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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je v teoretické části probrat strukturu moderních řídicích 

systémů, jednotlivé struktury a komunikační rozhraní mezi strukturami. Detailněji jsou 

probrány systémy SCADA/HMI s větším zaměřením na program InTouch. V praktické 

části je potom cílem navrhnout a vytvořit pomocí programu InTouch vizualizační 

a diagnostický nástroj pro zušlechťovací linku tyčí v Třineckých železárnách, a.s.  

 

Abstract 

The aim of the thesis is two-fold. The first, theoretical part discusses the structure of 

advanced control system, individual structures, and communication interface among 

different structures. The systems SCADA/HMI will be discussed in detail with a greater 

focus on a program InTouch. The second, practical part aims to design and create a visual 

and diagnostic instrument for heat treatment line of steel bars in Třinecké železárny, a.s. by 

using the afore-mentioned program InTouch. 
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1. Úvod 

Dnešní rychlá doba klade vysoké nároky na řízení podniku, řízení technologických procesů 

a spolehlivost všech dílčích částí. Při řízení technologických procesů je spolehlivost 

a minimalizace prostojů jedním z nejdůležitějších aspektů a proto je kladen velký důraz 

právě na tuto část. Se spolehlivostí úzce souvisí diagnostika a diagnostika je dnes často 

součástí vizualizace procesů, přičemž i samotná vizualizace (je-li kvalitní) pomáhá 

diagnostikovat případný problém. Dnešní technologie jsou výhradně řízený počítači 

a proto i ovládání, zobrazování a diagnostika je dnes především v režii počítačů, které tak 

usnadňují obsluze a údržbě práci. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá vizualizací, diagnostikou a ovládáním 

technologického procesu v průmyslu. V teoretické části je probrána struktura moderních 

průmyslových řídicích systémů, komunikace mezi jednotlivými strukturami, stručný popis 

komunikačních protokolů. Detailněji jsou probrány systémy SCADA/HMI, kde je největší 

pozornost věnována aplikaci InTouch a možnostem této aplikace.  

Cílem praktické části je vytvořit operátorskou úroveň zušlechťovací linky v Třineckých 

železárnách a.s. V první části je popsán technologický proces zušlechtění oceli, konkrétní 

parametry linky, její řízení, současná vizualizace a diagnostické nástroje pro odstranění 

poruch. 

V druhé části praktické části bude vytvořena operátorská úroveň zušlechťovací linky 

v programu InTouch společnosti Wonderware, který je v současné době považován za 

jeden z nejlepších HMI programů na trhu. Výsledná aplikace by měla zobrazit celou 

technologii zušlechťovací linky se zaměřením na zobrazení všech I/O signálů potřebných 

k řízení linky. Dále by měla obsahovat nástroj pro zpětnou analýzu poruchových stavů 

(historické trendy signálů), alarmy a další diagnostické nástroje. 
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2. Struktura moderních průmyslových řídicích 

systémů 

2.1. Standard ISA-95 

Podniky bývají organizačně uspořádané, ať už účelově nebo historicky, do úseků 

a oddělení s rozdělenými systémy, zodpovědnostmi a kompetencemi. Hranice mezi těmito 

systémy bývají často i bariérami mezi automatizovanými a jinak organizovanými 

činnostmi. Obrázek 1 znázorňuje schéma pro úrovně řízení podle standardu ISA-95, který 

formalizuje procesy z hlediska funkcí identifikovaných v procesních systémech typu 

SCADA/HMI a MES. Formalizace a standardizace těchto funkcí a aktivit je důležitým 

předpokladem pro identifikaci informačních toků. [1] 

 

 

Obrázek 1 - Jednotlivé úrovně řízení podle standartu ISA-95 [2] 

2.1.1. Úrovně ERP a MES 

Systém ERP pracuje s objednávkami, technickými a kvalitativními specifikacemi surovin 

a výrobků, s požadavky na materiál, cenu a další údaje se vztahem k obchodním činnostem 

podniku. ERP využívá množství informací poskytovaných systémem SCADA. Jsou to 

hlavně statické, bilanční a logistické informace. [3] 

Systémy umožňující automatizovat výrobní procesy, finanční toky a řídit lidské zdroje, na 

základě explicitně popsaných procesů. Byznys modelování je počáteční fází softwarového 

procesu, na jehož konci je v podniku či organizaci implementován informační systém. [3] 
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MES – Manufacturing Execution Systems = modulární funkční architektura, která operuje 

s procesními daty, dohlíží na celý výrobní proces, provádí agregace dat a komunikaci 

s nadřazeným ERP (SAP) systémem paralelně s optimalizací výroby. Zároveň umožnuje 

logické propojení funkčních výrobních celků, jejich harmonizaci a synchronizaci operací. 

Utváří platformu pro bezchybný průběh procesů poskytováním informací správným lidem 

v aktuální čas. [3] 

2.1.2. Úrovně HMI/SCADA, PLC, IO (senzory, atd.) 

Systém SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) umožňuje operátorovi 

sledovat technologický proces (vizualizace) a zároveň do technologického procesu 

zasahovat prostřednictvím povelů pro řídicí systém (ovládání). Realizovaný je dnes již 

většinou pomocí PC a systémového software. [3] 

V součinnosti s programovatelným automatem poskytuje SCADA tyto informace: 

 Provozně-technické 

Provozně technické informace jsou takové, které informují o určitém stavu, který 

v systému nastal (např. zařízení zapnuto, zařízení v poruše, zařízení připraveno pro 

start apod.) [3] 

 Poruchové 

Poruchové informace upřesňují typ poruchy (např. teplota v peci překročila 

kritickou mez, sochor nedojel do stolice v požadovaném čase, zařízení není ve 

výchozí poloze, apod.) [3] 

 Statistické 

Informace o vyhodnocení určitých procesů (např. kolik hodin je čerpadlo v chodu, 

kolik sochorů je v peci a o jaké váze, četnost poruchových stavů) [3] 

 Bilanční 

Bilanční informace obsahují informace o energetických a materiálových tocích 

(např. výroba za směnu, spotřeba plynu v peci za měsíc, apod.) [3] 

 Logistické 

Informace o materiálových tocích v závislosti na sortimentu (např. stavy skladů 

výrobků, stavy vstupních surovin, apod.) [3] 

 



6 

 

Programovatelný automat (PLC) je zařízení, které zpracovává a vyhodnocuje signály 

přicházející na jeho vstupy (vstupní signály) a na základě naprogramovaných sekvenčních 

logických a časových funkcí (rozhodovací proces) vydává na své výstupy (výstupní 

signály) povely, kterými se ovládají relé, stykače nebo jiný akční člen. [3] 

Úlohou PLC ve struktuře je tedy řídit technologický proces a informovat o stavu řízení 

vyšší úroveň ve struktuře tedy systému SCADA/HMI. Právě z PLC jsou všechny 

informace (data), které se vyhodnocují ve vyšších úrovních podniku. 

Vstupně – výstupní (I/O) členy jsou tou nejnižší úrovní v hierarchii podniku. Jsou přímo 

napojeny na PLC (skrze komunikační rozhraní). Vstupními členy jsou myšleny především 

snímače, což jsou ve své podstatně převodníky procesních veličin na unifikovaný signál 

popř. sběrnicový signál. Výstupní signály jsou akční zásahy do řízené technologie a jsou to 

povely na ventily, čerpadla, motory, žádosti na měniče atd. 
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2.2. Komunikační rozhraní mezi PLC a SCADA/HMI 

Komunikace PLC se SCADA/HMI systémy je jádrem průmyslového systému, bez kterého 

se žádný průmyslový výrobní podnik dnes neobejde. Navrhnout optimální konfiguraci 

řídicího systému a propojit všechny komponenty tak, aby spolu správně komunikovaly, 

není snadným úkolem. Proto jsou v této kapitole popsány alespoň 

 nejzákladnější způsoby komunikací mezi PLC a systémy SCADA. [3] 

Na nejnižší úrovni probíhá výměna dat mezi jednotlivými PLC, měniči a dalšími 

decentrálními periferiemi především pomocí sběrnicových protokolů jako jsou Profibus, 

Profinet, HART, IO-Link, atd. Mezi PLC a I/O prvky je komunikace především pomocí 

unifikovaných signálů jako je proudová smyčka (napěťová), případně binárně (log.1, 

log.0). V poslední době však i tady se začíná prosazovat komunikace po sběrnici. 

Na úrovni mezi PLC (level 1) a úrovni level 2 (typicky HMI) je komunikace především 

prostřednictvím DDE a OPC serverů. Tyto komunikační protokoly umožňují komunikaci 

mezi PLC a SCADA/HMI systémy. 

2.2.1. DDE 

Dynamic Data Exchange (DDE) je komunikační protokol vyvinutý společností Microsoft, 

který umožňuje, aby aplikace v prostředí systému Windows mohly vzájemně 

zasílat/přijímat data. Realizuje vzájemný vztah klient-server mezi dvěma současně 

běžícími aplikacemi. Serverová aplikace poskytuje data a přijímá požadavky od jakékoliv 

jiné aplikace zajímající se o její data. Aplikace žádající data se nazývají klienti. Některé 

aplikace, jako jsou např. InTouch a Microsoft Excel, mohou být současně jako klient, tak 

server. [4] 

2.2.2. FastDDE 

Protokol FastDDE poskytuje prostředek komprimace mnoha autorizovaných zpráv 

Wonderware DDE do jediné zprávy Microsoft DDE. Tato komprimace zvyšuje účinnost 

a výkon snížením celkového počtu zpráv DDE přenášených mezi klientem a serverem. 

Ačkoliv protokol FastDDE společnosti Wonderware rozšířil efektivnost DDE pro použití 

v průmyslu, toto rozšíření je v distribuovaných aplikacích dotlačeno až k hranicím 

výkonnosti. [4] 
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2.2.3. NetDDE 

Protokol NetDDE rozšiřuje standardní funkčnost protokolu Windows DDE a zahrnuje 

komunikaci v místních počítačových sítích a přes sériové porty. Rozšíření o práci v síti 

znamená umožnění propojení protokolu DDE mezi aplikacemi, které běží na různých 

počítačích spojených prostřednictvím sítě nebo modemů. Např. NetDDE podporuje DDE 

mezi aplikacemi, které běží na platformách odlišných od PC pod operačními systémy, jako 

je VMS a UNIX. [4] 

2.2.4. SuiteLink 

Protokol Wonderware SuiteLink je založen na protokolu TCP/IP. Protokol SuteLink je 

navržen specificky tak, aby splňoval potřeby nasazení v průmyslu, jako je např. integrita 

dat, vysoká propustnost a snadnější diagnostika. Tento standardní protokol je určen pro 

systémy Mircosoft Windows. SuiteLink není náhradou za protokoly DDE, FastDDE nebo 

NetDDE. Každé spojení mezi klientem a serverem závisí na konkrétní situaci. Protokol 

SuiteLink byl navržen speciálně pro vysokorychlostní průmyslové aplikace a poskytuje 

následující funkce: [4] 

 Value Time Quality (VTQ) umístí časový údaj a indikátor kvality ve všech 

hodnotách dat dodaných klientům používajícím VTQ. [4] 

 Monitor výkonu v operačním systému Microsoft Windows NT umožňuje rozsáhlou 

diagnostiku propustnosti dat, zatížení serveru, spotřeby počítačových zdrojů 

a přenosu dat v síti. Tato funkcionalita je rozhodující pro organizaci a údržbu 

distribuovaných průmyslových sítí. [4] 

 Mezi aplikacemi lze přenášet konzistentní vysoké objemy dat bez ohledu na to, zda 

aplikace jsou na jediném uzlu nebo jsou distribuovány přes větší počet uzlů. 

