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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá průmyslovou komunikací z hlediska ovládání pomocí PC 

a její vizualizací. Je zde uveden popis potřebných zařízení, který bude potřeba pro praktickou 

část. V praktické části je řešená komunikace přes Ethernet pomocí PLC, který řídí jednotlivé 

větve světelného panelu. Toto ovládání je vytvořeno ve vizualizačním programu Control Web 

od firmy Amit. 

Klíčová slova: Amini E, PLC, převodník, Control Web 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with industrial communications in terms of PC-based operation and 

its visualization. There is a description of necessary equipment that will be needed for the 

practical part. In the practical part, the communication is solved via Ethernet using a PLC 

which individually controls the branches of a light panel. This control is created in the 

visualization program Control Web from Amit. 
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1 Úvod 

Neodmyslitelnou součástí automatizační techniky je výpočetní technika. Osobní 

počítače jsou dnes běžnou součástí našeho života. V automatizovaných systémech slouží 

obvykle jako standardní vybavení velínů a dispečerských pracovišť, ale i jako pracoviště pro 

servis a seřizování, pro monitorování technologického procesu a dokumentování jeho 

průběhu, pro sledování kvality, spotřeby energie a surovin, pro dokumentování přítomnosti a 

zásahu obsluhujících. Průmyslové počítače se někdy používají při přímém řízení strojů a 

technologií, někdy jen v roli inteligentního operátorského panelu, nebo komunikačního 

adaptéru. Někdy se setkáváme s přímým řízením technologických procesů standartním PC, 

mnohdy umístěným přímo v technologii. Toto řešení je přinejmenším diskutabilní a riskantní.  

Totiž v drsných průmyslových podmínkách často selhává, protože není na takovéto prostředí 

konstruován [13]. 

Od automatizace je neoddělitelná i komunikační technika. Není třeba zdůrazňovat její 

význam v mezilidské komunikaci účastníků automatizace. Jako samozřejmost je dnes 

přijímáno i propojení PC do sítí a jejich připojení na internet. Komunikace je dnes důležitá i 

pro spojení řídicích systémů a jejich periferních prvků. Existují zdánlivě dva protikladné 

trendy: integrace a distribuovanost. Integrované řídicí systémy vznikají sdružováním řídicích 

a informačních systémů, které dosud pracovaly samostatně. Na nejvyšší úrovni vznikají 

integrované systémy tak, že do informačních počítačových sítí bývají připojovány i počítače 

sloužící dosud jen pro potřeby řízení. Velíny, dispečerská pracoviště a monitorovací systémy. 

Spojení bývá víceúrovňově, hierarchické. Obvykle se znázorňuje jako pyramida. Na čtvrté, 

tedy nejvyšší úrovni, bývá podnikový informační systém. O úroveň níže jsou počítače, které 

slouží k vizualizaci a dokumentování procesů, k ovládání a dispečerskému řízení. Na druhé 

úrovni bývají běžné řídicí systémy, nejčastěji PLC a regulátory. Na nejnižší úrovni mohou 

komunikovat inteligentní periferní přístroje, pohony, akční členy a senzory. Na komunikacích 

jsou založeny i distribuované systémy. Funkce, které tradičně provádějí jediný řídicí systém 

(například kompaktní PLC se stovkami vstupů a výstupů), realizuje v distribuovaném systému 

soubor podsystémů, (například desítky malých kompaktních PLC s desítkami vstupů a 

výstupů). Každý z podsystémů má svou lokální inteligenci, lokální kompetence a řeší své 

lokální problémy a distribuované systémy bývají realizovány víceúrovňově [13]. 
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Tato diplomová práce se bude zabývat průmyslovou komunikací, zejména ovládáním 

PLC pomocí stolního počítače a s pomocí průmyslové sběrnice Ethernet. 

