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Abstrakt 

Obsah této diplomové práce je založen na spolupráci se společností ELVAC a.s. se 

zapojením se do reálného projektu z oblasti realizace řízení procesní automatizace nově 

vznikajících technologických systémů kompresorové stanice, jenž bude součástí nově budované 

tepelné elektrárny. Cílem této práce bude realizovat kompletní ovládací grafické operátorské 

prostředí pro kompresorovou stanici, realizovat a testovat simulační proces pro řídicí program 

technologií kompresorové stanice a před samotným řešením prozkoumat oblasti návrhu řešení 

z pohledu ergonomie a jiných realizovaných řešení. 
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Abstract 

The Contents of this master thesis is based on cooperation with ELVAC a.s. company as is 

engaging in a real project implementation in the field of process control automation emerging 

technological systems of compressors station, which will be a part of a newly built thermal 

power plant. The aim of this work is to implement a complete operating graphic environment 

for of the compressors station, next implement and test the simulation process for control 

program of compressors station technology and explore the design solutions in terms of 

ergonomics and other implemented solutions before the main solutions. 
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® - Registered Trademark Symbol (Registrovaná Obchodní Značka) 

a.s -  Akciová Společnost 

ABB -  Asea Brown Boveri 

ANSI/ISA -  
ANSI/International Society of Automation (ANSI/Mezinárodní společenství 

automatizace) 

ARCnet -  Attached Resource Computer NETwork, technologie lokální sítě 

BOP -  Balance of Plant (Ochrana chodu zařízení) 

CAC/CBC -  Controller output/Individual drive output, typ kontrolního modulu kontroléru 

CAI -  Controller Analog Input (Analogový vstup kontroléru) 

CAN -  
Controller Area Network, vnitřní komunikační sběrnice senzorů a funkčních 

jednotek 

CAO -  Controller Analog Output (Analogový výstup kontroléru) 

CBI -  Controller Digital Input (Digitální vstup kontroléru) 

CBO -  Controller Digital Output (Digitální výstup kontroléru) 

CCF -  Seriál Communication Interface (Interface pro sériovou komunikaci) 

CFI -  Controller Frequency Input (Frekvenční vstup kontroléru) 

COM -  Communication Port, původní název pro interface sériového portu 

CTI -  Controller Temperature Input (Vstup kontroléru pro měření teploty) 

ČR -  Česká Republika 

DCS -  Distributed Controll System (Distribuovný Řídicí Systém) 

DIN -  Označení normované nosné lišty TS 35 tvaru U dle normy ČSN EN 60715  

DNP3.0 -  
Distributed network Protocol, soubor komunikačních protokolů mezi 

komponentami systémů procesní automatizace 

DPT -  Differential Pressure Transducer  (Diferenciální snímač tlaku) 

DWH -  Data Warehouse (Datový sklad) 

EAT -  Extract Acceptance Test (Extrakční testy) 

EEMUA -  

Engineering Equipiment and Material Users Association (EEMUA) vyvíjí a 

publikuje mezinárodní standardy v oblastech elektráren, vrtných plošin a jiných 

průmyslových zařízení 

EN -  Ozančení pro Evropskou Normu (European Norm) 

ESP -  
Electrostatic Precipitator (Elektrostatický odlučovač), oblast tepelné elektrárny 

pro odlučování nečistot a zvyšování kvality výstupního plynu do ovzduší 

EU -  European Union (Evropská Unie) 

FAT -  Factory Acceptance Test, akceptační testy 

FGD -  
Flue-Gas Desulfurization (Odsíření spalin), oblast tepelné elektrárny pro 

odsiřování spalin a zvyšování kvality výstupního plynu do ovzduší 



  

 

 

 

 

FIP -  Factory Instrumentation Protocol, standardizovaný field-bus protokol 

FT -  Flow Transducer o/ Flowmeter (Snímač průtoku / průtokoměr) 

GE -  General Electric, název společnosti (GE obchodní značka) 

HACCP -  
Hazard Analysis of Critical Control Points (Analýza rizik a kritických bodů 

řízení) 

HART -  
Highway Adressable Remote Transducer, standardizovaný komunikační 

protokol pro inteligentní snímače a přístroje 

HAZOP -  Hazard and Operability Study (Studie nebezpečí a provozuschopnosti) 

HMI -  
Human Machine Interface (Rozhraní Člověk-Stroj), interakční prostředí mezi 

člověkem a strojem 

HW -  Hardware 

I&C -  Instrumentation & Control 

I/O -  Input/Output, označování vstupních a výstupních signálů 

ICS -  Industrial Control Systems (Průmyslové řídicí systémy) 

IDE -  Integrated Design Environment (Integrované prostředí pro návrh) 

IEA -  International Energy Agency (Mezinárodní Energetická Agentura) 

IEC -  
International Electrotechnical Commision (Mezinárodní Elektrotechnická 

Komise) 

IEEE -  
Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut pro Elektrotechnické a 

Elektronické Inženýrství) 

ISO -  
International Organisation for Standardization (Mezinárodní Organizace pro 

Normalizaci) 

JE -  Jaderná elektrárna 

KKS -  Kraftwerk  Kennzeichen  System (Systém pro značení zařízení elektráren) 

LED - Light Emitting Diode 

NVRAM -  
Non-Volatile Random Access Memory (Energeticky nezávislá paměť s přímým 

přístupem) 

Obr. -  Obrázek 

OEM -  
Original Equipment Manufacturer (Původní výrobce zařízení), obchodní termín 

pro dodávání komponent jednoho výrobce k dalšímu použití jiných výrobců 

OPC -  

OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control (Propojování a 

vkládání objektů pro procesní řízení), standard specifikující komunikaci s daty 

v reálném čase mezi řídicími systémy různých výrobců 

OS -  Operační systém 

P&ID -  Piping and Instrumentation Diagram (Diagramy potrubí a instrumentace) 

PAC -  Programmable Automation Controller (Programovatelný Automat) 

PCS -  Process Control System (Systém pro řízení procesů) 

PID -  PID regulátor složený ze složky proporcionální P, integrační I a derivační D 

PLC -  Programmable Logic Controller (Programovatelný Automat) 



  

 

 

 

 

P-net -  Komunikační sběrnice založená na standardu EIA485 (EN 50170, IEC 61158) 

PS -  Power Supply (Napájecí zdroj), druhý použitý význam této zkratky je Process 

PT -  Pressure Transmitters (Tlakový snímač) 

QNX -  Real-time operační systém 

RAM -  
Random Access Memory (Paměť s přímým přístupem / paměť s libovolným 

výběrem) 

RAT -  Regrese Acceptance Test (Regresní testy) 

s.r.o. -  Společnost s ručením omezením 

SA -  Service Air (Servisní vzduch), označení kompresorů pro servisní vzduch 

SAT -  Safety Acceptance Test (Testy bezpečnosti systému) 

SCADA -  

Supervisory Control and Data Acquisition (Supervizní řízení a sběr dat), 

software pracující nad skutečným řídicím systémem, čímž tvoří vyšší úroveň 

řízení 

SDAT -  Static Data Acceptance Test (Testy ověření správnosti statických dat) 

SIL 3 -  
Safety Integrity Level, definuje relativní úroveň snižování rizik poskytovanou 

bezpečnostními funkcemi, případně určuje úroveň konečného snížení rizika 

SPPA -  
Siemens Power Plant Automation, řídicí systém společnosti Siemens zaměřený 

na automatizačních úloh pro elektrárny 

SST -  
Single/Multi Stage Steam Turbine (jedno/více stupňová parní turbína), typ 

technologie parních turbín v elektrárnách 

SW -  Software 

TCP -  
Transmission Control Protocol (primární přenosový protokol/protokol síťové 

vrstvy) 

TE -  Temperature Transmitter (Teplotní Snímač) 

™ -  Trademark (Obchodní značka) 

UAT -  User Acceptance Test (Uživatelské testy) 

UDH -  Unit Data Highway, typ komunikační sítě pro VIe 

USA -  United States of America (Spojené Státy Americké) 

USB -  Universal Seriál Bus (Universální Sériová Sběrnice) 

Viz. -  Více informací 

VVER -  Vodo-Vodní Energetický Reaktor – typ technologie jaderného reaktoru 

YE -  Yunus Emre (název tepelné elektrárny budované v Turecku) 

ZAT -  Název společnosti ZAT s.r.o. - Závod Automatizační Techniky 

 

 

 



  

 

 

 

 

Seznam použitých jednotek 

°C -  Stupeň Celsia, jednotka teploty [°C] 

Gb/s -  Giga bit za sekundu (1∙10
9 
b/s), jednotka rychlosti přenosu množství dat [b/s] 

kV -  Kilo Volt (= 1000 V), jednotka napětí [V] 

MHz -  Mega Hertz (1∙10
6 
Hz), jednotka frekvence[Hz] 

MW -  Mega Watt (1∙10
6 
W), jednotka výkonu [W] 

Px -  Pixel (picture element), nejmenší jednotka (1 svíticí bod) digitální rastrové grafiky 

Bar -  Bar, vedlejší jednotka tlaku v soustavě SI [bar] 

π -  Tlakový poměr 
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Úvod 

 

S nárůstem celosvětové populace, která se v současné chvíli pohybuje na hodnotách 

kolem více než 7 miliard lidí (k 26. 9. 2013 evidoval americký úřad pro sčítání lidu 7,114 

miliardy lidí) při předpokladu růstu populace o 1,1% ročně, je nutno počítat s 

prognózou nezadržitelného zvyšování spotřeby elektrické energie v celosvětovém měřítku. 

[1], [2], [3] 

Do oblasti dynamicky se rozvíjejících se energetických trhů zemí ve světovém měřítku 

v důsledku zvyšujících se poptávek po elektrické energie patří také Turecká republika 

(Turecko), která v současnosti doposud importuje velké množství elektrické energie (až 

70%). Tím se Turecko dostává do hledáčků pro jedny z nejvýhodnějších příležitostí pro 

investory v tomto segmentu, což je doloženo nejen záměry výstaveb nových elektráren, ale 

také privatizace, rekonstrukce a rehabilitace stávajících zařízení – což dokládá i odhad 

Mezinárodní energetické agentury (IEA), jenž odhaduje v následujících 10 letech zvýšení 

spotřeby elektrické energie Turecka na dvojnásobek oproti současnosti. 

[4], [5] 

Reakcí na tuto skutečnost je také realizovaný projekt výstavby nového zdroje elektrické 

energie pro Turecko, v rámci něhož spadají i doprovodné technologické systémy nezbytné 

pro chod elektrárny. Jedním z těchto doprovodných systémů je také systém kompresorové 

stanice, jejíž řídicí systém je realizován společností ELVAC a.s., na němž jsem měl tu 

možnost se taktéž nějakým způsobem, v rámci této diplomové práce, podílet na spolupráci 

při realizaci tohoto řídicího systému pro kompresorovou stanici v rámci tohoto projektu. 

Celkové dílo, tedy kompletní zdroj elektrické energie, je v tomto případě realizován ve 

formě uhelné tepelné elektrárny, jejímž koncovým uživatelem a vlastníkem je společnost 

Adularya Energy, člen skupiny Naksan Holdings. Tato tepelná elektrárna, umístěná poblíž 

města Eskişehir v severozápadním Turecku, dostala název Yunus Emre (podle 

stejnojmenného básníka a kulturní postavy Turecka), která bude vybavena dvěma bloky o 

výkonu 145 MW (290 MW celkového výkonu), jenž budou zároveň splňovat normy 

Evropské unie pro uhelné tepelné elektrárny. 

Inženýrským, technologickým a stavebním dodavatelem projektu je společnost 

Vítkovice Power Engineering. Na projektu se kromě společnosti ELVAC a.s. podílí také 

společnost ABB s.r.o. a mnoho dalších dodavatelských a inženýrských firem. 

[7] 

Společnost ELVAC a.s., člen rodiny ELVAC, je největší společností z této rodiny, 

poskytující obchodně-technické a inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti průmyslové 

automatizace, průmyslových speciálních PC systémů, jednoúčelových strojů a silnoproudé 

elektrotechniky.            [6] 
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Tato diplomová práce se bude zabývat spoluprací na řízení systému kompresorové 

stanice pro tepelnou elektrárnu Yunus Emre v Turecku. Konkrétním zaměřením bude 

realizace grafické nástavby pro operátorské řízení systémem Symphony Plus/Melody 

s ohledem na ergonomii a dalším bodem bude následná realizace simulací pro testování 

reakce a chování řídicího programu řídicí jednotky určené pro kompresorovou stanici. 

Kompresorová stanice je určena pro výrobu, úpravu a dodávku stlačeného vzduchu pro 

potřeby technologického zařízení nového energetického zdroje. 

Stanice bude vybavena pěti vzduchem chlazenými šroubovými kompresory a sedmi 

vodou chlazenými šroubovými kompresory včetně skříní automatiky a nadřazenou řídicí 

jednotkou. Řídicí jednotka bude mít za úlohu zabezpečovat automatický paralelní provoz (v 

kaskádním zapojení) nainstalovaných kompresorů a řešit regulaci výkonu kompresorové 

stanice. 

Kompresory budou nasávat venkovní vzduch přes sací filtry uvnitř kompresorů. Vzduch 

bude následně kompresory stlačen a ochlazen na požadovaný tlak a teplotu. V kondenzační 

(vymrazovací) sušičce bude vzduch vysušen na teplotu rosného bodu +3°C a poté zaveden 

do společné sběrny výtlaků kompresorů. Část vzduchu bude vedena přes adsorbční sušičky, 

kde bude vysušen na teplotu rosného bodu -40°C a dále do vzdušníku řídicího a 

přístrojového vzduchu. Kompresorová stanice bude také vybavena filtry, odlučovačem oleje 

a potřebným spojovacím potrubím. Veškeré vybavení včetně vzdušníků bude umístěno v 

přístavku strojovny parní turbíny. Místnost bude opatřena nuceným větráním pomocí 

odtahových ventilátorů a temperováním. Prostor bude provětráván přetlakovým způsobem. 

Přívodní i odvodní ventilátor jsou spínány na základě prostorového termostatu, popř. ručně. 

Celkový instalovaný výkon je zvolen tak, aby byla zaručena dodávka potřebného množství 

stlačeného vzduchu.  

 

 

 

 

Obr. 1 Logo společnosti Elvac a.s., pod kterou je tato práce realizována 
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1. Rozbor a srovnání systémů řízení 

elektráren různých výrobců, 

porovnání systémů DCS a PLC 

 

V této kapitole se bude pojednávat o řídicích systémech určených pro řízení provozu 

v energetice a podobných oblastech. Bude vybrána skupina z několika světových výrobců a 

dodavatelů těchto technologií a tyto jejich řídicí systémy trochu přiblíženy. Jelikož se jedná 

o složité a rozsáhlé systémy, z nichž má každý výrobce zaveden vlastní principy řešení 

těchto systémů, budou tyto informace podány do zjednodušené a zredukované formy pro 

přiblížení představ o tom, jaké řídicí systémy z oblasti energetiky můžeme najít a na jakém 

principu pracují. Speciálním případem bude podrobnější popis systému 

Symhpony Plus / Melody společnosti ABB, který je pro tento projekt nasazen a v jehož 

použití spočívá stěžejní část této práce. 

Ve druhé části této kapitoly si přiblížíme samotný princip funkce těchto distribuovaných 

systémů, které se pro tyto oblasti aplikací využívají a srovnáme tyto systémy s principy 

klasických řídicích systémů na bázi PLC. 

 

1.1 Siemens Power Plant Automation T3000 

(SPPA T3000) – SIEMENS 

Pod označením zkratkou SPPA-T3000 se skrývá řídicí 

systém od společnosti Siemens, Siemens Power Plant 

Automation T3000), jenž byl navržen a určen pro realizaci všech automatizačních úloh pro 

elektrárny jako jsou například řízení turbín (Turbine Control), řízení ohřevu kotle (Boiler 

Control) s ohledem na ochranu kotle, rovnováhu chodu zařízení (Balance of Plant - BOP) a 

integraci systémů třetích stran.  

[11] 

Jako příklad, kde byl tento systém SPPA T3000 v roce 2013 od společnosti Siemens 

nasazen, je možné uvést například rozlehlou solární-termální elektrárnu Ivanpah v Mohavské 

poušti ve státě California (USA). Jedná se o termální elektrárnu, využívající koncentrované 

solární energie k ohřevu páry pro pohon dvou paro-turbín typu SST-900 každá o výkonu 

133 MW. Kombinovaný celkový výkon této elektrárny by měl dosáhnout přibližně 400 MW. 

[8] 
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Skupina SPPA obsahuje a skládá se z následujících dostupných produktů tvořící 

komplexní řešení, SPPA-T3000 Control System, SPPA-D3000 Diagnostic Suite, SPPA-

E3000 IEC 61850 Electrical Solutions, SPPA-P3000 Process Optimization Software, SPPA-

M3000 Energy Management Software, SPPA-R3000 Turbine Controls a také SPPA-S3000 

Simulator. 

[9] 

Tato skupina SPPA T3000 byla vyvinuta pro široké spektrum oblastí aplikací zahrnující 

oblasti, jako jsou: spalovny odpadů, větrné elektrárny, jaderné elektrárny, průmyslové 

elektrárny, elektrárny spalující biomasu, fosilní elektrárny, zařízení s kombinovaným 

cyklem, odsolovací závody, uhelné a plynové elektrárny a také například oblastní výtopny. 

V Severní Americe jsou tyto systémy nasazeny na více než 80 elektrárnách na území 

Spojených Států a Kanady. 

[9] 

Architektura systému SPPA T3000 redukuje komplexní řídicí systém do zjednodušené 

homogenní systémové architektury. SPPA T3000 je objektově orientovanou systémovou 

architekturou, která by měla zaručit konzistentnost dat, redukci výskytu selhání a vyloučit 

tak možné výpadky či selhání tohoto systému. 

 

Architekturu systému SPPA T3000 tvoří následujících komponenty: 

 IM & IO karty 

 Kontrolér (S7) 

 Server 

 Operátorské řízení - Human Machine Interface (HMI) 

 Ethernetové switche 

 Komunikační kabeláž 

[10] 
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Obr. 2Princip architektury systému SPPA T3000 společnosti Siemens [Zdroj: 10] 

 

Systém SPPA T3000 využívá k realizaci svého řídicího programu skládání funkčních 

bloků s logickými funkcemi, jako jsou například AND, OR, NOT, NOR, RS, Timery, 

Countery a další podobné funkce, k vytvoření struktury řídicího programu. Jako řídicí 

kontroléry se využívají produkty řady Siemens SIMATIC – S7, které jsou označovány jako 

Automatizační Server v uvedené architektuře. 

[10] 

 

Obr. 3 Řídicí DCS kontroléry řady Siemens - S7 zapojené v rozvaděči [Zdroj: 10] 

Siemens Power Plant Automation T3000 je komplexní systém, jehož srdcem je 

dodávaný softwarový IDE (Integrated Design Environment) systém Embedded Component 

Services™, který v sobě obsahuje několik nástrojů pro inženýrský návrh řídicí aplikace a 

programu s následným operátorským grafickým řízením a v neposlední řadě diagnostikou 
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celého systému. Podstatou celého IDE je tvorba celé aplikace projektu v jednom okně, 

přičemž odpadá nutnost využívat pro tvorbu jednotlivých částí aplikace samostatných 

softwarových nástrojů zvlášť pro řídicí program a zvlášť pro HMI. 

[10] 

       

        

Obr. 4 Ukázka pracovních nástrojů pro systém SPPA T3000 – Operation, Engineering a I&C Diagnostic 

[Zdroj: 10] 

1.2 Mark* VIe Control – GE  

Mark* VIe Control je flexibilním řídicím systémem, 

plnící úlohy řízení a optimalizace rozsáhlých procesů pro 

různé typy řídicích aplikací, od společnosti General Electric, 

známou pod zkratkou GE. Vyznačuje se vysokou rychlostí, 

vzájemným propojením modulů jako jsou procesory, I/O, zdroje a komunikační moduly, 

propotřeby zapojení v aplikaci jako simple, dual a triple redundantní systémy. Tento systém 

využívá pro vzájemnou komunikaci mezi I/O, kontroléry a systémy pro údržbu a dohled 

operátory, či systémy třetích stran, komunikačního standardu Industry Ethernet. 

Pro systém Mark*VIe je dodáván saftwarový balík ToolboxST*, jenž je určen jako 

společná softwarová platforma pro programování, konfiguraci I/O, sledování dat, analýzu a 

diganostiku. Pro návrh grafického operátorského řízení a jeho obsluhy slouží nástroj 

CIMPLICITY. Řídicí systém Mark* VIe Control od GE poskytuje jednotný zdroj kvality, 

časově koherentních dat v kontroleru a nástroje pro dosažení efektivích úrovní systému.  

[12] 
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Řídicí kontrolér je tvořen jako single-board modul, jenž je srdcem celé aplikace. 

Obsahuje vlastní procesor Freescale 8349 (667 MHz) s operačním systémem QNX®, 

redundantní ethernetové ovladače pro komunikaci s připojenými I/O a další ethernetové 

ovladače pro síťové řízení, USB a COM porty a indikační LED diody. Pro vlastní 

komunikaci mezi modulem procesorů a modulem I/O bloků (I/O pack) se využívá 

ethernetového spojení IONet. 

 [12] 

Každý I/O pack je připojen na board terminálového bloku: 

  

Obr. 5 HW moduly řídicího systému Mark* VIe od GE – vlevo I/O pack, vpravo celý single board typu Barrier 

s připojenými I/O packy [Zdroj: 12] 

 

Obr. 6 Zobrazení architektury řídicího systému Mark* VIe Control [Zdroj: 12] 

Tato architektura využívá real-time operačního systému QNX® s multitaskingem pro 

obsluhu procesoru a I/O. Pro realizaci řídicí aplikace se využívá jazyka, založeného na 

skládání konfiguračních řídicích bloků, který odpovídá mezinárodnímu standardu IEEE-854 

s 32 bitovým formátem čísla s desetinou čárkou.               

[12] 
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Řídicí kontroléry jsou neustále online a čtou data přímo z IONet sběrnice. Dual 

redundantní systémy přenáší vstupy z jednoho redundantního I/O pack přes duální IONet do 

duálních kontrolérů. Výstupy jsou přenášeny na výstupní I/O pack, který určí, který z obou 

signálů je nepoškozen nebo určí jejich výběr. V zapojení se třemi výstupními packy může 

byt poskytnuto hlasování pro zvolení výstupních signálů u případů kriticky důležitých 

operací s field zařízeními. Každý I/O pack komunikuje přímo po sběrnici IONet, která 

dovoluje všem I/O packům být odebrány za provozu, bez následku na některý z ostatních I/O 

v systému. 

Zajímavostí je, že druhý kontrolér lze použít k separaci aplikačního software pro různé 

části zařízení. Příkladem může být úloha základního řízení motoru s regulací leteckého 

paliva pro jeden kontrolér, zatímco druhý kontrolér může být vyhrazen už pouze pro ostatní 

úlohy řízení. 

