojován se systémy SCADA. 
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Procesní automatizovaný systém představuje nejniţší úroveň automatizace. Přímo umístěný 

nad ním je MES (Manufacturing Execution System) [5] [6]. 

2.2 Protipěnová injektáž  

Ropa těţená z mořského dna, můţe být zpěněná. Takováto ropa proudící potrubím do 

čerpadla, způsobí jeho zaseknutí. Tekutiny proudící do čerpadel by měly být co nejvíce 

konzistentní, aby nedocházelo k tomu, ţe čerpadla pracují naprázdno. V opačném případě by 

mohlo dojít k jejich zničení. 

Protipěna je látka, která brání vytváření pěny. Protipěnící přísady mohou být přidány 

do ropy před tím, neţ se objeví první příznaky pěnění. Existuje velké mnoţství nejrůznějších 

protipěn. Jejich účinnost závisí na provozních podmínkách a povrchově aktivních látkách 

(surfaktantech), které vytváří pěnu[10]. 

Mezi tradiční protipěny patří směsi hydrofobních kapalin a pevných látek. Zde je 

uvedeno několik příkladů, roztříděných podle hlavní sloţky: 

1. nepolární oleje (minerály, silikony) 

2. polární minerální oleje (mastné alkoholy a kyseliny, amidy) 

3. hydrofobní pevné látky (oxid křemičitý, oxid hlinitý, polypropylen) 

Tyto směsi ve většině případů obsahují další povrchově aktivní látky. Tyto látky 

zvyšují další poţadované vlastnosti výsledné směsi, tj. povrchová smáčivost, emulgace, 

disperzní nebo detergentní částice. Směs s protipěnícími vlastnostmi můţe být v jiném 

prostředí pouţita jako emulzní vypínač[10]. 

Příklady povrchově aktivních látek pouţívaných v ropném průmyslu jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. 

Povrchově aktivní látky Typ Používané v přípravcích typu* 

Alkyl aryl sulfonáty  Aniontová EB, Cl 

Alkylsulfáty  Aniontové AF 

Alkyl ethoxylát sulfáty  Aniontové AF 

Fosfátové estery  Aniontová Cl 
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* AF – protipěna; BC – biocid; CI - inhibitor koroze; EB -  emulzní  vypínače 

Tabulka 1: Příklady povrchově aktivních látek[10] 

Neexistuje ţádný přesný návod, jak ovládat pěnu. Mezifázová fyzikální chemie je 

velmi sloţitá, a proto nejsou podrobné publikace, zabývající se tímto problémem. 

I kdyby byly, nemůţou poskytnout přesný návod, protoţe musí být vzaty v úvahu 

různé komponenty, které působí proti pěnění v daném okamţiku a v kaţdé konkrétní aplikaci. 

V současné době je tato problematika předmětem intenzivního studia[10]. 

Neplatí tam ţádná rychlá pravidla, kterými by se řídila účinnost dané protipěny 

v konkrétní aplikaci. Kaţdý získaný údaj vychází z řady pokusů. Avšak existují některé 

fyzikální a chemické faktory, které ovlivňují výkon protipěny[10]. 

Mezi některé z nich patří: 

1. rozpustnost – většina protipěn vykazuje velmi nízkou rozpustnost ve vodných 

roztocích 

2. přítomnost hydrofobních látek – směsi kapalin nebo pevných látek jsou ve většině 

případů mnohem účinnější, neţ kdyţ se pouţijí kaţdá zvlášť 

3. velikost kapiček – vstupní síla nutná ke vstupu protipěnové kapky do bublinové stěny 

se značně zvyšuje, jak se protipěnové kapky zmenšují 

2.2.1 NORSOK 

NORSOK představuje normy, publikované a spravované v Norsku, pro norský ropný 

průmysl. Tyto normy byly odsouhlaseny v roce 1993, a stanovují normy, které zajistí 

dostatečnou bezpečnost, přidanou hodnotu a efektivitu nákladů pro všechny zúčastněné 

Kvartérní amoniové sloučeniny  Kationaktivní Cl, BC 

Mastné kyseliny amidů  Kationtové EB 

Mastné alkoholy ethoxylátů Neiontové BC, Cl, EB 

Imidazol Kationaktivní Cl 

Alkylfenolethoxyláty Neiontové BC, Cl, EB 
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strany. Z tohoto důvodu se pouţívá do stávajícího, ale i budoucího vývoje ropného 

průmyslu[15]. 

Tyto normy jsou vypracovány v souladu s dohodnutými principy, obecně 

pouţitelnými pro většinu normalizačních prací a podle stanovených postupů. Dále mohou 

nahradit specifikace ropné společnosti a slouţit jako odkazy na úřední předpisy[15]. 

V NORSOK jsou standardy připravovány a publikovány s podporou norského 

Sdruţení ropného průmyslu (OLF) a Federace norských zpracovatelských průmyslů (TBL). 

Standardy jsou obvykle zaloţeny na uznávaných mezinárodních normách, doplněné o 

poţadovaná ustanovení nezbytná pro splnění široké škály potřeb norského ropného průmyslu. 

Norma je určena k pokrytí jak funkčních, tak i kreslících poţadavků pro pouţití 

diagramu systému řízení, dále jen SCD. Rovněţ stanoví obecný rámec pro implementaci 

přístupu SCD ve smyslu směrnic realizace projektu a aplikační doloţky. Definuje strategii pro 

realizaci projektu a je určena pro inţenýry odpovědné za projekt[15]. 

Poskytuje základ pro návrh aplikací a je určena pro inţenýry zodpovědné za rozvoj 

SCDs. Obsahuje jednoduchý úvod pro inţenýry a operátory, kteří vyuţívají SCDs pro 

dokumentaci a ověřování kontroly funkčnosti. Funkční standard, stejně jako standard pro 

kreslení se povaţuje za normativní, zatímco ostatní dokumenty jsou pouze informativní[15]. 

Tato norma se vztahuje na funkční a technické poţadavky, a vytváří základnu pro 

inţenýring týkající se bezpečnosti a automatizace návrhu systému. Pouţívá se společně s 

dalšími normami, jako jsou I – 005 diagramy řídicího sytému, Z – 010 elektrotechnika, 

telekomunikační a přístrojové instalace a S – 001 technická bezpečnost. Ţivotní cyklus 

nákladů SAS by měl být pouţít jako kritérium pro vyhodnocení systému. To zahrnuje 

inţenýring, uvedení do provozu, dokumentaci, náhradní díly a výrobní ztráty při systémových 

opravách a modifikacích / údrţbě v provozní fázi[15]. 

2.2.2 SCD (System Control Diagram) 

Před tím, neţ bude vysvětlena samotná protipěnová injektáţ, je třeba uvést, co je 

diagram systému řízení, označovaný zkratkou SCD (System Control Diagram). 

Úspěch projektu závisí na dobré a efektivní komunikaci mezi zúčastněnými stranami, 

během všech fází projektu. Současné rozsáhlé vyuţívání počítačových systémů a 3D 

modelování, poskytuje efektivní nástroje pro zadávání a zpracování fyzických zařízení 
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standardizovaným způsobem. Nicméně, vývoj metod a nástrojů, které určují funkční vztahy, 

nedosáhl odpovídající úrovně[16]. 

V průběhu vývoje se snaţili procesní inţenýři pochopit celkové chování pracovního 

procesu. Nicméně, byly stanovené omezené moţnosti pro dokumentaci a celkovou funkčnost, 

stejně jako provozní aspekty zařízení[16]. 

Úkolem bylo navrhnout systém řízení tak, aby splňovaly procesní funkce potřebné pro 

dosaţení specifikace produktu, stejně jako poţadavky stanovené celkovou provozní a 

regulační filozofií.  Provozovatelé hodnotící výkonnost podniku, mají obtíţný úkol bez řádné 

dokumentace. Často není moţné identifikovat provozní problémy v rámci různých systémů, 

dokud je systém v provozu, coţ vede v nejhorším případě k velkým změnám v pozdní fázi 

projektu[16].  

Logické a aritmetické funkce pro provádění poţadované kontroly funkčnosti systému 

jsou pro dodavatele přesně specifikovány. Je potřeba mít hluboké znalosti systému a 

především pochopit funkci a vzájemné vazby v systému[16]. 

Vzhledem k chybějícím článkům mezi funkcemi implementovanými v systému řízení 

a procesním tokem, technolog s moţností ověření, zda bylo postaráno o všechny procesní 

aspekty, měl k dispozici velmi omezený kontrolní systém[16]. 

Přístup SCD byl zaveden s cílem odstranit tento chybějící článek. Tento přístup 

představuje strukturované metodiky zaloţené na vývoji diagramu systému řízení. Vše je 

podrobně popsáno v SCD normě[16]. 

SCD norma představuje otevřený standard z hlediska provozu a řídicí filozofie. 

Základní jádro je tvořeno funkčními prvky a terminologií. Funkční prvky jsou dále spojeny do 

funkčních šablon. Tyto šablony představují stupeň standardizace určené pro systém návrhu 

aplikace. Šablony mohou být upraveny a rozdílně kombinovány tak, aby představovaly různé 

strategie řízení[16]. 

Informace, které nejsou nezbytně nutné pro návrh řídicího systému, jsou odstraněny. 

SCD se zaměří na zastupování systémů a funkčních vztahů, ne na jednotlivá fyzická zařízení. 

Spojuje všechny funkční poţadavky na návrh společného jednoznačného dokumentu a 

představuje přístup k návrhu systému shora dolů. Objekty určené pro měření a regulaci jsou 

zastoupeny jednoduchými symboly[16]. 
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Automatizační funkce jsou zastoupeny v omezeném počtu šablonami funkcí. Kaţdá 

šablona představuje určitou kontrolní filozofii výběru třídy objektu. Kontrolní filosofie je 

formulována řadou atributů pro konkrétní aplikaci. Úroveň aplikace je definována pomocí 

příslušných atributů. Komplexní řízení a zabezpečovací strategie jsou vyvíjeny propojováním 

šablon. Mohou být pouţity další logické a aritmetické funkce[16]. 

Funkční popis procesu cílů by se měl řídit SCD. SCD šablony funkcí jsou nezávislé na 

výrobci, proto můţe soubor SCDs slouţit jako funkční specifikace SAS ještě předtím, neţ je 

vybrán dodavatel systému. Prodejce má jednoznačný základ pro systémové nabídky a 

nakonec případné provádění realizace. Funkční sledování a kontrola řešení mohou být znovu 

pouţity z jednoho vývoje podniku na druhý, i kdyţ jsou pouţity různé kontrolní systémy 

slouţící k implementaci funkcí[16]. 