Výsledkem diplomové práce by měla být objasněna problematika z hlediska 

komunikace řízení PLC pomocí stolního počítače. Po fyzické stránce dojde k řízení 

světelného panelu pomocí stolního počítače. Bude navržen a zrealizován plošný obvod s 

výkonovými prvky, který bude spínat jednotlivé větve světelného panelu. Komunikace PC 

bude nastavena, jak již bylo řečeno, pomocí Ethernetu. Bude vybráno vhodné PLC a v jeho 

vývojovém prostředí dojde k nastavení komunikace s vizualizačním programem Control Web, 

pomocí kterého dojde k ovládání světelného panelu. Pro demonstraci nevýhod bude vytvořen 

druhý podobný vizualizační program, kde budou poukázány neprospěchy této komunikace. 
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2 Průmyslová komunikace 

V roce 1990 došlo k explozi v počtu průmyslových sítí. Zprvu v 70. a 80. letech byly 

omezeny na Ethernet a Modbus, ale poté se automatizační společnosti začaly vyvíjet a začaly 

používat své vlastní protokoly. Siemens vyvinul Profibus,  Rockwell přišel s DeviceNet, a tak 

dále. Podíl protokolů na trhu různých sítí je geograficky podléhající. Například Profibus od 

společnosti Siemens je převažující v  Německu a ve střední Evropě, nebo RockwellDeviceNet 

je zase silný v severní Americe. Sítě se mohou lišit v závislosti na obchodních segmentech, 

takže různá odvětví průmyslu preferují různé sítě [12]. 

Na obr. 1 lze vidět ukázku průmyslové komunikace společnosti FOXON. 

 

Obrázek 1 - Ukázka průmyslové komunikace společnosti FOXON [30] 



 

 
4 

 

2.1 Přenosová média 

 Přenos dat mezi počítači, spojovacími prvky sítí a periferními zařízeními probíhá po 

kabelech nebo rádiovým spojem. Kabelové spoje jsou tvořeny buď koaxiálním kabelem, 

kroucenou dvojlinkou, nebo optickým kabelem [10]. 

 

2.1.1 Koaxiální kabel 

 Koaxiální kabel (obr. 2) je nesymetrické dvouvodičové vedení se souosými, tj. 

koaxiálními nebo rovněž koncentrickými vodiči. Vnitřní vodič je tvořen měděným drátem, 

popřípadě měděným lankem. Kolem vnitřního vodiče je tlustá izolace tvořená většinou 

z polyetylenu, která tvoří dielektrikum mezi vnitřním a vnějším vodičem. Vnější vodič je 

tvořen vnějším měděným opletem, popřípadě hliníkovou fólií. Vnitřní vodič má napětí proti 

zemi, proto se jedná o nesymetrické vedení. Vnější vodič je obklopen plastovým pláštěm, 

který slouží jako izolace a zároveň i jako mechanická ochrana kabelu [10]. 

 

Obrázek 2 - Koaxiální kabel [43] 

 

2.1.2 Kroucená dvojlinka 

 Kroucená dvojlinka je odvozena od telefonního kabelu a je dnes nejrozšířenějším 

vedením v síti LAN. U čtyřvodičového kabelu je každá dvojlinka využita pro jeden směr 

přenosu, tj. pro duplexní provoz mezi dvěma účastníky. Je-li pro přenos k dispozici jen jeden 

pár, mohou být data přenášena jen v jednom směru a hovoříme o simplexním provozu. Při 

střídavém provozu v obou směrech mluvíme o tzv. poloduplexním provozu, přičemž stačí 

rovněž jeden pár vodičů. Kabely kroucené dvojlinky se vyrábějí buď jako stíněné kabely STP, 

nebo jako nestíněné kroucené dvojlinky kabely UTP (obr. 3) [10]. 
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Obrázek 3 - Nestíněná kroucená dvojlinka [44] 

 

2.1.3 Optický kabel 

 Optické kabely dokážou přenášet data rychlostí řádově Gb/s (Obr. 4). Dokážou 

přenášet data na velké vzdálenosti jako světelné signály v optickém kabelu. Jednovláknové 

vedení umožňuje jen simplexní provoz, proto se pro duplexní komunikaci používají dvě 

optická vlákna [10]. 