Operátorské rozhraní je tvořeno v nástroji CIMPLICITY pro vývoj a obsluhu 

operátorského HMI systému. Lze jej použít jako primární operátorskou stanici pro jednu 

stanici nebo celý provoz, jako bránu pro správu stanice, jako inženýrskou stanici pro tvorbu 

aplikace nebo jako komunikační bránu. Tento nástroj nabízí aktualizaci či výměnu obsahu 

HMI přímo za provozu procesu bez vlivu na řídicí systém. Hlavní procesorová karta 

kontroléru komunikuje v systému Mark VIe pomocí sítě Unit Data Highway (UDH), 

s řídicími a monitorovacími systémy třetích stran pak komunikuje informační řídicí sít Plant 

Data Highway (PDH). 

[12] 

 

Obr. 7 Typická operátorská obrazovka pro systém Mark Vie [Zdroj: 12] 

Software ToolboxST slouží pro realizaci, správu a editaci řídicího programu pro řídicí 

kontrolér. K vytvoření řídicího kódu umožňuje vkládat programovatelné funkční bloky a 

makra, s kterými je možné dále libovolně samostatně pracovat a v nichž jsou zobrazována 

dynamická data. Změna aplikačního software v kontrolérech je zabezpečena multi-level 
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heslem a následně nahrána do kontrolérů bez nutnosti restartu samotných procesorů. 

V redundantním módu je aplikační software shodný u obou kontrolérů a pro práci 

s uživatelem reprezentován jako jeden program. 

 

Obr. 8 Tvorba řídicího programu v balíku ToolboxST [Zdroj: 12] 

 

1.3 Plant Suite – ZAT 

Společnost ZAT a.s. je specializovanou českou firmou a jednou 

ze čtyř firem v EU, které vyrábí a dodávají vlastní digitální systémy 

se specializací na systémy kontroly a řízení pro primární, sekundární 

část a pomocné provozy u nás i v zahraničí. Působí jako světový 

dodavatel automatizace průmyslových procesů s více než padesátiletou zkušeností v této 

oblasti a dodávkou řídicích systémů pro více než 25 bloků jaderných elektráren. ZAT je také 

tradičním dodavatelem komplexních řešení pro automatizaci technologických procesů 

s primárním zaměřením na průmyslová odvětví, která vyžadují robustní a spolehlivá řešení 

jako jsou oblasti energetiky a to jak klasické tak i jaderné, pak také těžby a dopravy nerostů, 

plynárenství apod. 

[13, 14] 

Jako příklad nasazení řídicích systémů společnosti ZAT je možné uvést například 

českou jadernou elektrárnu Dukovany. Řídicí systém od společnosti ZAT je zde 

v současnosti nasazován a provozován na třetím bloku JE v rámci obnovy řídicích systému 

pro prodloužení životnosti provozu této JE Dukovany o další desetiletí. Po ukončení 

kompletní obnovy v roce 2016 bude systém řídit kromě neblokových provozních technologií 

a bezpečnostních systémů také turbínový ostrov, sledování vlastní spotřeby bloku, řízení 
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polohy regulačních tyčí reaktoru i informační počítačové systémy pro blokové a nouzové 

dozorny atd. 

[13] 

Společnost ZAT pro své aplikace využívá nasazení vlastních řídicích systémů Plant 

Suite, které obsahují nejnovější rodinu řídicích kontrolérů DCS architektury SandRA Z200 a 

Z100, integrované nástroje pro programování a správu dat projektu a operátorských SCADA 

systémů, využívajících integračních prostředků nástrojů společnosti Wonderware, případně 

jiných SCADA/HMI systémů jako je například systém Reliance. 

[14] 

ZAT-Plant Suite nabízí dvě základní koncepce řešení operátorské úrovně. První z nich 

je koncepce využívající pro komunikaci s úrovní přímého řízení I/O server, který poskytuje 

data jednotlivým operátorským stanicím, přičemž vlastní zpracování dat, jednotlivé 

technologické obrazovky a řídicí úlohy se vykonávají na operátorských stanicích. Druhou 

koncepcí je využití tzv. Indrustrial Application Server (IAS), v němž probíhají veškeré 

operace s daty a operátorská pracoviště pak slouží pouze k zobrazení dat pomocí thin klienta. 

[14] 

 

Obr. 9 Typická operátorská obrazovka systému Plant Suite společnosti ZAT [Zdroj: 14] 

Procesní stanice řady SandRA Z200 jsou určeny pro obecné použití v systémech 

kontroly a řízení zejména v energetice ale i ostatních oborech. Řídicí stanice realizují 

algoritmy přímého řízení (regulační smyčky, logické funkce, sekvenční úlohy atd.), 

komunikují spolu navzájem i s externími zařízeními a s nadřazenou operátorskou úrovní 

pomocí technologie ethernet, probíhající prostřednictvím firemního protokolu PERN ET 

nebo některého z jiných standardizovaných komunikačních protokolů (Modbus TCP, IEC 

60870-5-104, IEC 61850 apod.). 

[14] 

Procesní stanice řady SandRA Z200 jsou instalovány jako zasouvací karty do 19“ racku 

a odolné vůči elektromagnetickému rušení. Jsou vybaveny vysokorychlostní sběrnicí 
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s 1,25 Gb/s v uspořádání dvojité hvězdy. Redundantní jsou u tohoto systému jak klíčové 

prvky stanice (datové sběrnice řídicí desky) tak i napájecí zdroje s možností výměny za 

provozu bez dopadu na funkci systému. 

[14] 

 

Obr. 10 Procesní stanice řady SandRA Z200 od firmy ZAT [Zdroj: 14] 

Procesní stanice řady Z100 jsou pak na rozdíl od řady Z200 určeny pouze pro speciální 

účely konkrétních aplikací. Jedná se zejména o jednodeskové regulátory nebo bloky, kterými 

jsou realizovány řídicí a regulační úlohy jako je například pohyb regulačních tyčí a měření 

jejich polohy v jaderných reaktorech typu VVER 440 a VVER 1000. 

[14] 

Architektura systému Plant Suite společnosti ZAT je řešena následovně: 

 

Obr. 11 Architektura systému Plant Suite firmy ZAT [Zdroj: 14] 
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1.4 Symphony Plus / Meldoy - ABB 

Rodina řídicích systému Symphony
TM

 společnosti ABB je 

rozvíjena po dobu již více než 30 let na světovém trhu. Specializuje 

se na realizaci řídicích aplikací v oblasti energetiky a 

vodohospodářství, ale také jiných náročných provozů. Za tuto dobu 

bylo po celém světě nasazeno a zprovozněno přes 6500 DCS řídicích systému z této rodiny a 

z toho více než 4500 aplikací pro oblasti energetiky a vodohospodářství. Počátkem roku 

2011 uvedla společnost ABB na trh novou generaci řídicích systémů Symphony Plus. 

Tento systém bude také sloužit pro řízení technologických procesů na projektu tepelné 

elektrárny Yunus Emre v Turecku, jehož jednou z mnoha částí je i oblast této diplomové 

práce. 

 

Představení rodiny Symphony Plus 

Symphony Plus představuje novou generaci distribuovaných řídicích systémů rodiny 

Symphony od ABB, které představují nejrozšířenější použití DCS systémů v oblastech 

výroby energie a oblasti zpracovávání vody ve světě. 

Symphony
TM

 Melody využívá kombinace oborných znalostí a špičkové třídy produktů 

z oblasti energetiky a automatizace. Tento osvědčený systém automatizace je široce 

používán pro náročné aplikace v mnoha odvětvích zahrnující průmysl z oblasti výroby 

energie, chemie, petrochemie, potravinářství a nápojů a také zpracování vody a odpadních 

vod.  

V průběhu posledních 30 let společnost ABB neustále rozvíjela Symphony Melody 

v souladu se svou politikou „Evolution without obsolescence“ (Vývoj bez zestárnutí) 

vybavujíc jej o nové produkty a technologie, které jsou specifické pro potřeby z oblastí 

výroby energie a vodního průmyslu.  

Symhpony Melody zahrnuje současný stav vývoje HMI, které splňují mnoho 

různorodých požadavků a preferencí zákazníků a jejich aplikací. 

Stejně jako jeho předchůdci, je i Symphony Plus navržen pro splnění současné i 

budoucí potřeby z oblastí výroby energie a vodárenství ve všech geografických oblastech. 

Splňuje tak představy jednotlivých zákazníků pro realizaci jejich cílů pro údržbu provozu, 

inženýrství, IT a řízení. To se týká všech klíčových zaměření z oblastí výroby energie a 

vodohospodářství – výrobní produktivity, energetické účinnosti, zabezpečení provozu, 

bezpečnosti produkce a pořizovacích a provozních nákladů. 

[15] 
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Zajištění a variabilita systémové architektury 

Systém Symphony Plus je navržen pro plug-and-play správu systému. Jedná se o síťově 

orientovanou architekturu, která zajišťuje souvislou komunikaci napříč všemi úrovněmi 

automatizace – od procesních součástí po informační systémy celé výroby, či multiplikované 

výroby. Strategie řízení takto propojeného systému zajišťuje vysoký stupeň volnosti pro 

komunikaci v celém provozu bez zanedbání základních aspektů zabezpečení a vyšší 

dostupnosti na procesní úrovni. 

Architektura systému je založena na vysoké rychlosti, vysoké propustnosti a vysoké 

bezpečností díky připojenému systému redundantního řízení. Škálovatelný systém, 

umožňující rozšiřitelnost stávajícího řešení, podporuje síť libovolné kombinace a množství 

zpracovávajících inženýrských nebo operátorských stanic. Použití otevřených 

standardizovaných rozhraní umožňuje konektivitu systémů třetích stran, jako jsou SAP R/3, 

CAE nebo firemní optimalizační nástroje. 

Na úrovni řízení se využívá procesní stanice S+ Control AC 870P, jež obsahuje řadu 

velmi výkonných regulátorů a řadu I/O modulů, taktéž s rozhraním pro nejmodernější 

sběrnice. Rodina kontrolérů řady AC 870P je právě rozšiřována o model PM876, jenž je 

použit právě pro tento projekt. Rozšiřuje tak rozsah konektivity těchto kontrolérů o podporu 

ethernetového rozhraní pro připojení subsystémů v souladu s normou IEC 61850. 

[15] 

.   

Obr. 12Řídicí místnost s operátorským panelem a systém Symphony Plus / Melody od ABB [Zdroj: 15] 

 

 

Obr. 13 Zobrazení architektury systému Symphony Plus/Melody- viz. příloha X [Zdroj: 15] 
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Řízení, I/O a rozhraní zařízení 

Majitelé výrobních závodů jsou primárně zaměření na vysokou dostupnost, nízké 

náklady na životní cyklus, ale také potřebu neustálého zvyšování výrobní produktivity a 

ziskovost. Tyto cíle má plnit rodina řídicích kontrolérů S+ Control AC 870P, jenž je 

specifická pro svoji možnost rozšiřitelnosti a modulárnost, multifunkční řídicí platformou 

s vysokou adaptací na nové požadavky, a jenž splňuje požadavky na maximální otevřenost a 

dostupnost takovéhoto systému. 

 

Obr. 14 Řídicí kontrolér typu DCS od ABB S+ Control AC 870P [Zdroj: 15] 

Vlajkovou lodí určenou pro tuto rodinu Symphony, je nejnovější kontrolér AC 870P. 

AC 870P je navržen pro maximální výpočetní výkon s možností adaptace v širokém spektru 

aplikací a požadavků procesů. Tyto kontroléry zlepšují kontrolu řízení procesů a jejich 

využitelnost, ale taktéž snižují potřebu údržby. Tento systém využívá ochrany procesu 

pomocí využití redundance řízení procesu, přičemž realizace redundance se může lišit od 

jednoduchého modulu, který bude takto ošetřen až po realizaci redundance celého 

plnohodnotného systému řízení. V případě havárie systému z důvodu selhání či hardwarové 

výměny komponent, dojde ke skokovému přechodu na záložní systém. 

 

Vlastnosti tohoto řídicího kontroléru AC 870P jsou následující: 

 Velká variabilita výkonných funkcí ve vývojových knihovnách 

 Inherentní redundance bez nutnosti konfigurace a nákladů na propojení (vlastní 

redundance systému) 

 Real-time operační systém s podporou multitasku 

 Až 16 různých časových cyklů 

 Rozsáhly systém funkcí pro detailní monitorování a diagnostiku procesu 

 Rozhraní pro rádiem řízený čas 

 Konfigurace zařízení, jeho servis a uvádění do provozu je řešeno softwarovým 

nástrojem Symphony Plus/Melody: S+ Engineering, dále Symphony Plus/Melody: 

Composer Field pro zařízení typu manager (DTM) připojené pomocí sběrnice 

PROFIBUS  

 Zabezpečení dat 
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o Firmware uchovávaný v paměti flash 

o Konfigurační data jsou nahrána do paměti RAM s dvojitou zálohou 

bateriemi 

o Produkční a operační data jsou uložená v NVRAM 

 

Moduly I/O Melody, které jsou vhodné pro lokální či vzdálenou montáž poskytují 

širokou variaci vstupů/výstupů a také schopnost úpravy signálu DCS systému. Lze je použít 

pro zapojení v obou typech realizace připojení k řídicímu kontroléru a to jak pro variantu 

Melody rack, tak pro variantu zapojení typu DIN I/O podle optimálnosti zvoleného 

automatizovaného řešení, jelikož každá varianta je specifická pro určitý účel – viz tabulka 

dále. Podle zvolené kombinace lze ke každému kontroléru připojit až na 2 000 analogových 

a/nebo digitálních I/O spojení z lokálních I/O. Dále pak možnost připojení dalších 6 000 

analogových a/nebo digitálních I/O spojení připojených ke kontroléru přes komunikační 

sběrnici PROFIBUS DP. Rozhraní pro analogové I/O procesy poskytují také využití rozhraní 

HART k připojení akčních členů pro každý kanál. Konstrukce těchto kontrolérů umožňuje 

výměnu modulů rovnou za provozu. 

[15] 

 

Melody rack I/O varianta v sobě zahrnuje: DIN I/O varianta v sobě zahrnuje: 

- Analog input (CAI) Ex and non-Ex - Turbine SIL 3 overspeed protection 

(TP800) 

- Temperature input (CTI) - Servo valve positioner (VP800) 

- Analog ouput (CAO) Ex and non-Ex - Turbine auto synchronizer (AS800) 

- Digital input (CBI) Ex and non-Ex - Condition monitoring (MCM800) 

- Digital output (CBO) Ex and non-Ex  

- Controller output/individual drive 

output (CAC/CBC) 

 

- Frequency input (CFI)  

- Serial communication interface 

(CCF) 

 

Tabulka 1 Porovnání možných variant fyzické instalace systému Melody [Zdroj: 15] 
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Intuitivní a plně podporovaný systém HMI S+ Operations 

Systém Melody nabízí komplementární sérii na platformě HMI, která neodmyslitelně 

doplňuje vlastní funkce pro kontrolu systému. Do tohoto portfolia jsou zahrnuty konzole 

Symphony Plus S+ Operations a 800xA Process Portal. Tyto operátorské konzole byly 

vytvořeny za účelem zvýšení efektivity činnosti operátora, a zároveň k usnadnění 

monitorování řízeného systému, jeho pohodlnějšímu řízení, optimalizaci systému a 

předcházení výskytu, či zmírnění následků poruchy v systému. Pro aplikace a vybavení 

systému jako jsou řízení výparníků či paro-turbín či podobné aplikace, realizované a dodané 

třetí stranou, jsou integrovány do systémových operací za pomocí využití OPC, jenž 

umožňuje příslušné operátorské stanici „být v obraze“ při jakékoliv operaci systému 

v provozu. 

Vývojová konzole S+ Operations je Windows-based a Web-enabled human machine 

interface – HMI, to znamená prostředí poskytující význačnou integraci informací a 

směrování uživatele v rámci standardního prostředí Windows. Výše zmíněná konzole pro 

HMI, jenž vychází z průmyslových standardů, je realizována tak, aby uživateli poskytla 

detailní, dobře uspořádaný přehled o aktuální situaci procesu, který je nezbytný k lepšímu 

vyhodnocení reálné situace a rozpoznání abnormálních podmínek v řízeném procesu. 

Architektura tohoto systému nabízí flexibilní a přizpůsobivou konfiguraci pro malé, 

střední a také velké aplikace z oblasti energetiky a vodohospodářství. Nabízí se zde také 

možnost využít pro tyto aplikace některé z řešení založené buďto na využití komunikačního 

serveru, či bez něj a komunikaci řešit pouze na lokální úrovni. Výběr mezi těmito 

konfiguracemi je rychlý a jednoduchý. Pro aplikace založené na bázi serveru, může být 

architektura rozšířena napříč vícero úrovněmi hierarchické struktury. Z hlediska bezpečnosti 

je zde řešením pro předcházení ztráty dat multi-úrovňová redundance systému a dále také 

bezpečnostní funkce pro skladování a přeposílání dat, při zachování plné funkčnosti a 

výkonu systému. 

[15] 

V S+ Operations mohou být kromě zobrazení zděděných systémových alarmů, funkcí 

pro správu a diagnostických funkcí systému, zobrazeny také následující informace 

zahrnující: 

 Vytíženost kontroléru 

 Přehled stavů kvality komunikací a propojení 

 Stavy systému z oblasti redundance 



Vizualizace a řízení kompresorové stanice systémem DCS 

Kapitola 1. – Rozbor a srovnání systémů řízení elektráren různých výrobců, porovnání systému DCS a PLC 

 

17 

 

 

Obr. 15 S+ Operation Worplace – typická operátorská obrazovka [Zdroj: 15] 

Rozvržení a podobu pracovního prostředí je možné upravovat a optimalizovat podle 

potřeb uživatele, jeho individuálních preferencí a přístupových práv. Pro uživatele jsou v 

systému k dispozici také užitečné funkce jako oblíbená místa, výpis historie, odkazy či horké 

klávesy. 

Kromě koncepce jednoho okna, lze konzoli S+ Operation snadno nasadit také ve 

SCADA systémech pro řízení energetických, vodovodních a plynovodních sítí, a stejně tak 

pro potřeby řízení geograficky distribuovaného systému včetně vzdáleného sběru dat. 

K tomuto účelu jsou zde k dispozici různé komunikační protokoly, jako jsou 

IEC 60870-5-104 a DNP3.0, které mohou napomoci k integraci vzdálených systémů. 

Architektura tohoto systému v sobě taktéž zahrnuje možnosti thin-webového klienta, pro 

řešení založené na webovém serveru, jenž je součástí systému S+ Operations. Takovýmto 

řešením lze prezentovat požadované informace k uživateli prostřednictvím webového 

prohlížeče Internet Explorer a to díky funkci vytváření dynamických webových stránek, jež 

jsou pro vzdálený přístup plnohodnotným ekvivalentem k původnímu obsahu lokální 

aplikace a to včetně navigačního stromu. 

[15] 

 

1.5 Systémy DCS a PLC 

Obsah této části kapitoly by měl přiblížit základní pojmy pro řídicí systémy, které se 

v této práci budou vyskytovat, jedná se o řídicí systémy DCS a PLC, hojně využívané 

v prostředí průmyslové a procesní automatizace. Bude zde také nastíněn rozdíl mezi těmito 

systémy, a čím se od sebe liší.  
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1.5.1 Co je to DCS – Distributed Control Systém 

DCS neboli Distributed Control System – v překladu Distribuovaný řídicí systém, jedná 

se programovatelný logický řídicí systém, jenž se využívá v náročných a rozsáhlých 

technologických procesech s maximálním důrazem na spolehlivost v provozech. Jedná se 

vysoce modulární systémy využívající několika vzájemně komunikujících řídicích jednotek, 

které se vzájemně doplňují, přičemž každá z nich vykonává řízení určité technologické 

oblasti, ale ve výsledku jsou spolu všechny provázány ve vzájemné interakci. Tyto systémy 

umožňují připojit a zpracovávat obrovské množství signálů (v řádech tisíců) přes vstupně 

výstupní I/O měřicí karty, které mohou, ale také nemusí být umístěny společně s řídícími 

moduly pohromadě, jelikož ke vzájemné komunikaci využívají komunikačních sběrnic. 

Tyto systémy bývají navrženy a instalovány tak, aby byly vhodné pro použití do 

náročných aplikací jak výkonem, tak spolehlivostí, proto jsou zpravidla veškeré důležité 

elementy v systému zálohovány v podobě aktivní redundance těchto elementů v systému. 

V technologickém procesu to nijak neovlivní celkový chod systému a prodleva nutná na 

odstranění problému zcela odpadá. Během vykonávání řízení redundantním systémem je 

možné DCS systém a jeho vadný segment zcela opravit či vyměnit za současného chodu celé 

technologie, aniž by bylo nutné celý systém nějak zastavit či odpojit. 

DCS plní funkci řídicího systému obvykle ve výrobních systémech, nebo některého 

druhu dynamických systému, ve kterých nejsou elementy topologie umístěny centralizovaně 

na jednom místě, ale jsou distribuovány skrze systém pomocí komunikačních síťových 

sběrnic, do kterých jsou jednotlivé komponenty zapojovány samostatně bez ohledu na jejich 

fyzické umístění vůči řídicí jednotce. Do této struktury jsou zapojeny také stanice pro 

operátorskou obsluhu a projektové servery, které jsou nedílnou součástí těchto projektů. 

V rámci této struktury se v topologii nachází několik stanic určených jak pro operátorské 

řízení a obsluhu systému, tak také inženýrské stanice umožňující inženýrské obsluze 

provádět zásahy a úkony vyšší úrovně pro optimalizaci a úpravu systému. Tyto stanice 

nemusí být nutně fyzicky odlišné a na jednom stroji tak může být kombinace úrovně 

operátorské stanice a zároveň úrovně inženýrské stanice. 

DCS využívají rozsáhlou a komplikovanou topologií systému, založenou na distribuci 

signálů mezi řídicí jednotkou, vstupně výstupními kartami signálů s komunikačními 

sběrnicemi a ostatními systémy (včetně serverů – Connectivity, Apsect, Application) a 

akčními členy této topologie. Tyto komunikační sběrnice můžeme rozdělit do několika 

úrovní dle jejich specifické funkčnosti pro systém. Nejčastěji se lze setkat se 4 

komunikačními úrovněmi v rámci topologie systému – Provozní síť/Intranet (Plant 

Network/Intranet), Síť pro komunikaci Klient/Server (Client/Server Network), Řídicí síť 

(Control Network) a budeme-li zde počítat i komunikaci se zařízeními tzv. field úrovně, pak 

také komunikace na této úrovni (Filedbus, HART, Profibus, Profinet, a podobně), což je 

detailně zobrazeno níže na příkladu struktury topologie systémů DCS od společnosti ABB. 
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Obr. 16 Struktura topologie se systémů DCS od ABB [Zdroj: 16] 

Velice zjednodušeně si lze tuto strukturu topologie představit jako soubor elementů 

akčních členů, senzorů na straně lokálních pozic v provozu a na straně druhé soubor 

procesorových řídicích a komunikačních jednotek a serverů, případně separovaných vstupně 

výstupních karet (I/O karty mohou být na obou stranách) umístěných mimo areu drsného 

prostředí, ke kterým jsou signály přivedeny z několika procesních zdrojů informací. K nim je 

za pomocí serverů připojena obsluha skrze operátorské a inženýrské stanice, což tvoří vyšší 

úroveň řízení. 