 Síťový přenosový protokol je TCP/IP používající standartní rozhraní WinSock 

společnosti Microsoft. [4] 

Value Time Quality 

Časový údaj a indikátor kvality (VTQ) nám pomáhá zjistit stav komunikace mezi InTouch 

a PLC. Tento údaj je tvořen v I/O serveru a je dostupný ke každému signálu, který je typu 

I/O. VTQ je tvořen jedním bajtem rozděleným na tři části (quality, sub status, limit), 

celková hodnota VTQ poté reprezentuje kvalitu signálu. Formát bajtu je QQSSSSLL, není-

li komunikace s I/O serverem stav bajtu je 0. I/O server může poslat šest vzájemně se 
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vylučujících stavů VTQ, které spadají pod atributy kvality v InTouch. Tabulka 1 ukazuje 

jednotlivé stavy VTQ. [4] 

Quality States Decimal 

Value 

LS Byte 

QQSSSSLL 
Quality 

Quality 

Sub 

Status 

Limit 

Good 192 11000000 Q=3 S=0 L=0 

Clamped High (Out of 

Range) 
86 01010110 Q=1 S=5 L=2 

Clamped Low (Out of Range) 85 01010101 Q=1 S=5 L=1 

Cannot Convert 64 01000000 Q=1 S=0 L=0 

Communications Failed 24 00011000 Q=0 S=6 L=0 

Cannot Access Point 4 00000100 Q=0 S=1 L=0 

 

Tabulka 1 - Stavy VTQ [4] 

Atributy kvality (.Quality) indikují kvalitu přijatých dat od poslední změny hodnoty 

signálu. Protokoly SuiteLink a DDE pošlou údaj o kvalitě klientům (např. 

WindowsViewer) vždy, když je detekována změna hodnoty signálu na I/O serveru. Proto 

sledujeme vždy stav z okamžiku, kdy byla poslední změna hodnoty signálu (např. 

u digitálu při změně z log. 0 na log. 1). V případě, že I/O server nepodporuje VTQ, atributy 

kvality v InTouch zobrazují vždy nulu. [4] 

Protokoly SuiteLink a DDE neumí interpretovat stav připojení nebo nějaké další změny 

stavů na I/O serveru jako údaj kvality poslaný klientovi. Ve výsledku údaj kvality nemusí 

nutně indikovat aktuální stav dat na serveru ani aktuální stav připojení klient – server. I/O 

server může být ve stopu a VTQ se nezmění, stejně tak i při ztrátě komunikace se VTQ 

nemusí změnit. [4] 

Kromě souhrnného stavu VTQ lze u každého signálu v InTouch zjistit přímo i jednotlivé 

stavy bajtu VTQ. Zajímavý je zejména sub status kvality (SSSS), který nabízí poměrně 
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přesnou specifikaci případného problému. Z diagnostického hlediska může být toto velmi 

zajímavý údaj. Tabulka 2 ukazuje jednotlivé stavy sub statusu kvality při určité stavu 

kvality (QQ). [4] 

 Pro QQ = 0 Pro QQ = 1 Pro QQ = 3 

0 Non-specific Non-specific Non-specific 

1 Configuration error Last usable value  

2 Not connected  
 

3 Device failure   

4 Sensor failure Sensor not accurate  

5 Last known value Engineering Units exceeded  

6 Communication failure Sub-Normal Local override 

7 Out of service   

 

Tabulka 2 - Stavy sub statusu kvality 

2.2.5. OPC 

OLE for Process Control (OPC) je technologie navržená pro propojení SW aplikací 

s hardwarem pro řízení technologií. Je to otevřený standard zajišťující nepřetržité získávání 

dat z připojených HW zařízení. Metody získávání dat jsou nezávislé na typu připojeného 

zařízení. Díky tomu si koncový uživatel může vybrat libovolný software a hardware, 

podporující standard OPC a nemusí si dělat starosti s dostupností komunikačních driverů 

pro jednotlivá zařízení. [5] 

Existují dva druhy OPC komponent: OPC klient a OPC server. 

OPC klient je aplikace, která získává data z OPC serveru a dále je zpracovává. Typickým 

příkladem jsou MMI a SCADA/HMI aplikace. [5] 

OPC server poskytuje OPC klientovi data. Je to aplikace vytvořená specificky pro 

jednotlivé HW zařízení. Vyčítá data ze zařízení a zpřístupňuje je OPC klientovi. [5] 
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OPC klient komunikuje s OPC serverem pevně definovaným rozhraním. Díky tomu může 

libovolný OPC klient komunikovat s jakýmkoliv OPC serverem bez ohledu na to, pro jaké 

konkrétní zařízení byl OPC server vytvořen. [5] 

Aby bylo zaručeno, že OPC bude široce použitelný standard, vyhovující potřebám většiny 

průmyslových aplikací, zabývá se celosvětově tvorbou, rozšiřováním, ale i prezentací 

a šířením OPC specifikací organizace OPC Foundation. OPC Foundation sdružuje 

celosvětově stovky firem - členy OPC Foundation, kteří standard OPC neustále 

zdokonalují a rozšiřují. Jedná se zejména o zapracovávání nových technologií, například 

standardního rozhraní pro přístup k datům přes Internet. [5] 

2.2.6. S7 komunikační protokol 

S7 protokol je vlastní protokol společnosti Siemens, který běží mezi PLC Siemens řady 

S7-300/400. Používá se pro programování PLC, výměnu dat mezi PLC, k přístupu dat ze 

SCADA systémů a pro diagnostické účely. [6] 

Protokol je používán od roku 1994, kdy byly vyvinuty PLC Simatic S7. Je rovněž 

využíván i na jiných protokolech jako jsou RS-485 s MPI nebo Profibus. [6] 

Pro komunikaci s programem InTouch je tento protokol potřeba, protože komunikuje s I/O 

serverem, který dále předává data InTouch aplikaci. 

 
OSI vrstva Protokol 

7 Aplikační vrstva S7 communication 

6 Presenční vrstva S7 communication 

5 Relační vrstva S7 communication 

4 Transportní vrstva ISO-on-TCP (RFC 1006) 

3 Síťová vrstva IP 

2 Linková vrstva Ethernet 

1 Fyzická vrstva Ethernet 

 

Tabulka 3 - ISO/OSI S7 protokolu [6] 
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3. Systémy SCADA/HMI 

Vzhledem k současnému vývoji systémů SCADA/HMI je možné vymezit jejich funkci 

z pohledu konečných uživatelů následovně: [7] 

 ulehčení orientace v řídicím procesu [7] 

 systém pomocné vizualizace (animované pohledy) podle reálné struktury a stav 

procesu [7] 

 zobrazení procesních informací v reálném čase pro operativní sledování 

a monitorování [7] 

 možnost ovládání (dálkového řízení, supervisního řízení), pro zadání nového 

požadovaného stavu technických prvků pro zasahování do řídicího procesu 

v případě mimořádných nepředvídatelných událostí, nastavení provozních 

a havarijních mezních hodnot a jejich přenos na procesní stanice, ruční ovládání 

akčních členů, přestavování parametrů regulačních obvodů, řízení sekvenčních 

procesů [7] 

 evidence povelů, možnost zadání hesla, diagnostika zařízení podle periodického 

programu nebo podle speciálních požadavků [7] 

 správa hlášení přicházejících z procesu a procesních stanic, tj. signalizace vzniku 

výstrahy a alarmu, potvrzení stavu hlášení, možnost jejich třídění podle závažnosti 

a možnost přiřazení různých typů zvukových signalizací, archivace a dokumentace 

této činnosti [7] 

 zobrazování a správa trendů procesních veličin, zejména ve tvaru časových 

průběhů [7] 

 logování – záznam procesních hlášení a zpráv o stavu řízeného procesu, tj. 

archivace naměřených hodnot, stavů a událostí s možností využití pro další 

zpracování databázovými systémy [7] 

 zobrazení statistických informací pro monitorování a řízení kvality procesu [7] 

 možnost spojení do sítí LAN, WAN po různých přenosových médiích (jednotná 

telefonní síť, systém GSM, rádiové sítě, družicový přenos aj.). [7] 
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3.1. Koncepce vývoje HMI aplikací  

První aplikace HMI a SCADA vyvíjeli vývojáři v softwaru kreslením grafiky, podobně 

jako v jiných grafických a vizualizačních programech, a napojením na proměnné (tagy) 

definované podle veličin, které reprezentují adresy v programovatelných automatech 

(PLC) nebo řídicích systémech. Tato koncepce vývoje může být tedy nazývaná tag-based 

neboli podle definovaných proměnných. Koncepce vývoje component-object based 

definováním komponent objektů pochází původně z oblasti informačních technologií. 

Jejím cílem je poskytovat vývojářům aplikací nástroje, které odstraní opakované 

programování objektů při jejich násobném použití v aplikaci a zároveň časově optimalizuje 

vývoj aplikace pomocí knihoven s předem definovanými základními komponentami-

objekty. [1] 

 

Aplikace vyvíjená koncepcí podle definovaných proměnných je vytvářena v daném 

okamžiku na jednom počítači jedním vývojářem. Ten pro aplikaci kreslí objekty a vytváří 

obrazovky. Pro každou z obrazovek je použitými objekty vytvořena grafika a na tyto 

objekty jsou vývojářem definovány proměnné veličiny pro import z PLC nebo pro 

manuální konfigurace. Alarmy a událostní skripty jsou programovány pro každou 

proměnnou veličinu zvlášť. Proměnné veličiny jsou napojeny na grafické objekty vazbami, 

které jsou rovněž konfigurovatelné. Vývojář této aplikace oživí objekty animacemi 

napsáním logiky ve skriptovacím jazyce a napojením vstupních a výstupních (I/O) veličin 

na grafické objekty v aplikaci. Každá změna v aplikaci vyžaduje vypnutí aplikace 

v systému, což může být v procesu prováděno například v rámci údržby celého systému. 

[1] 

 

Aplikaci vyvíjenou definováním komponent objektů lze vytvářet v daném okamžiku na více 

než jednom počítači a práci rozdělit mezi tým vývojářů. Aplikační objekt vzniká podle 

šablony, která již od počátku její definice obsahuje parametry pro připojení na zařízení, které 

graficky reprezentuje, například objekt Ventil již obsahuje kromě základní charakteristiky 

objektu co do velikosti, tvaru, barvy apod. také všechny události, alarmy, zabezpečení, 

komunikaci s veličinami atd. Každá změna ve vývoji aplikace nebo její modifikace po 

nasazení aplikace do provozu pak na rozdíl od předchozí koncepce vývoje nevyžaduje vypnutí 

aplikace v systému, protože se ve vývojovém prostředí provede změna původního objektu 

(šablony) a cestou progrese změn jsou vlastnosti dědičně propojené na šablonu modifikovány 

za provozu zařízení. [1]  
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3.2. Přehled SCADA/HMI software 

3.2.1. Promotic 

Společnost Microsys, spol. s r. o., vyvíjí a distribuuje systém SCADA Promotic již od roku 

1991. Tento komplexní vývojový nástroj umožňuje tvořit aplikace pro vizualizaci, 

monitorování a řízení technologických procesů v širokém spektru průmyslových odvětví. 