 

 

Obrázek 4 - Optický kabel [45] 

 

2.2 Nejpoužívanější komunikační průmyslové protokoly 

 

Mezi nejpoužívanější průmyslové komunikační protokoly se řadí I2C, RS-232 a RS-

485. 
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 I2C - Jedná se o oboustrannou sériovou komunikaci mezi zařízeními, která jsou 

spojená dvěma vodiči. První je používán jako datový vodič, označován jako SDA a 

druhý plní funkci hodinového signálu, který je označován jako CLK. Na oba tyto 

kabely jsou připojené rezistory o velikosti několika kilo ohmů.  Tyto odpory 

zabraňují, aby bylo vysíláno více než z jednoho obvodu. Na sběrnici je připojeno 

pouze jedno zařízení označované jako MASTER a ostatní obvody, které se označují 

jako SLAVE. MASTER určuje, s kterým obvodem a hodinovým signálem dojde ke 

komunikaci. Strukturu připojeného obvodu MASTER a třech obvodů SLAVE na 

sběrnici I
2
Clze vidět na obrázku 5 [17]. 

 

Obrázek 5 - Propojení jednotlivých zařízení na sběrnici I
2
C 

 

 

 RS232 - Je to asynchronní komunikační standard, který umožňuje propojení a 

vzájemnou komunikaci dvou zařízení. Jednotlivé bity přenášených dat jsou tedy 

vysílány postupně za sebou po jednom páru vodičů v každém směru. Obvykle se 

používá 8 datových bitů, ale tento počet je volitelný. Pro vyjádření logické “1“, 

nebo logické “0“ přenášených dat, je reprezentován pomocí dvou možných úrovní 

napětí, které jsou bipolární a podle zařízení mohou nabývat hodnot ±5 V, ±10 V, 

±12 V, ±15 [24, 25]. 

 

 RS485 - Je to asynchronní komunikační standard, který se používá především 

v průmyslovém prostředí. Tento standard je navržen tak, aby umožňoval vytvoření 
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dvouvodičového poloduplexního vícebodového spoje. Logické stavy jsou 

vyjádřeny pomocí rozdílového napětí na dvou vodičích označovaných A a B [24, 

26]. 

Standard RS485 se používá pro komunikaci s více zařízeními, které jsou 

spojeny pomocí jednoho signálového vedení. Nejčastěji se používá architektura 

zařízení MASTER a SLAVE, přičemž každé komunikující zařízení má svou 

vlastní adresu a přijímá pouze pakety, které jsou určeny pro dané zařízení. Zařízení 

MASTER generuje pakety, které periodicky posílá zprávy všem připojeným 

SLAVE zařízením [24, 26]. 

 

2.3 Průmyslové komunikační sběrnice 

 Mezi nejvýznamnější a nejvíce rozšířené reprezentanty průmyslových sběrnic patří 

Senzorbus, Devicebus, Fieldbus a Profibus. Jak již bylo řečeno a jak je patrné navíc i z obr. 6, 

že rozdělení sběrnic do jednotlivých kategorií není striktní [11]. 

 

 

Obrázek 6 - Rozdělení průmyslových sítí [46] 

 

 Jednotlivé kategorie se vzájemně překrývají a daný standard, nebo kvazistandard je 

možné proto zařadit do obou ze sousedních skupin. Například Interbus je někdy 

charakterizován jako typický Senzorbus, jindy je považován za Devicebus. Na druhé straně 

však by HART, nebo AS-interface neměly být charakterizovány jako Fieldbusy [11]. 



 

 
8 

 

Mezi nejpoužívanější průmyslové sběrnice se řadí: FoundationFieldbus, Profibus, FIP, 

P-Net, CAN, LonTalk, DeviceNet, CANopen, ControlNet, Modbus, Ethernet, Interbus, 

HART, AS-interface, BacNet [11]. 