Hlavní řídicí jednotky se při jejich vyšším počtu - což díky rozsáhlosti aplikací s 

použitím DCS není výjimkou, skládají do tzv. řadičů a clusterů uzavřených rozvaděčových 

skříní, které jsou označovány jako tzv. Cabinet (příklad zakreslení umístění DCS 

v kabinetech je uveden v příloze A) a nachází se na specifickém místě – zpravidla 

samostatná místnost určena pro tyto účely, která má specifické nároky na okolní prostředí 

podobně jako například místnosti pro velké databázové a síťové servery (zpravidla jsou tyto 

systémy i se servery umístěny v téže místnosti, respektive existuje více těchto místností 

v celé technologii). Přístup k těmto komponentám není tak samozřejmý a volný jako je tomu 

u aplikací s použitím standardních PLC, jenž se často vyskytují v rozvodových skříních 

přímo u místa vykonávání aplikace. 

Za dobu své existence DCS vzniklo několik kategorií těchto systémů, které se liší svou 

strukturou a provedením. Dále se obecně představí některé z nich a rozšíří informace o 

vlastnostech těchto systémů. 
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Princip práce DCS: 

 Procesor získává potřebné naměřené data ze vstupních měřících karet, po 

zpracování a vyhodnocení těchto dat odešle data na výstupní karty 

 Vstupní karty přijímají informace z oblasti senzorů a prvků v procesu neboli 

z tzv. „field instruments“ (PS, PT, FT, DPT, TE apod.) a předávají je 

k vyhodnocení procesoru 

 Výstupní karty přenášejí získané instrukce od procesoru na vstupy akčních 

členů v procesu (řízený ventil, on/off ventil, pohony apod.) k ovlivnění jejich 

stavů 

 Všechny komponenty vstupních a výstupních karet jsou s procesorem 

propojeny pomocí multiplexeru s datovou nebo elektrickou sběrnicí 

 

Distribuované systémy pro řízení (DCS/PCS)  

První počátek můžeme vidět od 70. let 20. století, kdy byl představen první model 

v roce 1975 (Honeywell a Yokogawa). V té době se na trhu objevily tehdy první řídicí 

minipočítače, které byly sice schopny realizovat již částečnou decentralizaci řídicího 

systému, avšak stále ještě představovaly do jisté míry centralizovanou koncepci číslicového 

PCS (Process Control System – Systém pro řízení procesů). Postupem času a vývojem se 

však situace změnila a postupně vzniklo několik generací plnohodnotných DCS systémů 

(viz. níže). V průběhu 80. let se k těmto výrobcům přidali také společnosti Elsag Bailey 

(dnes součástí skupiny ABB) a také Fisher & Porter (v roce 1994 získána společností Elsag 

Bailey, taktéž dnes součástí skupiny ABB). 

[16], [17] 

DCS byly vytvořeny za účelem číslicové náhrady analogových automatizačních 

skládaných systémů řízení, určených pro řízení nepřetržitých technologických procesů – 

olejové čistírny, petrochemie, farmacie, potravinářství, ocelářství, výroba papíru, cementu, 

oblast těžby surovin a podobně. Především s cílem dosáhnout potřebné provozní 

spolehlivosti řídicího systému a dostupnosti řízeného technologického zařízení byla použita 

distribuovaná struktura mikropočítačového hardwaru, který je navržen zakázkově tzv. přímo 

na míru systému (procesory a řadiče), spolu s jednotlivými řídicími funkcemi (systém je 

rozdělen na řadu propojených, nicméně samostatně pracujících podsystémů). Pro samotné 

použití funkčního řešení se systémy DCS je nutné realizovat řadu projektových návrhů na 

strukturu vzájemně propojených podsystémů a připojení jejich vstupů a výstupů ke 

snímačům a akčním členům technologického procesu. Řídicí funkce se definují logickým 

propojením, konfigurováním a parametrizováním předem naprogramovaných funkčních 

bloků v podpůrných počítačových grafických nástrojích.  

[16], [23] 
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Distribuované řídicí systémy se nejčastěji používají pro spojité zpětnovazební řízení, 

přímé logické řízení a ovládání rozsáhlých technologických celků. Jako první řídicí systémy 

začaly využívat sériové komunikační sběrnice a počítačově řešené prostředky pro styk s 

obsluhou (monitorovací a ovládací systémy). 

[16] 

Distribuované řídicí systémy (DCS) můžeme rozdělit do následujících kategorií a to dle 

použití, architektury a dalších vlastností: 

 Pro elektrárny 

 Pro jaderný program 

 Pro ostatní technologické procesy 

 Řídicí systémy budov 

[16] 

Některé DCS systémy jsou úzce specializované na určitou výše uvedenou kategorii, jiné 

jsou naopak použitelné komplexněji. Výjimku tvoří řídicí systémy pro jadernou a vojenskou 

oblast a také řídicí systémy v exponovaných dopravních prostředcích, jako jsou např. 

pilotované kosmické systémy, letecká civilní doprava, rychlovlaky apod., kde právě zde jsou 

kladeny mimořádně vysoké požadavky na bezpečnost a spolehlivost řídicího systému. 

Náročnost na splnění těchto požadavků DCS systémů se ovšem zásadně promítají do ceny 

těchto zařízení, což má za následek využití těchto systémů pouze tam, kde to je nezbytně 

nutné. 

[16] 

DCS systémy můžeme z hlediska technologického vývoje rozdělit také do následujících 

generací: 

 1. generace DCS – původ v 70. letech, později postupně nahrazovaly 

centralizované PCS 

 2. generace DCS – od 90. let, byly charakterizovány důslednou hierarchickou 

výstavbou s následujícími 3 úrovněmi řízení (zdola nahoru): 

o Úroveň senzorů, snímačů a aktuátorů (úroveň procesní instrumentace) 

o Úroveň bezprostředního řízení – 1. Úroveň řízení (technologické řízení 

a regulace) 

o Operátorský úroveň – 2. Úroveň řízení (řízení procesu) 

o Nadřazená úroveň (nejvyšší úroveň) – 3. Úroveň řízení (řízení výroby) 

 3. generace DCS – reakcí na vývoj mikroelektroniky, vývojem a zkušenostmi 

uživatelů těchto systémů 

[16] 
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V dnešní době je tedy používána 3. generace DCS, jež je charakterizována přechodem 

na standardy, zejména oblasti software jako jsou například prostředí Microsoft Windows a 

komunikačního podsystému jako jsou fieldbusy na úrovni procesní instrumentace. 

Požadavky na které tato generace DCS reaguje lze možné shrnout do těchto bodů: 

 Schopnost práce v reálném čase 

 Vysoká funkčnost v důsledku masivní redundance 

 Otevřenost a interoperabilita 

 Flexibilita 

[16] 

Zobecnění struktury nové generace systémů DCS je možné vidět na obrázku níže. 

 

Obr. 17 Blokové schéma velkého DCS 3. Generace [Zdroj: 16] 

Vzhledem k velké konkurenci mezi systémy DCS (i ze strany PLC a PC orientovaných 

„soft control“ systémů) bylo důsledkem slučování výrobců DCS systémů. To se promítlo 

buďto zánikem některých systémů nebo naopak vytvořením nových a pokročilejších 

systémů. Například koncern ABB má ve své nabídce několik systému na bázi DCS, které 

jsou současně nabízeny zákazníkům, dle jejich požadavků pro nejrůznější oblasti a aplikace. 

Jedná se o DCS systémy Advant OCS (ABB), systém Freelance 2000 (inovovaný systém 

vytvořen  firmou Hartmann&Braun – od roku 1999 při akvizici s firmou Elsag Bailey ve 

skupině ABB) a systém Symphony (vytvořen firmou Elsag Bailey – dnes také člen ABB od 

roku 1999 při akvizici s firmou Hartmann&Braun). 

[17], [18] 

1.5.2 Co je to PLC – Programmable Logic Controller 

Systémy PLC – Programmable Logic Controller (Programovatelný automat), je 

označení pro inteligentní kompaktní systémy řízení v průmyslové a procesní automatizaci. 

Jejich počátek můžeme vidět na konci 70. let 20. století, jejich masovější rozvoj pak v 80. 

letech 20. století. Ve své době byly tyto systémy vyvinuty za účelem náhrady stavebnic 
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analogové reléové automatiky kompaktním programovatelným systémem, který by zvládl 

řízení a regulaci technologických procesů.  

Dnes je význam PLC představou nejrozšířenějšího typu řídicího systému v průmyslové 

praxi, řízení budov a jiných aplikačních oblastech. Moderní PLC se od svých prvních verzí 

v mnohém liší jak z hlediska konstrukce, komunikačních schopností a součinností, tak také 

způsobem provádění souborových instrukcí a způsobem programování. Původní systémy 

PLC byly navrženy a vyvinuty pro diskrétní aplikace, ale v dnešní době jsou tyto systémy 

schopny pokrýt široké spektrum aplikací. V moderní době je pro tyto zařízení stále častější 

zavádění nového a výstižnějšího označení zkratkou PAC – Programmable Automation 

Controller, což v překladu stále znamená Programovatelný automat, avšak jde již o princip 

v označení těchto systémů, za účelem odlišení významu, z hlediska jejich možností a 

vlastností oproti původním PLC. 

[24], [23] 

 

Obr. 18 Zobrazený příklad kompaktnosti modulárních řídicích systémů na bázi PLC 

Typickou známkou moderních PLC je univerzálnost použití systémů z hlediska jejich 

výkonu, inteligentních algoritmů, použití rychlých PID regulátorů, využití fuzzy logiky, 

výpočetních operací s plovoucí čárkou, realizaci náročných řízení a regulací, jednoduchost 

spolupráce s uživatelem a jejich kompaktnost a podobně. Z hlediska komunikace je pro 

moderní PLC typická jejich komunikační universálnost, jenž jim umožňuje pracovat v sítích 

a vytvářet z nich distribuované systémy různých topologií, kde lze komunikovat s jinými 

zařízeními jak na nižší úrovni, na rovnocenné úrovni tak na vyšší úrovni.  

[24] 

V oblasti řízení budov jsou již nasazeny i moderní technologie jako je využívání 

mobilních sítí pro upozornění na konkrétní události, či využívání webových a emailových 

protokolů a integrovaných serverů uvnitř PLC. 

Některé PLC dokonce umožnují vytvářet grafické SCADA prostředí pro operátory 

s využitím výše uvedených služeb a vytvořit tak systém se vzdálenou správou, aniž by bylo 

potřeba využívat SW třetích stran. 

PLC lze v dnešní době rozdělit do několika kategorií z různých aspektů: 

Z hlediska konstrukce je lze realizovat jako 

 Kompaktní programovatelné automaty – původním záměrem byla realizace 

pevně stanovené konfigurace integrovaných modulů v jednom pouzdře, 
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vhodných pro jednoduché automatizační úlohy; S postupem času došlo k vývoji 

konstrukce a možnosti částečného stupně modularizace k potřebám aplikace; 

Jejich instalace je prováděna přímo do zařízení nebo DIN lištu rozvaděče 

 Modulární programovatelné automaty – konstrukce konfigurace představuje 

vysoce modulární systémy s vysokým výkonem pro aplikace středního a 

velkého rozsahu až do řádů tisíců signálů. Jejich instalace je realizována na lišty 

rámů do několika bloků 

[21] [22] 

Z hlediska jejich velikosti je lze rozdělit jako 

 Mikro PLC- slouží jako sofistikovanější náhrada za analogové sestavy sítě 

reléových stykačů, pro logické řízení jednoduchých strojů a mechanismů  

 Malé PLC – svým počtem I/O signálů v řádech desítek jsou vhodné pro měně 

rozsáhlé aplikace, ve své výbavě obsahují dostatečně efektivní funkce pro řízení 

a regulace a to jak v kompaktní tak modulární konstrukci  

 Střední PLC - svým počtem I/O signálů v řádech stovek jsou vhodné pro 

středně rozsáhlé aplikace, ve své výbavě obsahují sofistikovanější funkce pro 

řízení a regulace; Většinou vychází z modulární konstrukce 

 Velké PLC – typické modulární systémy s maximálním výkonem pro 

zpracovávání tisíců I/O signálů 

[21] [22] 

Využití PLC je však možné kromě lokálních použití pro řízení aplikací samostatnými 

jednotkami také jako hierarchický systém obsahující větší počet PLC, které vzájemně 

komunikují a při řízení aplikací spolu kooperují. Takové systémy pak tvoří distribuované 

řešení řídicích systémů.  

S nástupem komunikačních sběrnic typu fieldbus se začala používat vzdálená 

decentralizovaná I/O zařízení pro připojení vstupních či výstupních signálů schopná umístění 

v bezprostřední blízkosti řízeného technologického zařízení a příslušně komunikující s 

řídicím systémem. 

[23] 

Distribuované systémy pro řízení procesů na bázi PLC 

Tento typ DCS systémů je důsledkem vyrovnávání původně velkého rozdílu mezi 

systémy na bázi řídicího počítače/minipočítače a číslicovou průmyslovou řídicí a regulační 

technikou (průmyslovými číslicovými regulátory a PLC). S postupným vývojem 

mikroelektroniky zvyšovala průmyslová řídicí technika výkon, rychlost a stupeň 

implementace dokonalejších programovacích a vizualizačních prostředí. 

[16] 
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Obr. 19 Blokové schéma DCS na bázi PLC [Zdroj: 16] 

Z následujícího stručného přehledu plyne, že většina výrobců PLC, nabízí v jisté 

podobě svůj řídicí systém, postavený na vlastních PLC jako distribuovaný DCS systém. 

Předpokladem pro to je, že systém je vybudován dle schématu uvedeného výše. 

[16] 

Spolehlivost systému je vybudována na spolehlivosti vlastních PLC, které tvoří 1. 

úroveň řízení technologie. Operátorská úroveň (úroveň řízení procesu) je řešena výkonnými 

PC, propojenými mezi sebou i s 1. úrovní řízení sériovou sběrnicí. Zpravidla se jedná o 

systémově specifickou sběrnici, vhodnou do průmyslového prostředí (Modbus, Modbus 

Plus, FIP, CAN, Profibus, ARCnet, P-net), ale i Ethernet. 

[16] 

Na úrovni projektování (konfigurace, parametrizace, programování) se na OS používá 

buď výrobcem PLC dodávaný vizualizační, diagnostický a inženýrský SW, nebo se používá 

otevřených produktů SCADA výrobců SW. Čím otevřenější je vlastní systém, tím lépe může 

tyto neutrální SW produkty implementovat. Právě SCADA (Supervisory Control and Data 

Aquisition) systémy umožňují této architektuře konkurovat kompaktním DCS. 

[16] 

Jako příklad těchto PLC orientovaného DCS systému, lze uvézt ve stručnosti systém 

Simatic PCS7 firmy Siemens. Tento PLC orientovaný DCS vychází ze systému Simatic 

PCS, avšak implementuje především řadu Siemensovských programovatelných automatů 

Simatic S7. Dalšími zástupci z této oblasti lze uvést jako výrobce například 

Bernecker&Rainer, Rockwell Automation, Mitsubishi, Honeywell a řada dalších výrobců, 

jenž tyto systémy dodávají. 

[16] 

1.5.3 Srovnání řídicích systémů DCS a PLC 

Majoritní výhodou, ze které čerpají systémy DCS je, že dodavatel převzal „ systémový 

přístup“ a řídicí systém byl navržen pro rozsáhlé aplikace. U DCS bylo předpokladem 

využití integrace různých částí systému při využití pouze jediné databáze.  

[19], [20] 
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Přístupem DCS je konfigurace systému pomocí standardních řídicích objektů, které jsou 

automaticky propojeny do vhodné šablony, což zjednodušuje konfiguraci a vede ke 

standardizaci. Existuje tu však i řada nedostatků. U mnoha aplikací existuje velký počet 

zařízení (OEM) od jiných dodavatelů, které je třeba integrovat a je nepravděpodobné, že 

budou tito dodavatelé chtít kvůli nákladům nebo kompatibilitě použít pro svůj řídicí systém 

DCS. 

[19], [20] 

DCS řešení je v období své životnosti finančně náročné na podpor u, protože náklady na 

každoroční licencování a podporu představují významnou část celkových nákladů. Systémy 

DCS jsou většinou konstruovány a podporovány původním výrobcem a jinými kanály nejsou 

volně dostupné. To staví koncového uživatele do velké závislosti na prodejci DCS jako 

jediném poskytovateli služeb a značně to omezuje jejich možnosti. 

[19], [20] 

Použití PLC a novějších PAC se jeví výhodné zejména v časové a finanční dostupnosti 

takového systému. Nenáročnosti na instalaci a provoz takovéhoto systému a širokou škálu 

výrobců zařízení (OEM), kteří umožňují těmto systémům vzájemně spolupracovat a tím také 

umožnit integrátorům těchto systémů zvolit efektivní produkt pro splnění požadavků 

aplikace. 

[19], [20] 

 I přesto, že systémy PLC a novodobé systémy PAC se staly postupně výkonnějšími, 

stále se najde řada vlastností, kterými nemohou konkurovat či jimi vůbec nedisponují oproti 

systémům DCS. Příkladem je uživatelem nutná postupná konfigurace několika samostatných 

databází, které slouží pro systém PLC a pro systém SCADA. Nevýhodou řadou PLC je také 

fakt, že nejsou vybaveny vlastnostmi požadovanými pro vysoce náročné řídicí aplikace 

souvislého procesního zpracování. Oproti systémům DCS nejsou taktéž připraveny na 

využití v oblasti nabídky nástrojů pro optimalizace řízení procesů, řídicích smyček či 

pokročilejších alternativ k řízení pomocí PID regulátoru. 

[19], [20] 
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2. Rozbor nasazení SCADA/HMI 

systémů vzhledem k technické oblasti 

realizovaného projektu 

 

Tato kapitola bude vztažena na použití HMI systému vzhledem k tomuto projektu, a 

především popis projektu jako celkového díla a popis projektu s technologií kompresorové 

stanice, jenž je cílem pro tvorbu této práce. 

 

2.1 Systémy SCADA/HMI  

Řízení technologických procesů zajišťují řídicí systémy ať už jednodušší na bázi PLC a 

PAC nebo komplikovanější a robustnější DCS. Takovýto řízený proces je však potřeba také 

monitorovat a získávat z něj aktuální data o komplexním stavu technologie, které by mohly 

sloužit k vizuálnímu posouzení operátorovi, který může posléze zpětnou vazbou na základě 

takovýchto dat zasáhnout do systému. K těmto účelům slouží specifické nástroje pro grafické 

zobrazování a vizualizace těchto dat, jenž umožní operátorovi zajistit přehled a možnost 

řízení technologického procesu, ve srozumitelné a ergonomicky přijatelné grafické formě. 

Takovéto systémy se označuji jako SCADA/HMI. 

 

Obr. 20 Schéma interakce mezi SCADA/HMI, operátorem a řízenou technologií procesu 
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Označení SCADA vizualizačních systémů 

Systém pro monitorování, řízení a vizualizaci procesů označované jako SCADA 

systémy (Supervisory Control and Data Acquisition), se řadí do kategorie průmyslových 

řídicích systémů (ICS – z anglického Industrial Control Systems) a představují komplexní 

počítačové systémy vytvořené za účelem monitorování průmyslových zařízení a procesů 

řízené technologie, sběr dat a následnou vizualizaci aktuálních stavů monitorovaných 

procesů řízené technologie. Tyto systémy bývají zpravidla umístěny v centrálním pracovišti, 

tzn. velínu nebo řídicí místnosti, odkud je celý technologický systém monitorován a řízen. 

Systémy SCADA nejsou plnohodnotným řídicím systémem, ale zaměřují se spíše na 

úroveň supervizora. SCADA systémy zpravidla tvoří softwarovou vrstvu nad skutečným 

řídicím systémem (PLC, DCS, apod.). 

[25], [26] 

Označení HMI vizualizačních systémů 

Označení HMI vychází z anglického spojení Human – Machine Interface, přičemž se 

také používá označení MMI z anglického spojení Man – Machine Interface. Význam těchto 

spojení vychází již z názvu, z čehož vyplívá, že se jedná o interakční systémy kooperace 

mezi člověkem a strojem. Přesněji řečeno, těmito termíny jsou označeny systémy pro 

vizualizaci procesů pracující jako interakční rozhraní mezi technologickým zařízením a jeho 

obsluhou. HMI je vrstvou vyskytující se mezi SCADA softwarem a operátorem. Je to v 

podstatě grafická komunikace SCADA systému směrem k obsluze – operátorovi a naopak 

směrem k technologickému zařízení se jedná o grafický nástroj operátora k zásahu do 

procesu, který operátorovi nabízí schéma technologického procesu doplněné o komplexní 

aktuální data a informace v různých podobách – číselná podoba hodnot k příslušným 

grafickým elementům, tabulky hodnot, historické trendy, animační spojení, alarmy a 

podobně. Všechny tyto informace musí HMI vrstva předložit operátorovi v takové podobě, 

aby byl operátor schopen rychle a správně vyhodnotit reakci na příslušnou změnu chování 

technologického procesu. Pojem HMI je také často spojováno s označením pro malé 

operátorské panely, umístěné lokálně přímo u řízeného technologického zařízení, které 

operátor pomocí HMI ovládá, přičemž je spjato pouze k tomuto konkrétnímu přístroji. 

[25], [26] 

      

Obr. 21 Ooperátorská pracovní plocha HMI vizualizace z oblasti energetiky [Zdroj: 25, 26] 
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2.2 Důvod nasazení HMI vzhledem k projektu 

Je potřeba se zamyslet nad tím, o jaký projekt se jedná a jak rozsáhlá bude ve 

skutečnosti výsledná aplikace tohoto projektu. Tato diplomová práce je zaměřena na 

spolupráci při realizaci pouze jedné z mnoha technologických oblastí (Kompresorová 

stanice) realizovaného díla tepelné elektrárny Yunus Emre v Turecku, avšak i každá tato 

samotná oblast je technologicky a realizačně obsáhlá. 

Pro připomenutí a uvedení do kontextu je vhodné opět uvést vybavený výkon a 

rozčlenění na sektory budoucího díla, kterými bude elektrárna po realizaci disponovat. 

Tepelná elektrárna Yunus Emre bude vybavena dvěma bloky, každý o výkonu 145 MW 

(290 MW celkového výkonu). 