Efektivnost a spolehlivost systému potvrzují tisíce jeho aplikací běžící v průmyslových 

podnicích u nás i ve světě. Systém Promotic se vyznačuje propracovanými funkcemi, 

výjimečně otevřenou architekturou a velmi příznivou cenou. [8] 

Další důležitou vlastností systému Promotic je nativní vícejazyčná podpora jak ve 

vývojovém prostředí, tak v runtime. Promotic disponuje mimo standardní funkce běžné pro 

software SCADA také propracovaným webovým serverem, který dovoluje automaticky 

zpřístupnit data a obrazy aplikací v internetu i v intranetu. Samozřejmostí je také podpora 

zpětných zásahů do systému ze strany webového klientu. Ve webových aplikacích jsou 

algoritmy prováděny na straně klientu, což vede k významné úspoře výpočetní kapacity 

serveru. [8] 

Systém Promotic umožňuje napojení na různé informační systémy – od jednoduchých 

souborových databází (např. Access, dBase), přes databáze typu klient-server (např. MS 

SQL, Oracle, MySQL, Firebird) až po podnikové informační systémy (např. SAP). Kromě 

zabudovaných ovladačů pro komunikaci s různými PLC rovněž obsahuje podporu 

standardních rozhraní OPC, DDE, ActiveX, XML atd. [8] 

Od verze Promotic 8 je tento systém k dispozici také jako freeware (zdarma) – PmFree. Ve 

freeware-módu jsou k dispozici všechny funkce jako v placené verzi systému, včetně všech 

ovladačů, rozhraní, webového serveru atd. Jediným omezením je možnost použít v aplikaci 

pouze 30 proměnných. Takto vytvořené aplikace je možné provozovat bez časového 

omezení. [8] 

3.2.2. WinCC 

Novinkou divize Industry Automation společnosti Siemens je inženýrský nástroj Totally 

Integrated Automation Portal. Jde o první inženýrský nástroj tvořený jednotným 

vývojovým prostředím pro veškeré automatizační úlohy založené na platformě Siemens. 

TIA Portal je navržen tak, že s ním mohou pohodlně a s velkou produktivitou pracovat jak 

úplní začátečníci, tak i zkušení uživatelé. [8] 



15 

 

Všechny potřebné nástroje jsou k dispozici v rámci celého systému, proto jsou i instalace 

a údržba softwaru snadnější a rychlejší. Uživatel má v rámci sdíleného prostředí systému 

TIA Portal k dispozici veškeré standardní vlastnosti, jako např. navigaci v rámci projektu 

automatizačního systému, soubor knihoven, správu dat, ukládání projektu, diagnostiku 

a on-line funkce. [8] 

Systém TIA Portal je založen na objektově orientované struktuře s centralizovanou 

správou dat, která automaticky brání vložení chybných údajů a zajišťuje úplnou 

konzistenci dat v projektu. Systém křížových odkazů umožňuje uživatelům snadno 

vyhledávat v celém projektu data a programové bloky, což značně zkracuje dobu 

potřebnou na tvorbu a odladění automatizačního softwaru. [8] 

TIA Portal jako první představuje společnou platformu pro vývoj aplikací z oblasti řídicí 

techniky a decentralizovaných periferií i pro vizualizaci. S WinCC V11, jedním z hlavních 

stavebních prvků nástroje TIA Portal, lze realizovat všechny úlohy HMI. Projektant zde 

najde nástroje pro vývoj uživatelských aplikací, od jednoduchých úloh pro ovládací panely 

až po rozsáhlé aplikace SCADA v podnikových velínech. [8] 

Pro menší vizualizace jsou určeny panely Basic, které poskytují základní funkce, větší 

možnosti nabízejí výkonné mobilní panely, Multipanel a nové panely Comfort, pro úlohy 

SCADA jsou nejvíce vhodné systémy na bázi PC. [8] 

3.2.3. Reliance 

Reliance 4 je český systém SCADA/HMI pro vizualizaci a řízení technologických procesů. 

Je vyvíjen již od roku 1997. Zákazníci si nejvíce cení jeho intuitivnosti, uživatelské 

přívětivosti, modularity a škálovatelnosti. V systému lze tvořit jak jednoduché aplikace, tak 

rozsáhlé projekty se síťovou komunikací, webovými a mobilními klienty. [8] 

Systém Reliance je prostřednictvím sítě zahraničních distributorů prodáván do celého 

světa. V současnosti je provozováno již více než 10 000 instalací na všech pěti 

kontinentech. Jeho nejvzdálenějším použitím je řízení systému závlah v Austrálii, 

nejrozsáhlejší v ČR je plynárenský dispečink E-On v Českých Budějovicích, kde je 

nainstalováno celkem 210 runtime licencí systému Reliance a osmnáct webových klientů. 

[8] 

Pro základní funkce, jako je zobrazování dat, ovládání technologie, obsluha alarmů, síťová 

komunikace, ukládání dat do databází či zobrazování trendů, není třeba psát žádný 
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programový kód. Vše se pouze parametrizuje. Pro pokročilejší funkce je možné vytvořit 

skripty v jazyku VB Script. Pro zobrazení vizualizace na webu či PDA stačí jednoduše 

projekt exportovat. [8] 

Zajímavá je podpora vícejazyčných projektů. Správce textů umožňuje překlady do 

libovolného jazyka a různých znakových sad, včetně asijských. Jazyk tak lze za běhu 

změnit např. na základě přihlášení uživatele. [8] 

Diagnostika je úžasný nástroj, který odhalí chyby, nevyužité proměnné či vazby již v době 

přípravy návrhu vizualizace. [8] 

OPC Server Reliance 4 a integrované webové služby poskytují otevřenost systému 

a možnost propojení vizualizace s ostatními systémy zákazníka. [8] 

Systém Reliance podporuje také připojení IP kamer, interakci pomocí zpráv SMS, ukládání 

do databází SQL či komunikaci standardy OPC a IEC 60870-5-101/104. [8] 

3.2.4. Control Web 

Programový systém Control Web® je jednotné programové prostředí pro vývoj 

a provozování aplikačních programů v oblastech automatizačních a informačních systémů. 

Rozhodně není pouhým systémem SCADA. Pro někoho může být Control Web cenově 

přístupným nástrojem, který umožní levně realizovat řízení např. malé vodní elektrárny. 

Pro někoho jiného je to prostředek tvorby rozsáhlého podnikového distribuovaného 

informačního systému s desítkami tisíc měřených bodů, obsahujícího stovky operátorských 

obrazovek a pracujícího na mnoha počítačích zapojených do sítě. Pro studenty je to nástroj, 

který jim ušetří spoustu práce s laboratorními pracemi, neboť dokáže úlohy modelovat, 

simulovat, vizualizovat a také automaticky měřit a tisknout protokoly. Jednotné prostředí 

poskytuje autorům aplikačních programů komponenty a služby včetně grafického 

vývojového prostředí pro rychlé vyřešení veškerých požadavků kladených na současné 

moderní automatizační systémy. Control Web je škálovatelný ve velkém rozsahu, 

sahajícím od malých kompaktních vestavěných řídicích jednotek až po rozsáhlé 

redundantní klastrové serverové systémy. [9] 
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3.3. Základní popis aplikace Wonderware InTouch 

Program Wonderware InTouch je velmi rozsáhlý a složitý. Popisovat všechny funkce 

programu nemá smysl, protože by to zabralo na několik takových diplomových prací. Zde 

probereme pouze základní dovednosti programu, tzn. jak aplikaci vytvořit, jaké jsou typy 

aplikací, jak vytvořenou aplikaci nasadit do provozu a z možností aplikace InTouch 

probereme animační propojení a funkce QuickScript. V praktické části poté budou lehce 

probrány ty části programu InTouch, které byly použity při tvorbě operátorské úrovně 

zušlechťovací linky, tzn. budou probrány možností trendování signálů, alarmy, DA Server 

a připojení k němu a databáze signálů. 

Spravovat aplikaci InTouch lze pomocí InTouch Application Manager nebo s ArchestrA 

IDE. Podle toho kde bude aplikace spravovaná jí lze poté publikovat jako Stand-Alone, 

Managed nebo Published InTouch aplikaci. Ať už bude aplikace Wonderware InTouch 

spravována v ArchestrA IDE nebo InTouch Application Manager, vždy se skládá ze dvou 

hlavních částí a to WindowMaker pro vývoj HMI aplikace a WindowViewer pro běh 

aplikace vytvořené ve WindowMaker. Vztah mezi ArchestrA IDE a Application Manager 

je znázorněn na obrázku 2. [10] 

 

Obrázek 2 - Vývoj aplikace InTouch [10] 
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Stand-Alone InTouch aplikace jsou spravovány InTouch Application Managerem a na 

výběr jsou tři možnosti, které lze pod touto správou provádět: 

 vytvořit a spravovat stand-alone InTouch aplikaci 

 spustit WindowMaker pro editaci aplikace 

 spustit WindowsViewer pro běh aplikace 

Dále lze přímo z programu WindowMaker spustit WindowViewer a otestovat tak 

vyvíjenou aplikaci a naopak. 

Druhým způsobem jak spravovat InTouch aplikaci je použitím ArchestrA Integrated 

Development Enviroment (IDE) a takto spravovaná InTouch aplikace se pak nazývá 

„Managed“. Vývoj InTouch aplikace probíhá potom pod jedním uzlem databáze Galaxy 

v programu WindowMaker. Takto vyvíjenou aplikaci poté lze nasadit na více místech 

najednou (ve WindowViewer programu). Při použití funkcí systému platformy ArchestrA 

IDE pro správu aplikací InTouch, pak můžete: 

 vidět, které InTouch aplikace zrovna běží a kde 

 použít centrální uložiště pro InTouch aplikace 

 nasadit změny v aplikaci na již běžící WindowViewer na vzdálených uzlech (PC) 

 používat všechny možnosti nové architektury včetně ArchestrA grafiky 

Spravovanou InTouch aplikaci lze poté publikovat a aplikace se potom zobrazuje jako 

„Published“. To je třetí možnost jak se InTouch aplikace může tvářit navenek. Výhodou 

takto distribuovaných InTouch aplikací je, že se tváří jako stand-alone InTouch aplikace, 

pracuje se s nimi úplně stejně jako se stand-alone s tím rozdílem, že podporují ArchestrA 

symboly. Nicméně už nikdy nepůjde použít ArchestrA IDE rozhraní pro správu aplikace 

a ArchestrA symboly nelze editovat ani přidávat. [10] 
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3.3.1. Architektura InTouch 

Distribuované aplikace mají typicky centrální vývojovou stanici, centrální datové úložiště 

a klientské stanice (uzly). Lze využít InTouch Network Application Development (NAD) 

k tvorbě a údržbě distribuovaných aplikací. NAD umožňuje spoustě klientským stanicím 

udržovat kopii aplikace bez omezení vývoje této aplikace. Klientská stanice je automaticky 

informována, když se InTouch aplikace změní (nová verze aplikace apod.). InTouch 

aplikace lze vytvořit jako klientskou, serverovou nebo pro samostatný počítač. Spravovat 

a nasadit lze InTouch aplikaci i pomocí ArchestrA IDE. [10] 

Podporované InTouch architektury 

Samotný počítač (single computer architecture) 

Aplikace pro samotný počítač typicky obsahuje jeden počítač mimo síť, který funguje jako 

primární rozhraní pro řízený proces. Počítač je připojen k výrobnímu procesu přímo, např. 

pomocí sériového kabelu. V této architektuře probíhá vývoj i zobrazení aplikace přímo na 

jednom počítači. Lze vytvořit kopii InTouch aplikace, tu upravit v jiném PC a pak zase 

nahrát zpět. Grafické znázornění architektury je na obrázku 3. [10] 

 

 

Obrázek 3 - Architektura samotný počítač [10] 
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Klientská (client-based architecture) 

V klientské architektuře se vytvoří unikátní kopie jedné InTouch aplikace pro každý 

počítač s WindowViewer (View node) nebo se vytvoří kopie na síťovém serveru. Na 

obrázku 4 je uveden příklad klientské architektury, kde je vývoj InTouch aplikace 

proveden na vývojovém počítači (development node) a pak je aplikace zkopírovaná na 

jednotlivé počítače. [10] 

Vidíme tady vlastní redundanci, protože každý zobrazovací uzel (view node) je soběstačný 

a není žádný limit na počet takových kopií. Každý zobrazovací uzel musí mít identickou 

kopii aplikace a identický přístup k síťovým datovým zdrojům jako jsou např. I/O servery 

nebo Wonderware Historian. Nicméně každý zobrazovací uzel udržuje samostatnou 

komunikaci se sdílenými servery, což může zvýšit zatížení sítě. [10] 

InTouch aplikaci lze modifikovat a testovat na vývojové stanici bez ovlivnění běžících 

procesů. Nicméně po provedených změnách, je potřeba aplikaci znova nakopírovat na 

jednotlivé zobrazovací uzly a na každém uzlu aplikaci restartovat. [10] 

 

 

Obrázek 4 - Klientská architektura [10] 
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Serverová (server-based architecture) 

Serverová architektura distribuuje společnou InTouch aplikaci několika zobrazovacím 

uzlům. Na obrázku 5 jsou vidět dva zobrazovací uzly přistupující ke stejné aplikaci na 

vývojovém uzlu. [10] 

Pro každý zobrazovací uzel platí: 

 musí mít připojený sdílený síťový disk vývojového uzlu 

 sdílená aplikace musí být registrovaná s InTouch programem 

 počítač musí mít identický přístup ke všem datovým zdrojům uvedených v aplikaci. 