Tento přístup podporuje týmovou práci mezi různými disciplínami během fáze rozvoje 

procesu. Odstraní se tradiční umělé rozdělení mezi rozvojem fyzických a funkčních vztahů. 

Přispívá k moţnému posílení celkové kvality[16]. 

2.2.3 Protipěnová injektáž 

Protipěnová injektáţ je velmi sloţitý technologický celek a tato práce se bude zabývat 

pouze jednou z jeho částí. SCD protipěnové injektáţe je zobrazeno v příloze 1. Příloha 2 

zobrazuje umístění protipěnové injektáţe v technologickém celku. 

Z SCD protipěnové injektáţe vyplývá, ţe je sloţeno ze tří částí. A to dynamické části, 

tvořené logikou, dále pak statickou částí znázorňující potrubí a poslední částí bezpečnostní 

logiky. 

Při popisování logiky a chování systému, je třeba sledovat modře značenou logiku, 

která se běţně pouţívá pro obvyklé chování systému. Logika označená červeně, znázorňuje 

bezpečnostní logiku. Tato logika nespadá pod běţnou činnost systému a je nutné proškolení z 

této problematiky. 

Protipěnová injektáž (Antifoam injection) 

Na levé části SCD je vidět protipěnový tank 42TB004, ve kterém je uskladněna 

protipěnová emulze. Tento tank je vybaven zařízením určeným k hlídání teploty a hladiny 

emulze uvnitř tanku. Tato emulze můţe být distribuována paralelně potrubím a dále čerpána 

pomocí dvou čerpadel 42PF004A a 42PF004B. 
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Na různých částech potrubí jsou instalovány diferenciální měřiče tlaku, průtokoměry a 

ventily. Pomocí těchto zařízení jsou získávány informace o aktuálním dění v systému. 

Protipěnová emulze je potom distribuována do dalších třech systémů přes kontrolní ventily 

42FIC1202, 42FIC1056, 42FIC1052. 

Situace, které mohou nastat během provozu: 

1. Ohřívání protipěnového tanku 

Jakmile dosáhne teplota na teplotním měřiči 42TT1133 stanovené hodnoty, měřič 

pošle signál AHH do 42USD5.42.24. pro ukončení ohřívání. A nebo pošle signál do ohřívače 

42FE004, který přestane ohřívat, dokud teplota neklesne pod přijatelnou mez. Dojde nejen k 

vypnutí, ale i uzamčení v manuálním modu. 

2. Pokles hladiny vně tanku 

Při poklesu hladiny protipěnové emulze uvnitř tanku pod stanovenou mez, hladinoměr 

42LT1119 vyšle z ALL signál do ohřívače 42FE004, který přestane ohřívat, protoţe je 

nedostatečná úroveň emulze v tanku. Z důvodu přehlednosti a lepší kontroly jsou zde 

nainstalované hladinoměry 42TT1148 a 42LT1118, které však slouţí pouze jako informativní 

ukazatelé. 

3. Vypnutí čerpadel 

V systému se nachází dvojice paralelně zapojených čerpadel. Aby došlo k jejich 

vypnutí, musí být splněno několik podmínek. Před čerpadly jsou umístěny, pro případ 

kontroly tlaku, dvojice diferenciálních tlakoměrů 42PDT1228 a 42PDT1229. 

V případě poklesu hladiny emulze v tanku, pošle hladinoměr 42LT1119 singnál z 

ALL k vypnutí čerpadel přes 42USD5.42.25A a 42USD5.42.25B. Tyto funkční bloky pošlou 

signál k vypnutí čerpadel a uzamčení v manuálním modu. 

Za kaţdým čerpadlem je umístěn průtokoměr 42PT1163 a 42PT1165. Při nadměrném 

průtoku kapaliny v potrubí, vyšle průtokoměr signál z AHH do 42USD5.42.25A a 

42USD5.42.25B.  Tyto funkční bloky pošlou signál k vypnutí čerpadel a uzamčení v 

manuálním modu. 

Pro lepší kontrolu jsou dále v potrubí umístěny další průtokoměry 42PT1226 a 

42PT1227. Jakmile doje k nadměrnému zvýšení průtoku, opakuje se situace, která je popsána 

v předchozím odstavci. 
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Z důvodu bezpečnosti jsou na potrubí umístěný bezpečnostní tlakové ventily, na které 

jsou napojeny funkční bloky 42ZSH1049 a 42ZSH1403. Kdyţ dojde k poruše ventilu, vyšlou 

tato dvě zařízení signál k vypnutí čerpadel, jako v předchozích případech popsaných výše. 

4. Zapnutí čerpadel 

Logika systému zabraňuje čerpadlům, aby běţela současně. Signál BCH z prvního 

čerpadla 42PF004B  detekuje, zdali je čerpadlo zapnuté nebo ne. Tento signál je rovněţ 

vyslán i do druhého čerpadla 42PF004B, do portu FDH. Tento port nám zablokuje moţnost 

zapnout čerpadlo. Tato situace funguje i naopak. Následkem zapnuti jednoho z čerpadel je 

potlačení alarmu na výstupních PID regulátorech po dobu 2 sekund. 

5. Zpětnovazební regulátory 

Pro regulaci a zpětné vtékání kapaliny do tanku pouţíváme 42PIC1050A a 

42PIC1050B. Kdyţ je zapnutý jeden z regulátorů, druhý se nachází v manuálním modu, 

nastaven na externí sledovací mód, zamknutý a na výstupu je nula. Při přehození regulátorů, 

platí naprosto stejná situace. 

6. Výstupní ovládání 

Protipěnová emulze se rozděluje do tří větví. Kaţdá z těchto větví je vybavena 

regulátorem, který v případě potřeby, můţe otevírat nebo zavírat kontrolní ventil. Jedná se o 

regulátory 42FIC1052, 42FIC1056 a 42FIC1202. Na úplném konci je pro signalizaci a 

kontrolu v kaţdé větvi umístěn průtokoměr 42PT1054, 42PT1058 a 42PT1204. 

3. ŘÍDICÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI ABB 

V této kapitole bude ukázán řídicí systémem 800xA od společnosti ABB. Nejdříve 

obecně, co to je, potom programy, které se pouţívají pro programování. Budou zde uvedeny 

obrázky přímo z virtuálního stroje, zobrazující a popisující celý průběh programování. 

3.1 Systém 800xA  

Systém 800xA, kde "xA" v názvu znamená rozšíření pro automatizaci a vyuţívání 

průmyslové IT architektury, která byla vytvořena pro integraci do plně redundantního a 

spolehlivého prostředí. Systém nejen ţe odstraňuje bariéry tradičních distribuovaných řídicích 

systémů, ale navíc poskytuje integrované prostředí, které je nezbytné pro zvýšení 

produktivity, sníţení rizik a celkových nákladů. Výrazně zlepšuje celopodnikovou 

produktivitu právě pomocí těchto výkonných a integrovaných hlavních funkcí. Systém 
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rozšiřuje záběr tradičních automatizačních systémů, mimo kontrolu procesu, rozšiřuje 

energetickou účinnost, vyuţití prostředků, úsporu energie a účinnost obsluhy[12].  

Jak takový integrovaný systém vypadá, je moţné si prohlédnout na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3: Integrovaný systém 800xA[12] 

Integrovaný systém 800xA v technickém prostředí elektivně podporuje celý ţivotní 

cyklus automatizačního projektu od plánování, přes konfiguraci a vedení knihovny, uvedení 

do provozu a provoz systému, aby se minimalizovaly náklady. Operace systému 800xA jsou 

průmyslové nejintuitivnější systémové rozhraní. Poskytuje konzistentní metodu pro přístup k 

celopodnikovým datům a interakci s více aplikacemi z jakékoliv připojené stanice v podniku 

nebo v kanceláři. Systém 800xA poskytuje přesné informace a spolupráci, prostředí potřebné 

pro tvorbu a provádění dobrých obchodních rozhodnutí[12]. 

Klient – server architektura systému 800xA představuje hlavní pilíř systému. Je to 

architektura, která umoţňuje:  

 centrální licence 

 efektivnější řadiče komunikace 

 moţnost centrální konfigurace a zálohování 

 vysoká úroveň alarmů 

 celosystémový trend, historie a revizní záznamy sběru dat, ukládání a prohlíţení 
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Systém 800xA poskytuje také hardwarovou svobodu volby, pokud jde o 

server/pracovní stanice počítačového hardwaru. Virtualizace můţe být pouţita v systémech 

800xA v kombinaci s více 800xA aplikacemi do jediného serveru, ověřené architektury 

pomocí VMware ESX. Systém má také širokou škálu certifikovaných a schválených serverů 

ve standardní konfiguraci. Informace získané z podnikových aplikací, podnikových systémů a 

zařízení v systému 800xA informační architektury, mohou být pouţity k dosaţení skutečného 

zlepšení produktivity[12]. 

Inţenýring se provádí na systémové úrovni a přináší významné úspory času, protoţe 

konfigurace kaţdého tagu nebo předmětu se provádí pouze jednou.  

Pokud se přizpůsobí pracoviště, můţe být nakonfigurováno tak, aby kaţdý uţivatel 

měl pouze informace nezbytné pro jejich funkci. 

Licence se provádí na úrovni systému, aby všechny informace a aplikace v systému 

byly k dispozici na kaţdém pracovišti. 

Systém 800xA byl vyvinut a dodáván jako integrovaný systém. Přidání nebo změna 

informace o řízení není ţádný problém. Jednoduše inţenýr provede změnu jednou, a to bude 

automaticky nainstalováno v systému. 

Integrační architektura systému 800xA umoţňuje bezproblémovou integraci aplikací a 

podporuje systémy třetí strany, jako počítačového řízení údrţby a video systémy. Jak je 

znázorněno na obrázku č. 4, aplikace vyvinuté s nebo systém 800xA můţe být "zapojen do" 

společné techniky, informačních a vizualizačních prostředí[12]. 