Na obrázku níže (a také v příloze B), je vidět rozdělení do sektorů jednotlivých 

technologií, které tvoří tepelnou elektrárnu Yunus Emre: 

 

Obr. 22 Náhled na rozsáhlost celkového projektu [Zdroj:38] 

 

Hlavní sektory areálu elektrárny: 

 

 Rozvodna 380 kV  Sila na vápenec a poplík 

 Podpůrná budova R 380 kV s rozvadečí 34,5 kV  ESP a FGD 

 Kompresorová stanice  Drtička uhlí 

 Budova centrální údržby, pracoven a skladů  Zauhlovací most a přenosová věž 

 Hlavní řídicí místnost  Chemická úpravna a čistička vody 

 Oblast pro manipulaci s vápencem  Protipožární čerpací stanice 

 Dopravník poplíku  Čerpací stanice chladící vody 



Vizualizace a řízení kompresorové stanice systémem DCS 

Kapitola 2. – Rozbor a nasazení SCADA/HMI systému vzhledem k technické oblasti realizovaného projektu 

 

30 

 

Řídit takovýto komplex plný technologií a procesů s maximální přesností a rychlostí, 

vyžaduje mít jednak vhodný řídicí systém, ale také neustále monitorovat veškeré stavy 

procesů a řídit je z jednoho místa – řídicí místnosti. K tomuto účelu jsou řídicí místnosti 

takovýchto komplexů specificky vybavovány systémy HMI v podobě řady propojených 

operátorských stanic, na kterých probíhá obsluha a zásahy do systému operátory. Tyto 

stanice jsou doplněny o HMI systémy v podobě plošných zobrazovacích grafických panelů, 

které zobrazují vybrané části vizualizace na rozsáhlé ploše – standardně jsou tak 

zobrazovány tzv. Overview Display, jež představují komplexní náhled na celou oblast 

technologického procesu a dále se z nich operátoři dostávají do podrobnějších nižších vrstev 

vizualizace procesu. 

 

Obr. 23 Typické vybavení kontrolní místnosti HMI systémem pro řízení elektrárny [Zdroj: 15] 

 

Kompresorová stanice elektrárny 

Kompresorová stanice této teplené elektrárny je, jak bylo již řečeno, jednou z mnoha 

částí rozsáhlého díla. Tato část, zabývající se řízením kompresorové stanice pro zásobu a 

dodávku stlačeného vzduchu pro potřeby elektrárny. Oblast Kompresorová stanice byla 

určena jako jeden samostatný projekt pro řešení společnosti Elvac a.s. Cílem tohoto projektu 

je realizace řídicího systému pro řízení technologií a procesů v kompresorové stanici včetně 

nástavbového operátorského HMI systému pro monitorování a řízení kompresorové stanice. 

Pro tyto účely je nasazen DCS systém Melody rodiny Symhpony společnosti ABB. 

 

2.3 Kompresorová stanice 

Kompresorová stanice je určena pro výrobu, úpravu a dodávku stlačeného vzduchu pro 

potřeby technologického zařízení nového energetického zdroje. 

Stanice bude vybavena pěti vzduchem chlazenými šroubovými kompresory a sedmi 

vodou chlazenými šroubovými kompresory včetně skříní automatiky a nadřazenou řídicí 

jednotkou. Řídicí jednotka bude mít za úlohu zabezpečovat automatický paralelní provoz 

nainstalovaných kompresorů a řešit regulaci výkonu kompresorové stanice. 
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Kompresory budou nasávat venkovní vzduch přes sací filtry uvnitř kompresorů. Vzduch 

bude následně kompresory stlačen a ochlazen na požadovaný tlak a teplotu. V kondenzační 

(vymrazovací) sušičce bude vzduch vysušen na teplotu rosného bodu +3°C a poté zaveden 

do společné sběrny výtlaků kompresorů. Část vzduchu bude vedena přes adsorbční sušičky, 

kde bude vysušen na teplotu rosného bodu -40°C a dále do vzdušníku řídicího a 

přístrojového vzduchu. Kompresorová stanice bude také vybavena filtry, odlučovačem oleje 

a potřebným spojovacím potrubím. Přívodní i odvodní ventilátor jsou spínány na základě 

prostorového termostatu, popř. ručně. Celkový instalovaný výkon je zvolen tak, aby byla 

zaručena dodávka potřebného množství stlačeného vzduchu. 

[27] 

Spolupráce kompresorů 

Jestliže jeden kompresor není schopen dodat potřebné množství plynu, nebo 

nedostačuje-li zvýšení měrné energie, kterou vytváří jeden stroj, je možné pro splnění 

daného požadavku provozovat dvě nebo více soustrojí vedle sebe – paralelně či za sebou – 

sériově. V tomto případě se jedná o využití kompresorů v kaskádním zapojení. 

Provozní stavy spolupracujících strojů se stanovují ze součtové tlakové charakteristiky, 

na které leží průsečík s charakteristikou odporu spotřebiče - provozní bod.  

 [27] 

Provoz kompresorové stanice 

Automatizace provozu kompresorové stanice má zajistit hospodárný a bezpečný provoz 

bez trvalé obsluhy. U větších kompresorů je požadavek na samočinný start a zastavení (tj. 

samočinné postupné vykonání všech patřičných úkonů, např. při startu odlehčení výtlaku, 

otevření průtoku vody atd.), dále samočinný zásah při dosažení mezních stavů médií i 

nebezpečných provozních stavů na stroji (nadměrný pokles tlaku oleje, překročení max. 

přípustných teplot atd.) a samočinné ovládání provozu tak, aby provoz byl maximálně 

hospodárný. Také bývají u těchto strojů instalovány diagnostická zařízení, sledující odchylky 

od normálního stavu (chvění ložisek, namáhání důležitých uzlů stroje atd.).  

Moderní systémy automatického provozu kompresorů splňují požadavky univerzálnosti 

s jednoduchostí manipulace i obsluhy, plné hospodárnosti i spolehlivosti provozu a dovolují 

značné omezení nároků na energii i na investice.  

U kompresorů rozlišujeme mimo jiné tři hlavní druhy regulace:  

 přerušovaná regulace  

 regulace volnoběhu  

 regulace otáček (malé kompresory Service Air 8,9 a všechny kompresory I&C) 

[27] 

Pozn. Velké kompresory jsou regulované otevíráním a zavíráním klapek (doraz-doraz). 
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Technologické příslušenství 

Každá kompresorová stanice musí být vybavena zařízením doplňujícím vlastní 

kompresor tak, aby se dosáhlo požadované kvality vzduchu a maximální provozní 

bezpečnosti. Patří sem separátory, sací a výtlačné potrubí, chladiče a dochlazovače (pokud 

nejsou součástí kompresoru), vzdušník. 

[27] 

Bezpečnost a stálost dodávek stlačeného vzduchu  

Bezpečnost dodávek je dána zejména tím, že se jedná o nové zařízení a kompresorová 

stanice pracuje samostatně v plně automatickém režimu. Zásahy obsluhy do řídící jednotky 

plynou jen z případné změny požadovaných tlaků, jinak se jedná pouze o kontrolní 

pochůzkovou činnost. Důležitá je kontrola s ohledem na vypouštění kondenzátu a výměnu 

filtračních vložek. Interval výměny filtračních vložek sice stanovuje výrobce, ale je 

proměnlivý dle okolní vlhkosti a prašnosti. Stálost dodávek pak zaručuje náhradní 

kompresor, který se v případě poruchy jednoho z kompresorů uvádí do provozu. Jelikož 

nesmí docházet k dlouhodobému odstavení kompresoru – při nájezdu po dlouhodobém 

odstavení může dojít ke zničení kompresoru, musí docházet k prostřídávání kompresorů v 

určitých intervalech a ne pouze při poruše nebo revizi jednoho z hlavních kompresorů. 

[27] 

Úprava stlačeného vzduchu  

Se stlačovacím postupem nasávaného vzduchu se do kompresoru dostávají částice 

špíny, vzdušná vlhkost, olejové páry, páry rozpouštědel a další látky. Používaný sací filtr 

kompresoru zachytí pouze hrubší pevné částice špíny. K těmto znečištěním nasátého 

vzduchu přibydou další z otěru mechanických dílů kompresoru a u mazných kompresorů 

ještě ztrátový mazací olej. V relativně dlouhé cestě ke spotřebiči stlačeného vzduchu 

přibydou ještě korozivní znečištění ze vzdušníku a potrubí. Úkolem úpravy stlačeného 

vzduchu je odstranit tato znečištění tak, aby to vyhovovalo dané oblasti použití stlačeného 

vzduchu, čili aby uživatel dostal kvalitu stlačeného vzduchu pro bezproblémovou činnost.  

[27] 

Kvalita stlačeného vzduchu 

Vzhledem k tomu, že používání stlačeného vzduchu je čím dále tím rozmanitější, 

stoupají nároky na kvalitu stlačeného vzduchu, včetně nároků přímého kontaktu stlačeného 

vzduchu s výrobkem. Nedostatečné kvality stlačeného vzduchu mohou vést ke škodám a 

výpadkům výroby, nadměrné požadavky kvality stlačeného vzduchu stojí zbytečně mnoho 

peněz. V principu lze dosáhnout filtrací jakékoliv žádané kvality stlačeného vzduchu.  

Většina výrobců udává pro potřebný stlačený vzduch povolené meze, týkající se jeho  

požadované čistoty. Na základě těchto údajů se dají určit odpovídající třídy kvality 

stlačeného vzduchu.  
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V podstatě se uvádějí tři kritéria týkající se stlačeného vzduchu:  

a) Velikost a koncentrace částic - toto kritérium zahrnuje velikost a koncentraci 

pevných částic obsažených ve stlačeném vzduchu  

b) Tlakový rosný bod - tlakový rosný bod je teplotou, na kterou můžeme ochladit 

stlačený vzduch, aniž by došlo ke kondenzaci v něm obsažené vodní páry. Voda 

začne kondenzovat až po klesnutí teploty pod teplotu rosného bodu  

c) Zbytkový obsah oleje - pod zbytkovým obsahem oleje se rozumí hustota obsahu oleje 

ve stlačeném vzduchu  

[27] 

Sušení vzduchu  

Vzduch z ovzduší, který nasává a stlačuje kompresor, obsahuje vodní páru, tzv. vlhkost 

vzduchu. Pod relativní vlhkostí vzduchu (nejčastěji udávanou v %) rozumíme ve vzduchu 

obsažené množství vzdušné vlhkosti v poměru k množství, které je vzduch schopen vázat za 

určité teploty.  

Obsah vody ve stlačeném vzduchu nehraje žádnou úlohu, pokud si voda udrží svůj parní 

stav. Jakmile však začne voda kondenzovat, může způsobit poruchy zařízení a jiné 

problémy.  

Největší množství vlhkosti zkondenzuje ze stlačeného vzduchu již v dochlazovači, který 

se většinou zařazuje za každý kompresor. Ale ani nejlepší dochlazovač neodstraní vodu 

úplně. Stlačený vzduch opouští běžně dochlazovač ještě s provozní teplotou 25 až 40 °C a je 

tedy vodní parou nasycený. To znamená, že se stlačený vzduch na cestě ke spotřebiči dále 

ochladí a tím se v potrubí vyloučí další voda. Proto se v mnoha případech stlačený vzduch za 

dochlazovačem dále upravuje. 

Sušení se realizuje dvěma způsoby: 

- Kondenzace (vylučování vody podchlazením pod žádaný rosný bod) 

- Sorpce (vysoušení chemickým vysoušedlem – vázání vodné páry na jinou látku) 

[27] 

 



Vizualizace a řízení kompresorové stanice systémem DCS 

Kapitola 3. – Návrh struktury SCADA/HMI sytému z hlediska funkčnosti a ergonomie 

 

34 

 

3. Návrh struktury SCADA/HMI 

systému z hlediska funkčnosti a 

ergonomie 

 

Tato kapitola obsahuje poznatky z norem a dodavatelů k realizaci grafických systémů 

dle splnění požadavků na ergonomii a funkčnost grafického systému pro operátorské řízení. 

3.1 Operator workplace and proces graphics 

Tato podkapitola se zabývá známými pravidly a předpisy pro realizaci návrhu struktury 

grafických vizualizačních systémů pro operátorské řízení, jenž vycházejí z předpokladu 

práce se systémy architektury 800xA (universální DCS od ABB podobně architektury jako 

Symphony Plus/Melody), vycházejících z mezinárodních norem pro funkčnost a ergonomii. 

3.1.1 Operator workplace 

Rozhodovat o správném počtu obrazovek nebo typu těchto obrazovek je delikátní 

záležitostí. V první řadě se doporučuje provést analýzu úloh a povinností operátora. Předtím 

než se provede konečné rozhodnutí, je třeba vzít v úvahu lidský faktor a operace pracovního 

postupu.  

Fyzické rozvržení a velikost zobrazovací plochy 

Mít k dispozici příliš malou zobrazovací plochu obrazovky může vést k tomu, že 

nemusí být zobrazeny některé zásadní informace, což by následně vedlo operátora k nutnosti 

vyvinout velké množství úsilí k hledání a získání těchto informací. Současně je však 

limitována velikost zorného pole pozorovatele, což vede k omezení počtu zobrazovacích 

displejů, které lze současně zobrazit. Obecně platí heslo „Čím více pixelů, tím lépe“, z čehož 

vyplývá, že by se pro zobrazování grafických displejů mělo využít monitorů s vysokým 

rozlišením. V současné době se výrobci monitorů zaměřují na zobrazovací formáty směrem 

k poměru stran 16:9 u monitorů s Full HD rozlišením, proto je použití takovéhoto formátu 

v řídicí místnosti prakticky výhodné. Na trhu se vyskytují také monitory se zobrazovacím 

formátem 16:10, avšak formát 16:9 je v současnosti nejrozšířenějším formátem, proto také 

pravděpodobně nejlepším vzorem pro budoucí řešení. Je vhodné si uvědomit, že uvedené 

omezení zorného pole operátorů lze snížit efektivním počtem velkoformátových obrazovek, 

které mohou být použity ke srovnání s tradičními obrazovkami ve formátu 4:3. U těchto 

velkoformátových obrazovek (16:9 / 16:10) tak vzniká užitečný prostor pro horizontální 

zobrazení, což je velmi důležité, jelikož je vhodné tohoto prostoru co nejvíce využít při 

návrhu grafiky. Pro stávající řešení zobrazení ve formátu 4:3 se obecně nedoporučuje 
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přechod na formát 16:9 nebo 16:10, pokud nedochází současně k úpravám a redesignu 

grafiky do tohoto formátu, z důvodu rizika snížené přehlednosti procesu, jelikož se tak do 

jejich periferní oblasti zorného pole přesune vysoké množství zobrazovaných informací. 

Vhodným řešením pro většinu projektů je mít 2 až 4 monitory určené pro provoz a další 

1 až 2 monitory k dispozici pro sledování trendů, seznamu alarmů, záznamů směn, záznamů 

stavu a údržeb nebo zobrazení dalších grafik. Operator Workplace složené ze 4 až 6 

monitorů, lze rozdělit mezi dvě operátorské stanice, které umožní v případě potřeby využít 

potenciálu vyššího počtu obsluhy pro zásah do systému. Obsluhu takovéhoto Operator 

Workplace, může pak tvořit jednotlivec obsluhy (operátor) nebo skupina operátorů a to 

pomocí klávesnice a myši s integrací funkce přepínání mezi stanicemi pro řízení obou 

operátorských stanic současně jednou osobou, nebo jednotlivých samostatných komponent 

pro každou osobu obsluhy pro každou operátorskou stanici. 

Pro obsluhu je důležité mít všechny nástroje, které mají vysokou pravděpodobnost 

častého využití, integrovány do operátorské stanice. Pokud by byli operátoři nuceni tyto 

nástroje pro jejich použití hledat, je pravděpodobné, že jejich pracovní výkon bude výrazně 

snížen touto demotivační činností. 

Velké a složité technologické zařízení by měla mít také vždy k dispozici velký 

přehledový displej. Mezi velkým displejem a menšími standardními obrazovkami má 

operátor možnost volně přenášet obrazy zobrazované vizualizace. Toto však neplatí 

v případě použití tradiční velkoplošné nástěnné zobrazovací tabule. Zde platí, že část těchto 

velkoplošných obrazových tabulí lze může být nakonfigurován tak, aby se na tuto plochu 

promítal obraz přehledové grafiky (Graphic Display Overview), zatímco operátor tím získá 

možnost volně využívat zbylých obrazovek. 

Tyto řešení jsou dodávány jako celkové řešení vybavení řídicí místnosti dodavatelem 

technologie a zahrnují všechny zobrazovací grafické a zvukové systémy, inteligentní 

ovládací komponenty (klávesnice a myši s funkcí pro řízení více operátorských stanic 

současně), ergonomické zázemí pro operátory včetně automaticky polohovatelných stolů a 

křesel pro konkrétní parametry obsluhy. Takovýto ergonomický systém pro operátory a 

řídicí místnosti pro systémy na bázi 800xA je dodáván také společností ABB pod názvem 

EOW-x, což je zkratkou pro Extended Operator Worklpace. 

 [28] 

Hierarchie zobrazení 

Zobrazení by mělo operátorovi poskytnout různé úrovně zobrazovaných detailů a být 

uspořádáno v takové podobě, aby operátorovi lépe umožnila procházení systémem z vyšších 

úrovní směrem k nižším úrovním zobrazení informací o systému. Pro realizaci hierarchické 

struktury se doporučuje vytvoření tzv. struktury stromu, skládající se z více než čtyř úrovní: 

 Úroveň 1. - Přehledové obrazovky procesů celé technologie (Process Overview 

pages), které jsou obvykle použity a zobrazeny na velkoplošných nástěnných 

zobrazovacích grafických panelech/obrazovkách 
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 Úroveň 2. – Přehled oblasti nebo jednotky (Unit Overview), poskytuje rychlý 

přehled nejdůležitějších informací zobrazovaných na primárních operátorských 

displejích 

 Úroveň 3. – Obrazovky procesů v oblasti nebo jednotce (Unit Process Pages), je 

k dispozici zobrazení kompletního ovládaného procesu na sekundárních 

operátorských displejích 

 Úroveň 4. – Servisní a jiné obrazovky (Detailed Auxiliary and Support Pages), 

zobrazují podrobné informace na podpůrných obrazovkách (obrazovka řízení a 

mazání kompresoru) 

Každý grafický displej by měl mít jednoznačné identifikační označení, umístěné na 

stejné pozici a popisem názvu vyjadřující obsah grafického displeje. 

[28] 

Navigace 

Orientace a navigace po pracovišti (pracovní plocha operátora) by měla usnadnit rychlý 

a přímý přístup k primárním operátorským displejům s minimálním počtem stisknutí kláves 

nutných k navigaci pro sekundární a související displeje. Doporučuje se je použít, případně 

umístit tyto tlačítka ve vyhrazeném prostoru, nejlépe horní nebo dolní části obrazovky. Jejich 

funkce může být doplněna kombinací s alarmy, případně také informacemi o stavech z dané 

oblasti, což snadno upoutává pozornost operátorů na požadovaný přesun operátora. 

[28] 

Uspořádání pracovní plochy operátora (Operator Workplace) 

Operátorské pracoviště by mělo poskytnout snadný přístup k navigačním funkcím a 

důležitým funkcím systému tak, aby však nebyl ohrožen prostor potřebný pro samotný obsah 

grafické reprezentace technologických procesů. Je tedy nutné mít vyhrazený hlavní prostor 

pro tyto grafické reprezentace technologických procesů (mimics), stejně tak jako prostor pro 

informace o alarmech a navigačních tlačítek a tlačítek systémových funkcí. 

Výše uvedené lze také uvést jako jednotlivé body, které definují jak realizovat pracovní 

prostor operátora dle funkčnosti a ergonomie. Příkladem může být uspořádání prostoru pro 

každou uvedenou funkci – tlačítka, mimiky (grafický obsah), alarmy, jejich umístění aby byl 

vždy na viditelném místě a nebyly překryty jiný oknem a podobně. Tyto body již dále 

nebudou podrobněji rozepisovány. 

Zobrazení oken pro Operator Workplace by mělo být v režimu full screen, přičemž 

počet a prostor vzájemně se překrývajících se oken by měl být definován a omezen. 

Vyskakovací, dodatkové okna, případně ovládací faceplaty (lokální pop-up okna s funkcemi 

pro ovládání technologických elementů – motor, ventil, pumpa apod.), by měly být 

zobrazovány v oblasti ovládaného elementu. 

[28] 
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3.1.2 Process graphics 

Grafická reprezentace technologických procesů by měla být vyjádřena vhodným a 

reprezentativním znázorněním průběhů procesů. Jejich návrh by měl odpovídat 

rozpoznatelným vzorům a upozornit operátora na nejdůležitější informace. Veškeré 

informace nezbytné pro monitorování a řízení procesů musí být prezentovány a seskupeny 

do strukturované podoby, která pomáhá operátorovi v jeho úloze. Dále bude uvedeno 

několik praktických rad k dosažení těchto cílů. 

[28] 

Odstupňování informací 

Informace by měly být řazeny a prezentovány odstupňovaným přístupem podle 

následující struktury, která je popsána v ISO 11064-5: 

 Pozadí (Backround). – Výběr barvy pozadí tak, aby informace a prvky 

v popředí byly na tomto pozadí optimálně zobrazeny; Do pozadí se řadí veškeré 

velké plochy, včetně pozadí grafického displeje a velkých statických zařízení, 

které tvoří podklad pro jiné důležitější informace a prvky 

 Statická datová vrstva (Static Data Layer) – má za cíl poskytovat kontext 

zobrazovaným informacím a tím napomoci uživateli interpretovat význam 

informace reprezentované informační a prirority vrstvách (například znázornění 

struktury a toku procesů) 

 Informační vrstva (Information Layer) -  tato vrstva reprezentuje dynamická 

data, jako jsou procesní a stavové hodnoty; Tato vrstva by měla být lehce 

odlišitelná od pozadí a statických datových vrstev 

 Prioritní vrstva (Priority Layer) – obsahuje informace o alarmech a upozorňuje 

operátorskou obsluhu o výskytu události, na kterou má reagovat; Reprezentace 

těchto informací by měla být taková, aby okamžitě upoutala pozornost obsluhy 

Množství předávaných informací operátorovi musí být v rovnováze mezi potřebným 

obsahem (pro účely jediného grafického displeje) a čitelností (jednoduchostí prezentace). Pro 

předávání takovýchto informací operátorovi se doporučuje využívat reprezentace informací 

pomocí kompaktních symbolů, které zdůrazňují nejdůležitější informace a snižují důraz 

méně důležitých informací. 

[28] 

Použití barev 

Barevné palety jsou vytvářeny tak, aby reflektovaly stupňovitost (odstupňování) 

přístupu k prezentaci dané informace. Pro každou vrstvu je vhodné použít jinou barvu, 

zejména se pak využívá rozdílů v použití barevného odstínu. Pro rozlišování mezi vrstvami 
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se využívá vlastností kontrastu a jasu, kdy pro vrstvu pozadí použijeme vyššího kontrastu 

k vyzdvižení vyšší priority zobrazované informace. 

Řídicí místnosti bývají obvykle vykresleny jasně světlou barvou, k tomu je tedy také 

výhodnější použití světlé barvy pro pozadí. Je potřeba vyhnout se velkému kontrastu mezi 

barvami pozadí a okolí, jelikož to může mít za následek únavu operátorových očí. Všechny 

zbylé barvy by měly být nastaveny v dostatečném kontrastu k barvě pozadí. Cílem 

takovéhoto nastavení palety barev je vytvoření správného kontrastu pro nejdůležitější 

informace, živých hodnot a informací o alarmech v systému. 

 

Tabulka 2 Příklad definování barevných palet - světle šedá je doporučena barva pozadí [Zdroj: 28] 

Barvy alarmů by se měly řídit mezinárodním bezpečnostním kódem tj. použít červenou 

barvu pro alarmy s velmi vysokou prioritou a naopak žlutou barvu pro indikaci varování 

(viz. Tabulka 3). V případě použití oranžové barvy, se přiřazuje oranžové barvě priorita 2. 

stupně a žlutá pak prioritě 3. stupně. Je to z důvodu vnímání oranžové barvy jako střední 

hodnoty mezi červenou a žlutou barvou. Zelená barva by se v barevném označení prioritních 

stupňů neměla využívat vůbec, jelikož je vnímána jako tzv „bezpečná“ barva a proto je její 

použití k indikaci alarmů vyloučeno. 