K dispozici jsou také způsoby, jak definovat datové zdroje použitím kombinace 

skriptů pro identifikaci názvů uzlů a změny dat v závislosti na názvu toho uzlu. 

[10] 

V této architektuře je jediná aplikace k údržbě. Zobrazovací uzly jsou automaticky 

aktualizovány po změnách a WindowViewer se automaticky při změně restartuje. 

Nevýhody této architektury jsou: 

• vývoj aplikace je omezený 

• není žádná redundance v okamžiku, kdy vývojový uzel selže 

• všechny uzly musí mít stejné rozlišení obrazovky [10] 

 

 

Obrázek 5 - Serverová architektura [10] 
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NAD architektura 

V Network Application Development (NAD) architektuře se udržuje hlavní kopie aplikace 

v centrálním místě na síti, kterým obvykle bývá vývojový uzel. Každý zobrazovací uzel si 

zkopíruje aplikaci na uživatelem definované místo a spustí jí. [10] 

Když je klientská stanice informována o změnách v aplikaci (použitím příkazu Notify 

Clients v programu WindowMaker), v aplikačním adresáři se nastaví příznak, který je 

potom čten zobrazovacími uzly. K dispozici je několik možností jak se má aplikace chovat 

při detekování změn. Rozsah je od ignorování změn až po automatický restart aplikace, 

který způsobí znovu nahrání hlavní kopie aplikace. [10] 

Na obrázku 6 je příklad s dvěma zobrazovacími uzly, které mají hlavní aplikaci 

registrovanou z vývojového uzlu, ale skutečně běží z lokálních počítačů. [10] 

Problém při této architektuře může nastat, pokud máme v hlavní aplikaci nastaveno 

ukládání historických trendů do adresáře ve vývojovém uzlu. Všechny kopie se poté budou 

pokoušet o uložení trendů na vývojový uzel. Vyřešit tento problém lze nastavením 

ukládání trendů do lokálních složek na jednotlivých zobrazovacích uzlech. [10] 

Pokud se distribuují velké, komplexí aplikace na mnoho uzlů, může být patrné zpomalení 

systému na počátku stahování (při aktualizaci). Nicméně, aktualizace jsou optimalizovány. 

Přenos aplikace může být problém pro pomalá síťová připojené nebo přes sériové 

připojení. [10] 

 

 

Obrázek 6 - NAD architektura [10] 
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ArchestrA IDE 

Výše uvedené možnosti distribuce InTouch aplikace platí pouze pro stand-alone popřípadě 

pro published aplikace. Nová architektura ArchestrA má systém distribuce aplikace 

rozdílný. Následující diagram na obrázku 7 ukazuje, jak je InTouch aplikace spravována 

pomocí ArchestrA IDE. [11] 

 

Obrázek 7 - ArchestrA IDE [11] 

1. Vytvoření a správa InTouch aplikace v ArchestrA IDE 

2. Otevření aplikace v WindowMaker 

3. Konfigurace InTouch aplikace ve WindowsMaker (testování v WindowViewer) 

4. Uložení InTouch aplikace a uzavření programů WindowMaker a WindowViewer 

5. Určení cílových uzlu k nasazení InTouch aplikace 

6. Nasazení InTouch aplikace na cílové uzly v Galaxy 

7. Spuštění aplikace ve WindowViewer na cílových uzlech. [11] 
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3.3.2. Animační propojení 

Každému vytvořenému objektu nebo symbolu lze přiřadit animační propojení a tím ho 

„oživit“. Animačním propojením se rozumí, přiřazení vlastností při splnění daných 

podmínek. Např. vytvořený objekt může podle stavu určitého signálu měnit svou barvu, 

viditelnost, rozměry a spoustu dalšího. Uživatel může na symbol poklepat a tím spustit 

další akci (např. otevření okna, nastavení výstupu signálu, apod.). 

Aplikace InTouch rozlišuje dva základní typy propojení: dotyková propojení a propojení 

zobrazení. Dotyková propojení umožňují uživateli zadat informace do systému, propojení 

zobrazení poté zobrazují informace systému uživateli. Na obrázku 8 jsou zobrazeny 

všechny možnosti animačních propojení. 

 

 

Obrázek 8 - Možností animačních propojení s objektem typu obdélník 

 

Touch Links (dotykové propojení) lze použít pro objekty nebo symboly, které mají být při 

běhu programu „citlivé na dotyk“. Umožňují operátorovi zadávat data do systému (např. 

zapnutí/vypnutí čerpadla, vložit nový parametr pro alarmovou hodnotu, zadat žádost na 
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ventil, teplotu v peci, vykonat sadu příkazu v ActionScriptu, apod.). Existuje devět typů 

dotykových propojení: 

 Uživatelské vstupy (diskrétní, analogové, textové) 

 Posuvníky (horizontální, vertikální) 

 Dotyková tlačítka (diskrétní hodnota, akce, zobrazit okno, skrýt okno) 

Display Links (propojení zobrazení) se používají k zobrazení výstupu k uživateli. Existuje 

osm typů propojení zobrazení: 

 Uživatelské vstupy (diskrétní, analogové, diskrétní alarmové, analogové alarmové) 

 Velikost objektu (výška, šířka) 

 Umístění (vodorovné, svislé) 

 Procentuální výplň (vodorovná, svislá) 

 Smíšené (viditelnost, orientace, blikání, deaktivace) 

 Zobrazení hodnoty (diskrétní, analogové, řetězcové) 

Všechna tato animační propojení ať už dotyková nebo zobrazovací fungují prakticky na 

stejném principu. Dotyková propojení na základě nějaké akce uživatele přiřazují závislé 

proměnné určitý stav a dá se říct, že vytvářejí hodnotu signálu (ať už analogového nebo 

diskrétního). Propojení zobrazení zase převádějí stavy signálů na jedno nebo více 

animačních propojení a zobrazují tak skutečný stav technologie (např. výška hladiny 

v nádrži). 

Obojí typy propojení výrazně napomáhají k vytváření uživatelsky přívětivých aplikací, 

které tímto mohou zobrazit danou technologii co nejvěrněji.  

  



26 

 

3.3.3. QuickScript 

Skriptování programu InTouch je jednou z nejvýkonnějších funkcí aplikace programu 

InTouch. Pomocí QuickSkriptů lze provádět příkazy a logické operace na základě splnění 

určitých kritérií. Jednotlivé skripty jsou vytvářený v jednom místě a vždy voláme jejich 

instance a to buď v rámci jiného skriptu, nebo ve výrazech animačního propojení. 

Změníme-li podobu skriptu, změna bude patrná ve všech voláních skriptu.  

Vytvořené skripty jsou řízený (spouštěny) na základě nějaké události. Události, které 

mohou spustit skript je mnoho, typicky se jedná o splnění nějaké podmínky, kliknutí myši 

apod. Aplikace InTouch umožňuje vytvoření sedm různých typů skriptu: 

 aplikační skripty (application) 

 skripty okna (window) 

 klávesové skripty (key) 

 podmínkové (condition) 

 na základě změny hodnoty (data change) 

 skripty citlivé na dotyk (action pushbutton) 

 skripty událostí ActiveX objektů (ActiveX Event) 

Prostředí pro psaní skriptů je prakticky stejné pro všechny typy skriptů. Rozdíly jsou jen 

minimální. Na obrázku 9 je vidět editor QuickFunction, kde pojmenováním sady instrukcí 

v jazyce QuickScript získáme funkci, kterou poté můžeme volat dále v programu. 

Kromě těchto skriptů lze vytvořit skript asynchronní (QuickFunction), který běží souběžně 

s hlavním procesem programu WindowViewer. Toho lze výhodně využít v případě, že 

potřebujeme provádět nějakou operaci nezávisle na akci uživatele. 

Programovací jazyk QuickScript v prostředí InTouch obsahuje velké množství 

předdefinovaných funkcí, jako jsou např. matematické, trigonometrické, textové a mnoho 

dalších, které šetří čas při vývoji aplikace. Kromě těchto funkcí je součásti programového 

vybavení i funkce pro součásti InTouch jako jsou alarmy nebo trendy. V QuickScriptu lze 

používat řídící struktury IF, WHILE, FOR, jako v jakémkoliv jiném programovacím 

jazyku, dále lokální proměnné atd., takže je možné vytvářet plnohodnotné funkce, které se 

pak snadno zakomponují do aplikace.  
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Obrázek 9 - Editor QuickSkriptu 
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4. Řízená technologie 

4.1. Popis technologie zušlechtění oceli 

4.1.1. Teplené zpracování oceli 

Tepelné zpracování se provádí za účelem dosažení požadované struktury s určitými 

mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Změny vnitřní stavby materiálu 

a v jejich důsledku i změny vlastností jsou vyvolány kvantitativními změnami teploty, 

popř. účinky aktivního prostředí. [12] 

Tepelné zpracování k dosažení nerovnovážné struktury souvisí s rychlým ochlazováním ze 

zvýšených teplot, a tím potlačení difúzní fázové přeměny. U ocelí se tento postup 

tepelného zpracování nazývá kalení. Po kalení obvykle následuje teplotní cyklus nazývaný 

popouštění, jehož cílem je přiblížit zakalenou strukturu rovnovážnému stavu. [12] 

4.1.2. Kalení 

Kalení je proces tepelného zpracování, které zahrnuje ohřev oceli na kalicí teplotu, výdrž 

na této teplotě za účelem homogenizace austenitu a ochlazení nadkritickou rychlostí na 

teplotu vzniku nerovnovážných stavů ocelí, tj. martenzitické nebo bainitické struktury. Za 

zakalenou ocel považujeme ocel, která má ve středu průřezu ve struktuře alespoň 50 % 

martenzitu. Účelem kalení je zvýšit pevnost a tvrdost oceli, a tím i odolnost proti 

opotřebení, zvýšit odolnost vůči únavovému namáhání. [12] 

Kalitelnost 

Kalitelnost je obecný pojem pro schopnost oceli dosáhnout dostatečně rychlým ochlazením 

austenitu struktury s dostatečnou a rovnoměrnou tvrdostí. Nekalitelné jsou oceli 

nízkouhlíkové a vysokolegované nepolymorfní oceli s feritickou nebo austenitickou 

strukturou. [12] 

Zakalitelnost 

Dalším pojmem z oblasti kalení je zakalitelnost, která značí schopnost konkrétní oceli 

dosáhnout bezdifúzní přeměnou austenitu maximálně možné tvrdosti a pevnosti 

martenzitické struktury. Tvrdost martenzitu závisí především na obsahu uhlíku v austenitu 

a tetragonalitě vzniklého martenzitu. Kalitelnost i zakalitelnost závisí také na stavu 
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austenitu před kalením, a to na velikosti zrna, homogenitě austenitu a přítomnosti 

minoritních fází. [12] 