 

2.3.1 Průmyslový Ethernet 

 Ethernet je sériová sběrnice vyvinutá firmou Xerox ke konci 70. let [11]. Původně 

byla tato síť pro vytvoření vazeb v rámci lokálních sítí (LAN). V přítomné době nachází 

Ethernet stále větší počet aplikací v průmyslové výrobě. Průmyslový Ethernet umožňuje 

propojení mezi průmyslovým prostředím a standartními kancelářskými sítěmi [16]. 

 

Přínosy Ethernetu a s ním spojené koncepce sítí jsou jasné: 

 jednoduchá možnost rozšíření 

 rychlé zprovoznění díky technologii připojení 

 dynamické nastavení šířky pásma, nyní až 10 Gbit/s 

 shodná tvorba sítí pro různé aplikační oblasti (kancelářské i průmyslové) 

 Průmyslový Ethernet znázorňuje atraktivní alternativu klasického sběrnicového systému [16]. 

 

2.3.2 Ethernet/IP 

Zkratka IP v pojmenování tohoto protokolu znamená IndustrialProtocol. Ethernet/IP je 

sběrnice, která je založená na klasické technologii Ethernet TCP/IP, využívající aplikační 

vrstvu shodnou s protokoly DeviceNet a ControlNet. Ethernet/IP je vyvíjen společnou snahou 

organizací ControlNetInt. a ODVA [11]. 

Ethernet/IP definuje implicitní a explicitní zprávy. Implicitní zprávy (přenos real-time 

dat) používají běžný protocol UDP (User Datagram Protocol). Explicitní zprávy (například 

informace, konfigurace, offline data) jsou implementovány pomocí prostředků TCP [11]. 

Nad touto aplikační vrstvou je ještě definována uživatelská vrstva, jejíž součástí jsou 

definice slovníku objektů. Definují se objekty typu analogový vstup, PID regulátora mnoho 

dalších [11]. 
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3 Řídicí systémy PLC 

Programovatelný automat je uživatelsky programovatelný řídicí systém přizpůsobený 

pro řízení průmyslových a technologických procesů, často specializovaný na úlohy převážně 

logického typu (obr. 7). Nejčastěji se označuje zkratkou PLC (Programmable Logic 

Controller), v německé literatuře je možno se setkat s označením SPS 

(Speicherprogrammierbare Steuerung) [1]. 

Menší systémy bývají řešeny jako kompaktní PLC, ty větší jako modulární [1].  

 

Obrázek 7 - Řídicí systém PLC [47] 

 
 Kompaktní PLC 

 
PLC v kompaktním provedení nabízejí určitou, občas omezenou, variabilnost 

ve volbě konfigurace. Uživatel má možnost k základnímu modulu připojit jeden nebo 

několik přídavných modulů z omezeného sortimentu s pevnou kombinací vstupů a 

výstupů, např. modul s 8 binárními vstupy a s 8 binárními výstupy (tranzistorovými 

nebo reléovými), modul rychlých čítačů, analogový vstupní nebo výstupní modul, 

modul regulátoru apod. Některé kompaktní systémy se navíc vyznačují ještě vnitřní 

modulárností, kdy konfiguraci základního modulu lze sestavit osazením základní 

desky násuvnými moduly vhodného typu [1]. 

Výhodou CPU u kompaktních PLC bývá nejen cena, ale i rychlost přístupu k 

perifériím, protože tyto jsou přímo integrovány v PLC a signály nemusí procházet přes 

řadič sběrnice. Celkově se pak doba cyklu může pohybovat řádově v jednotkách 

milisekund [2]. 

Naopak nevýhodou kompaktních PLC ale může být to, že jsou určeny pro malé 

řídicí systémy, převážně jako centrální systém, tedy mají menší paměť pro program i 
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data a některé typy není možno dále rozšířit dalšími vstupními a výstupními 

periferiemi [2]. 