[28] 

 

Tabulka 3 Barevného kódování prioritních stupňů mezinárodního kódu pro indikaci alarmů [Zdroj: 28] 
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3.1.3 Static display elements 

Text, fonty a styl 

Pro textovou podobu v grafických displejích je doporučováno použití jednoho 

bezpatkového jednoduchého fontu písma, jako jsou například Tahoma nebo Calibri. Důvod 

je jednoduchý, v grafických aplikacích může dojít ke změnám zobrazení nebo aliasingu, a 

takovýto text se zobrazuje jako zřetelný a čitelný za všech okolností. 

Pro typické pozorovací úhly ANSI/HFS standardů je doporučená velikost fontů 

s velikostí 3,5mm s mezním minimem 2,8 mm a mezním maximem 4,1 mm. Doporučení 

podle ISO je výška fontu mezi 2,9 mm až 3,2 mm. Pro zachování těchto pravidel je potřeba 

mít nastavené pevné rozlišení 1920 px × 1080 px při velikosti úhlopříčky displeje 23“ pro 

použití písma velikosti 11 pt. Případně 12 pt. pro zobrazení popisků a čísel. 

[28] 

 

Čáry procesních médií a směrové šipky 

Základní pokyny pro prezentaci technologických linek a šipek zahrnují tyto body: 

 Je potřeba odlišit hlavní procesní linie (média) snadno odlišitelnými od menších 

a méně významných toků; Používají se čáry vyjadřující relativní důležitost linie 

 Procesní linie (média) by měly být zakresleny spojitou čarou, přístroje by se 

měly naopak označovat tečkovanou čarou  

 Pro zakreslení pravoúhlých toků procesních médií lze použít zaoblených rohů, 

pro přístroje se této možnosti nepoužívá 

 Počet ohybů a zatáček se udržuje na nejnutnějším minimu 

 V případě překrývání médií se stejnou prioritou se vychází z pravidla vyšší 

priority pro vodorovné značení (ty zakresleny budou spojitě) a nižší prioritou 

pro značení svislé (ty budou přerušovaně procházet mezi vodorovným 

značením) 

 Pro křížení médií různých priorit platí opět využití přednosti vyšší priority 

média; Médium s vyšší prioritou bude značeno spojitě, s nižší prioritou 

přerušovaně mezi značením média s vyšší prioritou 

 Umístnění textových popisků pro vodorovné značení médií se zakresluje nad 

čarou; U svislých značení médií je text umisťován před nebo za toto svislé 

značení 

Pokud dojde k ukončení média, které přechází na jiný grafický displej, nebo končí 

vstupem do zařízení, je možné zakreslit tyto konce pomocí směrových šipek směru toku 

média. Na konce těchto médií se umisťují odkazovací tlačítka, která přenesou operátora na 
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příslušnou obrazovku, kde dané médium pokračuje, nebo obrazovka obsahuje příslušné 

podrobnější rozkreslení a zobrazení informací daného přístroje. 

[28] 

 

Tabulka 4 Vzory zobrazující rozdílné váhy pro zobrazování procesních médií [Zdroj: 28] 

 

3.1.4 Dynamic display elements 

Živé hodnoty 

Pro grafickou prezentaci číslicových hodnot není doporučeno používat jakékoliv 

ohraničování těchto hodnot rámečkem ani jiným ohraničením, viditelným v Live módu (tzn. 

rámečkem může být vidět v editačním  módu, ale v živé podobě, kterou vidí operátor už ne). 

Pro odlišení takovéto hodnoty se využívá grafického odlišení změnou barvy pozadí tohoto 

elementu, které se řídí pravidly pro použití barev. 

Číselné hodnoty jsou ve většině případů zobrazovány třemi číslicemi. Počet 

zobrazených desetinných míst by pak mělo vypadat následovně: 

 Normální rozsah hodnot 0,00 – 9,99: Dvě desetinná místa 

 Normální rozsah hodnot 10,0 – 99,9: Jedno desetinné místo 

 Běžná hodnota rozsahu větší nebo rovna 100: žádné desetinné místo 

Pro tyto číselné prezentace informací je nutné doplnit patřičné jednotky k dané 

informaci a to bezprostředně před nebo za číselnou hodnotu informace. Jako doplňující 

indikátory těchto informací se doporučuje také využívat indikačních hladinových sloupců 

nebo vložených trendů. 

[28] 
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Dynamické symboly zařízení 

Pro grafickou prezentaci se doporučuje použití jednoduchých výplní elementů, případně 

použít grafické reprezentace bez výplně. Využívá se filozofie logických stavů On/Off, 

Start/Stop, Open/Closed a podobně. Důležité je použití stejných rozměrů pro všechny 

dynamické elementy ve všech grafických displejích v celém projektu. 

[28] 

Alarmy a stavové hlášení 

Hlášení o alarmech a jiných stavech a událostech je vhodné zobrazovat patřičným 

samostatným symbolem a to vedle nebo přímo nad hodnotu daného elementu. Zobrazování 

alarmů probíhá tímto způsobem redundantně jak přímo na pozici dynamického elementu, tak 

v liště alarmů. 

[28] 

3.2 Standardy a normy pro ergonomii v Human 

Machine Interface 

Ergonomie a bezpečnost operátorů při interakci s pracovním zařízením mohou být 

zajištěny tím, že se již při návrhu rozhraní HMI budou brát v potaz zásady pro bezpečnostní 

a ergonomické požadavky s ohledem na předané dřívější zkušenosti uživatelů. Cílem návrhu 

HMI interface je především definice úloh, které budou obslouženy operátorskou obsluhou 

nebo zařízením – např. přidělování funkcí, EN 614-2. Při návrhu HMI interface je také 

důležité počítat s interakcí rozhraní podle pracovního dialogu mezi operátorem a zařízením – 

návrh displejů a řízení, EN 6385, EN 894, EN ISO 9241-110.  Při návrhu jakékoliv operace 

pro operátora je nutné vzít v úvahu i další aspekty působení na operátora, které na první 

pohled s navrhovanou aplikací nesouvisí, avšak z hlediska ergonomie jde o nezanedbatelné 

požadavky. 

Mezinárodní standardy a normy vydané Evropskou Komisí, které se zabývají 

problematikou ergonomie a bezpečnosti v oblasti (nejen) návrhu HMI, ale i ergonomií vlivu 

práce na operátory, jsou uvedeny v následujícím seznamu: 

 EN 614-1+A1 : 2009 Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 

1: Terminology and general principles 

 EN 614-2+A1 : 2008 Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 

2: Interactions between the design of machinery and work tasks 

 EN 894-1+A1 : 2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the 

design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human 

interactions with displays and control actuators 
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 EN 894-2+A1 : 2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the 

design of displays and control actuators - Part 2: Displays 

 EN 894-3+A1 : 2008  Safety of machinery - Ergonomics requirements for the 

design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators 

 EN 1005-1+A1 : 2008 Safety of machinery - Human physical performance - 

Part 1: Terms and definitions 

 EN 1005-2+A1 : 2008  Safety of machinery  -  Human physical performance  -  

Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery 

 EN 1005-3+A1 : 2008  Safety of machinery  -  Human physical performance  -  

Part 3: Recommended force limits for machinery operation 

 EN 1005-4+A1 : 2008  Safety of machinery  -  Human physical performance -  

Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery 

 EN 1005-5 : 2007  Safety  of  machinery  -  Human  physical  performance  -  

Part  5:  Risk  assessment  for repetitive handling at high frequency  

 EN ISO 6385 : 2004 Ergonomic principles in the design of work systems (ISO 

6385:2004) 

 EN ISO  9241-12 : 1998 Ergonomic requirements for office work with visual 

display terminals (VDTs) -Part 12: Presentation of information (ISO 9241-

12:1998) 

 EN ISO  9241-110 : 2006 Ergonomics of human-system interaction - Part 110: 

Dialogue principles (ISO 9241-110:2006) 

 EN ISO  10075-2 : 2000 Ergonomic principles related to mental workload - 

Part 2: Design principles (ISO 10075-2:1996) 

 EN ISO 11064-1 : 2000 Ergonomic design of control canters - Part 1: 

Principles for the design of control centers (ISO 11064-1:2000) 

 EN 13861 : 2002 Safety of machinery - Guidance for the application of 

ergonomics standards in the design of machinery 

 EN 60447 : 2004 Basic and safety principles for man-machine interface - 

Marking and identification -Actuating principles (IEC 60447:2004) 

Komplexní seznam požadovaných norem bezpečnosti a ergonomie pro obecnou 

operátorskou činnost pro všechny aspekty rizik a jejich konkrétnější rozdělení lze vidět 

v tabulce v příloze C.         [37] 

 Za zmínku stojí také standard EEMUA 201: Process plant control desks utilising 

Human-Cimputer Interfaces, udávající postupy návrhu HCI (Human Compputer Interface) 

pro podobu a parametry řídicích místností a pracovních prostředí a posuzující vliv okolních 

faktorů na ergonomii a efektivní a bezpečnou práci operátora v takovém prostředí. 
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4. Návrh a realizace SCADA/HMI 

systému pro operátorské řízení 

kompresorové stanice elektrárny 

s použitím softwarového nástroje 

DCS Symphony Plus/Melody 

 

V této kapitole budou popsány všechny kroky a postupy, které vedly od počátečních 

definic pravidel realizace, návrhů struktury grafických displejů, přes jejich realizaci až po 

samotný výsledek připravených grafických displejů HMI vizualizace pro nasazení. 

 

4.1 Stanovená pravidla projektu YE pro realizaci HMI  

4.1.1 Základní pravidla 

Grafické displeje a grafické elementy 

Systém Melody obsahuje určité množství reprezentačních předpřipravených návrhů 

grafických obrazovek řízených procesů, jež se dají využít při realizaci nových grafických 

displejů. V případě, že tyto prezentační grafické displeje neodpovídají potřebám grafického 

vyjádření obsahem elementů, je možné vytvořit dle požadavků vlastní grafické displeje 

snovými  grafickými elementy. Grafické displeje je možné ladit do podoby vyhovující 

požadavkům operátora na současná data procesů, indikovaných vysokým počtem grafických 

elementů. Základní dostupné elementy, pro tvorbu grafických displejů jsou k dispozici 

v knihovnách elementů. 

V horní části displejů se budou nacházet tlačítka pro přepínání mezi displeji, které 

budou mezi sebou propojeny podle vytvořené hierarchické struktury. Příkladem může být 

Nasměrování z overview grafického displeje na některý z detailnějších grafických displejů a 

podobně. 

Ikony elementů nebo obrázky, mohou blikat případně měnit barvy. Velikost 

zobrazovací plochy grafického displeje, je fixně stanovena na px × px. Pozadí zobrazovací 

plochy grafického displeje je neměnné a zůstává v defaultním barevném nastavení pro 

všechny grafické displeje. 
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Pravidla pro zobrazování veličin 

Analogové veličiny je možné zobrazovat číselně nebo graficky. Grafická prezentace 

může lze docílit také pomocí bar-grafů, trendů a změnou barev. Binární hodnoty mohou být 

prezentovány libovolně různým způsobem. 

Pravidla pro paletu barev grafických obrazovek 

Grafické znázornění informační lišty s názvem oblasti dané obrazovky a navigačními 

tlačítky pro individuální sektory se budou značit následovně: 

Příklad Unit 1 Orange RGB ( 255, 128, 0 ) 

 Unit 2 Dark Red RGB ( 187, 0, 0 ) 

 Common Part Blue RGB ( 51, 153, 255 ) 

   

Pozadí Displejů  RGB ( 40, 62, 62 ) 

Tabulka 5 Definice barevné palety pro grafické podklady displejů a jejich rozlišení v tomto projektu 

 Pravidla pro statické a dynamické grafické elementy 

Systém Symphony Plus Operations obsahuje knihovnu symbolů, standardně 

využívaných pro oblast řízení procesů v energetice. Velikosti všech statických a 

dynamických elementů reprezentujících motory, ventily, čerpadla a podobně, budou mít 

fixně stanovené rozměry 60 px × 60 px. 

Definice grafických statických elementů je dána následovně: 

 Font: Tahoma Regular 15 

 Nadpis: Tahoma Regular 24 

 

 Čáry, Potrubí: Barvy médií (viz. obrázek níže) 

 Tloušťka hlavních čar 4 px 

 Tloušťka sekundárních čar 2 px 

 Tloušťka ostatních čar 1 px – přerušovaně 

 

 Ikony (kontejnery, apod.) budou vyplněny barvou „ŠEDÁ“ 

 Potrubí (pro transport médií) budou vybrány barvy dle palety barev pro média 

zobrazené na obrázku níže 

 Text (názvy, tipy, poznámky) budou barvy „BÍLÁ“ 

 Tlačítka budou barvy „ŠEDÁ“       [38] 
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Obr. 24 Definice barevné palety označení pro jednotlivá média určená pro project [Zdroj: 38] 

 

Definice grafických dynamických elementů je dána následovně: 

 V případě číselné reprezentace alarmů, bude pozadí alarmů odpovídat 

barevnému označení pro danou prioritu alarmu 

 Ikony (kontejnery, apod.) se stanou průhlednými s bílými okraji pro stav 0 a 

zelené pro stav 1 

 

4.2 Postup realizace HMI 

Při realizaci grafických displejů pro HMI oblasti Kompresorová stanice byly k dispozici 

pouze popisující dokumentace P&ID a seznam definovaných pravidel pro komplexní podobu 

a sjednocení grafických pravidel, které je nutné při realizaci dodržet k zachování jednotnosti 

celkového projektu i s ostatními oblastmi, jako je naše realizovaná oblast Kompresorová 

stanice. 

Jako vzor hotového grafického displeje s konečnou podobou dle stanovených pravidel 

bylo k dispozici několik předpřipravených pracovních obrazovek, ze kterých bylo možné pro 

následný postup realizace vlastních grafických displejů vyčíst skryté parametry a princip 

funkce a napojení statických a dynamických grafických elementů v takovémto systému. Jako 

příklad lze uvést například princip napojování signálových tagů na dynamické elementy, 

napojování navigačních aspect linků (dynamických odkazů na jiné obrazovky), formátování 

textu a čar a podobně. 

V následujících odstavcích bude přiblížen postup realizace grafických displejů 

s ohledem na definovaná pravidla pro tvorbu grafických displejů HMI. 
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Operator Workplace (pracovní plocha operátora) je přímo optimalizován pro realizaci 

aplikací z oblasti energetiky. Obsahuje následující komponenty: Aplikační lišta, 

Zobrazovací plocha 

 

 

Obr. 25 Rozdělení pracovního prostředí Operator Workplace na aplikační lištu a zobrazovací plochu 

Aplikační lišta (Application bar) 

Je složená z komponent Alarm Band (skupina alarmů – jedna dvojice aktivních tlačítek 

pro každý sektor), Alarm Line (skupina Alaram Bandů seřazená v liště) a Workplace Clock. 

Pokud je nastaveno okno Operator Workplace na plnou velikost full-screen, bude v pásu 

Alaram Band zobrazeno 16 oblastí, které jsou pojmenovány podle oblasti výskytu 

v komplexu elektrárny (Kompresorová stanice patří do skupiny Auxiliary):  

 

Nr Alarm area Description Plant Area 

1 UNIT A Boiler unit A UNIT_A 

2 UNIT B Boiler Unit B UNIT_B 

3 FGD A Fluegas Unit A FGD_A 

4 FGD B Fluegas Unit B FGD_B 

5 W-S A Feed Water system fot Unit A WS_A 

6 W-S B Feed Water system for Unit B WS_B 

7 TUR-GER A Turbine and generator for unit A TURGER_A 

8 TUR-GER B Turbine and generator for unit B TURGER_B 

9 COOLING Cooling System COOL 

10 COAL SYS Coal Handling system COALSYS 

11 ASH Ash handling system ASH 

12 LIME PREP Limestone preparation and handling LIME 

13 WATER Water system WAT 

14 AUXILIARY Auxiliary AUX 

15 ELECTRIC Electric ELE 

16 SYSTEM System SYS 

Tabulka 6 Seznam rozdělených oblastí elektrárny na jednotlivé sektory a jejich označení v system [Zdroj: 38] 

Aplikační lišta 

Zobrazovací plocha 

(Display Area) 



Vizualizace a řízení kompresorové stanice systémem DCS 

Kapitola 4. – Návrh a realizace SCADA/HMI systému pro operátorské řízení kompresorové stanice elektrárny 

s použitím softwarového nástroje DCS Symphony Plus/Melody 

 

47 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Rozčlenění alarmů a navigačních tlačítek do sektorů 

Každý Alarm Band disponuje dvěma tlačítky s následujícími významy: 

 Pokud je horní tlačítko Alarm Bandu označeno názvem oblasti a je na něj 

kliknuto, v zobrazovací ploše Operator Workplace se zobrazí přiřazený grafický 

displej, reprezentující vybraný sektor  

 Pokud je stisknuto spodní tlačítko z Alarm Bandu, zobrazí se tabulkový seznam 

alarmů této oblasti 

 Přístup k jiným displejům jako je například „Seznam událostí pro danou oblast“ 

(Area Event List), „Poznámky operátora“ apod. umožňuje kontextové menu 

v závislosti na prioritách a právech přihlášeného uživatele 

Kromě toho je Alarm Line navržen tak, aby operátorovi zobrazil poslední nepotvrzené 

alarmy nejvyšší priority. To umožňuje operátorovi neopomenout žádný z vyskytujících se 

alarmů. Alarmy a události jsou zobrazovány v Alarm Bandu, v seznamu alarmů nebo 

v seznamu událostí prohlížeče událostí. 

Zobrazovací plocha (Display area) 

Zobrazovací plocha je hlavním pracovním prostorem. Definuje možný pracovní prostor 

pro procesy grafických displejů. Nad tímto prostorem se nachází lišta odkazů (Shortcut Bar), 

které otevírají náhledy displejů technologie, seznam alarmů a seznam událostí. 

 

Obr. 27 Okno seznamu alarmů v zobrazovací ploše [38] 

V tomto okně se také v editačním módu realizují veškeré grafické realizace a editace 

konečné podoby grafického displeje HMI vizualizace. 

Alarm Indicator 

Indikátor alarmů 

daného sektoru 

Plant Area 

Rozdělení projektu 

(celé elektrárny) na 

jednotlivé sektory 

(celkem 16) 

Workplace 

Clock 
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4.3 Návrh struktury HMI 

Při návrhu struktury HMI bylo potřeba vycházet z technologických výkresů 

obsahujících informace o veškeré nasazené technologii a její zapojení a propojení, 

proudících pracovních médiích těchto technologiích, měřících systémů fyzikálních veličin, 

kontrolních a řídicích systémů těchto technologií a podobně. Tyto technologické výkresy se 

označují spojením Piping and Instrumentation Diagram, přičemž se v praxi často využívá 

zkráceného označení P&ID. 

Poté se vycházelo tak, aby realizované HMI displeje byly splněny požadavky souboru 

pravidel pro realizaci HMI a pravidel ergonomie. Vytvořilo se několik možných grafických 

variant, z kterých byly vybrány nejvhodnější vzory pro realizovaný HMI systém. Tím se také 

měnil celkový počet konečných displejů HMI pro oblast kompresorové stanice, což záviselo 

na množství zobrazovaných dat pro specifický návrh konkrétního displeje. 

V konečném důsledku tak vznikl návrh struktury HMI systému (viz. detail v příloze W) 

pro řízení kompresorové stanice, který obsahuje 17 displejů nižší úrovně a 1 displej 

náhledový – Overview Display pro oblast HMI Kompresorová stanice, která spadá do 

skupiny globální oblasti AUXILIARY (jedna z 16 globálních oblastí) celkového projektu 

YE. 

 

 

Obr. 28 Vytvořená struktura HMI systému pro řízení technologií oblasti Kompresorová stanice [Příloha W] 

 

P&ID 

Piping and Instrumentation Diagram/Drawing je definován Institutem přístrojové 

techniky a řízení (Institute of Instrumentation and Control) dvěma reprezentacemi 
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1. Diagram zobrazující propojení technologického zařízení a přístrojů použitých pro 

řízení procesu. V průmyslových procesech se využívá standardních sad symbolů pro 

sestavení výkresů procesů. Symboly reprezentující dané zařízení, používané v těchto 

výkresech jsou obvykle založeny na standardech Mezinárodní společností pro 

automatizaci (International Society of Automation - ISA) – ANSI/ISA Standard S5.1. 

2. Hlavním schématickým výkresem použitým pro rozvržení instalace řízení procesu. 

P&ID hraje významnou roli pro správu a modifikace procesů, které popisuje. Jsou 

nesmírně důležité pro určení fyzického uspořádání zařízení a systémů, jakož i jak tyto 

systémy propojit. 

Během fáze návrhu poskytuje takovýto diagram základní informace pro následující 

vývoj schémat procesu řízení, umožňující další bezpečnostní a operační šetření jako je 

analýza rizik (Hazard Analysis) a kritických bodů řízení (Critical Control Points), což 

společně tvoří zkratku HACCP, označovanou jako HAZOP.  

V případě procesní instrumentace zobrazuje piktografickou reprezentaci pro: 

 Klíčové detaily potrubí (spojení) a přístrojů 

 Systémy kontroly a vypnutí 

 Bezpečnostní a regulační požadavky 

 Základní spouštěcí a provozní informace 

[29] 

 

Obr. 29 Příklad technologického schématu P&ID z kterého se následně navrhuje struktura HMI [Zdroj: 29] 

 

Technologické výkresy P&ID pro systém HMI Kompresorová stanice, ze kterých se 

vycházelo při realizaci tohoto projektu, jsou k dispozici v příloze této práce. 
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4.4 Realizace grafických displejů HMI 

Pro realizaci grafických displejů HMI systému řídicího systému Melody, se využívá 

softwarového balíku S+ Operations, které působí jako tzv. Operator Workplace. Obsahuje 

řadu nástrojů jak pro realizaci a modifikaci grafických displejů, tak také operátorský režim 

plné vizualizace HMI systému. 

S+ Operations je zastoupen několika nástroji, nutných pro konfiguraci zařízení (PLC, 

PC, komunikace, služeb, uživatelů a podobně), přičemž Operator Workplace je zastoupen 

pod názvem Operations Explorer – zobrazen na všech obrázcích grafických displejů. Z něj je 

možné se dostat do operátorského módu nebo inženýrského módu. Pro vytváření a 

modifikaci grafických displejů je v tomto prostředí nutné spustit nástroj nazvaný 

Displej Builder. Prostředí se od výchozího Operations Exploreru příliš neliší, jelikož se 

v podstatě jedná o editační mód. 

Každý realizovaný grafický displej, který je připraven pro nasazení jako HMI pro 

Operator Workplace, je nutné pro tuto funkci potvrdit určitým postupem, který zařadí 

aktuální podobu tohoto displeje do seznamu aktivních obrazovek pro Operator Worlpace. 