Prokalitelnost 

Prokalitelností se označuje schopnost oceli získat po zakalení tvrdost odpovídající její 

zakalitelnosti v určité hloubce pod povrchem kaleného předmětu. Kritériem prokalitelnosti je 

struktura s 50 % martenzitu ve středu průřezu. Prokalitelnost závisí na výši ochlazovací 

rychlosti v dané podpovrchové vrstvě oceli, která musí být vyšší než je kritická rychlost 

ochlazování vk pro danou ocel. Rychlost ochlazování vk je nejvyšší na povrchu kaleného 

předmětu a je dána tepelnou vodivostí materiálu a velikostí kaleného předmětu. Rychlost 

ochlazování roste s rostoucí intenzitou odvodu tepla použitým kalicím prostředím. [12] 

4.1.3. Popouštění 

Popouštění je ohřev zakalené oceli na teplotu do Ac1, výdrž na teplotě min. 1 hodinu 

(ideální 2 hodiny) a ochlazování vhodnou rychlostí. Popouštění následuje ihned po kalení 

z důvodu nebezpečí vzniku lomů v důsledku vnitřního pnutí. Účelem popouštění je snížení 

vnitřního pnutí ve struktuře a zvýšení houževnatosti struktury. [12] 

Z technologického hlediska se popouštění rozděluje na: 

- nízkoteplotní 

- vysokoteplotní 

Nízkoteplotní popouštění se realizuje při teplotách 100 až 300°C, u nástrojových vysoce 

legovaných ocelí až při teplotě 600°C. Cílem nízkoteplotního popouštění je snížit hladinu 

vnitřních pnutí, zmenšit obsah zbytkového austenitu, popř. stabilizovat rozměry součástí 

při zachování vysoké tvrdosti. U uhlíkových a nízkolegovaných ocelí se do teploty 

popouštění 160°C tvrdost zakalených součástí nezmenšuje, při popouštění nad 200°C 

dochází k poklesu tvrdosti. Změna struktury při nízkoteplotním popouštění odpovídá 

prvnímu stádiu vysokoteplotního popouštění. [12] 

Vysokoteplotní popouštění probíhá při teplotách 400 až 650°C. Cílem vysokoteplotního 

popouštění je dosažení optimální kombinace pevnostních vlastností, houževnatosti 

a plasticity. Kalení na martenzit a následující vysokoteplotní popouštění se označuje jako 

zušlechťování. Výsledná struktura zajišťuje výhodnou kombinaci pevnostních a tvárných 

vlastností. Je tvořená feritem a globulárními karbidy. Někdy bývala označována jako 
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sorbit. Požadované vlastnosti lze regulovat teplotou popouštění. Čím vyšší je teplota 

popouštění, tím lepší jsou tvárné vlastnosti a snižuje se pevnost. [12] 

4.1.4. Zušlechtění 

Zušlechtění je kalení a popouštění. 

4.1.5. Indukční ohřev 

Podstatou indukčního ohřevu je jeden ze základních fyzikálních jevů - elektromagnetická 

indukce. Princip indukčního ohřevu je založen na přenosu energie z induktoru do 

ohřívaného kusu prostřednictvím proměnného magnetického pole. [13] 

Pokusně i početně lze dokázat, že střídavý proud neteče rovnoměrně celým průřezem 

vodiče, ale že s rostoucím kmitočtem roste proudová hustota (tj. počet ampérů 

protékajících 1 mm
2
) v povrchových vrstvách vodiče a ubývá jí ke středu vodiče. Při 

stoupajícím kmitočtu je toto rozdělení stále nerovnoměrnější. Proud jako by byl 

s rostoucím kmitočtem „vytlačován“ k povrchu vodiče. Tento jev se nazývá skinefekt. Pro 

zjištění hloubky průniku střídavého proudu se používá vztah (1). [13] 

       √
 

   
  [  ]  (1) 

p – hloubka průniku střídavého proudu, μ – relativní magnetická permeabilita kovu, 

f – frekvence, Q – specifický elektrický odpor. 

Zatímco při tavení, ohřevu pro kování a žíhání se jako zdroj energie používá zpravidla 

střední frekvence, při kalení a pájení závisí na příslušných požadavcích, zda může nebo 

musí být použita vysoká nebo střední frekvence. [14] 
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4.2. Technický popis linky 

4.2.1. Součásti linky 

Proces zušlechtění tyče začíná na vstupním roštu, odkud tyče automaticky pokračují na 

válečky, které postupně posouvají tyč přes indukční kalicí pec (1000 kW), kalicí sprchu, 

indukční popouštěcí pece (600 kW a 200 kW) a popouštěcí sprchu. Proces zušlechtění tyče 

pokračuje postupným ochlazením na chladícím lóži. Posledním krokem je odřez začátku 

a konce tyče na pile a následné uložení tyče do kapsy pro tvarování svazku. Indukční pece 

pro ohřev tyče ovládají statické měniče kmitočtů patentované firmou Elind. Pro pec 

s výkonem 1000 kW je to měnič s provozním kmitočtem 1500 Hz, 3500 Hz, 8000 Hz, pece 

s výkonem 600 kW a 200 kW řídí měniče s provozním kmitočtem 800 Hz. 

4.2.2. Technické parametry linky 

Materiál: legovaná ocel typu 42CrMo4 (708 M40 podle BS, 4140 podle ASTM), 

4130,4145,4150 podle ASTM 34CrNiMo6, 30CrNiMo8, 18CrNiMo7, 39CrNiMo3, C35, 

C45, C60   

Jakostní požadavky  - Úprava surových tyčí: válcování za tepla a vyrovnání  

   - Úprava zakončení: neohnuté, kolmý řez (pravoúhlý), bez ostřin.  

   - Přímost surových tyčí: nad 2 mm / m.  

Tvrzená a popouštěná přímost nad 2 mm / m.  

Průměr tyčí:   16-80 mm   

Délka tyčí.:  3 – 10,5 m.  

Druh tepelného zušlechtění: kalení, popouštění, normalizace, odstranění vnitřního pnutí.  

Teplota při kalení:  850 ÷ 1100°C  

Teplota při popouštění: 500 ÷ 750°C  

Maximální výkonnost: 3 t/h  

Max. hlučnost zařízení:     ≤ 85 dBA 
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4.2.3. Řídicí systém 

Celou zušlechťovací linku řídí čtyři PLC typu Simatic S7-300, propojené mezi sebou 

komunikačním rozhraním Profibus a Profinet. Hlavní CPU 319-2PN/DP řídí celou linku od 

naložení tyče na vstupní rošt až po formování svazku tyčí v kapse za pilou. Po celé lince je 

rozmístěno 15 decentrálních I/O periferií ET200S připojených k hlavnímu CPU pomocí 

rozhraní Profinet, 124 měničů Sinamics G120 a další 3 ET200S jsou připojeny přes 

Profibus. Kromě ET200S jsou na Profibus sběrnici připojeny i DP/DP couplery pro 

vzájemnou komunikaci mezi PLC. Další dva PLC jsou typu 314C-2 DP a řídí jednotlivé 

induktory. Poslední PLC řídí pilu a s hlavním PLC komunikuje prostřednictvím sběrnice 

Profinet skrze PN/PN coupler. 

Nejčastějšími snímači na lince jsou indukční (indukčnostní) snímače, snímače průtoku 

a optické snímače polohy (optozávory). Tyto snímače jsou binární a informují PLC 

o stavu, který nastal běžným způsobem (24V na vstupní kartě). Méně obvykle je mít 

snímače na sběrnici. V případě zušlechťovací linky hlídají polohu natočení válečků 

magnetostrikční snímače TR Elektronik LA-46, připojené k PLC pomocí Profinet sběrnice. 

Na obrázku 10 je vidět hardwareová konfigurace hlavního PLC zušlechťovací linky 

v programu Step 7 od Siemensu.  

 

Obrázek 10 - HW konfigurace hlavního PLC zušlechťovací linky 
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5. Návrh a implementace operátorské úrovně 

v InTouch 

Návrhem vizualizace se rozumí vytipování potřebných signálů k vizualizaci, sestavení 

databáze signálů, výběr části vizualizované technologie (ideálně všechny části), rozvržení 

obrazovek a objektů na obrazovkách tak, ať je ovládaní přehledné a intuitivní, trendování 

vytipovaných signálů a přehledné a výrazné zobrazení alarmů. 

V Třineckých železárnách je kladen velký důraz na plynulost provozu a z toho plynoucí 

požadavek vedení na časovou minimalizaci prostojů ať už technologických, poruchových 

nebo jakýchkoliv jiných. Obsluha jednotlivých linek nebo částí zařízení musí umět včas 

rozpoznat problém a informovat o tom příslušnou údržbu (strojní, elektro nebo ASŘ). 

Pracovníci údržeb musí poté vzniklý problém umět správně diagnostikovat a v co 

nejkratším čase odstranit. Každý prostoj nad 3 minuty je evidován ve výrobním 

informačním systému a musí být zdůvodněn. Tímto vznikají na jednotlivé údržby vysoké 

požadavky na technologickou znalost výrobního procesu. Jednotlivé údržby ale nemají na 

starost jen konkrétní stroj nebo část zařízení, ale ve většině případů to jsou celé výrobní 

haly nebo dokonce několik výrobních hal. Není v lidských silách znát všechny podrobnosti 

a proto je potřeba mít ty správné nástroje pro včasnou diagnostiku problému. Jedním 

z takových nástrojů může být kvalitní vizualizace výrobního procesu v nějakém z HMI 

systému.  

Zušlechťovací linka tak jak jí dodali dodavatelé, takovou vizualizaci postrádá, resp. 

současná HMI aplikace umožňuje pouze nastavení linky, zobrazuje alarmy a tím její přínos 

končí. A proto v rámci této DP vznikne aplikace, která pomůže obsluze v první řadě 

a hlavně poté údržbě v úspěšné diagnostice vzniklých poruch a tím i k rychlejšímu 

obnovení provozu. Dosáhnout tohoto cíle by měly pomoct reálné a historické trendy I/O 

signálů, alarmy tvořené na straně SIMATICU a rozmístění snímačů na lince podle 

skutečnosti. Do budoucna taky podmínky pro nastavení jednotlivých výstupů a zobrazení 

jednoduché logiky řízení přímo v aplikaci InTouch (toto je zejména pro ASŘ údržbu). 
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5.1. Propojení InTouch s PLC 

 

Komunikace mezi PLC S7-300 a InTouch probíhá přes I/O server společnosti Wonderware 

SIDirect DA Server (Data Access Server). Tento I/O server podporuje výměnu dat s PLC 

Siemens SIMATIC. Výměna dat mezi InTouch a I/O serverem pomocí protokolu 

SuiteLink a mezi PLC a I/O serverem zajišťuje výměnu S7 protokol.  

Nastavení komunikace s PLC je provedeno v aplikaci ArchestrA System Managment 

Console (SMC), kde v DASSIDirect I/O serveru se nastaví příslušné parametry pro 

komunikaci s PLC S7-300. Pro úspěšné nastavení komunikace ve směru k PLC je potřeba 

v SMC nalézt ArchestrA.DASSIDirect a pod TCP vložit objekt S7Cp s parametry našeho 

PLC. Kromě názvu uzlu (node name), který je potřeba si zapamatovat pro pozdější 

nastavení připojení InTouch k I/O serveru, je nutné znát IP adresu komunikační karty PLC 

(CP) a pozici karty v racku PLC. Další parametry jsou spíše doplňkové (watchdog) nebo se 

týkají nastavení různých timeoutů. Obrázek 11 ukazuje konkrétní nastavení I/O serveru pro 

komunikaci s PLC řady S7-300. 