Stejná architektura nám umoţňuje dodávat řešení, jako je integrované řízení procesů a 

bezpečnosti a integrovaný proces a řešení automatizace. Oba tyto a mnoho dalších systémů 

800xA řešení mají společnou vizualizaci přes výrobní prostor a zajistí úspory v technických 

oblastech, stejně jako přímo usnadní provozní a obchodní rozhodnutí a akce, které 

maximalizují produktivitu[12]. 
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Obrázek 4: Podniková systémová integrace a aplikace[12] 

3.1.1 Podpora spolupráce 

Integrační platformu systému 800xA umoţňuje kontrolér a zařízení na úrovni 

integrace přes OPC a fieldbus protokoly. Tato platforma poskytuje základ pro vývoj od ABB 

a je nainstalována na základě nejmodernějších technologií se systémem 800xA. Vývoj 

zvláštních kontrolních knihoven pro systém 800xA umoţňuje uţivatelům snadno převést své 

kontrolní kódy z jejich stávajícího kontroléru na nejnovější střídavý kontrolér AC 800 M. To 

umoţňuje uţivatelům šetřit čas a zachovat jejich původní technické investice. Připojené 

balíčky poskytují integraci s 800xA úkony, které rozšíří funkce automatizace pro instalovanou 

základnu. Připojením OPC, který je součástí integrační platformy systému 800xA, umoţňuje 

připojení kontrolérů třetí strany DCS a PLC. Po připojení se data stanou součástí systému 

stejným způsobem jako ostatní integrované hardwarové a softwarové komponenty ABB. 

Systém 800xA je nejlepší systém na integraci fieldbus řešení. Kaţdý jednotlivý kontrolér AC 

800M můţete kombinovat a příchozí informace můţe odpovídat jakékoliv kombinaci aţ 12 

přímých fieldbusů. Podpora komunikačního rozhraní fieldbus přináší významnou hodnotu 

koncovým uţivatelům ve formě jak investičních nákladů (elektroinstalace, rozměry, 

hmotnost), tak v provozních nákladech (správa aktiv, vytápění a chlazení, strategie údrţby). 

Výkonná integrace tolika fieldbusů poskytuje všechny potřebné informace nutné k vytvoření 

optimální řídicí aplikace. Zejména s ethernetovou komunikací na bázi, jako je FF HSE, 

EtherNet / IP, Modbus / TCP, PROFINET a IEC-61850. Rozsáhlá síť infrastruktury 

podporována těmito protokoly, umoţňuje jednotlivým kontrolérům, nalézt informace téměř 

kdekoli na celé síti. Není jiţ potřeba jednotlivé kontroléry specifikovaných I/O struktur. 
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Systém 800xA má jedinečnou pozici k dosaţení hodnoty spojené s fieldbus řešením, bez 

ohledu na protokol, který bude vybrán[12]. 

 

Obrázek 5: Normy na bázi sběrnicové komunikace pro kontroléry systému 800xA[12] 

3.1.2 Bezpečnost  

V současné době je společnostmi vyţadována těsnější integrace mezi bezpečnostními 

a řídícími aplikacemi. Jedním z řešení jsou SIS (Safety Instrumented System), které jsou 

nákladově efektivní díky integraci s řídicími systémy, vyţadují méně časté zkušební testování 

a poskytují škálovatelné architektury 800xA HI (High Integrity). Systém splňuje tyto cíle tím, 

ţe poskytuje funkční stavebnicový přístup k návrhu systému a navrhuje všechny potřebné 

systémové aplikace. Integrovaná bezpečnostní a kontrolní 800xA systémová architektura 

nabízí flexibilního průvodce bezpečností i procesů kritických kontrolních aplikací ve stejném 

kontroléru. AC 800M HI kontrolér je na základě společných technických nástrojů, lidského 

systémového rozhraní (HSI), historikem, revizním záznamem, přínosem a aplikací pro správu 

zařízení a přístrojů, a tím se zlepšuje celková integrita a spolehlivost základních procesních 

řídicích systémů (BPCS) a systémy obsahující bezpečnostní přístroje (SIS) operace. Takové 

prostředí nabízí bezpečné a rychlé, interakce mezi aplikacemi, coţ vede k celé řadě výhod, od 

snadnější manipulace, a to prostřednictvím lepších technických řešení, ke sníţení nákladů[12].  

Systém 800xA nabízí kompletní SIS (Safety Instrumented System) řešení, v souladu s 

normami IEC 61508 a IEC 61511, a která zahrnuje nejen "logický řešitel", ale celou 

bezpečnostní smyčku, skládající se ze SIL pole jmenovitých nástrojů, kontrolérů a I/O 

modulů, polohovacích ventilů a akčních členů. Vysoce škálovatelný systém 800xA SIS řešení 

poskytuje flexibilitu při splňování specifických bezpečnostních funkcí aktuálních potřeb 

podniku. 800xA HI kontroléry a I/O jsou vysoce modulární a nabízí mnoho moţností 
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propojení, která jsou vhodná pro všechny bezpečnostní a obchodní kritické aplikace podniků 

pro automatizaci procesů, od malých aţ po velké, od jednoho aţ po nadbytečné. Záloţní 

řešení pro CPU a I/O zvýší dostupnost bez zvýšení pravděpodobnosti poruchy na vyţádání 

(PFD) jako je tomu u jiných systémů[12].  

Systém 800xA zahrnuje komplexní knihovnu standardních opakovaně pouţitelných 

komponent, které obsahují rozšíření automatizace subjektů, jako jsou faceplate, grafické 

prvky, trendy, alarmy a události. Faceplate zjednodušuje vývoj vizualizace, dochází ke 

zvýšení jakosti projektu vyuţitím otestovaných bloků a je standardizovaný, čímţ usnadňuje 

podporu aplikací i více programátory. Kromě toho, ABB poskytuje širokou skupinu knihoven 

pro konkrétní odvětví, které obsahují předem nastavené řídicí moduly, funkční bloky, a 

grafické prvky. Tyto otestované a osvědčené knihovny signifikantně sniţují čas potřebný k 

navrhování, testování a údrţbu řídicích aplikací, při minimalizaci rizika projektu[12]. 

ABB má více neţ 30 let zkušenosti v oblasti navrhování, provádění a bezpečnostních 

systémů, poskytuje široký rozsah aplikací v terénu ověřených, včetně: 

 poţární a plynové systémy 

 nouzové a procesní vypnutí (ESD a PSD) 

 řízení hořáků a ochrana kotle  

 kritické řízení 

 systémy s vysokotlakou ochranou 

 potrubní ochranné systémy 

 blokovací systémy 

3.1.3 Globální komunita odborníků 

ABB globální komunita odborníků pomáhá koncovým uţivatelům v rozvoji 

schopností, odborném školení a systém 800xA poradenství v oblasti správy aktiv, technologie 

fieldbus, systémové architektuře, informačním managementu a IT bezpečnosti. Mezi některé z 

odborných nabídek systému 800xA patří např. pokročilé technické metody, provádění 

hodnocení a pokročilá řešení problémů, zlepšení efektivity obsluhy, softwarová řešení nebo 

IT bezpečnost. Projekt se udrţuje podle plánu a v rámci rozpočtu. Nabízí řízení rizik 

implementace, specializovaného konzultanta a technický projekt rizik[12].  

Provádění revizí a pokročilá řešení problémů, umoţňuje včasnou identifikaci 

potenciálních problémů, coţ vede ke zvýšení spolehlivosti systému a výkonu. Tím, ţe 
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provozovatelé zlepšují pracovní prostředí, zlepší se i efektivita obsluhy a podpoří se 

spolupráce v rozhodování. K tomu napomáhá HMI přezkoumání návrhu a zlepšení, operace 

implementace strategie, velín nebo strategie správy alarmů a implementace[12].  

Výhoda řešení řízení implementace spočívá v tom, ţe poskytuje pomoc při vývoji a 

zavádění systému 800xA. Optimalizuje aktiva s cílem sníţit náklady na údrţbu, zvýší se 

spolehlivost a celková efektivita zařízení. Tímto se zabývá správa majetku a strategie 

poradenství, studie proveditelnosti a zkušební projekty, rychlý přístup integrace a CMMS 

integrace[12]. 

3.2 Protokol OPC 

Dříve neţ vznikl protokol OPC, musel být pouţit k řízení, monitorování a získávání 

dat z řídicího systému, k tomu určený software, který dodával daný výrobce hardwaru. Takto 

dodávaný software od výrobce, ne vţdy odpovídal poţadavkům koncového zákazníka. 

Popřípadě pro něj nebyl uţivatelsky příjemný. Proto vzniklo mnoho aplikací, které uţ 

poţadavky splňovaly[9].  

Tímto ale vznikl jiný problém, tzv. I/O driver (Input/Output Driver), coţ je ovladač 

zajišťující vstup a výstup. Pro kaţdou aplikaci musel být ovladač pro dané zařízení. Mimo 

jiné se začaly objevovat neshody mezi ovladači různých dodavatelů. Ovladače od různých 

dodavatelů nebyly podporovány veškerým hardwarem a nastala situace, ţe některé ovladače 

způsobovaly nefunkčnost. Hardwarové zařízení mohlo obsluhovat i více aplikací najednou, to 

znamená, ţe jedna aplikace obsluhovala řízení hardwaru a druhá záznam, ukládání a 

vyhodnocování dat. Z tohoto důvodu musely mít jednotlivé aplikace nezávislý ovladač pro 

dané zařízení. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by ke konfliktu při současném přístupu 

obou aplikací k hardwaru. Aby se vyřešil tento problém, výrobci se snaţili vyvíjet další a 

další ovladače[9].   

OPC je součástí Control Builderu. Proměnné se nastavují přímo v Control Builderu, z 

toho vyplývá, ţe OPC server slouţí jako komunikační prostředek k nastavení parametrů 

přenosu (časová synchronizace, přístupová práva, perioda vysílání dat atd.). OPC serveru se 

nastaví pouze IP adresa počítače. Obrázek č. 6 znázorňuje zařazení OPC do systému. 
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Obrázek 6: OPC v systému 

3.2.1 OPC Foundation 

OPC Foundation je mezinárodní dobrovolná organizace se sídlem v Scottsdale, 

Arizona, USA.  Hlavním úkolem této organizace je definovat, udrţovat a šířit OPC standard. 

Dnes v ní působí téměř 450 významných světových firem zabývající se monitorováním, 

řízením a vizualizací v oblasti řízení a sledování technologických procesů. Mezi jedny z 

nejznámějších jsou např. ABB, Siemens, Honeywell a Rockwell. Česká republika má také 

svého zástupce v této organizaci, jako jsou např. Merz (dříve Kontron Czech), OPC Labs a 

Geovap. Nejvýznamnější společností je společnost Microsoft, která společně s ostatními členy 

spolupracuje na vytváření specifikací. Ve své podstatě, její technologie COM/DCOM 

(Component Object Model a Distibuted Component Object Model), tvoří základ OPC 

protokolu[9].   