 

 Modulární PLC 

 
Nesrovnatelně větší volnost ve volbě konfigurace poskytují modulární 

programovatelné automaty. Lze do jedné ze čtyř rámů (v délkách 11ꞌꞌ, 13ꞌꞌ, 15ꞌꞌ a 19ꞌꞌ) 

zasouvat libovolné moduly. Jeden systém může být tvořen několika rámy (základní a 

rozšiřovací moduly). Rozšiřovací moduly mohou být připojeny na vzdálenosti stovek 

metrů [1]. 

 

3.1 Programování PLC 

 K programování nabízejí PLC systémy specializované jazyky, které byly původně 

navržené pro snadnou, názornou a účinnou realizaci logických funkcí. Jazyky systému 

různých výrobců jsou obdobné, nikoli však stejné. Přímá přenositelnost programů mezi PLC 

různých výrobců není možná, daří se to uskutečnit obvykle jen mezi systémy téhož výrobce. 

Mezinárodní norma IEC 1131-3 sjednocuje programovací jazyky pro PLC a uzákoňuje čtyři 

typy jazyků [1]. 

 

3.1.1 Programovací jazyky 

Základní rozdělení programovacích jazyků u PLC se dělí na textové a grafické. 

Textové programovací jazyky se dále člení na jazyk kontaktních (reléových) schémat a jazyk 

logických schémat. Grafické se rozdělují na jazyk mnemokódů a jazyk strukturovaného textu 

[5]. 

 Jazyk kontaktních schémat 

Vytvářený program je ve formě schémat používaných při práci s reléovými a 

kontaktními prvky. Jazyk je výhodný při programování nejjednodušších logických operací. 

Nejčastěji v případech, kdy s ním pracují lidé, kteří neznají tradiční počítačové programování 

[5]. 
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 Jazyk logických schémat 

 Základní logické operace jsou popisovány obdélníkovými značkami. Vychází vstříc 

uživatelům, kteří jsou zvyklí na kreslení logických schémat [5]. 

 Jazyk mnemokódů 

 Tento jazyk je obdobou assembleru u počítačů a je strojově orientován. To znamená, 

že každé instrukci systému PLC odpovídá stejně pojmenovaný příkaz jazyka [5]. 

 Jazyk strukturovaného textu 

Jazyk strukturovaného textu je obdobou vyšších programovacích jazyků pro PC (např. 

C nebo Pascalu). Při zápisu umožňuje úsporný a názorný zápis algoritmů [5]. 
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4 Převodníky 

 Převodníkem zpravidla myslíme zařízení, které převádí signál vyjádřený nějakou 

fyzikální veličinou na jiný signál, který je vhodnější pro zpracování. V drtivé většině se jedná 

o převodníky, které zpracovávají elektrické signály. Mezi převodníky můžeme řadit i 

usměrňovače a logaritmátory. Jestliže je třeba zpracovávat neelektrickou veličinu (např. 

rychlost, osvětlení, atp.), nejdříve se vhodným čidlem převedou na elektrický signál. 

Převodníkem pak rozumíme čidlo s elektrickým obvodem, který signál čidla zesílí a 

popřípadě linearizuje převodní charakteristiky. Ukázku převodníku lze vidět na obr. 8 [15]. 

 

 

Obrázek 8 - Ukázka převodníků U/I [48, 49, 50] 

 

Rozdělení převodníků podle použitých prvků: 

 pasivní – obsahují pouze pasivní prvek (rezistor R) 

 aktivní – obsahují jeden a více aktivních prvků 

Pasivní převodníky (obr. 9 a obr. 10) jsou velmi jednoduché a obsahují pouze pasivní 

prvky, ty nejjednodušší obsahují pouze rezistor [17]. 
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Obrázek 9 - Nejjednodušší pasivní převodník I-U              Obrázek 10 - Nejjednodušší pasivní převodník U-I 

  