Tímto nastavení ještě není vše hotovo a je potřeba ještě definovat skupinu-zařízení (device-

group) neboli topik (topic name). Tento krok je nezbytný k úspěšnému navázaní 

komunikace mezi InTouch a PLC. Toto dělení zařízení na různé skupiny je dobré pro 

pozdější orientaci v databázi signálů. Můžu si vytvořit topik jen pro alarmy, pro diskrétní 

signály nebo jen pro analogové hodnoty. Každý topik může mít různá nastavení pro 

interval získávání dat (zadávaný v ms) i další parametry. Interval získávání dat lze sice 

nastavit téměř libovolně, nicméně reálně lze použít údaje nejlépe okolo 500 ms. Je to 

proto, že komunikace mezi PLC a InTouch pomocí TCP není zrovna ideální prostředek pro 

rychlou komunikaci a zpravidla v praxi nelze dosáhnout lepších hodnot než 500 ms. 
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Obrázek 11 - Nastavení I/O serveru - S7Cp 

Přímo v aplikaci InTouch si poté nastavíme přístupový bod k PLC v okně Acces Name. 

Takových přístupových bodů může být více (v případě, že máme InTouch aplikaci pro 

technologický proces složený z několika PLC) a to i v rámci jednoho PLC. Parametry 

přístupového bodu jsou takové, jaké jsme si zadali při konfiguraci I/O serveru 

DASSIDirect. Obrázek 12 ukazuje nastavení přístupového bodu v případě, že je I/O server 

na stejném PC jako aplikace InTouch. Tato situace nastává málokdy, takže pro úplné 

nastavení je potřeba ještě zadat síťový název PC s I/O serverem do kolonky Node Name. 

V případě, že používáme i záložní I/O server, nastavují se parametry rovněž ve stejném 

okně po zaškrtnutí položky Enable Secondary Source. 
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Obrázek 12 - Nastavení přístupového bodu v InTouch 
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5.2. Databáze proměnných 

Základem dobré vizualizace a následné diagnostiky je správné vytipování a pojmenování 

signálů, které mají být v aplikaci zobrazeny. Častým problémem je špatné/rozdílné 

pojmenování stejných signálů (popř. překlad z cizího jazyka různými lidmi) a tím vzniká 

zmatek, jak se která část vlastně správně jmenuje. Problém poté vzniká hlavně v případě, 

že je potřeba řešit poruchu a obsluha se pak nemůže s údržbou, případně programátorem 

domluvit, v čem je vlastně problém (stejná věc se jmenuje jinak na provoze, v manuálu, 

v programu i v dokumentaci). Cílem je tedy vytvořit jednotné názvosloví pro jednotlivé 

části a díly linky a vizualizovat údaje, které je obtížné na provoze zjistit bez HMI systému 

(snímače bez displejů, snímače připojené k PLC po sběrnici, atd.). 

 

Signály se do aplikace InTouch přidávají skrze Tagname Dictionary (databáze 

proměnných). Na obrázku 13 je okno databáze proměnných, ve kterém se přidávají úplně 

všechny proměnné (vyjma lokálních použitých ve QuickScriptech), které jsou v aplikaci 

poté využity a taky se tady natavují všechny důležité parametry signálu (název, adresa, typ, 

komentář, alarm, trendování, atd.). 

 

 

Obrázek 13 - Tagname Dictionary 
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InTouch rozlišuje několik typů proměnných. V prvé řadě je dělení na memory proměnné, 

indirect (nepřímé) proměnné a I/O proměnné. I/O proměnné jsou pak typu discrete, 

integer, real, message musí mít definovaný Access Name (přístupový bod), kde se určí, 

odkud se proměnná čte/zapisuje. Memory proměnné jsou rozděleny stejně a využívají se 

spíše jako pomocné proměnné pro různé výpočty nebo jako konstanty apod. Nepřímá 

proměnná může být typu discrete, analog a message a slouží jako ukazatel (pointer) pro 

ostatní proměnné. Posledními typy proměnných jsou Tag ID, Group Var a Hist Trend. Tag 

ID a Hist Trend jsou proměnné potřebné pro užití historických a reálných trendů, Group 

Var je dnes už zastaralá proměnná, která se do verze InTouch 7.11 používala pro proměnné 

s přiřazenou alarmovou skupinou. 

 

Pojmenování signálů bylo nakonec zvoleno podle dokumentace pouze s mírnými úpravami 

původního překladu (především z důvodu omezeného množství znaků pro kolonku 

comment v databázi proměnných). Celá linka má velmi sofistikovaně zvolené názvy 

signálu, kdy např. signál 244B1 najdeme v dokumentaci na straně 244 nejvíce vlevo. 

Dalším plusem je uvedení typu snímače přímo v dokumentaci, což taky přispívá 

k rychlejšímu řešení případných problémů. K názvu signálu byl přidán i název rozvaděče, 

ve kterém se daný signál nachází, výsledný název je tedy např. 244B1_EB1. 

 

Vizualizovaná zušlechťovací linka je relativně malá a to množství signálu není nijak 

závratné. V aplikaci je prozatím zobrazeno 169 vstupních digitálních signálů, 80 

výstupních digitálních signálů, 43 vstupních analogových signálů a 8 memory signálů, 

které jsou zařazeny mezi digitální výstupy, protože představují určitý stav po splnění 

daných podmínek. Kromě těchto I/O signálů ze Simaticu představují další použité signály 

v aplikaci pomocné proměnné nutné pro chod aplikace (nepřímé proměnné, paměťové 

proměnné, historické trendy apod.). 
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5.3. Návrh obrazovek a rozvržení objektů 

Rozložení obrazovky zásadním způsobem ovlivňuje výsledný přínos vizualizovaného 

procesu. Pro přehlednost bylo zvoleno trvalé zobrazení aktivních alarmů na všech 

obrazovkách úplně nahoře. Tím je zajištěno, že obsluha vždy uvidí aktivní alarm ať má 

jakoukoliv obrazovku. Přepínání mezi obrazovkami je úplně dole v aplikaci a rovněž je 

vždy viditelné. Navíc bylo přidáno přepínání obrazovek pomocí funkčních kláves F2 až 

F12. 

Celou linku nelze zakreslit na jednu obrazovku, proto je rozdělena do osmi obrazovek, kde 

jsou zobrazeny všechny potřebné signály k dané části linky.  

Rozdělení je následovné: 

- Vstupní rošt 

- Kalící sekce 

- Popouštěcí sekce 

- Chladící lóže 

- Přesouvací rošt k pile 

- Pila 

- Výstupní kapsa 

- Chlazení linky 

Další obrazovky jsou přehled všech signálů použitých v InTouch s rozdělením 

k příslušným rozvaděčům, historické trendy, komunikace a alarmy. 

Jednotlivé obrazovky zušlechťovací linky byly navrženy tak, aby co nejvěrněji odpovídaly 

realitě. Samozřejmě nelze zobrazit vše přesně tak jak je to ve skutečnosti, ať už z důvodu 

množství konstrukčních prvků nebo z důvodu omezené projekce při zobrazení shora a tak 

jsou obrazovky spíše zobrazením podstatných částí originálu. Rozdělení vizualizace na 

jednotlivé části je především z důvodu velkého množství válečků (na jednu obrazovku se 

vleze zhruba 24 válečků). Velký důraz byl kladen na přesné umístění snímačů na lince, aby 

odpovídalo realitě. Protože typově snímačů není na lince mnoho, je jejich tvar stejný jako 

ve skutečnosti. 

Rozlišení obrazovky bylo zvoleno podle nejnižšího rozlišení PC, na kterém bude InTouch 

nasazen. Tím je operátorský panel přímo na provoze, šířka obrazovky je tedy omezena na 
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1280 px. To do jisté míry omezuje tvorbu vizualizace a taky při větším rozlišení monitorů 

zůstává velká plocha obrazovky nevyužita. InTouch sice umí změnit rozlišení aplikace 

podle rozlišení obrazovky, nicméně tato možnost není příliš vyhledávaná. Překreslení 

všech objektů je v určitém poměru a tak výsledná obrazovka působí deformovaným 

dojmem. 

Volba barev ať už podkladu nebo jednotlivých prvků je časem především otázka zvyku, 

nicméně správná volba barev je pro dlouhodobější užívání docela zásadní. Samozřejmě lze 

použít stejné barvy jako v originále, ale časem zjistíme, že je téměř vše v odstínech šedi 

a tak nějak vše splývá, takže je vhodné zvolit minimálně podkladovou barvu jinou než 

šedou. Proto byla zvolena jako podkladová barva zeleno-modrá (známá z OS Windows 

95), která je příjemná na oči a lze dobře kombinovat s šedou i dalšími barvami. Digitální 

vstupní signály dostaly všechny zelenou barvy (světlou jsou-li v log. 1, tmavou v log. 0), 

digitální výstupní signály jsou fialové (opět světlé v log. 1, tmavé v log. 0). Analogové 

snímače jsou zobrazeny pouze jako hodnota (zelený text v černém políčku). Memory bity 

jsou rozděleny podle toho, jakou mají funkci v programu (výstupní fialové, ostatní zelené). 

Kromě těchto hlavních oken jsou ještě okna pro zobrazení detailů signálů a to digitálních 

vstupů, výstupů a analogových vstupů, výstupů. Tato okna jsou typu popup a jsou v nich 

zobrazeny všechny dostupné informace o signálu. Název, popis, adresa, stav (hodnota), 

VTQ, odkaz na historický trend, reálný trend a u analogových snímačů navíc rozsah 

snímače. 

Protože signálů pro zobrazení je velké množství, nemůžeme si dovolit mít pro každý signál 

jedno okno. Tvorba takové aplikace by zabrala obrovské množství času a taky velikost by 

neúměrně narostla. Na tuto skutečnost InTouch pamatuje, proto se k zobrazení detailů 

snímače použije tzv. nepřímá proměnná. Nepřímou proměnnou použijeme v okně, kterému 

poté chceme přiřadit již skutečnou proměnnou, v našem případě tedy v oknech pro 

zobrazení detailu signálu. Teď už jen stačí k nepřímé proměnné přiřadit požadovaný 

signál. K tomu využijeme vlastní skript (QuickFunction), který bude velmi jednoduchý. 

Skript nazveme ShowAnalog a přiřadíme mu jeden parametr. Parametr bude typu message, 

nazveme ho localAnalog a je to právě ten skutečný signál k zobrazení. Kód už je 

jednoduchý: 

ind_analog.Name = localAnalog; 
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V okamžiku kdy budeme volat funkci ShowAnalog, stačí jako parametr funkce zvolit 

požadovaný signál k zobrazení a tím se zajistí, že do nepřímé proměnné ind_analog se 

přiřadí námi požadovaný signál. V animačním propojení objektu, který má představovat 

daný signál poté v oddílu Touch Pushbutton zvolíme nabídku Action kde zapíšeme 

následující skript: 

CALL ShowAnalog(328PH2.Name); 

ShowAt ("Analogový vstup", $ObjHor, $ObjVer); 

Po kliknutí na objekt (v našem případě zobrazená analogová hodnota), se zavolá funkce 

ShowAnalog s parametrem 328PH2.Name (atribut .Name je nutný, protože ve funkci 

ShowAnalog je lokální proměnná localAnalog typu message), to zajistí zobrazení údajů 

ze signálu 328PH2 a protože detaily signálu máme v extra okně, musíme jej otevřít. To řeší 

druhý řádek a funkce ShowAt se třemi parametry (požadované okno k zobrazení, pozice 

okna horizontálně a vertikálně). Parametry $ObjHor a $ObjVer jsou systémové proměnné, 

které vrací hodnotu horizontální a vertikální pozice aktuálního objektu. Obrázek 14 

ukazuje výsledné zobrazení detailu analogového signálu. 