Protokol OPC pracuje na principu server – klient.  První OPC standard vytvořený 

členy této organizace spolu s Microsoftem byl OPC Specification. Tento úplně první standard 

přesně definoval soubor standardních pravidel nejen pro objekty, ale i pro rozhraní a metody 

pouţívané v řízení a automatizaci technologických procesů. Tímto se usnadnilo propojení do 

té doby nespolupracujících prvků. V současnosti OPC standard neobsahuje jen tuto první 

specifikaci pojmenovanou Data Access Specification. Postupem času byly přidány další[9]. 

3.2.2 OPC specifikace 

Data Access – předává real-time data z řídicího systému HMI (Human Machine Interface) 

nebo jinému klientskému softwaru. Uplatňuje se ve spojitých provozech. 
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Alarm & Events – předává a vyhodnocuje alarmy a zprávy o událostech ve vztahu k 

předávaným real-time datům. 

Batch – slouţí k předání dat podobně jako Data Access, ale na rozdíl od něj se uplatňuje v 

provozech s dávkovou výrobou, např. farmacie.  

Data eXchange – definuje komunikaci mezi řídicími jednotkami s různými komunikačními 

protokoly přes Ethernet.  

Historical Data Access – pro předávání real-time dat nám slouţí Data Access, tak pro 

předávání dat uloţených v databázi pouţíváme Historical Data Access.   

Security – představuje bezpečnostní nástroj systému Windows. Zabezpečuje přenos dat mezi 

klientským softwarem a OPC serverem napojeným na hardware. 

XML-DA – definuje způsob integrování OPC a XML do internetových aplikací. 

Complex Data – popisuje moţnosti popisu struktury komplexních dat a způsob jejich 

zpřístupnění 

Commands – představuje soubor příkazů, které mohou OPC klienti a servery provádět na 

hardware.  

Unified Architecture – tento nový soubor specifikací není zaloţen na technologii COM od 

společnosti Microsoft, ale na standardním základu napříč různými technologiemi[9]. 

3.2.3 Základní princip OPC 

Princip funkce OPC je zaloţen na principu klient – server. OPC server, je pomocí 

softwarového ovladače, propojen s automatizačním prostředkem. Velká většina výrobců 

automatizačních prostředků dodává společně se svým hardwarem i OPC server, který jiţ má 

integrované potřebné ovladače, anebo alespoň tyto ovladače dodá samostatně pro případné 

nainstalování do OPC serveru od jiného výrobce.  Na OPC server se potom připojí OPC 

klient, který s pomocí výše uvedených specifikací přebírá data a alarmy z OPC serveru a 

předá je HMI řídicí, monitorovací i vizualizační aplikaci. OPC klient je součást této 

SCADA/HMI aplikace a to buďto přímo nebo jako nainstalovaný doplněk[7] [8].  

Konfigurační panel se pouţívá pro specifikaci kontroléru, který má být připojen 

k OPC serveru. Na obrázku č. 7 je kontrolní panel OPC serveru.  
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Obrázek 7: Kontrolní panel OPC serveru 

Po připojení má přístup ke všem důleţitým údajům kontroléru. Panel obsahuje dvě 

záloţky, jednu pro přístup k datům a druhou pro alarmy a události. OPC server čte doménové 

soubory, vytvořené Control Builderem, po stisknutí tlačítka Connect. To, ţe vše proběhlo 

v pořádku, ukazuje ţlutě zabarvený smajlík. 

V případě, ţe nedošlo ke spojení, existují tři běţné důvody, proč OPC server nemůţe 

nalézt doménové soubory:  

1. Špatný servisní účet z hlediska špatného nastavení práv pro přístup a sdílených 

síťových disků 

2. Špatné systémové připojení (systému 800xA) 

3. Chybně nastavená cesta ke sdílenému síťovému disku v Control Builderu 

Protoţe OPC je zaloţeno na principu klient – server, můţe být na jeden OPC server 

napojeno několik klientů, přitom má kaţdý klient moţnost vyuţívat jiné OPC specifikace. A 

stejně tak jeden klient můţe být zároveň napojen na více OPC serverů. Z toho vyplývá, ţe 

můţe řídit několik automatizačních prostředků najednou a navíc zpracovávat příchozí data, 

případně tyto data mezi sebou porovnávat. OPC standard vznikl především proto, aby OPC 

servery ani klienti nemuseli být od jednoho výrobce, ale naopak mohou být kaţdý od jiného 

výrobce, coţ sebou přináší mnoho dalších výhod. Naimplementování technologie DCOM od 

firmy Microsoft umoţňuje komunikaci klient – server i na více počítačích. Celý standard 

funguje např. pomocí počítačové sítě LAN i mezi počítači v podnikové síti[7] [8]. 

 



~ 30 ~ 
 

3.3 Control Builder 

Control Builder Profesional je programovací nástroj pro tvorbu řešení řízení při 

pouţití kontroléru AC 800M. Control Builder přichází s typem řešení pro jednoduché logické 

řízení, zpětnovazební řízení, alarmy atd. zabaleny do standardních knihoven.  

Conrol Builder podporuje pět různých programovacích jazyků, strukturovaný text, 

seznam instrukcí, funkční bloky, příčkový diagram a sekvenční funkční grafy dle normy IEC 

61131-3. Kromě toho, ţe podporuje kontrolní moduly a diagramy (diagramy jsou k dispozici 

jen v případě, ţe jsou vytvořeny v programu Function Designer).  

Control Builder je plně integrovaný v systému 800xA. To poskytuje nezbytné nástroje 

pro programování aplikací a konfiguraci hardwarové jednotky z rodiny AC 800M. Control 

Builder je mocný nástroj pro vytváření řídicích procesů. Je navrţen pro prostředí MS 

Windows. Nabízí široké spektrum funkcí pro řízení kontroléru AC 800M, počínaje 

jednoduchou binární logikou aţ pro moderní regulační řízení, od diskrétních procesů aţ pro 

procesy na vysoké úrovni.  

Podporuje základní datové typy, jako jsou boolean, integer, real, floating-point, string, 

time, date. Tyto datové typy můţeme kombinovat do struktur. Proměnné pak mohou mít 

délku aţ 32 znaků. Knihovna funkcí v Control Builderu je s velkou pravděpodobností největší 

dostupnou knihovnou funkcí v průmyslu. Obsahuje nejen základní funkce jako je AND a OR, 

ale i hotové funkce pro adaptivní PID regulátory [24].  

Softwarový balík od společnosti ABB zahrnuje nejen Control Builder obsahující 

aplikace pro naprogramování a řízení kontroléru AC 800M, ale i OPC server a softcontroler 

umoţňující testovaní vytvořených aplikací.  

Je přístupný přes rozhraní prohlíţeče projektu, a běţí na některých z následujících 

platforem [24]:  

 US anglická verze systému Windows Server 20008 Standard nebo Enterprise Edition 

 R2 s aktualizací Service Pack1 

 32 - bit R1 s aktualizací Service Pack2 

 US anglická verze systému Windows 7 Profisional nebo Enterprise Edition  

 64 - bit 

 32 – bit 
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Control Builder se pouţívá k vytvoření řešení řízení. Řešení jsou vytvořena v Control 

Buildru v rámci projektu. Také je k dispozici v rámci jednoho projektu několika úrovňové 

členění. Projekt dokáţe zpracovat aţ 1024 aplikací, kde kaţdá aplikace dokáţe zpracovat 

nejvýše 64 programů. Maximální počet počítačů, které se mohou společně připojit do 

víceuţivatelského prostředí, je 32.  V rámci projektu můţe být vytvořeno 32 kontrolérů AC 

800M. Můţou být vytvořeny vlastní knihovny obsahující datové typy, typy funkčních bloků 

atd., které mohou být pouţity v jakémkoliv projektu. Kromě typů funkčních bloků, můţe 

Control Builder zpracovávat i řídicí moduly, které jsou komponentami pro objektově 

orientované programování. Control Builder je vidět na obrázku č. 8 [24]. 

 

Obrázek 8: Programovací nástroj Control Builder 

Záhlaví zobrazuje název aktuálního projektu, stav projektu (Offline, TestMode nebo Online) a 

název 800xA systému. Lišta menu obsahuje rozevírací nabídky: Soubor, Úpravy, Zobrazit, 

Nástroje, Okno a Nápověda. Kdyţ jsou poloţky menu v menu zobrazeny šedě, nemohou být 

přístupné pro pouţití (tato funkce není povolena v aktuálním kontextu). Panel nástrojů 

obsahuje ikony, které slouţí jako zkratky pro nejběţnější Control Builder funkce, jako jsou 

Download, Reserve, a Online help.  

3.3.1 Prohlížeč projektu 

Control Builder pouţívá uţivatelské rozhraní, které se nazývá projektový prohlíţeč 

(Project Explorer). Je to místo, kde se vytváří a budují vlastní projekty. Zobrazuje právě 

aktivní projekt. Pouze jeden projekt můţe být otevřen. Projekt obsahuje kompletní 

konfiguraci potřebnou pro kontrolér AC 800M, zaloţené na řešení řízení, včetně řídicích 

aplikací a hardwarového nastavení. Při konfiguraci hardwarové jednotky nebo pro připojení 

parametrů atd., je dobré vyuţít velice uţitečné kontextové menu. Toto menu se zobrazí, při 

kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt, ke kterému má být otevřeno odpovídající 

kontextové menu. Jak software (programy, funkce, …) a hardware (skutečný hardware 
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připojený ke kontroléru) jsou modelovány v projektu. Panel prohlíţeče projektu obsahuje tři 

hlavní sloţky: knihovny, aplikace a kontroléry, které jsou zobrazeny na obrázku č. 9: 

 

Obrázek 9: Panel prohlížeče projektu  

3.3.1.1 Knihovny 

Control Builder je dodáván s rozsáhlou sadou předdefinovaných typů řešení, 

uloţených ve standardních knihovnách. Patří tam datové typy, funkce, funkční bloky a 

kontrolní moduly, které lze pouţít ve svých projektech. Všechny standardní knihovny jsou 

zahrnuty v systému 800xA  jiţ při instalaci a jsou k dispozici v aktuálně vytvářeném projektu. 

Instalace obsahuje tyto následující knihovny [24]: 

 Základní knihovna obsahuje základní stavební kameny pro AC 800M řídicí software, 

jako jsou datové typy, typy funkčních bloků a typy kontrolních modulů s rozšířenými 

funkcemi, navrţený firmou ABB. Obsah uvnitř základní knihovny lze rozdělit takto: 

IEC 61131-3 typy funkčních bloků, ostatní typy funkčních bloků a typy kontrolních 

modulů. 