Jakákoliv pozdější změna, či editace displejů nebude mít vliv na již zařazené displeje do 

systému, dokud se neprovede opětovné zařazení do systému pro Operator Workplace. 

Během realizace a editace grafických displejů umožňuje prostředí Displej Builderu 

vytvořit reálný náhled na editovaný displej v tzv. live režimu. Live režim simuluje podobu 

grafického displeje v takové podobě, jakou ji bude mít budoucí obsluha. Změna je viditelná 

na první pohled, jelikož v editačním režimu jsou všechny dynamické prvky viditelné a navíc 

složené z několika oblastí, takovýto prvek pak může být několika násobně rozsáhlejší 

v editačním módu, než jak jej vidí operátor v live režimu. 

Live režim využívá dynamického zobrazování informací a dat v nahraných displejích 

HMI vizualizace do systému, které získává na základě komunikace klientského systému 

S+ Operations s řídicím systémem PM876 rodiny AC 870P  pomocí OPC serveru. 

Předpokladem k možné práci s tímto systémem je striktně důležité mít zajištěnou 

funkční komunikaci OPC serveru s řídicím systémem a systémem operátorské stanice 

S+ Operations. 

Realizace grafických displejů HMI pro Operator Workplace byly navrženy na základě 

poznatků z P&ID (uvedeny v příloze D) diagramů a rozčleněny na jednotlivé displeje podle 

technologických subjektů tak, aby bylo možné realizovat dostatečně přehledné a zároveň 

dostatečné informačně obsáhlé displeje pro komunikaci s operátory.  

Vytvořená struktura vychází z předchozí kapitoly pro návrh struktury realizované HMI 

a obsahuje následující grafické displeje, které jsou určené pro reprezentaci a řízení oblasti 

Kompresorová stanice (viz. příloha E). 
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Struktura HMI je složena z grafických displejů pro tyto okruhy: 

 Service Air Compressors 1 – 9 (7 HMI displejů pro vzduchem chlazené 

kompresory, 2 HMI displeje pro vodou chlazené kompresory) 

 I&C Compressors 1 – 3 

 Cooling Water (1 HMI displej systému rozvodu chladící vody) 

 Air Storage (1 HMI displej systému zásoby stlačeného vzduchu) 

 Damper – Cooling Flaps Cotnrol (2 HMI displeje pro řízení odvětrávací 

vzduchotechniky a nasávání vzduchu) 

 Compressor Station Overview (1 HMI displej tvořící celkový přehled 

nejdůležitějších stavů systému oblasti Kompresorová stanice) 

 Electrical System (1 HMI displej pro řízení elektrických rozvodů 

s bezpečnostními elektrickými prvky) 

Podoba realizovaných grafických displejů pro HMI byla několikrát pozměněna a 

některé dokonce několikrát kompletně redesignované dle poznámek a požadavků zákazníka 

v průběhu realizace. 

Příklad realizovaného displeje v editačním režimu je možné vidět zde: 

 

Obr. 30 Displej pro zobrazování diagnostiky distribuce elektrické energie v editačním režimu 

 

Dále zobrazené grafické displeje pro Operator Workplace jsou zobrazeny již v live 

režimu, tedy tak jak by je viděl v reálné situaci operátor obsluhující Operator worklpace. 
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Reálné zobrazení displejů HMI pro sledování oblasti I&C Kompresorů  

Zobrazovaná oblast se skládá ze 3 samostatných displejů pro jednotlivé kompresory, 

které znázorňují technologii I&C kompresorů se zobrazením toku jednotlivých médií a 

důrazem na zobrazení procesních stavů této technologie. 

Na displejích lze vidět kompresorovou jednotku se zařízením vhánějícího chladící 

vzduch pro kompresor včetně řízených damperů pro jeho přívod (vlevo dole). Z kompresoru 

je odváděn vzduch pro uskladnění a instrumentační použití do zásobníku stlačeného vzduchu 

(vzduchové tanky), k tomu je však potřeba projít prvně vstupní úpravou tohoto vzduchu 

z kompresorové jednotky přes řadu filtrů nečistot, odlučovačů oleje a tekutin a také sušičkou 

vzduchu (vzduch je sušen chladem při nízkých teplotách - podchlazení). V systému 

proudícího média je po trase několik senzorických čidel pro zjišťování aktuálních parametrů 

jako je teplota, tlak, vlhkost, průtok apod. proudícího média v systému a také na jeho 

výstupu. Stlačený vzduch je z tankových zásobníků dle potřeby rozveden do celé oblasti 

areálu.  

 

Obr. 31 Operator Workplace pro I&C Compressor 1(Příloha E-1) 

 
Obr. 32 Operator Workplace pro I&C Compressor 2 (Příloha E-2) 
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Obr. 33 Operator Workplace pro I&C Compressor 3 (Příloha E-3) 

 

Reálné zobrazení displejů HMI pro sledování oblasti SA Kompresorů  

Zobrazovaná oblast se skládá z 9 samostatných displejů pro jednotlivé kompresory, 

které znázorňují technologii Service Air kompresorů se zobrazením toku jednotlivých médií 

a důrazem na zobrazení procesních stavů této technologie. 

Na displejích pro kompresory servisního vzduchu 1-7 lze vidět kompresorové jednotky, 

které jsou chlazeny chladicí kapalinou na bázi vody, jenž protéká kompresory a odvádí tak y 

nich přebytek tepelné energie. Pro kompresory 8 a 9, které jsou chlazeny pomocí chladícího 

vzduchu, lze na displejích vidět také tyto kompresorové jednotky se zařízeními vhánějících 

chladící vzduch pro kompresory včetně řízených damperů pro jeho přívod (v levé části 

displeje). Z kompresoru je odváděn vzduch pro uskladnění do zásobníku stlačeného vzduchu 

(vzduchové tanky), k tomu je však potřeba projít prvně vstupní úpravou tohoto vzduchu 

z kompresorové jednotky přes řadu filtrů nečistot, odlučovačů oleje a tekutin a také sušičkou 

vzduchu (vzduch je sušen chladem při nízkých teplotách - podchlazení) zde je oproti I&C 

kompresorům rozdíl v sušičce, která má odtah ze všech SA kompresorů do venkovních 

prostor. V systému proudícího média jsou po trase pouze senzorická čidla výstupní teploty 

za sušičkou před vstupem do tankového zásobníku stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch je z 

tankových zásobníků dle potřeby rozveden do celé oblasti areálu.  

 

Obr. 34 Operator Workplace pro Service Air Compressor 1 (Příloha E-4) 
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Obr. 35 Operator Workplace pro Service Air Compressor 2 (Příloha E-5)

 

Obr. 36 Operator Workplace pro Service Air Compressor 3 (Příloha E-6)

 

Obr. 37 Operator Workplace pro Service Air Compressor 4 (Příloha E-7) 
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Obr. 38 Operator Workplace pro Service Air Compressor 5 (Příloha E-8) 

 
Obr. 39  Operator Workplace pro Service Air Compressor 6 (Příloha E-9) 

 
Obr. 40 Operator Workplace pro Service Air Compressor 7 (Příloha E-10) 
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Obr. 41 Operator Workplace pro Service Air Compressor 8 (Příloha E-11) 

 
Obr. 42 Operator Workplace pro Service Air Compressor 9 (Příloha E-12) 

 

Reálné zobrazení displeje HMI pro sledování oblasti okruhu chladicí 

kapaliny  

Zobrazovaná oblast se skládá z 1 displeje pro sledování technologie okruhu chladicí 

kapaliny a jejího rozvodu do dalších oblastí pro servisní kompresory 1-7 nebo chladící okruh 

instrumentačního vzduchu u I&C kompresorů. Chladicí kapalina cirkuluje systémem a 

ohřátá chladicí kapalina se pak opět vrací zpět k ochlazení a dalšímu cyklu chlazení 

technologie.  

Na tomto displeji lze pozorovat systém 3 pump, které rozvádí chladicí kapalinu do 

systému pro oblasti SA a I&C kompresorů. Na trase průtoku média chladicí kapaliny se 

nachází několik oblastí měření senzorickými čidly a to pro měření tlaku, teploty a průtoku 

chladicí kapaliny. 
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Obr. 43 Operator Workplace pro Cooling Water Service (Příloha E-13) 

 

 

Reálné zobrazení displeje HMI pro sledování oblasti uskladnění 

stlačeného vzduchu a jeho rozvod  

Zobrazovaná oblast se skládá z 1 displeje pro sledování technologie skladování 

stlačeného vzduchu do tankových zásobníků stlačeného vzduchu. Tento vzduch je pak dále 

rozveden do oblasti s požadovaným použitím. Na výstupu této oblasti je vidět soubor 

několika měřících senzorických čidel, které informují obsluhu o vlastnostech výstupního 

stlačeného vzduchu z tanků, jako je průtok média, jeho tlak a teplota. 

  
Obr. 44 Operator Workplace pro Air Tanks - Air from Compressors (Příloha E-14) 

 

Reálné zobrazení displeje HMI pro sledování oblasti vzduchotechniky  

Zobrazovaná oblast se skládá ze 2 displejů pro sledování technologie vzduchotechniky 

pro nasávání vzduchu pro účely kompresorové stanice a odsávání nevhodného vzduchu 

z prostoru kompresorové stanice. Na prvním displeji jsou zobrazeny nasávací žaluzie, ve 

kterých jsou indikovány polohové stavy mechanických damperů pro nasávání vzduchu 

k jednotlivým kompresorům. Na druhém displeji je zobrazen systém odsávání 
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nevyhovujícího vzduchu z prostor kompresorové stanice například v případě nevyhovující 

teploty měřené na několika místech v areálu kompresorové stanice. Roli pro 

otevírání/zavírání damperů hraje také venkovní teplota vzduchu. 

 

Obr. 45 Operator Workplace pro Damper – Loop Damper (Příloha E-15) 

 

Obr. 46 Operator Worklpace pro Damper – Regulation Damper (Příloha E-16) 

 

Reálné zobrazení displeje HMI pro sledování oblasti diagnostiky 

rozvodů elektrických zařízení 

Zobrazovaná oblast se skládá z 1 diagnostického displeje pro sledování stavů funkčnosti 

na elektrických zařízeních a distribuce energie mezi nimi v prostorech kompresorové stanice. 

Na displeji je zjednodušené schéma elektrické distribuce s elektrickými zařízeními a jejich 

indikace stavů. 
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Obr. 47 Operator Workplace pro Electrical Systém (Příloha E-17) 

 

Reálné zobrazení displeje HMI pro sledování komplexního stavu 

kompresorové stanice v přehledové obrazovce 

Na tomto displeji se operátorovi zobrazuje zjednodušená forma grafické prezentace 

nejdůležitějších stavů v celé kompresorové stanici, Díky tomuto displeji je vytvořen 

komplexní náhled na veškerou technologii kompresorové stanice, z něhož má operátor 

možnost přístupu do detailnějších obrazovek k dané technologické části uvedených dříve. 

Cílem této obrazovky není zobrazení všech signálů v systému, ale pouze zobrazit celkový 

náhled na kompresoru stanici a její technologii prostorově rozdělenou do určitých zón, které 

jsou spolu s dalšími indikacemi stavů a měřených hodnot zobrazeny pod odkazy z této 

přehledové obrazovky v jednotlivých detailnějších konkrétních obrazovkách pro danou 

oblast. 

Takovéto přehledové obrazovky bývají často zobrazovány samostatně na jedné 

z několika operátorských stanic. 

 
Obr. 48 Operator Workplace pro Station Overview (Příloha E-18) 
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5. Teoretický návrh regulátoru pro 

řízení kompresoru 

 

Původním tématem této kapitoly měl být, jak napovídá název, teoretický návrh 

regulátoru pro řízení kompresoru. Problematika se měla zabývat tím, jak najít nejvhodnější 

způsob regulace vzduchu na výstupu kompresorové stanice dle požadavků poptávky 

vzduchu a vyřešit s tím také problematiku spínání jednotlivých kompresorových jednotek, 

které mají z technologických důvodů omezené opětovné spínání v určitém časovém 

horizontu. Jelikož se od původní myšlenky návrhu samotného regulátoru v průběhu projektu 

z důvodu komplikovanosti systému upustilo, bude tato kapitola zaměřena na popis principů 

regulace technologie použitých kompresorů a popsán způsob řízení kompresorové stanice. 

 

5.1 Řízení kompresorové stanice 

Řízení kompresorové stanice je rozděleno do dvou oblastí dle funkce pracovního média, 

kterým je vzduch. Tyto oblasti jsou tedy určeny pro Servisní vzduch a pro Instrumentační 

vzduch. 

5.1.1 Servisní vzduch 

Tato oblast kompresorové stanice je složena ze dvou kompresorů typu Inversys 220 

s řízeným výkonem pomocí frekvenčního měniče, kde 1 kompresor plní funkci pracovní a 1 

kompresor plní funkci záložní. Dalšími kompresory pro tuto oblast je 7 kompresorů typu 

DVK 645, z nichž 6 kompresorů plní funkci pracovní a 1 funkci záložní. 

Cílem regulace pro tuto oblast je dosažení požadovaného tlaku na výstupu 

kompresorové stanice o minimální hodnotě 7,7Bar, který je snímán tlakovým čidlem PISA 

(jeho signálový tagname je Z1QEB10CP001 a lze jej vidět na snímku vizualizace pro výstup 

z kompresorové stanice v kapitole 4 – viz. také příloha E). 

Jednotlivé kompresory (SA) jsou připojeny na společnou větev, kde se opět snímá 

hodnota tlaku média servisního vzduchu pomocí tlakovým čidlem PI (jeho tagname je 

Z1QEC10CP001) 

 

Princip regulace 

Samotné kompresory jsou z hlediska regulace vstupních klapek pro nasávání vzduchu a 

jeho regulaci autonomním systémem, přičemž řídicí systém DCS Melody na jejich činnost 
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z tohoto pohledu nemá žádný vliv. Řídicí systém zde pouze provádí dohled nad činností 

kompresorů a monitoruje jejich chod (stavy jako Porucha, Chod, Připravenost, případně 

Přehřátí motoru), má možnost pouze určit, který z kompresorů je vhodné a možné v danou 

chvíli spustit a pouze povolit jeho chod a to na základě sledování počtu pracovních hodin 

jednotlivých kompresorů tak, aby byl požadavek na výstupu kompresorové stanice splněn. 

Řídicí systém tak není schopen přímo ovlivnit chování jednotlivých kompresorů, řídit 

regulaci a ovládat motor či vstupní sací klapu a ovlivnit tak výkon kompresoru – z tohoto 

pohledu jsou tedy kompresory autonomními systémy. 

Nadřazený řídicí systém má z hlediska technologie kompresorů tyto možnosti: 

DVK Kompresory – nadřazený systém u těchto kompresorů dovoluje obsluze zadat 

požadavek na odstavení kompresorů na příklad z důvodu údržby (či jiného) a následně je 

převést do režimu vypnuto. 

Inversys Kompresory – nadřazený systém monitoruje hodnoty provozních hodnot 

jednotlivých kompresorů a podle počtu těchto pracovních hodin určuje, který z kompresorů 

získá status pracovní kompresor nebo naopak status záložní kompresor a navolí jejich režim. 

Jak již bylo řečeno, samotné kompresory jsou do jisté míry autonomní a pracují v tzv. 

samoregulačním režimu, kdy udržují na svém výstupu tlak v rozsahu Pmin a Pmax, což je 

zobrazeno na následujícím průběhu: 

Zap

Motor
Vyp

Otevřena

Klapa
Zavřena

Zap

Chod
Vyp

[Bar]

PMAX

PSP

PMIN

Tlak

0

čas

t1

t2

t3 t3

Princip samoregulace kompresoru

t1 ….. Doba do vypnutí motoru při nízkém odběru
t2 ….. Doba mezi dvěma starty motoru
t3 ….. Prodleva pro najetí motoru do otáček

 

Obr. 49 Princip samoregulace kompresoru – viz příloha F 
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To s jakými signály pracují kompresory DVK/Inversys z hlediska řízení ukazuje 

následující tabulka: 

Signál Zdroj Popis 

LOCAL Kompresor 
„0“ kompresor je v režimu lokální ovládání, není možné ovládat 

kompresor z DCS 

READY Kompresor 
„1“ kompresor je připraven ke startu (v signálu jsou sdruženy 

všechny podmínky pro start kompresoru) 

ALARM Kompresor 
„0“ kompresor je poruše (nedodává tlakový vzduch, hlavní motor 

kompresoru se netočí, není možné kompresor spustit) 

RUNNING Kompresor 
„1“ kompresor je v chodu (točí se hlavní motor, je schopen 

dodávat tlakový vzduch) 

E-STOP Kompresor „0“ kompresor je zastaven tlačítkem „nouzového zastavení“ 

START DCS „1“ požadavek na spuštění kompresoru, požadavek trvá 1s 

STOP DCS „1“ požadavek na zastavení kompresoru, požadavek trvá 1s 

Tabulka 7 Výměna signálů mezi kompresory (DK i INV) 

 

Použité způsoby ovládání kompresorů 

1. Lokální ovládání – Kompresor je zcela závislý na obsluze, která jej ovládá 

z panelu u kompresoru nezávisle na DCS systému. V tomto režimu nefungují 

podmínky pro chlazení, proto musí obsluha pracovat v koordinaci s velínem. Tento 

režim je určen pouze pro testování základních funkcí kompresoru. 

2. Manuální ovládání z DCS systému – Obsluha DCS systému má možnost 

skrze operátorské stanice kompresor zapnout či vypnout avšak musí pro tyto 

operace splňovat technologické podmínky obdobně jako při ovládání kompresoru 

v automatickém režimu. Tento režim je vhodný pro testování kooperace mezi 

kompresorem a DCS systémem, ale také k servisním zkouškám kompresoru. 

3. Automatický režim – DCS systém kontroluje podmínky chodu jednotlivých 

kompresorů s ohledem na požadavky stlačeného vzduchu a hodnot provozních 

hodin jednotlivých kompresorů, na základě kterých ovládá zapínání a vypínání 

kompresorů. 

 

Jakým způsobem je možné ovládat kompresory v kompresorové stanici je uvedeno 

výše. Kompresorová stanice však obsahuje celou řadu technologií a podpůrných systémů, 

které vzájemně kooperují, a jejich součinnost je nezbytná k tomu, aby kompresorová stanice 
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pracovala správně a nedošlo k poškození či havárii některé z technologií kompresorové 

stanice. Existuje proto soubor pravidel a podmínek, které je nutné splnit při jednotlivých 

pracovních fázích řízení technologie kompresorové stanice. Tyto pracovní fáze, kterými 

bude technologie kompresorové stanice procházet, jsou stručně uvedeny níže. Detailnější 

popis těchto pracovních fází je uveden v příloze G. 

Pracovní fáze z pohledu řízení, kterými kompresorová stanice bude procházet, jsou 

následující: 

 Povolení jednotlivých kompresorů pro automatickou činnost 

 Start kompresorové stanice 

 Chod kompresorové stanice 

 Stop kompresorové stanice 

   

5.1.2 Instrumentační vzduch 

Oblast kompresorové, která je určena pro generování instrumentačního vzduchu, 

obsahuje 3 kompresory typu Inversys 150, které jsou řízeny frekvenčními měniči. Jejich 

provoz je určen jako 1 kompresor pracovní a 2 kompresory záložní. 

Ve větvi instrumentačního vzduchu je požadovaný tlak snímán 2 snímači PISA (jejich 

tagname jsou Z1QFB10CP001 a Z1QFB10CP002). 

Pro oblast spínání a vypínání kompresorů pro instrumentační vzduch jsou dána 

následující kritéria: 

 Zapnutí kompresoru v automatickém režimu 

1. Spouštěný kompresor je vybrán dle nejnižšího počtu provozních hodin 

2. Kompresory jsou ve funkci střídány po určitém čase 

3. Po startu kompresoru bude se zpožděním spouštěn také jeho odtahový 

ventilátor a klapky budou přestavovány podle funkčního popisu 

vzduchotechniky 

 

 Vypnutí kompresoru 

o Při odstavení kompresoru změnou požadavku se jeho odvod vzduchového 

chlazení vypne až po zastavení chodu hlavního motoru kompresoru 

 

Další funkce mohou být analogické s kompresory servisního vzduchu. 
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5.2 Technologie a regulace šroubových kompresorů 

Kompresorem je definován stroj, jehož pracovní činnost spočívá ve stlačování – 

kompresi plynů a par. Kompresory zasahují do všech odvětví techniky a díky jejich 

rozmanitému počtu druhů mají mnohostranné použití.  

Schéma rozdělení kompresorů je uvedeno v následujícím schématu: 

 

Obr. 50 Rozdělení technologie kompresorů [Zdroj: 30] 

 

Šroubové kompresory 

Šroubové kompresory jsou moderní objemové kompresory, jež přejímají v mnohém 

směru přednosti pístových, rotačních i dynamických kompresorů. Z tohoto důvodu šroubové 

kompresory v současnosti zaujímají dominantní postavení v oblasti stlačování plynů. Tento 

typ kompresorů dokáže pracovat s celou řadou plynů od vodíku po etan včetně jejich směsí, 

kde je nutný nástřik chladicí kapaliny do pracovního prostoru. Z hlediska konstrukce 

navazují šroubové kompresory na dvourotorové Rootsova dmychadla, přičemž jsou čelní 

ozubení rotoru nahrazeny šroubovými tělesy s velkým stoupáním a nestejným počtem zubů – 

viz. grafika řezu na následujícím obrázku. 

[30] 

 

 



Vizualizace a řízení kompresorové stanice systémem DCS 

Kapitola 5. – Teoretický návrh regulátoru pro řízení kompresoru 

 

65 

 

 

Obr. 51 Schéma řezu šroubového kompresoru [Zdroj: 30] 

 

Tyto kompresory mají díky malým konstrukčním rozměrům a vysokým provozním 

otáčkám předpoklady pro realizaci nízkonákladových jednotek jak z pohledu montáže, tak 

z pohledu následné údržby těchto jednotek. 

Jejich výhodou je vhodnost použití pro plyny jak s vysokou vlhkostí, tak pro plyny 

s vysokým stupněm znečištění. Jsou také vhodné pro vyšší teploty oproti okolnímu prostředí 

a to bez ohrožení na provozu stroje. Jako nevýhodu lze u tohoto typu kompresoru uvést 

jejich neměnný vestavěný tlakový poměr π a značný hluk o vysoké frekvenci. 

Rozdělit šroubové kompresory lze dle následujících aspektů: 

 Vyhotovení – bez mazné / mazané 

 Počtu stupňů – jednostupňové až třístupňové 

 Zubových profilů rotorů – stoje s ozubením cykloidním, cévovým, nesymetrickým a 

dnes hojně využívaným profilem sigma (viz. příloha H) 

[30] 

Detailnější popis hlavních částí technologie šroubových kompresorů, včetně grafického 

podkladu s označením a legendou je uveden v příloze H.  