 

Obrázek 14 - Detail analogového signálu 

Reálný trend signálu ukazuje stav signálu za maximálně poslední dvě minuty s 500 ms 

intervalem a je potřeba nastavit, tak ať se zobrazuje průběh správně. V celé lince je spousta 

analogových signálů, které ale mají každý jiný rozsah, který je potřeba pro reálný trend 

nastavit. Protože, ale máme jedno okno k zobrazení analogových signálů, je potřeba zvolit 
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přepočet rozsahu na hodnotu od 0 do 100. Opět se zde používá nepřímá proměnná 

a přepočet libovolného rozsahu se provede tímto vztahem: 

100 / (ind_analog.MaxEU -  ind_analog.MinEU) * (ind_analog.Value -  

ind_analog.MinEU) 

Úplně stejný postup použijeme i v případě diskrétního signálu jen s rozdílným 

pojmenováním funkce, lokální proměnné a nepřímé proměnné. Je to proto, že po zavření 

okna v nepřímé proměnné zůstává uloženo poslední přiřazení a protože okno pro 

analogovou hodnotu je jiné okno než pro digitální, došlo by v případě použití stejný 

proměnných a otevření dvou oken, k zobrazení stejného signálu ve dvou rozdílných 

oknech. 

Vstupní rošt 

V příloze 1 je zobrazena první obrazovka zušlechťovací linky a tou je vstupní rošt. Při 

tvorbě této obrazovky byly využity standardní postupy tvorby. Nakreslené objekty, jimž 

bylo přiděleno animační propojení závislé na nějaké proměnné, jsou spojeny v buňku 

(make cell), aby byla změna závislé proměnné jednoduchá. Tento postup je běžně 

využíván pro svou jednoduchost, protože seskupené objekty (buňky) lze snadno kopírovat 

a měnit jim proměnné. Symboly snímačů a motorů byly převzaty z databáze Symbol 

Factory (předem vytvořené symboly) a mírně upraveny. Na příloze 1 je vidět rozmístění 

jednotlivých snímačů, zda jsou aktivní nebo ne, jednotlivé tyče na roštu, povely patřící 

k roštu, rychlost valníků atd. Jednotlivé tyče se zobrazují podle stavu snímačů, které 

indikují jejich přítomnost (optozávory a indukční snímače) a jejich šířka a délka také 

odpovídá skutečnosti (v měřítku). Informací o aktuálním stavu této části linky je tam 

poměrně dost. Na první pohled je nicméně zřejmé, že obrazovka ještě potřebuje doladit 

a to hlavně rozmístění pevných částí nakládacího roštu. Spolu s chladící lóži je vstupní rošt 

co se týče počtu signálů nejpočetnější. 

Kalicí sekce 

Příloha 2 zobrazuje druhou obrazovku a tou je kalící sekce, kam tyč po naložení na vstupní 

válečky automaticky pokračuje. Zde toho k zobrazení již moc není. Nejdůležitější jsou 

samozřejmě teploty tyče za jednotkou ohřevu a pak následného ochlazení. Dalšími 

zobrazenými snímači jsou průtokoměry, natočení válečků apod. Oproti vstupnímu roštu, je 

zde změna a to v tom, že postup tyče linkou je zobrazen pod sebou. V horní části 
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obrazovky je pec pro ohřev, ve spodní je poté ochlazení v kalicích sprchách. Tato 

obrazovka tedy neodpovídá přesně skutečnosti, protože v reálu je kalící sprcha samozřejmě 

hned za pecí. K tomu rozdělit obrazovku na dvě části jsem se rozhodl z důvodu 

nevyužitého místa při zobrazení jen pece pro ohřev nebo následné sprchy. Animační 

propojení tady je tady pouze v zobrazení tyče (na základě teploty) a pak samozřejmě 

průměr tyče se mění se skutečností. 

Popouštěcí sekce 

Třetí příloha zobrazuje popouštěcí sekci zušlechťovací linky. Je velmi podobná kalící 

sekci, protože v podstatě popouštění i kalení je v principu stejný proces (ohřev a následné 

ochlazení). Snímače i objekty jsou tedy přibližně stejné jako v případě kalící sekce. 

Chladící lóže 

Konečnou fází procesu zušlechtění tyče je její ochlazení na teplotu okolí. To probíhá na 

chladícím lóži, které zobrazeno ve čtvrté příloze. Množství zobrazených snímačů je oproti 

dvěma předchozím obrazovkám větší. Stejně jako na vstupním roštu i zde se tyče zobrazují 

podle snímačů detekující jejich přítomnost. Bohužel už mi nezbyl čas na animaci pohybu 

tyče, takže tyče na obrazovce „poskakují“. 

Rošt k pile 

Příloha 5 zobrazuje obrazovku, kde tyč z chladícího lóže postupuje k roštu, který tyč 

posune na vstupní valníky k pile. Stejně jako v případě chladícího lóže i tato obrazovka 

čeká na dodělání zobrazování a animace tyče. 

Pila 

Příloha 6 zobrazuje „pilu“. Pila na odřez počátků a konců tyčí je řízena vlastním PLC 

Siemens S7-300, který ale není připojen na společnou ethernetovou síť. Je pouze skrze 

PN/PN coupler propojen s hlavním PLC zušlechťovací linky přes Profinet rozhraní, kde si 

PLC mezi sebou vyměňují data nutná pro chod obou zařízení. Tato data k vizualizaci pily 

nestačí, lze z nich pouze vyčíst, zda je pila připravena chodu apod. PN/PN coupler 

obsahuje 32 vstupních a 32 výstupních bajtů, což představuje dost prostoru pro výměnu 

vícero signálů. Šedé pole na obrazovce představuje prostor pro pilu, kterou budu dodělávat 

později. 
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Výstupní kapsa 

Poslední cesta tyče linkou vede do výstupní kapsy a obrazovka je v příloze 7. Ani tato 

obrazovka není kompletní, byť k jejímu dodělání mnoho nechybí. Animace ani zobrazení 

tyče zde není žádné. 

Přehled I/O signálů 

Přílohy 8 a 9 ukazují přehled vstupních (příloha 8) a výstupních signálů (příloha 9). Jde jen 

čistě o zobrazení signálů a přiřazení k rozvaděčům (EB0, atd.). 

Alarmy 

Alarmy jsou zobrazeny v příloze 10 a k jejich zobrazení byla použita komponenta 

AlarmViewerCtrl, která se jen konfiguruje. Kromě základního vzhledu jako je velikost, 

barva, písmo, atd., se také konfiguruje, jaké alarmy se mají zobrazit (podle priority 

alarmu), jaká pole alarmů (detaily) a mnoho dalšího. Obrazovka zobrazuje všechny alarmy 

i události, které se vyskytnou a jejich dělení dle priority je barevně rozděleno (alarmy 

s největší prioritou jsou červené, s nejnižší prioritou tmavě červené až skoro černé).  

Méně standardní je zobrazování adresy signálu alarmu, přímo v alarmových hlášeních. 

K tomuto kroku jsem se rozhodl na základě zkušeností, které mám. Občas může nastat 

situace, že si člověk neví rady s poruchou, jejíž alarm je stále aktivní, v tom případě je 

výhodné si vyhledat podmínky pro vznik alarmu a ty poté se snažit odstranit. 

Trendy 

Příloha 11 zobrazuje historické trendy. Podobně jako v případě alarmů i tady byla využita 

komponenta programu InTouch Hist Trend. Její nastavení je ještě jednodušší než v případě 

alarmů, kromě barev a písma lze ještě nastavit výchozí hodnoty časové osy. Jediným 

rozdílem je nutnost vytvořit pro trend proměnnou typu Hist Trend. Ta se poté využívá 

k přístupu k trendům (k nastavení jednotlivý pér (pen – průběh signálu)), ke čtení údajů 

z trendů apod.). Jednu funkci jsem zde dodělal navíc a to výpočet rozdílů času mezi 

jednotlivými posuvníky (scooter), pro snadnější analýzu průběhů. 

Chlazení linky 

Poslední obrazovka vytvořené aplikace je chlazení linky a je zakreslena v příloze 12.   
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5.4. Animační propojení 

InTouch umožňuje mnoho animačních propojení s objekty. Většinou se jedná o spojení 

s určitým analogovým signálem, kde na základě změn hodnoty signálu se pohybuje objekt 

po obrazovce se zvolenými parametry. Toto řešení je skvělé, když animujeme pohybující 

se objekt, který je snímán analogovým snímačem. V případě zušlechťovací linky se jedná 

o natočení válečků, nastavení dorazů nakládacího roštu a roštu k pile. Tam je animace 

jednoduchá, horší je to v případě pohybu tyče v lince.  

5.4.1. Pohyb tyče  na vstupních valečcích v animačním propojení 

Pohyb tyče není nijak nepřetržitě snímán a její pohyb je dán pomocí natočených válečků, 

které jí dávají pohyb dopředu i rotaci – dá se říct, pohyb tyče je pohyb po šroubovici. 

Obrázek 15 zachycuje reálný pohled na pohyb tyče pomocí natočených válečků.  

 

Obrázek 15 - Pohyb tyče pomocí natočených válečků 

Pro zobrazení pohybu tyče je potřeba vytvořit vztah, který bude zohledňovat průměr tyče, 

natočení a rychlost válečků. Průměr tyče, natočení válečků a rychlost válečků lze 

jednoduše vyčíst z PLC. Jsou dvě cesty jak vytvořit takovou funkci – výpočtem nebo na 

základě měření na několika průměrech zjistit určité závislosti a ty poté interpolovat na 

všechny průměry. 
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Výpočet pro pohyb tyče 

Pro výpočet pohybu tyče po natočených válečcích je potřeba zjistit tzv. zdánlivý průměr 

válečků – je to místo dotyku válečku s tyčí (různé průměry tyče mají různé místo dotyku 

s válečkem a tím při stejné žádosti na rychlost mají různou skutečnou rychlost). Dále je 

nutné znát rozměry válečku, ty jsou šířka 125 mm, malý průměr 75 mm, velký průměr 180 

mm. Promítneme-li si váleček do roviny XZ, zjistíme, že výseč (na obrázku 16 oranžová 

barva) má tvar rovnostranného trojúhelníka, jehož stejná ramena svírají úhel 100°. 

 

Obrázek 16 - Váleček promítnutý v rovině XZ 

Nejdříve je potřeba zjistit skutečné natočení válečku. Natočení válečků mechanicky řešeno 

lineárním posuvem, jenž je měřen lineárním magnetostrikčním snímačem připojeným 

k PLC skrze Profinet rozhraní a s měřícím rozsahem 0 … 150 mm, kde 0 mm představuje 

natočení válečku 10° a 150 mm je 30°. Jednoduchou trojčlenkou zjistíme z polohy snímače 

úhel natočení válečku. 

          
(         )

     
      [ ]  (2) 

αnat – úhel natočení válečku,  αmin – minimální natočení, αmax – maximální natočení, 

lsmax – rozhas snímače, emer – aktuální hodnota ze snímače.  

Když už známe úhel natočení válečku, musíme zjistit, jaký úhel svírají stejná ramena 

zdánlivého trojúhelníka při projekci válečku rovině YZ. K tomu je nutné znát „novou šířku 

válečku“, kterou vypočteme ze vztahu: 
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       (    )       [  ]  (3) 

lzd – zdánlivá šířka válečku po natočení válečku, αnat – úhel natočení válečku, lmax – šířka 

válečku. 

Zdánlivý úhel trojúhelníka v natočeném válečku je potom opět spočten goniometrickou 

funkcí. 

          (
   

         
)    [ ]  (4) 

 

αzd – zdánlivý úhel válečku, lzd – zdánlivá šířka válečku po natočení válečku,  dmax – velký 

průměr válečku, dmin – malý průměr válečku. 