 Komunikační knihovny, které obsahují funkční bloky pro MMS Modbus, Modbus 

TCP, Foundation Fieldbus HSE, SattBus, COMLI a Siemens 3964R protokol. 

 Kontrolní knihovny, které obsahují jeden PID regulátor a kaskádové PID bloky 

ovládacích funkcí, řídící moduly, atd. 

 Binární procesní knihovny obsahující typy pro řízení motorů, ventilů a ABB měničů. 

Většina druhů v těchto knihovnách jsou šablony. To znamená, ţe můţou být 

kopírovány a upravovány tak, aby vyhovovaly konkrétnímu procesu.  

 Alarm a Event knihovna obsahuje funkční bloky pro alarmy a události.  

 Knihovny signálů obsahují typy pro přidání dohledu, alarmů a zpracovávají chyby na 

I/O signálech, a také se pouţívají pro přehled booleovských a reálných signálů.  

Kdyţ je vytvořen projekt, knihovna obsahuje sloţku systému (ve které se nachází 

firmware funkce a ty mohou být pouţity v celé aplikaci) a dvě knihovny, které jsou vţdy 
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spojené s projektem: BasicLib a IconLib. Kromě těchto tří knihoven, knihovna obsahuje 

sloţku hardware, ve které se nachází základní informace o jednotlivých typech hardwaru: 

 BasicHwLib (zda AC 800M, EmptyProject nebo SoftController šablona bude pouţita 

pro vytvoření projektu)   

 BasicHIHwLib (zda AC 800M_HighIntegrity nebo SoftController_ HI šablona bude 

pouţita pro vytvoření projektu) 

Po vytvoření projektu mohou být, standardní a uţivatelské knihovny, vytvořeny nebo 

vloţeny do sloţky Libraries (knihovny) a Hardware. Pokud je vytvořena nová knihovna, 

podsloţky - datové typy, typy kontrolních modulů a typy funkčních bloků - nejsou viditelné, 

protoţe neobsahují ţádné objekty. Po kliknutí pravým tlačítkem myší na ikonu Libraries, a 

otevření kontextové nabídky, a po vybrání poloţky New, která zobrazí moţnosti vytvoření 

různých typů. Jakmile jsou typy vytvořeny, jsou zobrazeny v knihovně v odpovídajících 

podsloţkách. 

3.3.1.2 Hardware knihovna 

Rozsáhlý soubor předdefinovaných typů hardwaru je uloţen ve standardních 

hardwarových knihovnách. Tyto knihovny jsou dodány společně s programovacím nástrojem 

Control Builder. V projektech se tyto hardwarové typy pouţívají při konfiguraci hardwaru 

kontroléru. Všechny standardní knihovny jsou zahrnuty v systému 800xA  jiţ při instalaci a 

jsou k dispozici v aktuálně vytvářeném projektu. Jedná se o tyto knihovny [24]:  

 Základní hardwarová knihovna obsahuje základní informace o hardwarových typech 

pro hardware kontroléru, jako jsou např. typy pro AC 800M, procesory, Ethernet 

komunikační linka, COM port, ModulBus atd. 

 Profibus hardware knihovna obsahuje hardwarové typy pro Profibus komunikační 

rozhraní, měniče ABB a ABB panel 800.  

 Komunikační hardware knihovna obsahuje hardwarové typy pro komunikační 

rozhraní Foundation Fieldbus HSE, MasterBus 300, Modbus TCP, IEC 64850, 

Profibus Profinet IO, MOD5, AF 100, EtherNet / IP a DeviceNet, INSUM, DriveBus 

a RS-232C.   

 Sériové hardwary komunikačního protokolu, které obsahují hardwarové typy pro 

SerialProtocol, COMLI, ModBus a Siemens 3964R.   

 I/O systém hardware zahrnují hardwarové typy pro I/O komunikační rozhraní I/O 

adaptérů a I/O jednotek; S100, S200, S800 a S900. 
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3.3.1.3 Aplikace 

Sloţka aplikace obsahuje všechny kódy, které se stáhnou do kontroléru. Tento kód je 

uloţen jako program, kontrolní modul nebo diagram. Zvolená metoda závisí na poţadavcích 

konkrétní aplikace. Sloţka aplikace obsahuje další aplikace sloţky, coţ je vidět na obrázku č. 

10. 

 

Obrázek 10: Panel aplikace 

Pro vytvoření nové sloţky aplikace v rámci sloţky Applications (aplikace), je třeba 

kliknout pravým tlačítkem myši na sloţku Applications a vybrat novou sloţku. Nová sloţka 

aplikace můţe znovu obsahovat jak aplikace, tak i aplikace sloţky.  

Ke sloţce Applications musí být připojeny všechny knihovny, které jsou připojené 

k dané aplikaci. Pro připojení knihovny k aplikaci, je třeba kliknout pravým tlačítkem myši na 

Connected Libraries, zvolit připojit knihovnu a vybrat poţadovanou knihovnu z rolovací 

nabídky. Typy, které mohou být vytvořeny, jsou datové typy, typy funkčních bloků a typy 

kontrolních modulů. Pokud je knihovna připojena k aplikaci, mohou být typy z této knihovny 

také pouţity v aplikaci. Kód v aplikaci je rozdělen do následujících třech sloţek: programy, 

diagramy a kontrolní moduly. 

Kdyţ je vytvořena nová aplikace, podsloţky – kontrolní moduly, typy kontrolních 

modulů, datové typy, funkční bloky a programy – nejsou viditelné, protoţe neobsahují ţádné 

objekty. V tomto případě je třeba klepnout pravým tlačítkem myši na aplikaci, po otevření 

rolovací nabídky zvolit poloţku New, která zobrazí moţnost vytvořit různé datové typy, 

kontrolní moduly a programy (viz obrázek č. 11). Jakmile jsou vytvořeny, jsou zobrazeny 

v odpovídajících podsloţkách v aplikaci.   
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Obrázek 11: Vytváření datových typů, kontrolních modulů a programů v aplikaci 

3.3.1.4 Kontroléry 

Definice hardwaru a I/O spojení se provádí ve sloţce Controllers. V kořenové sloţce 

Controllers kaţdého projektu, můţe být vytvořeno několik kontrolérů, avšak maximální počet 

je 32. Při vytváření nového projektu nebo vkládáním nového kontroléru, je vhodné si zvolit 

kontrolér, který chceme pouţít (AC 800C, AC 800M nebo SoftController). 

 

Obrázek 12: Panel kontroléry 

V tomto projektu se jedná o kontrolér AC 800M. Kontrolér AC 800M lze definovat 

jako hardwarovou platformu sloţenou z jednotlivých hardwarových jednotek. AC 800M 
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hardwarová platforma můţe být naprogramována k vykonávání více funkcí, v závislosti na 

konkrétní konfiguraci jednotky a zvoleného operačního systému[13].  

Hardwarové jednotky, které tvoří kontrolér AC 800M jsou: 

 Procesorová jednotka (včetně základní desky) 

 Komunikační rozhraní pro různé protokoly (včetně desky) 

 Napájecí zdroje o různých výkonech 

 Záloţní bateriová jednotka 

 Pro aplikace s vysokou integritou systému řízení s AC 800M HI, je nutný speciální 

Modul SM810/SM811  

Po nakonfigurování AC 800M se hardwarová platforma efektivně stává kontrolérem 

AC 800M. Tento kontrolér vybavený specifikovaným Control Softwarem, můţe být pouţit 

pro všechny druhy procesů a aplikací průmyslové automatizace. S Control Softwarem můţe 

kontrolér fungovat buď jako samostatný procesní kontrolér nebo jako kontrolér provádějící 

místní kontrolní úkoly, skládající se v řídicí síti z mnoha vzájemně propojených počítačů. 

Kontrolér AC 800M je dodáván bez firmwaru. Pro vytvoření kontroléru s Control Softwarem, 

musí být nejdříve nahrán firmware a samostatně vytvořena aplikace pomocí rozhraní Control 

Builderu[13].  

Kontrolér se skládá z vybraných jednotek připevněných na horizontální DIN lištu, jako 

je znázorněno na obrázku č. 13, která můţe být v případě potřeby umístěna v uzavřeném 

prostoru. Většina jednotek se skládá ze základní montáţní desky a odnímatelného krytu. Tyto 

části jsou k sobě spojeny pomocí šroubů. Základní deska je vţdy namontována na DIN lištu, 

nese většinou připojení k procesoru, napájecím zdrojům a komunikačním rozhraním.  

 

Obrázek 13: Příklad kontroléru AC 800M s I/O jednotkou S800 
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Hlavními rysy kontroléru AC 800M jsou nepochybně např. rozsáhlá dostupnost, 

vysoký výkon a velké paměti pro aplikace, redundance CPU, rychlé a jednoduché 

vyhledávání poruch pomocí LED diod na kaţdé jednotce, vestavěné redundantní kanály 

Ethernet a RS-232C, vestavěná baterie záloţní paměti, externí záloţní baterie, IP20 třída 

ochrany bez poţadavku pouzdra a široká škála moţností komunikace[13].  

Mezi některé výhody kontroléru patří flexibilita a to v tom, ţe kontrolér můţe být 

objednán jako samostatná jednotka, která můţe být namontována podle poţadavků zákazníka, 

má velmi malý rozměr a jednoduše se upevňuje na DIN lištu. Modularita, která umoţňuje 

krok za krokem rozšíření, spolehlivost a jednoduchá diagnostika poruch, vestavěný 

redundantní komunikační port Ethernet a RS-232C, nízká spotřeba energie, a tak nejsou nutné 

ţádné vnější ventilátory, flexibilní procesní připojení buď pomocí místní I/O nebo Fieldbus 

komunikační rozhraní. 

3.4 Function Designer  

Function Designer je inţenýrský nástroj pro funkční orientované programování 

v 800xA systému. Inţenýrům umoţňuje vytvářet aplikace pomocí uţivatelsky přívětivého 

grafického prostředí, ve formě funkčního diagramu. Jeden funkční diagram můţe obsahovat 

funkce, funkční bloky, kontrolní moduly, sekvence, I/O kanály a periferie. Mohou tam být 

umístěny další komponenty, jako jsou text a grafika, které poskytnou komplexní pohled na 

řídicí funkce. Jakmile je vytvořen diagram, Function Designer vytváří kompletní kód 

potřebný pro tuto funkci v Control Builder[14]. 