 

Pracovní fáze šroubových kompresorů 

Pracovní postup šroubových kompresorů lze popsat ve třech pracovních fázích (příloha H): 

 Sání – na sací straně kompresoru je skrze sací hrdlo do prostoru komory mezi zuby 

rotorů nasáván plyn 

 Stlačování – přenášení plynu mezi prostorem zubů obou rotorů ze strany sání do 

pracovního prostoru komory 

 Vytlačování – vytlačování plynu z pracovního prostoru skrze výtlačné hrdlo 

[30] 
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6. Nasazení a testování systému, 

simulace procesu 

 

V této kapitole bude popsáno, jakým způsobem se realizovaly kroky simulace a fáze 

testování realizovaného projektu pro řízení kompresorové stanice. 

 

6.1 Kompletace řídicího systému DCS Melody AC870P 

Před samotným zahájením veškerých činností na tomto projektu, bylo potřeba 

zkompletovat HW řídicího systému Melody, který byl dodán od společnosti ABB jako 

diskrétní komponenty stavebnice pro požadovanou HW konfiguraci řídicího systému. Celý 

řídicí systém, jelikož pro oblast Kompresorová stanice je pouze jeden, byl umístěn na 

speciálně vytvořenou nosnou mobilní konstrukci, která je určena pro použití při realizaci 

projektu a testování v ČR. Po ukončení aplikačních a testovacích prací bude tento řídicí 

systém z této konstrukce odebrán a nainstalován do skutečného rozvaděče, který bude jako 

celek následně odeslán na konečné místo do kompresorové stanice elektrárny YE v Turecku. 

Na sestaveném řídicím systému bylo následně možné realizovat první pokusy k oživení 

HW řídicího systému. Celý postup této operace je značně komplikovaný a náročný na 

správné inicializační konfigurace řídicího systému, spárování a propojení jednotlivých HW 

modulů řídicího systému a následně konfigurace patřičného SW na servery a 

operátorské/inženýrské stanice. Z tohoto důvodu byl při těchto činnostech přítomen 

specialista na tuto problematiku, který pomohl ke správnému konfigurování systému do 

podoby, kdy bude tento systém schopen být použit pro realizaci a testování projektu Řízení 

kompresorové stanice. 

V rámci těchto prací byly realizované také instruktáže a semináře k obsluze a práci při 

realizaci projektu s tímto řídicím systémem Melody v Ostravě a Brně. 

Pro ukázku bylo pořízeno několik fotografií, k dokumentaci kompletace řídicího sytému 

Melody AC 870P rodiny Symphony od společnosti ABB, které jsou uvedeny v příloze I. 

 

6.2 Simulace procesů a jejich použití 

V průmyslové automatizaci existuje řada situací, které vyžadují přesné řízení a 

očekávanou reakci systému na vyvolanou situaci. Tuto problematiku řeší nadřazený logický 

systém, který na danou situaci reaguje prostřednictvím zásahů akčních členů. V případě 
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rozsáhlých projektů je však v době realizace takového to systému velice problematické 

testovat komplexně správnost logiky řízení systému a testovat funkčnost celého řešení do 

nejmenších detailů, jelikož v době realizace řídicí logiky nemusí být řízená technologie 

dostupná, případně ještě neexistuje, nebo je takovéto řešení příliš finančně případně 

technologicky náročné či dokonce nebezpečné. V takovém případě se přistupuje k realizaci 

simulovaných modelů takovýchto technologických systémů, které nahrazují chování reálné 

technologie v období vývoje a testování řídicí logiky nadřazeného řídicího systému. 

Takovýto simulovaný model, který bude mít stejné dynamické vlastnosti jako model reálné 

technologie (sledovaný objekt), dokáže simulovat nejrůznější předvídatelné i 

nepředvídatelné situace a chování sledovaného objektu, na které řídicí systém reaguje a 

dostává zpětnou vazbu o aktuálním stavu modelu, podobně jako v reálné situaci ze snímačů a 

jiných podřízených komponent.  

Výhodou takovýchto simulačních testovacích modelů je zejména neomezená 

modulárnost vlastností modelu dle potřeb simulace a samotná bezpečnost testování při 

nastolení nepředvídatelných stavů sledovaného objektu. Další výhodou virtuálních simulací 

sledovaného objektu je také možnost ovlivnit rychlost plynutí simulačního času, který může 

být rychlejší než čas skutečný, čímž se testování se simulací značně urychluje, případně dává 

možnost sledovat podrobněji naopak jevy, které jsou velice rychlé, což pomáhá efektivněji 

vyhodnotit různé varianty navrhovaného řešení problematiky. 

 

6.3 Simulační software WinMod® 

Společnost Mewe & Partner rozvíjí a dodává již od roku 1995 svoji produktovou 

softwarovou platformu pro realizace procesních a výrobních simulací 

WinMOD Systém Platform, jejíž moduly a nástroje pro simulaci a optimalizaci procesů jsou 

využity po celém světě k podpoře inženýrství a také realizace a provozu strojních zařízení a 

výroby. 

 

Obr. 52 Použití platformy WinMOD Systems pro simulaci reálných procesů [Zdroj:31 ] 
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Tato platforma obsahuje vysoké množství simulačních a technologických nástrojů pro 

podporu ať z procesní oblasti, tak z oblasti výroby což dokládá následující schéma viz. 

příloha Y, znázorňující strukturu této platformy. 

Příklady využití této platformy jsou zahrnuty v následujícím seznamu, přičemž ke 

každému příkladu je přidán odkaz na detail v příloze: 

1. Softwarové Inženýrství 

- Testování Software (pro testování řídicího software) 

- Simulace Periferií  

- Emulace Fieldbusu  

- Simulace Výroby  

- Funkční Plánování  

- Řízené Migrace (revitalizace sávajících řešení) 

- Další Vzdělávání  

2. Procesní Automatizace 

- Factory Acceptance Test 

- Validace 

- Školení Operátorů 

- Shadow Plant (využití paralelně s nástrojem Virtuální Výroba, typické pro 

rozšířenou FAT před přistoupením ke commissioningu) 

3. Výrobní Automatizace 

- Virtuální Commisioning  

- Virtuální Stroj/Výroba  

- Simulace Toku Materiálu  

[31] 

 

6.4 Realizace simulace s nástrojem WinMod® 

K tomu aby bylo možné uskutečnit proces simulace technologických signálů pro řídicí 

systém Melody, je nutné v první řadě provést konfiguraci simulačního nástroje WinMod®. 

Tato konfigurace je stěžejním krokem k tomu, aby byl řídicí systém schopen komunikovat 

s PC, které simulaci procesu provádí. Možností jak nakonfigurovat komunikaci mezi oběma 

systémy je celá řada, podle konkrétních požadavků na stavbu architektury systému. 
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K tomu aby bylo PC se simulačním nástrojem WinMod® možné fyzicky propojit 

s řídicím systémem (obecně), je nutné mít v PC připojen HW komunikační karty, který 

dokáže simulovat určité signály pro řídicí systém a simulovat tak signály v reálném provozu. 

Oba systémy pak vzájemně komunikují přes speciální komunikační sběrnici, která 

vychází z komunikačního standardu Profibus, ale nesplňuje všechny parametry pro reálné 

použití v průmyslovém prostředí, proto je vhodná pouze pro tyto testování a simulace. 

Propojení a konfigurace komunikace mezi oběma systémy je poměrně obsáhlá a 

komplikovaná, slouží k ní celý manuál dodávaný výrobcem Mewes & Partner k zakoupené 

licenci nástroje WinMod®, proto ji zde nebudu dále detailněji rozebírat. 

 

Postup realizace projektu simulace 

V samotném nástroji WinMod je k tomu abychom mohli simulovat proces nutné 

provést ještě následující kroky, které bychom mohli rozdělit do dvou skupin a to Definiční 

(tvorba struktury, definice typů signálů, signálových operandů, komunikace, rozsahy a 

fyzikální jednotky) a Aplikační (pracovní workplace, makra, tvorba aplikačního programu), 

z nichž každá má svůj význam: 

- Založení projektu, ve kterém budou vytvořeny simulace 

- Vytvoření struktury HW karet řídicího systému, ve kterých budou definovány a 

alokovány procesní signály (podle typu karty AI – Analog Input, DI – Digital Input, 

AO – Analog Output, DO – Digital Output) připojené na redundantních 

komunikačních interface CI840 využívajících k vzájemné spolupráci komunikační 

sběrnice Profibus 

- Pro aktivaci komunikace s daným projektem je potřeba provést zavedení 

komunikačního driveru periferií, který umožňuje spolupráci nástroje WinMod a jeho 

nadefinovanou projektovou strukturou simulovaných karet a signálů s daným typem 

HW simulační karty v PC, ta dále komunikuje s řídicím systémem Melody (tam 

jsme provedli konfiguraci komunikace již dříve)  

- Vytvoření globálních operandů, které budou představovat simulované signály 

technologií pro PLC  (Analog PLC Inputs, Analog PLC Outputs, Binary PLC Inputs, 

Binary PLC Outputs, Digital PLC Inputs, Digital PLC Outputs) 

- Definice jednotek a rozsahů, se kterými budeme pracovat 

- Vytvoření projektových workplace, ve kterých se bude se simulacemi pracovat a 

zobrazovat se 

- Vytvoření Maker simulací, které obsahují definované chování v reakci na vyniklou 

událost – black box, přičemž uvnitř jsou tyto definice realizovány skládáním signálů 

logických funkcí typu AND, OR a podobně, a také dalšími matematickými operandy 

a vyššími matematickými funkcemi 
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Struktura projektu simulace 

Každý projekt simulace obsahuje projektovou strukturu, která je v průběhu realizace 

projektu simulací rozvíjena do podoby, která zaručí komplexní funkčnost simulací. 

Zadáváme do ní informace například o tom, jaké operandy budeme používat pro simulaci 

signálů s řídicím systémem. Definujeme jejich počet, definování pro jaké HW karty budou 

simulované signály použity a v kterých adresách budou tyto signály alokovány, dále 

například také s kolika pracovními workplacy budeme ve vytvářeném projektu pracovat. 

V této struktuře je mimo jiné také nastavení parametrů rozsahů použitých fyzikálních veličin 

a jejich jednotek. Náhled struktury projektu je možné vidět na obrázku níže, případně 

kompletně v příloze J. 

 

Obr. 53 Náhled na strukturu projektu simulace v nástroji WinMod 

 

Komunikační Driver 

Pro aktivní spojení komunikace simulovaných signálů s HW kartou simulací v PC, která 

je propojena s řídicím systémem Melody (komunikační interface CI840 standardu Profibus 

v našem případě, případně varianta Modbus Ethernet u jiné konfigurace), do kterého tato 

karta přenáší právě vygenerované simulované signály, je potřeba zavést do projektové 

struktury aktivní komunikační driver, který tuto vzájemnou komunikaci mezi SW a HW části 

zajistí. Komunikační driver je nutné přidat ve struktuře v části Periphery Driver kde se po 

vyvolání kontextového menu voleb zvolí možnost Load Configuration - viz. následující 

obrázek.  
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Obr. 54 Přidání komunikačního driver periferií do struktury projektu 

 

a zavede se požadovaný tip komunikačního driveru periferií pro zvolenou konfiguraci. 

 

Obr. 55 Výběr typu komunikačního driveru periferií podle zvolené konfigurace (A740 Profibus – CI840) 

 

Uvnitř nastavení komunikačního driveru se nabízí také další možnosti pro detailnější 

specifikaci konfigurace, ale to zde nebude detailněji znázorněno. 

 

Přidání HW karet do projektu simulace 

Do každého interface komunikační sběrnice CI840, je přidána následující konfigurace 

vstupních/výstupních analogových/digitálních karet uvedená v pravé části okna. 
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Obr. 56 Definování připojených karet k interface komunikační sběrnice CI840 

 

 

Obr. 57 Komunikační interface sběrnice CI840 na standardu typu Profibus 

 

Vytvoření globálních operandů – simulovaných signálů 

Struktura projektu simulace obsahuje část nazvanou Global Operands, pod kterou se 

vyskytuje rozdělení podle typu operandů, které budeme chtít použít. Do těchto kategorií – 

analogové/binární vstupy/výstupy, trvale neměnné konstanty a digitální vstupy/výstupy 

budeme vytvářet nové operandy, které dále využijeme pro práci v simulacích. Takto 

roztřízené globální operandy můžeme jednoduše hledat podle kategorie v celém projektu, 

v makrech a všech workplacech. Každý z těchto typů globálních operandů má své typické 

vlastnosti odpovídající jejích praktickému použití. 
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Příklady vytvořených globálních operandů pro jednotlivé kategorie jsou uvedeny zde: 

 

Obr. 58 Příklad vytvoření globálního operandu pro Analog PLC Input 

 

 

Obr. 59 Příklad vytvoření globálního operandu pro Analog PLC Output 
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Obr. 60 Příklad vytvoření globálního operandu pro Binary PLC Input 

 

 

 

Obr. 61 Příklad vytvoření globálního operandu pro Binary PLC Output 

 

Obr. 62 Seznam operandů s definovanými trvale konstantními hodnotami 
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Definice fyzikálních jednotek a jejich pracovních rozsahů 

Podobně jako v předešlých případech i zde mají definice fyzikálních jednotek a jejich 

rozsahů své místo v projektové struktuře. Tato oblast je nazvána Central Definitions a 

obsahuje podkategorie pro definování externích/interních a analogových/digitálních rozsahů 

pro tyto signály. Definice do struktury probíhá obdobně jako u definování globálních 

operandů, ale ve vnitřních vlastnostech jsou definovány parametry jako datový typ, rozsah a 

podobně. 

Na obrázku níže lze vidět seznam definovaných rozsahů různých hodnot pro External 

Analog Format. Definována je číselná hodnota pro daný rozsah a její číselný formát. 

 

 

Obr. 63 Příklad definovaných rozsahů pro "External Analog Format" 

 

Pro External Digital Format nebyly do seznamu definovány žádné rozsahy. 

 

Obr. 64 Pro "External Digiral Format" nebyly provedeny žádné definice rozsahů 
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Pro definici Internal Analog Format byly vytvořeny pracovní rozsahy včetně definování 

fyzikálních jednotek pro tyto signály. Definována je zde významová logická hodnota a také 

reálná fyzická hodnota pro daný rozsah a zároveň je k němu definována fyzikální jednotka, 

kterou bude numerická hodnota ze signálu reprezentovat. 

 

 

Obr. 65 Příklad definovaných rozsahů pro "Internal Analog Format" včetně fyzikálních jednotek 

 

Pro definici Internal Digital Format byly vytvořeny pracovní rozsahy dle formátu 

digitálního signálu (hexadecimální, decimální bez desetinné čárky, decimální s desetinnou 

čárkou) a jejich rozlišením (8 Bit, 16 Bit, 32 Bit), jejich příslušné numerické rozsahy pak lze 

vidět v pravém sloupci.  
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Obr. 66 Příklad definovaných rozsahů pro "Internal Digital Format" 

 

Vytvoření pracovního Workplace v projektu 

V tuto chvíli již máme nastavenou funkční komunikaci mezi řídicím systémem a 

simulací, máme připojeny HW karty s alokovanými signály, máme vytvořeny signály 

globálních operandů, s kterými budeme pracovat a jejich rozsahy a fyzikální jednotky. 

Nyní můžeme přejít k dalšímu kroku realizace simulace a tím je vytvoření pracovních 

workplace, do kterých budeme moci vkládat ovládací a zobrazovací prvky, bloky maker, 

popisky, tvary a jiné funkční elementy. Tento workplace pro nás bude představovat sandbox, 

neboli prostor, ve kterém budeme tvořit podobu funkční aplikace realizované simulace. 

Nový prázdný workplace se nám zobrazí ihned při realizaci nového projektu 

automaticky – tzn. první prázdný workplace již máme od založení projektu. Co do něj 

budeme chtít dát, záleží na nás, ale pokud chceme dodržet nějako přehlednost a strukturu 

aplikace projektu, je vhodné založit větší počet workplace a separovat do nich ty části 

aplikace simulace, které spolu souvisí – příkladem může být shromáždění oblasti 

kompresorů servisního vzduchu a jejich technologie na jeden workplace a na jiný workplace 

zase technologii pro cirkulační okruh chladicí kapaliny.  

Nový pracovní workplace do naší struktury přidáváme v oblasti Project Files, kde 

pomocí kontextového menu přidáme nový workplace a v jeho vlastnostech editujeme 

požadované parametry názvu a podobně viz obrázek níže. 
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Obr. 67 Příklad vytvoření nových pracovních workplace ve struktuře projektu 

 

Po rozdělení projektu do jednotlivých workplace podle určitých skupin nám naše 

projektová struktura již dostala požadovaný tvar. 

 

Obr. 68 Vyplněná struktura projektu o pracovní workplacy rozdělené podle technologických skupin 

 

Se samotným workplace lze nyní pracovat jednoduše pomocí vkládání funkčních a 

pasivním prvků - elementů, které se vybírají z dostupné knihovny elementů, v níž jsou tyto 

prvky rozděleny podle kategorií dle funkčnosti. Tato knihovna dostupných elementů, které 

lze pro práci ve workplace, případně v makrech využít je zobrazena na následujícím obrázku. 
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Obr. 69 Knihovna dostupných elementů pro práci ve workplace případně v makrech 
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Z předešlého obrázku lze vidět, že tato knihovna obsahuje vysoký počet prvků, 

s kterými můžeme při realizaci simulací pracovat, ať už se jedná o numerické elementy a 

výpočetní operace, analogové či digitální zpracování signálů, pasivní obrázky a podklady, či 

programovatelné makra funkcí vykonávajících simulační aplikace. Rozdělení těchto prvků 

v knihovně je jasné, intuitivní a přehledné. 

 Vkládáním těchto prvků do prostoru workplace tak vytváříme prostředí naši 

realizované simulační aplikace. 

 

Obr. 70 Příklad vkládání elementů z knihovny do realizovaného workplace - zde je vidět vkládání a definice 

simulovaného signálu, který je propojen s jedním z vnitřních vstupů bloku makra pro simulaci technologie 

řízeného kompresoru 

 

V tomto projektu bylo pro simulace vytvořeno 7 pracovních workplaců, do kterých se 

výše zmíněným způsobem implementovaly potřebné objekty, makra a funkce. Těchto 7 

pracovních workplaců představuje rozdělení na 7 technologických oblastí, pro které se 

v tomto projektu realizovala simulace. Jedná se o workplacy pro tyto oblasti: 

Kompresory SA – Simulace kompresorů servisního vzduchu, ventilů chlazení, měření 

teploty na výstupu (grafické zobrazení je uvedeno v příloze K) 

Kompresory I&C – kompresory instrumentačního vzduchu (grafické zobrazení je 

uvedeno v příloze L) 

Střešní ventilátor – simulace chodu 7 ventilátorů, pohybu otevírání a zavírání 14 

střešních žaluzií ventilace (grafické zobrazení je uvedeno v příloze 

M)  

Ventilace – simulace měření teploty na 5 místech uvnitř budovy, 1 venkovní 

teploty a diferenčního tlaku (grafické zobrazení je uvedeno 

v příloze N) 
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Výstupní tlak – simulace výstupního atmosférického tlaku u SA kompresorů, 

objem akumulátoru vzduchu, tlak v akumulátoru, objem vzduchu 

proudícího do kompresoru, proudění vzduchu z kompresoru, 

otevírání a zavírání vstupních klapek kompresorů a výstup z SA 

kompresorů (grafické zobrazení je uvedeno v příloze O) 

Chladící okruh 

(Chlazení) 

– Simulace chodu pump chladícího okruhu, ventilů chlazení, 

tlakového filtru, výstupního tlaku chladicí kapaliny (grafické 

zobrazení je uvedeno v příloze P) 

Dryer 

(sušička vzduchu) 

– Simulace signálů ze sušiček vzduchu pro každý kompresor - 9 pro 

SA a 3 pro I&C (grafické zobrazení je uvedeno v příloze Q) 

Condensate Drainage  

(Odvod kondenzátu 

ze vzduchu) 

– Simulace signálů z dryerů u všech kompresorů – 9 pro SA a 3 pro 

I&C 

Regulation Damper –

  

Dampery pro systém 22 nasávacích klap čerstvého vzduchu pro 

kompresory 

 

Vytvoření Makra simulace chování 

Vytvoření maker a jejich použití v projektu je zásadním prvkem funkční simulace 

procesu. Pod pojmem Makro, se skrývá funkční objekt vkládaný do prostředí WinMod 

workplace, s jehož pomocí lze dosáhnout požadovaného efektu chování simulovaného 

procesu na dané podněty. Makro se z venčí chová jako dynamický blackbox, k němuž je 

přivedena řada vstupů a výstupů. Do vnitřní oblasti objektu makra se vkládají funkční, 

logické a matematické funkce, které tvoří síť pravidel, jež rozhodují o výstupním chování 

objektu, které můžeme pozorovat zvenčí. Takto vytvořené funkční objekty makra – bloky 

maker, lze použít ve workplace pro sledování chování dané situace, jenž takové makro 

simuluje.   

Vytvořené funkční objekty maker jsou zahrnuty do struktury projektu a tvoří obsah 

struktury v oblasti maker podobně jako například vytvořené workplacy tvoří obsah struktury 

v oblasti workplaců projektu. Mohou být umístěny také v nabídce rychlé volby v knihovně 

elementů pod záložkou Macros k častému použití – viz obrázek. 

 

 

Obr. 71 Příklad umístění vytvořených maker do knihovny elementů jako rychlou volbu 
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Makra byla vytvořena pro simulování těchto oblastí technologie v kompresorové 

stanici: 

Kompresor (1-9)    

Ventil Chlazení (7)    

Ventlátor (1-7)    

Ventilace (1-14)    

 

Uvnitř každého bloku makra se nachází v režimu editace pracovní plocha podobná 

workplace, s tím rozdílem, že tato plocha je rozdělena do čtyř sekcí. Hlavní a centrální částí 

je pracovní prostor, do kterého se budou vkládat funkce tvořící logiku chování makra. Po 

levé a pravé straně kolem této hlavní pracovní ploše se nachází oblasti připojení referencí 

signálů, se kterými chceme pracovat, kde levá část představuje signály vstupující do logiky 

makra (vstupní data) a levá část představuje signály vystupující z logiky makra (výsledná 

výstupní data - chování). Po pravé straně lze nicméně také ještě vidět sloupec, ve kterém se 

zobrazují pomocné lokální proměnné operandy, které lze v editovaném makru použít. 

 

Obr. 72 Princip realizace vnitřního obsahu makra (1 – připojení reference na vstupní data signálů, 2 – 

centrální pracovní oblast pro vkládání elementů a logických a výpočetních funkcí, 3 – připojení reference na 

výstupní data – chování makra, 4 – část správy definovaných pomocných lokálních operandů pro editované 

makro) 

 

Do obou oblastí napojení referencí vstupních a výstupních signálu makra, je nutné 

vložit z knihovny elementů patřičný element pro signálové reference, kterému dále určíme, 

zda bude na vstupu (vstupní signály) nebo na výstupu (výstupní signály) a s jakou hodnotou 

1 2 3 4 
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signálu bude tento element pracovat (bolean, analog, apod.) a s jakým typem operandu 

(globální, lokální). Od toho se bude odvíjet grafická reprezentace takovéhoto elementu 

v těchto zónách. Tyto elementy můžeme naskládat pod sebou do těchto zón libovolně, 

nezáleží na pořadí, lze jim přidat také oddělený prostor pro uskupení signálů do skupin. 