Teď už lze zakreslit tyč na váleček a spočítat průměr válečku v místě dotyku tyče. Na 

obrázku 17 vidíme dva trojúhelníky, které budeme potřebovat k finálnímu výpočtu. 

V oranžovém trojúhelníku známe poloměr tyče a úhel, který svírá přepona s přilehlou 

odvěsnou, a dopočítáme délku přilehlé odvěsny. V zeleném trojúhelníku známe úhel, který 

svírá přepona s přilehlou odvěsnou, z oranžového trojúhelníka délku přepony a dopočítáme 

délku protilehlé odvěsny. Pak už jen jednoduše dopočteme průměr válečku. 

 

Obrázek 17 - Výpočet průměru válečku v místě dotyku s tyčí 
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   (
   
 )

 [  ]  (5) 

x – délka přilehlé odvěsny v oranžovém trojúhelníku, r – poloměr tyče, αzd – zdánlivý úhel 

válečku. 

      (   
   
 
)    [  ]  (6) 

 

vm – malá výška v bodu dotyku s tyčí, x – délka přilehlé přepony v oranžovém 

trojúhelníku, αzd – zdánlivý úhel válečku. 

             [  ]  (7) 

 

dd – průměr válečku v místě dotyku s tyčí, vm – malá výška v bodu dotyku s tyčí, 

dmin – malý průměr válečku. 

Zjištěním průměru válečku v místě dotyku s tyčí se otevřela cesta k výpočtu délky posuvu 

v závislosti na rychlosti válečků. Protože tyč při pohybu vpřed rotuje, je otáčení válečku 

pohybem po šroubovici na tyči. Tzn., spočtením obvodu válečku zjistíme, jak dlouhá 

šroubovice se opíše na tyči. Úhel natočení již známe. 

       (       )       [  ]  (8) 

lot – posuv tyče vpřed na jednu otáčku tyče, dd – průměr válečku v místě dotyku s tyčí, 

αnat – úhel natočení válečku. 

Tady končí teorie a k dalším výpočtům je potřeba skutečné měření. Sice z PLC je 

k dispozici údaj o otáčkách válečku (RPM), ale ty neodpovídají skutečnosti. Navíc 

v programu jsem zjistil, že údaj o RPM je počítán z žádosti na měnič motoru. Nakonec 

jsem použil vztah pro přepočet RPM na rychlost v mm/s, kde jsem za „r“ dosadil spočtený 

poloměr válečku v místě dotyku s tyčí a „n“ jsou otáčky válečku za minuty, čteny z PLC. 

  
      

  
  *
  

 
+  (9) 

Tento vztah ale nezahrnuje onu šroubovici a tak není úplně přesný. Nicméně z toho co 

jsem zkoušel do animačního propojení dosadit, sedí tento vztah prozatím nejlépe. 
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Naměřené hodnoty pohybu tyče 

Protože trendy jsem v aplikaci zprovoznil hned na začátku, nasbíral jsem během vývoje 

poměrně slušnou porci reálných dat z provozu linky, které teď použiji k porovnání 

vypočtené rychlosti ze vztahu výše, se skutečnou rychlosti tyče (na základě měření doby 

průchodu tyče optozávorou, délka tyče je známá). Toto měření je potřeba brát s jistou 

rezervou, protože může obsahovat určité nepřesnosti jak mechanické (válečky mohou při 

pohybu tyče „proklouznout“ a tyč tak stojí na místě) tak nepřesnosti s měřením v InTouch 

(historický trend umožňuje měřit s přesnosti pouze na sekundy). Výsledný graf ukazuje 

závislost mezi spočtenou rychlosti podělenou hodnotou 25 a skutečnou rychlosti při 

různých průměrech. 

 

Z grafu je vidět, že do průměru cca 46 mm, je rozdíl mezi výpočtem a skutečností malý, od 

průměru 36 mm je zase příliš velký. Výpočet výše uvedený tedy není až tak zbytečný 

a určitě je možnost jej sladit se skutečností. V současné době se tak děje pomocí optozávor, 

kde na základě znalosti polohy tyče pomocí optozávory vnutím do proměnné pro pohyb 

tyče hodnotu tak, ať je další pohyb tyče přesnější. Program řešící pohyb tyče v InTouch 

pomocí QuickFunction je zobrazen v příloze 13.  
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5.5. Zpracování alarmů a událostí 

Alarmy a události mohou velmi výrazným způsobem přispět k plynulejšímu chodu linky, 

rychlejšímu odstranění případných poruch a hlavně k bezpečnosti provozu. Součásti 

vizualizace musí být zobrazení aktuálních i historických alarmů. InTouch na toto pamatuje 

a alarmům a událostem věnuje patřičnou důležitost. 

Alarmy a události (zprávy) pro zušlechťovací linku jsou všechny tvořeny na straně PLC 

a to konkrétně v databloku DB90. Ten sám o sobě obsahuje 2382 takových stavů. Na tak 

malou linku, je to neskutečně obrovské množství, nicméně zobrazit je, je potřeba. Obsluha 

je o alarmech a událostech informována na každé obrazovce nahoře, kde je zobrazeno 

posledních pět alarmů. V samostatné obrazovce věnující se alarmům, lze pak zobrazit 

úplně všechny alarmy přehledně s možností volby aktuálních a historických alarmů. 

Aktuální alarmy jsou alarmy, jejichž alarmový stav trvá a nezáleží na tom, zda je potvrzen 

či nikoliv. Historické alarmy jsou pak tedy, ty již zaniklé. 

Kromě zobrazení alarmů a událostí přímo v aplikaci InTouch WindowViewer, lze všechny 

tyto stavy uložit do logu na disk (lokální nebo síťový) a tím je zpřístupnit. Log lze 

jednoduše otevřít v jakémkoliv textovém souboru. 
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5.6. Zpracování trendů 

V okamžiku kdy aplikace InTouch je v chodu, hodnoty vybraných signálů lze 

zaznamenávat a permanentně uložit. Záznam těchto signálů, lze poté využít pro zobrazení 

historického trendu. 

V aplikaci jsou dva typy trendů – reálný a historický. Reálné trendy se zobrazují vždy, 

když se chceme zobrazit detail požadovaného signálu a je to vhodné v situaci, kdy 

sledujeme určitý signál na obrazovce a k tomu celý technologický proces. Z reálného 

trendu nelze příliš dobře vyvozovat nějaké závěry, je spíše pro kontrolu stavu signálu 

v průběhu dvou minut, po které se signál v grafu zaznamenán. Po zavření okna se trend 

nikde neuchová a po znovu otevření okna signálu, začne trend běžet znova. Samozřejmě, 

že musíme brát ohled na čas zpracování, kde se InTouch pohybuje nejlépe okolo půl 

sekundy a kratší časový interval tedy nezobrazí (na analýzu nějakých milisekundových 

probliků to opravdu není). 

Mnohem zajímavější z hlediska diagnostiky a analýzy poruch, stavů apod. jsou historické 

trendy. Ty lze nakonfigurovat s ukládáním na místní disk nebo síťový, přičemž praktičtější 

je rozhodně ten síťový, protože InTouch umožňuje přístup k souborům trendů na síťovém 

disku. V případě spuštění jedné aplikace InTouch (WindowViewer), stačí zaznamenávat 

trendy pouze na jednom PC a ostatní spuštěné aplikace odkázat na trendy daného PC. 

Bohužel stejně jako u reálných trendů i historické jsou časově nezajímavé a nelze z nich 

zjistit úplně přesný průběh (s přesností na milisekundy). 

V aplikaci se trendují všechny signály použité k vizualizaci vyjma alarmů, ty mají vlastní 

log, ke kterému lze kdykoliv přistupovat. Obsluha i údržba si tak může zvolit potřebné 

signály k analýze různých situací. Obsluhu budou nejvíce zajímat trendy teplot tyče, 

údržba bude spíše volit signály potřebné k analýze vzniklých poruch. 
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6. Závěr 

Cílem teoretické části práce bylo seznámení se se strukturou moderních průmyslových 

řídicích systémů, jednotlivými úrovněmi a možnostmi komunikace mezi úrovněmi. Větší 

pozornost byla věnována úrovni SCADA/HMI a pak především aplikaci InTouch 

společnosti Wonderware. 

Praktickým cílem práce byla tvorba operátorské úrovně zušlechťovací linky v Třineckých 

železárnách a.s. Aplikace operátorské úrovně byla vytvořena v programu Wonderware 

InTouch 2014.  

V první řadě bylo nutné vytvořit databázi signálů, které mají být zobrazeny. Protože je 

linka řízena PLC Siemens S7-300, lze v programu jednoduše zobrazit všechny použité 

vstupní a výstupní signály. V programu Step 7 od společnosti Siemens, jsem našel všechny 

signály potřebné pro následnou tvorbu InTouch aplikace. Aby výsledná aplikace přinesla 

očekávaný přínos, bylo nutné zjistit, kde se jednotlivé vstupní a výstupní signály reálně 

nacházejí. K tomu jsem využil situační schémata zušlechťovací linky, do kterých jsem při 

procházení linky zakresloval přesné pozice vstupních a výstupních signálů. Tímto vznikl 

podklad pro tvorbu InTouch aplikace. 

K návrhu obrazovek posloužila situační schémata, kde jsem se snažil zakreslit podstatné 

části technologie se zobrazením snímačů, tak jak jsou ve skutečnosti. Protože nelze linku 

zakreslit na jednu obrazovku, je celý technologický proces zušlechtění zobrazen na osmi 

obrazovkách. Kromě toho jsou přehledně zobrazeny všechny I/O signály, historické 

trendy, alarmy, stav komunikace s I/O serverem a nápověda. 

Dalším krokem bylo „oživení“ obrazovek, tzn. přiřazení animačních propojení jednotlivým 

objektům, nakonfigurování historických trendů a alarmů. V okamžiku, kdy bylo toto 

hotovo, začala fáze ladění a odstraňovaní chyb a nedostatků. 

Výsledkem této diplomové práce je tedy aplikace, která věrně zobrazuje technologii 

zušlechťovací linky, s možností zobrazení detailů všech signálů linky a jejich trendování. 

Přinos této aplikace je především pro údržbu řídicích systémů, která tak má výborný 

nástroj k lepší diagnostice poruchových stavů linky. Tuto aplikaci lze brát jako základ pro 

další rozšíření, např. pro diagnostiku měničů motorů, diagnostiku Profinet a Profibus 

zařízení linky a další. 
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Příloha 13 – pohyb tyče na vstupních válečcích 

 

DIM r AS REAL; 

DIM r2 AS REAL; 

DIM pr AS REAL; 

 

     

r = (2*Pi()*pr*CteniRychlostiVstVal/60)/100; 

r2 = (2*Pi()*pr*CteniRychlostiValKaleni/60)/100; 

 

IF (244B1 == 1 AND pohybTycR < 300) THEN 

    pohybTycR = 300; 

ENDIF; 

 

IF (244B5 == 0 AND 244B7 == 0 AND 244B3 == 1 AND pohybTycR < 5700) THEN 

    pohybTycR = 5700; 

ENDIF; 

 

IF (pohybTycRest > 10500) THEN 

    pohybTycRest = 0; 

ENDIF; 

 

IF (244B3 == 0 AND 244B5 == 0 AND 244B1 == 0) THEN 

    IF (pohybTycRest < 7800) THEN 

        pohybTycRest = 7800; 

    ENDIF; 

    pohybTycR = 0; 

ELSE 

    pohybTycR = pohybTycR + r; 

ENDIF; 

    pohybTycRest = pohybTycRest + r/2; 

 

IF (CteniRychlostiVstVal == 0) THEN 

    pohybTycR = 0; 

    pohybTycRest = 0; 

ENDIF; 