3.4.1 Funkční plánování 

Jak strukturovat a rozmístit objekty a logiku ve funkčním diagramu, je jedním 

z nejdůleţitějších úkolů v rámci projektu. Specifický proces můţe být rozdělen do několika 

komplexních funkčních diagramů, které zahrnují velké mnoţství objektů, nebo můţe být 

rozdělen do mnoha jednoduchých funkčních diagramů, které obsahují několik objektů[14]. 

Při rozhodování, kterou metodu pouţít, musí být návrh analyzován z různých hledisek:  

1. Funkce – diagram je součástí skupin, které mají stejné funkce. Objekty, které 

spolupracují ať uţ s navzájem přímým nebo nepřímým způsobem, by měla být 

součástí stejného schématu. Bývá zvykem, ţe ve funkčním diagramu je jeden SCD. 
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2. Modularizace – kaţdé schéma by mělo obsahovat pouze jeden hlavní objekt. Funkční 

schéma pak musí obsahovat všechny funkce a logiku, která zajistí poţadované funkce 

hlavního objektu.  

3. Znovupouţitelnost – opakuje-li se příslušná funkce mnohokrát, diagram funkce by pro 

provádění této funkce, měl být omezen pouze na kopírování funkčního schématu.  

V případě, ţe opakované funkce mají jen malé rozdíly nebo jiné nastavení, je snadné 

pozdější provedení změn[14].  

Doporučuje se pouţívat přístup modularizace s jedním hlavním objektem 

v jednotlivých funkčních diagramech. Důvodem je to, ţe funkční diagramy nemohou drţet 

neomezený počet funkcí, takţe obvykle není moţné mít kompletní systém logiky v rámci 

jednoho funkčního schématu. Pokud se celý systém logiky koná v rámci jednoho schématu a 

šíří se přes několik stran, sníţí to celkovou čitelnost a bude těţké udrţet logiku.  Z tohoto 

důvodu by měla být logika rozdělena do několika diagramů. Doporučuje se, rozdělit ji do 

několika diagramů a mnoha jednoduchých funkčních diagramů, které obsahují několik 

objektů v kaţdém diagramu. Tím se zvýší čitelnost a udrţovatelnost logiky a bude snazší 

sledovat tok dat. Následující kapitoly předpokládají přístup modularizace[14]. 

3.4.2 Programování protipěnové injektáže ve Function Designeru 

Při samotném programování protipěnové injektáţe ve Function Designeru slouţí SCD 

protipěnové injektáţe jako technická dokumentace. Na úplném začátku je spuštěn 

Engineering Workplace a to tak, ţe se dvojklikne na jeho ikonu umístěnou na ploše. 

Engineering Workplace je doporučený workplace, protoţe poskytuje uţitečné příkazy a 

funkce pro funkční orientované programování. V něm ve Functional Structure bude vytvořen 

nový objekt a to tak, ţe kliknutím pravého tlačítka myši na Root, Domain. Z rozbalovací 

nabídky je vybráno New object. Z nabídky je vybráno Function Diagram A3 landscape a 

objekt pojmenuju podle označení SCD a bez přípony „ _FuD“, tj. 229A-HHI-ER055-J-XL-

0004-01. Funkční diagramy jsou vytvořeny stejným způsobem, tzn. kliknutím pravého 

tlačítka myši na 229A-HHI-ER055-J-XL-0004-01 a z rozbalovací nabídky je vybráno New 

object (nový objekt). Z další rolovací nabídky je vybráno Function Diagram A3 landscape a 

objekt se pojmenuje podle označení funkčního bloku v SCD, ale tentokrát s příponou „ 

_FuD“, např. 42FIC1052_FuD. Všechny takto vzniklé funkční diagramy budou řazeny pod 

229A-HHI-ER055-J-XL-0004-01, viz obrázek č. 14. Funkčních diagramů bude tolik, kolik je 

funkčních bloků na SCD. Tyto funkční diagramy se pouţívají pro seskupení všech funkčních 
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diagramů pro logiku SCD. Takto vzniklé funkční schéma poskytuje přehled o všech 

nadřazených a podřízených diagramech. V tuto chvíli je vše připraveno pro vytváření 

diagramů, které budou později pouţity jako logická část při vytváření displeje. 

 

Obrázek 14: Příklad hierarchické struktury 

Ze všeho nejdříve se důkladně prohlédne SCD, tím se zjistí, jaké typy funkčních bloků 

jsou na SCD pouţity, odkud a kam se vysílají signály, celkovou funkčnost SCD apod. Kdyţ je 

tohle to všechno řádně promyšleno, můţe se začít programovat. V tuto chvíli uţ je vytvořen 

funkční diagram ve Functional Structure. Kliknutím pravého tlačítka myši na jeho název se 

rozbalí nabídka, ze které je vybráno Function. Otevřený diagram je prázdný a připravený na 

programování.  

Všechny diagramy jsou sdíleny po síti. Aby nedošlo k tomu, ţe na jednom diagramu 

pracuje více pracovníků, je potřeba si diagramy rezervovat jen pro sebe. Aţ budou hotovy, 

odrezervují se, a tím se zpřístupní ostatním pracovníkům, kteří je mohou následně upravovat. 

Rezervace diagramu se provádí tlačítkem vlevo nahoře v nástrojové liště s obrázkem tuţky, 

viz obrázek 15. 

Po důkladném prohlédnutí SCD protipěnové injektáţe je zjištěno, ţe toto SCD 

obsahuje pět typů funkčních bloků, kterých ovšem na jiných SCD můţe být více či méně nebo 

mohou být jiného typu. Toto je u kaţdého SCD individuální. Na SCD protipěnové injektáţe 

jsou tyto funkční bloky: MA, MB, CA, SBE a LB. Tyto funkční bloky se vloţí kliknutím na 

ikonu vkládání objektů v nástrojové liště, viz obrázek č. 15.  
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Obrázek 15: Nástrojová lišta Function Designeru 

Funkční blok MA (Monitoring Analog) – slouţí ke sledování analogových procesních 

proměnných. Je to funkční blok určený pro výpočet, indikaci, automatické sledování a 

ukládání procesní proměnné nebo proměnné řízení. Funkční blok MA můţe buď potlačit, 

nebo blokovat funkci. Varovné/akční alarmy vyţadují potvrzení od operátora. Varovné 

alarmy jsou k dispozici na samostatných výstupních svorkách a můţou potlačit, ale nemůţou 

blokovat funkci. Akční alarmy jsou k dispozici také na samostatných výstupních svorkách a 

můţou blokovat i potlačit funkci[18].  

Funkční blok MB (Monitoring of Binary) - je určený pro automatické sledování, 

zobrazování a ukládání binární proměnné. Funkční blok zahrnuje potlačení alarmu a 

blokování funkce. Operátor přijímá informace o stavu blokovaných nebo potlačených 

alarmech, akčních alarmech/událostech, alarmech poruch/ událostech a hodnotách signálů. 

V případě, ţe alarmy a události jsou neţádoucí, lze je deaktivovat/aktivovat pomocí 

správného nastavení kombinace na vstupních svorkách PDA (nastavení alarmů) a PDAF 

(konfigurace alarmů poruch) [19].  

Funkční blok CA (Modulating Control) – tento blok se pouţívá pro plynulou regulaci. 

Je zaloţen na ABB standardním PID regulátoru. Funkční blok je ovládán z operátorské 

stanice, indikace a alarmy jsou součástí bloku. Regulátor lze provozovat buď v manuálním 

anebo automatickém reţimu. Do funkčního bloku nabudou zahrnuty např. odmocněné a 

vyhlazené analogové signály. Blok vytváří alarmy vysoké/nízké (měřená hodnota a výstup), 

externí chybová hlášení. Odchylka se vypočítá odečtením měřené hodnoty od ţádané 

hodnoty. Sleduje se, jestli je odchylka mimo pracovní oblast. Pokud ano, je varování posláno 

přímo operátorovi[20].  

Funkční blok LB (Latching Binary) -  funkční blok určený pro zabezpečení vypnutí 

funkce. LB funkční bloky jsou postaveny na hierarchických úrovních. Jeden blok musí být 

pouţit na úrovni vypnutí. Podporuje HSI řízení, indikaci, alarmy a blokaci[21].   

Funkční blok SBE(Switching Binary Control of Electrical Equipment) - funkční blok 

je určen pro binární řízení (zapnuto/vypnuto) motorů, čerpadel, topných těles, ventilátorů, 
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provozních/úsporných reţimů atd., a HSI řízení indikace a alarmy z operátorských stanic. 

Umoţňuje provoz jak v manuálním, tak automatickém reţimu. Další moţnost, kterou má je 

moţnost provozní nebo úsporný reţim. Tyto reţimy jsou vybírány v průběhu konfigurace 

softwaru a mohou být dále měněny za běhu programu[22].   

Při pojmenovávání objektů, komunikačních a I/O proměnných, funkčních bloků atd., 

musí být dodrţena konvence pojmenování. To znamená, ţe pojmenování sloţek (kontrolní 

moduly a funkční bloky) ve funkčním diagramu se řídí názvy tagu. Pro komponenty bez 

názvu tagu, lze pouţít standardní název vygenerovaný Function Designerem. V takovémto 

případě mohou názvy komponent začínat čísly. Při generování kódu, písmeno přidané před 

názvem, musí být v souladu s pravidly syntaxe názvů IEC61131-3.  Standardně se přidává 

před název tagu „X“ a je to v souladu s konvencí pojmenování.  

Function Designer nepodporuje komunikační proměnné začínající číslem. V tomto 

případě musí název dodrţovat konvence pojmenování. U lokálních proměnných můţe být 

písmeno „v“ jako prefix, např. 42PIC1050B_X → v42PIC1050B_X. 

Signálové skupiny a I/O proměnné musí mít podle konvence pojmenování v názvu 

příponu „ _sig“.  Pokud název začíná číslem, Function Designer přidá názvu „x“ jako prefix. 

Příklad: Function Designer 42LT1118_sig → Control Builder  x42LT1118_sig. 

Jakmile je funkční blok vloţen, je potřeba jej pojmenovat a nastavit jeho parametry. 

Parametry pro nastavení bloku získáme z tzv. IO listu. Ve své podstatě se jedná o tabulku 

vytvořenou v Microsoft Office Excel. V této tabulce lze vyčíst název funkčního bloku a jeho 

popis, nastavení rozsahů, alarmů a událostí, dále pak nastavení kontroléru atd.  