K tomu aby byly reference funkční, je nutné vybrat jednu ze dvou variant navázání 

reference. První možností je zadání reference do těchto elementů přímo a jednoznačně 

zadáním cesty reference k signálu – tím bude element se signálem přímo spjat a nebude 

možné tyto vazby z vnějšího prostředí workplace dále editovat (kromě stejného postupu jako 

nyní). Druhou možností je nechat tuto referenci v tomto režimu volnou bez přiřazení 

k žádnému signálu. Tím se naskytne možnost měnit tyto signálové reference v parametrech 

bloku makra z vnějšího prostředí – WinMod workplace. 

Pro takovýto objekt makra pak vypadají parametry pro vstupy a výstupy např. u makra 

pro Kompresor 1 následovně: 

 

Obr. 73 Příklad parametrů vstupů a výstupů u bloku makra s volnými referencemi – vlevo reference vstupních 

signálů vstupujících do makra, vpravo reference výstupních signálů z makra 

 

Pro simulaci celého projektu bylo vytvořeno několika modelů maker, které 

představovaly simulace konkrétní technologie vyskytující se v řízeném systému 

kompresorové stanice, rozdělených do příslušných workplaců ve WinModu. Obsah 

některých maker, jako příklad lze uvést kompresory servisního vzduchu, byly totožné na 

logické a numerické elementy avšak s rozdílem na použité reference připojených signálů k 

odlišným zdrojům signálů.  

Příkladem jak takovéto makro realizující simulaci chování procesu technologie vypadá 

ve svém vnitřním obsahu lze vidět na následujícím obrázku. 
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6.5 Testování systému 

Testování systému probíhalo systematicky od realizace první verze řídicího programu 

nahraného do paměti DCS systému. K tomuto řídicímu programu byla realizována grafická 

nástavba pro operátorské řízení systému ABB DCS Symphony Plus/Melody, jímž se se 

zabývá kapitola č. 4 Návrhu a realizace SCADA/HMI pro operátorské řízení kompresorové 

stanice s tímto systémem. Jakmile byla realizována struktura a hrubá podoba mimik (obsahu 

obrazovek) pro operátorské řízení, bylo přistoupeno k testování systému s pomocí 

simulovaných signálů a využití nástroje pro realizaci těchto simulací WinMod®.  

Během aktualizací a úprav řídicího programu a grafiky, bylo přizváno několik 

odborníků a specialistů z technických oblastí kolem obsahu tohoto projektu, s nimiž se řešily 

detaily a následné implementace v řídicím systému. 

Dalším krokem k úspěšnému otestování v reálném prostředí bude sloužit testování se 

zákazníkem na tzv. Factory Acceptance Test (FAT). Zde budou vyzkoušena veškeré možné 

reálné a kritické situace, podle stanovených pravidel tak, aby byly možné nedostatky 

odhaleny a následně opraveny. Po FATce by měly být provedeny poslední změny podepsané 

zákazníkem a odladěný systém bude připraven na finální zabudování na site do konečného 

umístnění pro ostré použití. Tímto konečným zabudováním a oživením se realizuje 

procedura nazývaná Commissioning, neboli uvedení do provozu, kdy je technologie již 

v neměnné podobě uvedena do ostrého provozu a otestována opět za účasti zákazníka a 

zodpovědných stran. Tímto bodem končí nejen oblast testování, ale předání hotového 

projektu zákazníkovi k proškolení obsluhy. 

 

6.6 Factory Acceptance Test - FAT 

FAT – Factory Acceptance Test - je označením pro jeden z řady mnoha testů, které se 

provádějí před nasazením kompletní předávané řešení aplikace zákazníkovi - DWH (Data 

Warehouse) nebo jeho nové verze do provozu. 

Před vykonáváním FAT probíhají již jiné testovací procedury jako Unit a Extract testy 

(EAT), na které FAT plynule navazuje a dále pokračuje uživatelskými testy (UAT) jež 

zahrnují systémové integrační testy, testy bezpečnosti systému (SAT), ověření správnosti 

statických dat (SDAT) a regresní testy (RAT). Celý proces testování je završen podepsáním 

akceptačního protokolu. 

FAT hraje důležitou roli jak pro dodavatele, tak pro zákazníka, jelikož se jedná 

prakticky o první test, který umožňuje ověřit nasazované řešení jako celek. Před započetím 

FAT bylo možné testovat pouze správnou funkčnost jednotlivých modulů řešení, ale teprve 

test celého systému DWH nám určí, zda testované řešení splnilo naše požadavky v plném 

rozsahu a s očekávaným chováním. 

[32] 
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7. Vytvoření dokumentace řešení dle 

požadavků zadavatele. 

 

U každého realizovaného projektu je nutné mít k dispozici zhotovenou projektovou 

dokumentaci, v níž se nachází souhrnný popis celého realizovaného projektu z několika 

různých aspektů. Kompletní projektová dokumentace bude sloužit zákazníkovi k vyškolení 

obsluhy na danou problematiku a získání podkladů pro řešení testování projektu před 

převzetím a následné provozování převzatého projektu. Postupy toho jakým způsobem se 

tato dokumentace realizuje a co by měla obsahovat, budou popsány v této kapitole. 

 

7.1 Principy definování pravidel pro tvorbu projektové 

dokumentace   

Před zahájením práce na projektu je mezi dodavatelem a objednavatelem (zákazníkem) 

smluveno, jakým způsobem se bude k realizovanému řešení projektu dodávat souhrnná 

projektová dokumentace. To jak bude dokumentace vypadat a z čeho se bude skládat, se řeší 

dvěma způsoby, kdy zákazník určí variantu jako pro něj vhodnou: 

 Dodavatelská společnost (zde Elvac a.s.) dodá dokumentaci, která je 

realizována postupy dle vlastních firemních a interních směrnic (viz. příloha R), 

které vycházejí z řady standardů jako je například mezinárodní standard 

managementu kvality ISO 9000 a určuje tak konečnou podobu a obsah 

projektové dokumentace realizovaného projektu předané zákazníkovi 

 Zákazník dodá dodavateli seznam požadavků na realizaci dokumentace dle 

vlastních pravidel a postupů a zároveň k nim dodá také potřebné informace 

nutné k realizaci takovéto projektové dokumentace, což je také případem tohoto 

realizovaného projektu a výchozím vodítkem pro vytváření projektové 

dokumentace je zde manuál (soubor dokumentace) označený pod názvem 

Detail Design Manual 

Z výše uvedeného tedy je patrné, že to jakým způsobem se bude projektová 

dokumentace realizovat a co bude jejím obsahem, určuje po dohodě buďto dodavatel 

projektu, nebo objednatel (zákazník) projektu, avšak v roli realizátora projektové 

dokumentace je vždy dodavatel realizovaného projektu. 
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7.2 Detail Design Manual 

Je souborem manuálů a vzorových podkladů pro realizaci projektové dokumentace pro 

projekt Yunus Emre. Obsahuje vysoký počet dokumentace, která se zabývá všemi možnými 

aspekty návrhu projektové dokumentace, její správy a publikace. Tyto pravidla a návody 

slouží jako průvodce realizací dokumentace a definují obsah projektové dokumentace od 

definice počtu požadovaných dokumentací přes jejich značení a číslování až po jejich 

jednotnou grafickou podobu a strukturu. 

Oblast problematiky Detail Design Manualu (DDM) je příliš rozsálá, proto zde budou 

uvedeny pouze některé důležité příklady pravidel definujících nároky na projektovou 

dokumentaci. Významnou součástí DDM je také soubor pravidel pod názvem System KKS 

definující princip značení technologických zařízení. 

 

Archive Number – Identifikační číslo projektu 

Toto značení slouží jako číselný kód pro identifikaci konkrétního projektu.  Takovýto 

identifikační kód je složen z několika částí, které jsou odděleny pomlčkou a z nichž každá 

část plní svůj význam.  

Kódové označení projektové dokumentace obsahuje sérií znaků, jejichž význam je 

uveden na obrázku níže: 

 

Obr. 75 Definice podoby identifikačního kódu pro veškerou projektovou dokumentaci projektu [Zdroj: 40] 

 

Pro projekt Yunus Emre je definované označení pro identifikaci tohoto konkrétního 

projektu počátečními písmeny YE v první sérii identifikačního kódu. Toto označení bude 

vždy totožné pro všechny dokumentace vytvořené pro tento projekt a dále následováno 

dalšími sériemi identifikačního kódu složených z popisných Čísel (N) a Písmen (A) dle 

definovaných kritérií.  
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Tyto kritéria jsou ve zjednodušené podobě popsány níže, podrobněji v příloze S. 

 

Project identification: YE-N-AAA-NNN.NN-A-AA-NNNN_ANN 

YE Fixní označení  

  

Design Level: YE-N-AAA-NNN.NN-A-AA-NNNN_ANN 

Význam kódu  

1 Basic Design 

2 Detail Design 

3 As-Built 

  

Supplier Code: YE-N-AAA-NNN.NN-A-AA-NNNN_ANN 

Označení každého dodavatele pomocí 

kombinace 3 písmen 
Viz. tabulka  s kombinací označení dodavatelů v příloze 

  

DPS/DCO: YE-N-AAA-NNN.NN-A-AA-NNNN_ANN 

Rozdělení dokumentace na Civil Object 

a Process System 
Viz. popis a příklady označení v příloze 

  

Discipline/Obor specializace 
YE-N-AAA-NNN.NN-N-AA-NNNN_ANN                       

YE-N-AAA-NNN.NN-A-AA-NNNN_ANN 

Identifikuje hlavní technický obor nebo 

funkční specializaci 
Označení pomocí čísel N nebo písmen A – viz. příloha 

  

Typ dokumentu YE-N-AAA-NNN.NN-A-AA-NNNN_ANN 

Udává typ projektové dokumentace a 

jeho formát (Quality plan, Progress 

Report, Guideline, CAD Model Design, 

Flow Diagram, Logic Diagram …) 

Viz. tabulka v příloze 

  

Sériové číslo: YE-N-AAA-NNN.NN-A-AA-NNNN_ANN 

Obsahuje 4 číselný kód udávající 

pořadové číslo dokumentu  
každý dodavatel musí mít svoji sekvenci od 1 do 9999 

  

Revize: YE-N-AAA-NNN.NN-A-AA-NNNN_ANN 

Označuje aktuální revizi dokumentu Viz. příloha 

Tabulka 8 Princip vytvoření kódového označení čísla projektu [Zdroj: 40] 
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System KKS  

Pod názvem System KKS se nachází soubor dokumentace, jež obsahují pravidla pro 

správné označování technologických zařízení v projektu a vysvětlují jejich princip značení 

pro různé úrovně detailizace.  

Tento soubor pravidel obsahuje 7 dokumentů, z nichž každý řeší určitou část této 

problematiky dopodrobna, jedná se o: 

 A1 Basic Guide 12 KKS 

 A2 Address Code 12 KKS 

 B1 Techology Guide 12 KKS 

 B2 Building Guide 12 KKS 

 B3 Ekectrotechnic Guide 12 KKS 

 B4 Control Guide 12 KKS 

 YE1TGenEGP0045a 

Výše uvedená dokumentace je velice obsáhlá a komplikovaná, proto není možné je zde 

dopodrobna popsat konkrétními příklady. 

V následující části bude přiblížen princip funkce a využití KKS kódu a jeho obecné 

vlastnosti, ze kterých vzchází výše uvedené dokumenty, jenž tyto pravidla mají uzpůsobené 

přímo pro aplikaci na tento projekt. 

 

KKS Kód a jeho použití 

Každé realizované technické dílo, jako například elektrárna, kompresorová stanice a 

podobně, obsahuje technologické systémy. Tyto systémy mohou být podrobně 

představovány pracovními zařízeními, snímači, vedeními pracovním médií a napájecí 

elektroinstalací, které jsou spolu v důsledku plnění funkčního celku vzájemně určitým 

způsobem propojeny ať už na jakékoliv z úrovní fyzické, logické, elektrické a tak podobně 

(v podstatě se jedná o určité úrovně detailizace). Je zde tedy vysoká různorodost a obsah 

technologických komponent a součástí, jejichž počet, typ a umístění je nutné jasně definovat 

značením již při návrhu technologických výkresů, aby tyto zařízení bylo poté možno 

jednoduše identifikovat. Jelikož se u takovýchto projektů jedná o vysoké množství 

definovaných komponent s rozdílnými parametry a jejich dodavatelů s různou technologií, je 

nutné kodifikovat jejich identifikaci pomocí jednotného smysluplného označení KKS 

kódem, jež budě identifikovat přiřazeným kódem danou komponentu či zařízení ve všech 

projektových dokumentacích totožně.  

KKS (Kraftwerk Kennzeichen Systém – v překladu systém pro značení (zařízení) 

elektráren) kód je systémem jednotného značení energetických zařízení, přičemž představuje 

technologicky orientované značení (vychází z normy ČSN EN 61346-1,2), které se odvíjí ve 
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směru toku hlavního média. Jeho zavedením do systému značení technologických zařízení 

vznikne databáze sjednoceného označení veškerého výrobního i nevýrobního zařízení a 

stavebních objektů v daném projektu od všech dodavatelů, čímž umožňuje efektivně 

realizovat a spravovat projektovou dokumentaci a to zejména se zaměřením na funkci 

zařízení. Jelikož KKS kód jednoznačně označuje dané zařízení ve všech dokumentacích, je 

vždy nutné mít při jejich definování platná a průběžně aktualizovaná technologická schémata 

zařízení. Je tedy nutné začít vždy od technologických schémat a jejich označením KKS 

kódem, čímž se definují agregáty, ke kterým je dále možné označit napájení, ovládání, 

signály, umístění a podobně. 

Takovéto jednoznačné a smysluplné označení KKS kódu projektantem a jeho 

aktualizace podle aktualizované dokumentace jsou důležité, poněvadž je při technologicky 

rozsáhlých aplikacích špatná identifikace zařízení či komponenty při realizaci fatální chybou, 

která se může projevit například záměnou zařízení či záměna umístění zařízení, což může 

mít až katastrofální důsledky. 

 

KKS kódové označení se nejčastěji využívá pro: 

 Strojní technologie 

 Technologie elektro a měřicí- řídicí techniky 

 Stavebních objektů a prostorů 

 Lokalizace zařízení 

 Mechanické distribuce – tepla, chladu, vodu, vzduchu a podobně 

 Elektrické distribuce 

 

Využití značení KKS kódu pomocí 4 stupňů označení (0-3) je možné dosáhnout 

identifikace zařízení pro všechny úrovně detailizace technologií (strojní, elektro, měřicí-

řídicí i stavební). 

 

Stupeň KKS  Funkce zařízení 

0. Stupeň KKS - Úroveň výrobny 

1. Stupeň KKS - Úroveň systému 

2. Stupeň KKS - Úroveň agregátu 

3. Stupeň KKS - Úroveň provozního prostředku 

 

Tabulka 9 Znázornění počtu stupňů detailizace pomocí KKS kódu [Zdroj: 36] 

[36] 
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Základní princip druhů značení architektury KKS kódu jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Technologické značení (co zařízení dělá) 

Označení částí zařízení a přístrojů technologicky 

orientovaných podle jejich úloh v oblasti strojírenství, stavebnictví, 

stejně jako v el. technické a řídicích systémech 

= WHAT 

  

Místo vestavěného systému – označení polohy (kde najdu 

spínač, kontrolér) 

Označení umístění vestavěných systémů pro el. zařízení a řídicí 

systémy vestavěných jednotek (např. kabiny, panely, konzole, 

atd.) 

+WHERE 

  

Místo instalace – označení rozložení/dispozice (kam jít 

vypnout nebo řídit zařízení)  

Označení místa instalace v pracovních lokalitách, podlažích, 

v místnostech, oblastech a požárních úsecích  

+WHERETO 

 

Tabulka 10 Tabulka základního principu druhu značení architektury KKS kódu [Zdroj: 42] 

 

Tyto tři výše uvedené druhy značení používají stejný princip označování, rozdělených 

do maximálního počtu 4 úrovní detailnosti. Tyto druhy značení jsou rozlišeny dle 

ČSN IEC 750 (EN 61346-1) značkami a strukturními znaky.  

Podle výše uvedených tabulek je zde uveden princip detailizace KKS kódem (s pomocí 

definovaných principů WHAT, WHERE, WHERETO). 

 

 

Obr. 76 Detailnější znázornění skládání kódu KKS [Zdroj: 42] 
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Zde je zobrazena stejná myšlenka rozvržení detailizace avšak obecněji. 

 

Obr. 77 Obrázek tabulky rozdělení zápisu a označování podle stupně KKS [Zdroj: 36] 

 

V posledním řádku tabulky výše lze vidět strukturní znaky A1-AN, B1-BN, F0-FN – 

každý z těchto znaků má svůj význam pro označování podle pravidel detailizace. 

Takové reálné označení pomocí KKS kódu vypadá v dokumentaci například 

následovně: 

 

 

Obr. 78 Příklady zobrazení označení některých zařízení pomocí KKS kódu 

 

Příklad, jak se označují zařízení pomocí KKS kódu, je uveden v příloze T. 

 

7.3 Obsah projektové dokumentace obecného projektu 

Zde bude uveden obecný seznam dokumentace, která se u technických projektů 

zpravidla předává koncovému zákazníkovi. Zjednodušeně ji lze rozdělit do dvou kategorií na 

Výrobní (lze si zde představit návrhy, popisy a výkresy, realizace a výroba) a Uživatelskou 

(zde si lze představit manuály a návody obsluhy, uživatelské příručky, servisní dokumentaci 

nebo například různé seznamy). Další dokumentace je dodávána k projektu dle kritérií řízené 

dokumentace podle mezinárodního standardu řady norem ISO 9000. 
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Rozdělit ji tedy lze podle následující struktury: 

 Výrobní 

- Strojní 

 Strojní sestava 

 Výrobní výkresy strojních částí 

- Elektro 

 Logické schéma 

 Obvodové schéma 

 Technická zpráva (podklad pro revizi) 

- Software 

 Designové specifikace softwaru (standardně se nepředává) 

 Uživatelská 

- Návod k instalaci 

- Referenční příručka 

- Uživatelský návod (Operating Manual) 

- Servis Manual 

- Seznam náhradních dílů a opotřebitelných částí 

- Datasheet (Stručné shrnutí parametrů) 

[33] 

 

Řízená dokumentace dle norem ISO 9000 

Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Řada norem ISO 9000 

definuje systém managementu jakosti. V praxi to znamená, že společnost, která splňuje 

kritéria k držení certifikace touto normou, je touto certifikací oprávněna prokazovat svoji 

schopnost daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů se všemi nezbytnými 

předpisy a potřebami zákazníka, a to po celém světě. 

                                               [34] 

Seznam obsažených dokumentů v řízené dokumentaci podle norem ISO 9000: 

- Nabídka 

- Objednávka a její potvrzení 

- Smlouva 

- Design (projektová dokumentace schválená před výrobou) 
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- Nabídky, objednávky, dodací listy subdodavatelů 

- Výrobní dokumentace elektro/niky a strojní 

- FAT, SAT (funkční testy se zákazníkem) 

- Kalibrační listy 

- Zápisy z jednání 

- FMEA 

- Dokumentace skutečného stavu 

- Zápis o předání a převzetí díla 

- Doklad o proškolení obsluhy 

- Výchozí revizní zpráva, prohlášení o shodě 

- Záznam o vadách a vícepracích 

- Zápůjční listy 

[33] 

Výše uvedený seznam dokumentů řízené dokumentace celkově pokrývá komplexní 

řešené situace v průběhu celé doby realizace projektu – tzv. Fáze života projektu. Pokud si 

výše uvedený seznam představíme v přenesené formě právě jako tuto fázi života projektu, 

viz. grafické znázornění na obrázku v příloze U, je vidět jak nám tento seznam řízené 

dokumentace s tímto modelem fáze života projektu jasně koresponduje. 

Z tohoto modelu lze z hlediska odborných profesních aktivit v rámci projektu určit 

následující nejdůležitější fáze, jejichž výstupem jsou podklady pro vytvoření řízené 

dokumentace (viz. příloha V): 

- Zpracování požadavků (sběr, analýza, kodifikace) 

- Design (od architektury po detailní) 

- Implementace/výroba (výroba a sestavení HW, tvorba softwaru) 

- Testování (při vývoji, dodávce, po následných úpravách) 

- Údržba (oprava chyb a přidávání nových vlastností) 

[35] 

 

 

Pro oblast projektu zabývající se řízením kompresorové stanice, je dispozici seznam 

požadovaných položek pro obsah projektové dokumentace, jenž je zobrazen v příloze Z. 
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8. Zhodnocení dosažených výsledků a 

závěrečná zpráva 

 

Primárním cílem této práce bylo provést návrh a následně realizaci grafické podoby a 

implementace systému HMI pro řídicí program určený k řízení kompresorové stanice a její 

technologie. Byla tedy vytvořena struktura grafických obrazovek dle potřeb pro pokrytí celé 

řízené technologie kompresorové stanice, včetně jejich detailnějších náhledů. Grafický obsah 

těchto HMI obrazovek byl v průběhu práce na projektu několikrát aktualizován a upravován 

zde v Ostravě v sídle společnosti Elvac a.s. do stavu, kdy byl schválen pro fázi pracovní a 

testovací, ale zároveň určenou k finálnímu předání, kdy se případné změny provedou dle 

požadavků zákazníka (případně zainteresované osoby) při testováním na místě instalace, 

případně v průběhu implementace systému do celkového díla společně s dalšími oblastmi 

řízení jiných dodavatelů pro tento projekt. V současnosti je tedy tato část brána jako plně 

funkční a ukončená. 

Dalším cílem této práce bylo zaměření se na testování systému a realizace simulačního testu 

pro řídicí program společně s realizovanou grafickou podobou HMI. Tyto testy řídicího 

programu se realizovaly v prostředí WinMOD, kde se simulovaly reakce řídicího programu 

na simulované technologie. Jelikož je rozsah těchto simulací rozsáhlejší, měl jsem za úkol 

projít si tento SW nástroj a pokusit se s ním naučit pracovat při realizaci pouze určité oblasti 

této simulace – tato oblast byla zaměřena na kompresory servisního vzduchu.  Zde musím 

říci, že celková simulace je plně funkční. V případě mého testování simulace jsem narazil na 

některé problémy, z nichž některé se podařilo vyřešit, jiné z důvodu požadavků řídicího 

programu na některé podmínky nikoliv. 

K těmto výše zmíněným cílům patří také další teoretické kapitoly, které doplňují tématiku 

těchto cílů. 

U kapitoly, která se původně měla zabývat návrhem regulátoru, bylo v průběhu projektu 

přistoupeno jen k obecnějšímu popisu principu regulace a funkce kompresorové stanice, 

jelikož se v řešení nakonec nevyužila žádná z variant regulace pomocí některého 

z regulátorů, který by mohl být popsán a to z důvodu komplikovanosti řízeného systému. 

 Obsah této práce byl tedy zaměřen na praktickou výpomoc při realizaci tohoto projektu ve 

společnosti Elvac a.s., díky čemuž jsem dostal možnost čerpat další cenné zkušenosti 

z oblasti automatizace a reálné spolupráce na firemním projektu v praxi. Tato práce mi dala 

příležitost podílet se na reálném projektu, jenž bude v blízké době v praxi nasazen.  
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