Parametry jsou nastavovány v Aspect Properties. Hodnoty mohou být zadány přímo ve 

sloupci Value. Obrázek č. 16 ukazuje příklad výpisu z Aspect Properties. Objekty Name 

(název) a Description (popis) by měly být viditelné. Ostatní hodnoty jako meze alarmu a 

dalších ţivotně důleţité parametry by měly být rovněţ viditelné. Konfigurační parametry 

uvedené v SCD by měly být taktéţ viditelné. Prázdné buňky by neměly být viditelné. 
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Obrázek 16: Příklad výpisu z Aspect Properties 

Postupně se vkládají i další komponenty podle toho, jak jsou uspořádány a zobrazeny 

na SCD. Všechny kontrolní moduly, funkční bloky, systémové funkce, sekvence, I/O kanály a 

periferie, mohou to být i logické funkce jako např. OR, AND a reálné jako např. ADD, SUB 

atd. jsou vybírány z knihovny REUSE. REUSE knihovna je soubor několika směrnic 

popisující různé aspekty programování a pouţívá se pro programování v Control Builder a 

Function Designer. Vkládané komponenty jsou reprezentovány symboly s porty. Nově 

vloţená komponenta nemá zobrazené všechny porty. Porty mohou, ale nemusí být zobrazeny. 

Záleţí na SCD. Pokud je potřeba zobrazit skryté porty, klikne se na komponentu pravým 

tlačítkem myši a z nabídky se vybere Show hidden ports a z následně otevřené nabídky se 

označí příslušné porty. Jednotlivé komponenty se jednoduše spojují, a to tak, ţe se klikne na 

port, který má být spojen a táhne se myší k portu, se kterým má být spojen.  

Jakmile jsou vloţeny všechny funkční bloky, signálové objekty a všechna spojení 

můţe být funkční diagram nahrán do Control Builderu. Na obrázku č. 17 je moţné si 

prohlédnout příklad funkčního diagramu.  V Control Builderu musí být vytvořena a připojena 

aplikace ke kontroléru a připojen kontrolér. Klikne se na ikonu z nástrojové lišty určené pro 

nahrávání diagramu. Zobrazí se okno, ve kterém se vybere aplikace v Control Builderu, do 

které se má diagram nahrát. 
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Obrázek 17: Příklad funkčního diagramu 

Jako další se musí nahrát I/O signály. V Control Builderu tyto karty musí být přidány. 

Postup je následující. Klikne se pravým tlačítkem myši na hardware AC 800M a z rolovací 

nabídky se vybere Insert unit. Potom se otevře okno, ve kterém se nastavuje, jaké I/O karty 

mají být připojeny ke kontroléru, viz obrázek č. 18.  

 

Obrázek 18: Připojení I/O karet v Control Builderu 

Ve Function Designeru se klikne na ikonu z nástrojové lišty určené pro nahrávání I/O 

signálů. Zobrazí se okno a klikne se pravým tlačítkem myši na „boards“ (karty). Otevře se 

další okno a tam se vybere ModuleBus, a klikne se na Insert, viz obrázek č. 19.  
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Obrázek 19: Připojování I/O signálů na I/O karty 

Znovu se klikne pravým tlačítkem myši na „boards“a zvolí se z rolovací nabídky 

Allocate, a poté se připojí jednotlivé I/O signály na karty. Tímto způsobem se připojí všechny 

I/O signály a potom se nesmí zapomenout znovu kliknout pravým tlačítkem myši na „boards“ 

a zvolí se z rolovací nabídky Write allocation into CBM. Takto se zapíšou data i do Control 

Builderu. Jako poslední krok se v Control Builderu klikne na ikonu v nástrojové liště 

Download Project and Go online. Takto se načtou vygenerované data do kontroléru.  

4. VIZUALIZACE PROTIPĚNOVÉ INJEKTÁŽE POMOCÍ 

PROCESS GRAPHICS 2 

Tato kapitola obecně popisuje grafický nástroj pro vytváření grafických displejů. Dále 

se pak zabývá samotnou tvorbou grafického displeje protipěnové injektáţe. Krok po kroku 

ukazuje tvorbu displeje v Process Grafhics 2. Na konci kapitoly je obrázek hotového displeje.   

4.1 Process Graphics 2 

Process Graphics 2 (dále jen PG2) je grafický balíček slouţící k vytvoření grafických 

displejů, je zaloţený na nejnovější technologii Windows. Tento jednoduchý a intuitivní 

balíček podporuje rychlejší inţenýrství a efektivnější vyuţití. PG2 pracuje paralelně s jeho 

předchůdcem zaloţeným na Visual Basic. Převod předchozích grafických displejů do PG2 je 

bezpečný a rychlý. Procesní grafika společně s objektově orientovanou architekturou systému 

800xA, hrají klíčovou roli v pomoci provozovatelům, aby zařízení pracovala efektivně a 
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jednala rychle a dělala správná rozhodnutí. Kdykoliv je moţné se podívat do knihovny na její 

obsah[11].  

V případě, ţe by se mělo uloţit grafické řešení pro opakované pouţití později, stačí jej 

přetáhnout do knihovny svého vlastního řešení. Jakmile má být toto uloţené řešení pouţito, 

jednoduše se přetáhne prvek z knihovny a umístí se na jeho předpokládané umístění. PG2 

umoţňuje vytvářet a ukládat libovolný počet personalizovaných řešení do knihovny. Právě 

inteligentní hledání a nahrazování funkcí urychluje rutinní úkoly[11].    

Mezi výhody PG2 určitě patří rychlejší a účinnější grafické prostředí. Dále by to bylo 

přívětivé uţivatelské rozhraní a uchovávání záznamů. Určitě stojí za zmínku další výhody 

v podobě plně vektorové grafiky, která nezkresluje měřítko a udrţuje rozlišení a podporuje 

animace. A také by neměl být opomenut jiţ dříve zmíněný rychlý a jednoduchý převod 

dřívější grafiky do PG2. Editor se snadno pouţívá. Výrazy jsou tvořeny pomocí jednoduchých 

a intuitivních syntaxí. Je moţné vytvářet dokumentaci ke kaţdému vytvořenému projektu[11].   

4.2 Vytváření displeje protipěnové injektáže 

Vytváření displeje v PG2. V prvním kroku se udělá to, ţe se pravým tlačítkem myši 

klikne na název projektu a z rolovací nabídky se vybere New aspekt. Toto je zobrazeno na 

obrázku č. 20. Zobrazí se další nabídka, ve které vyhledám poloţku Graphic Display PG2 a 

následně se pojmenuje. 

 

Obrázek 20: Vytváření nového aspektu a jeho pojmenovávání 

Na takto vytvořený a pojmenovaný aspekt se opět klikne pravým tlačítkem myši a 

z nabídky se zvolí Edit. V tento moment se otevře editor pro tvorbu displeje, PG2. Tento 

editor je moţné si prohlédnout na obrázku č. 21. 
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Obrázek 21: Process Graphics Editor 

Z obrázku č. 21 je zřejmé, ţe editor má několik částí. Konkrétně jsou to tyto části: v 

pravé části obrázku ToolBoxes, v levé části obrázku Properties a v horní nástrojové liště 

Element Explorer. Uprostřed se nachází pracovní okno, do kterého se jednoduše přetahují 

prvky z ToolBoxes. Při tvorbě displeje je moţné do pracovního okna vkládat popisky.  

Displej se skládá ze dvou částí, tj. dynamická část a statická část. Dynamickou část 

tvoří funkční bloky a statickou část představuje potrubí a nádrţ. Jako technická dokumentace 

nám slouţí SCD protipěnové injektáţe. Z toho vyplývá, ţe displej bude vypadat jako SCD.  

Nejdříve se začíná statickou částí. Ta se tvoří pomocí ToolBoxes, ze kterého se 

vybírají  statické prvky, jako jsou např. tlačítka, ventily, potrubí, motory, indikátory, nádrţ 

atd. Všechny tyto prvky jsou uloţeny v knihovně REUSE. Přetáhnutím jednotlivých prvků 

z ToolBoxes, je jednoduše vloţíme do pracovního okna. Ukázku ToolBoxes je moţné si 

prohlédnout na obrázku č. 22. Při zaměření kurzoru na jakýkoliv prvek, se zobrazí krátký 

popis tohoto prvku. 
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Obrázek 22: Ukázka ToolBoxes 

Jakmile jsou všechny statické prvky vloţeny a uspořádány v pracovním okně, musí se 

nastavit jejich vlastnosti. Tyto vlastnosti se nastavují v pravé části editoru v záloţce 

Properties, viz obrázek č. 23. Zde je moţné nastavit např. název, rozměry, barvy, tloušťky čar 

atd. Dále se zde vytváří pro funkční bloky tzv. prefix, který označuje typ funkčního bloku, 

např. TT – Temperature Transmiter (snímač teploty), LT – Level Transmitter (snímač 

hladiny). Tento prefix také slouţí pro celkovou přehlednost výsledného displeje. Z tohoto 

vyplývá, ţe v záloţce Properties se nastavují jak statické, tak i dynamické vlastnosti. 

 

Obrázek 23: Ukázka záložky Properties 
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V nástrojové liště editoru je umístěno tlačítko Element Explorer. Ten se pouţívá pro 

vyhledávání a vybírání jednotlivých funkčních bloků z funkční struktury. Nabízí více 

moţností výběru grafických elementů podle potřeby projektu a bliţší specifikace podle 

dokumentace. Ukázka Element Exploreru je na obrázku č. 24. Kliknutím na tlačítko Element 

Explorer se zobrazí záloţka se všemi strukturami, ze kterých se vybere Function Structure. 

Tam se nalezne projekt s názvem 229A-HHI-ER055-J-XL-0004-01 a postupně se budou 

rozbalovat jednotlivé bloky. Kliknutím na tento blok se zobrazí další nabídka, ze které 

vybereme element podle dokumentace. Kliknutím na modrou šipku se vloţí element do 

pracovního okna.  

 

Obrázek 24: Ukázka Elementu Exploreru 

Takovýmto způsobem se postupně vkládají jednotlivé dynamické a statické části 

displeje. Výsledkem je potom displej, který se následně testuje. Vytvořený displej 

protipěnové injektáţe je zobrazen na obrázku č. 25.  
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Obrázek 25: Displej protipěnové injektáže 

5. TESTOVÁNÍ APLIKACE POMOCÍ SOFTCONTROLLERU 

V této kapitole je obecně popsán SoftController, coţ je simulátor reálného hardwaru. 

Další oblastí, o které bude zmíněno, je oblast testování. Bude se zabývat testováním aplikace 

protipěnové injektáţe od testování funkčních bloků přes správnost nastavení kontroléru aţ po 

funkčnost samotného displeje. 

5.1 SoftController 

SoftController je testovací a simulační nástroj, který lze pouţít k testování aplikace 

bez reálného kontroléru. Můţe být pouţit jako kontrolér, ale neumoţňuje I/O spojení. Má 

pouze CPU v poloze 0 ve stromové struktuře Control Builderu. Všechny hardwarové jednotky 

lze simulovat pomocí tohoto nástroje[22] [23].  

SoftController můţe být spuštěn ve dvou reţimech:  

 Standardní 

 Hight Integrity 

SoftController se spustí dvojklikem na ikonu SoftController na ploše. Zobrazí se 

startovní okno, které je zobrazeno na obrázku č. 26. Standardní reţim umoţňuje stáhnout a 

simulovat kontrolér AC 800M[22] [23].  
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Obrázek 26: Startovní okno SoftControlleru 

Ale ještě předtím neţ se stáhne projekt do SoftControlleru, je třeba zkontrolovat:  

 Kontrolér musí být označen simulační značkou, viz obrázek č. 27 

 IP adresa musí být nastavena v kontroléru, viz obrázek č. 27  

 IP adresa pro SoftController je stejná jako a IP adresa počítače 

 IP adresa musí být nastavena i v OPC serveru (OPC server panel) 

 

Obrázek 27: Ukázka simulační značky kontroléru a jeho IP adresy 

Simulovaný hardware poznáme podle toho, ţe ve stromové struktuře projektu 

v Control Builderu, bude mít simulovaný hardware označení „S“. V případě, ţe tak není 

označen, klikne se pravý tlačítkem myši na kontrolér a z rolovací nabídky se vybere Simulate 

Hardware. Podobný postup je i pro aplikaci, jen s tím rozdílem, ţe z nabídky je vybráno 

Properties a následně Simulated. Pokud je simulovaná aplikace označena simulační značkou, 

všechny programy, kontrolní moduly, funkční bloky, budou taky simulovány, i kdyţ nejsou 

označeny. Simulovaná aplikace se společně s konfigurací hardwaru stáhne do simulovaného 

kontroléru pomocí tlačítka v nástrojové liště Download Project and Go online.  
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Control Builder bude v online reţimu a staţen do kontroléru. Stáhnutí se obvykle 

provádí v následujících krocích: 

1. Online analýza  

2. Kompilace 

3. Rozdílová zpráva 

4. Změna analýzy 

5. Stáhnutí a online reţim 

5.2 Testování aplikace 

Ze všeho nejdříve musí být spuštěn na virtuálním stroji OPC server, SoftController, 

Control Builder a Engineering Workplace.  Všechny tyto čtyři nástroje jsou nutné pro 

testování displeje protipěnové injektáţe.  

V Control Builderu je otevřen projekt pojmenovaný diplomová práce, dále pak 

v Engineering Workplace ve functional structure musí být otevřen projekt pojmenovaný  

229A-HHI-ER055-J-XL-0004-01. Control Builder je přepnut do reţimu online a ve Function 

Designeru je zobrazen displej. Na začátku musí dojít ke kontrole, zdali je funkční OPC server, 

především zdali jsou live data. Teď je vše připraveno pro testování displeje.  

5.2.1 Test nastavení funkčních bloků 

Nejdříve se kontroluje, zdali jsou funkční diagramy v online modu, bez jakýchkoliv 

errorů a warningů, a jako poslední proběhne kontrola alokace I/O signálů. Zároveň s 

otevřeným displejem, je otevřena hardwarová struktura s I/O kartami v Control Builderu a 

připraven IO list k danému SCD.  

Na displeji jsou otevírány jednotlivé funkční diagramy podle IO listu. Pomocí pravého 

tlačítka myši je vybráno z rolovací nabídky Function. Takto jsou postupně otevřeny všechny 

diagramy a kontroluje se napojení vstupů a výstupů, logika podle SCD. Jakmile je to 

zkontrolováno, vše je řádně barevně označeno v SCD. Dále se zkontroluje, jestli má daný 

blok alarmy, jejich rozsahy a priority alarmů podle IO listu.  

Kontrola I/O napojení se provádí v hardwarové struktuře a kontroluje se rozsah, 

jednotka a to vše podle IO listu. V otevřeném Control Builderu se dohledávají příslušné I/O 

signály na hardwarové kartě.  
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Dále se musí zkontrolovat správné umístění funkčních bloků na displeji podle SCD. 

Následuje kontrola nastavení parametrů jednotlivých funkčních bloků podle dané 

dokumentace a potřebné funkčnosti. Při této kontrole se vychází z NORSOKU.  

5.2.2 Kontrola nastavení kontroléru 

Jiţ v otevřeném Control Builderu je v hardwarové struktuře nalezen patřičný 

kontrolér. Control Builder musí být v offline modu. Dvojklikem na kontrolér PM866/TP830 

je otevřena záloţka settings (nastavení). V tomto nastavení dochází ke kontrole např. 

správnosti IP adresy nebo nastavení priorit alarmů.  

Důleţité je, aby bylo zkontrolováno, kolik je pouţité paměti kontroléru. Klikne se 

pravým tlačítkem myši na properties a dále pak na Heap utylization, kde se zobrazí aktuální 

stav pouţité paměti kontroléru v %. Nesmí být vyuţito více neţ 50% paměti kontroléru. Při 

překročení této podmínky můţe dojít k nesprávné funkci kontroléru a z toho vyplývá i důvod 

bezpečnostní.  

Zkontroluje se napojení všech I/O karet v hardwarové struktuře, a zda jejich napojení 

odpovídá IO listu.  

5.2.3 SAS integrační test pro digitální a analogové tagy 

SAS (Safety and Automation System) integrační test pro digitální a analogové tagy se 

provádí, kdyţ je otevřený displej a Control Builder se nachází v online modu. Tato kontrola 

se provádí podle IO listu. 

Postupně se kliká na jednotlivé tagy např. MA bloků a postupně se i otevírá příslušný 

faceplate. Zkontroluje se, zdali na faceplate není nějaký abnormální stav. Pokud je vše 

v pořádku, klikne se na záloţku FORCE, kde se aktivuje a zadá libovolné číslo z rozsahu MA 

bloku a potvrdí se to. Na displeji se zkontroluje, ţe se na příslušném MA bloku ukáţe 

písmeno „F“ a námi zadané číslo.  

Protoţe je zapnutý SoftController, který simuluje reální hardware, mohou se simulovat 

vstupní hodnoty přes kontrolní modul dané funkce X. IO value.  

Jako další se mohou testovat alarmy. Z IO listu se zjistí, jaké alarmy a jejich hodnoty 

jsou zadané. Kontroluje se postupně jeden za druhým u jednotlivých bloků. Test se provádí 

tak, ţe se zasimuluje hodnota, která spustí patřičný alarm. Např. Hight alarm má podle IO 

listu hodnotu 50, tak se tato hodnota zadá na faceplate. Výsledkem by mělo být to, ţe na 
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daném faceplate se zobrazí blikající alarm s patřičnou prioritou, viz obrázek č. 28. Při vrácení 

do původní hodnoty a potvrzení alarmu by se měl ukazatel alarmu ztratit. To stejné se provádí 

pro ostatní bloky, kde jsou pouţity alarmy. 

Při testování MB bloků je oproti MA blokům rozdíl v tom, ţe při testování MB bloků 

se testuje logická hodnota (true/false), kdeţto u MA bloků se testuje reálná hodnota. 

Následující postup je stejný, jako je popsaný výše.  

Při ztrátě fyzického spojení je k dispozici Fault alarm, který tuto situaci signalizuje. 

Následující postup je naprosto stejný jako u klasických alarmů. 

Jako poslední test se provádí test funkcionality, kdy se testují nejrůznější situace, které 

mohou nastat. Testuje se funkcionalita popsaná v kapitole 2.2.4. Protipěnová injektáţ. 

Existuje test nazývaný PUNCH LIST, do kterého se zapisují nedostatky a moţné 

chyby jak na straně dodavatele, tak na straně zákazníka, a ty jsou postupně řešeny později.  

 

Obrázek 28: Faceplate MA funkčního bloku 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout realizaci řídicího systému protipěnové 

injektáţe. Na začátku bylo potřeba získat potřebné znalosti o tom, jak chápat a orientovat se 

v technické dokumentaci. Porozumět celkové funkci systému protipětnové injektáţe. 

Následně byly všechny získané znalosti vyuţity při tvorbě návrhu realizace protipěnové 

injektáţe. Dále bylo nutné se seznámit a naučit se programovat se softwarem od společnosti 

ABB. 

Práce poskytuje náhled na celkový postup při vytváření části projektu na ropné 

plošině. Zabývá se nejen samotnou technologií protipěnové injektáţe, ale i řídicím systémem, 

návrhem a realizací aplikačního softwaru, vizualizací protipěnové injektáţe a na závěr 

testováním této aplikace pomocí SoftControlleru. Návrh byl vytvořen s pouţitím softwaru od 

společnosti ABB.  

Ve své diplomové práci jsem vytvořila funkční program s celou hardwarovou 

strukturou a grafický displej. Teoreticky jsem popsala protipěnovou injektáţ. Dále jsem 

popsala prostředky pro programování a na konec jsem otestovala mnou vytvořený displej. 

Protoţe Goliat je reálný projekt, musela jsem během programování několikrát změnit 

nastavení parametrů funkčních bloků podle změn, které učinil zákazník.  

Práci se softwarem od společnosti ABB hodnotím velice pozitivně. Uţivatelské 

prostředí jednotlivých programovacích nástrojů je pro uţivatele přívětivé. Snadno a jednoduše 

se v nich orientuje a programuje. Samotné nástroje poskytují uţivateli velké mnoţství funkcí. 

Při zaměření kurzoru myši, na jakýkoliv prvek v programovacím nástroji, se zobrazí krátký 

popis, který šetří čas při programování a uţivatel nemusí vůbec hledat v obsáhlé nápovědě, 

pokud nepotřebuje podrobnější informace.  

Určitě by bylo zajímavé, naprogramovat tento projekt pomocí softwaru od jiné 

společnosti neţ ABB a vzájemně je mezi sebou porovnat. Vzhledem k tomu, ţe jsem tuto 

diplomovou práci psala pod záštitou společnosti ABB, tak jsem programovala pouze 

s pomocí jejich softwaru. 
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8. PŘÍLOHY 

Příloha I. - SCD protipěnové injektáže [Dostupné z: CD] 
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Příloha II. - Umístění protipěnové injektáže v technologickém celku [Dostupné z: CD] 

 