Pro pasivní převodníky platí: 

𝑈𝑂𝑈𝑇 = 𝑈𝐼𝑁𝑅                  (1) 

𝐼𝑂𝑈𝑇 =
𝑈𝐼𝑁

𝑅
              (2) 

 

Protože pro většinu použití jsou vlastnosti pasivních převodníků nedostačující, používáme 

převodníky aktivní, které obsahují pasivní prvky (rezistor, kapacitor), ale také jeden nebo více 

aktivních prvků. Jako nejčastější aktivní prvek se používá operační zesilovač. Nejjednodušší 

aktivní převodníky jsou zobrazeny na obr. 11 a obr. 12 [17]. 

 

Obrázek 11 - Nejjednodušší aktivní převodník I-U            Obrázek 12 - Nejjednodušší aktivní převodník U-I 

 

Funkci obvodů popisují následující rovnice: 

𝑈𝑂𝑈𝑇 = −𝑈𝐼𝑁𝑅                    (3) 

𝐼𝑂𝑈𝑇 =
𝑈𝐼𝑁

𝑅
                          (4) 
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4.1 Převodník proud-napětí 

 V běžných měřících přístrojích se proud měří tak, že se do proudového okruhu začlení 

rezistor s malým odporem, na kterém se měří úbytek napětí. S operačními zesilovači však lze 

sestavit obvod, který má vstupní odpor blízký nule. Princip tohoto obvodu je zřejmý z obr. 13. 

Měřený obvod je pro jednoduchost zastoupen zdrojem napětí U a rezistorem R. Proud, který 

prochází rezistorem, je přiveden na invertující vstup OZ. Protože vstupní odpor operačního 

zesilovače je velký, prochází tento proud také rezistorem 𝑅𝑛 ve zpětné vazbě OZ a vzhledem 

k velkému zesílení OZ se zpětná vazba snaží udržet na vstupu napětí blízké potenciálu 

neinvertujícího vstupu (virtuální zem). Vstupní napětí převodníku 𝑈𝑖 a vstupní odpor se blíží 

nule. Výstupní napětí převodníku představuje úbytek napětí vyvolaný proudem I na odporu 

𝑅𝑛. Odpor rezistoru 𝑅𝑛 musí být samozřejmě vybrán tak, aby výstupní napětí OZ bylo 

v lineární oblasti [15]. 

 

Obrázek 13 - Princip převodníku proud-napětí 

 

4.2 Převodník napětí-proud 

 Jako primitivní převodník lze použít i základní zapojení zesilovačů s OZ. Zatímco 

invertující zapojení podle obr. 14 (vlevo) se příliš nepoužívá, zapojení na obr. 14 (vpravo) lze 

v různých modifikacích nalézt v mnoha konstrukcích. Výstupní proud je v obou případech 

𝐼0 = 𝑈𝑖 𝑅1⁄ . Proud zátěží je v celém rozsahu výstupních napětí OZ nezávislý na odporu 

zátěže 𝑅𝑧 [15]. 
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Obrázek 14 - Základní zapojení zesilovačů jako převodník U/I 

  

4.3 Převodníky A/D a D/A 

Elektrický signál ze snímače je potřeba převést na úroveň unifikovaného napěťového, 

nebo proudového signálu. Někdy je ovšem potřeba převést analogovou veličinu, ať už 

v podobě elektrického proudu, nebo napětí na číslicový digitální údaj [28]. 

 

Měřící řetězec 

Jeho základní blokové schéma je zobrazeno na obr. 15. Transformovaný elektrický 

signál je nutno obvykle zesílit, přičemž při jeho zesílení se musí zajistit dostatečný odstup 

signálu od šumu snímače a zesilovače a od parazitních signálů, které na snímač a zesilovač 

působí. Tyto požadavky se realizují frekvenčním omezením signálu, modulací elektrické nebo 

přímo neelektrické veličiny s následnou synchronní demodulací, speciálním zapojením 

zesilovačů, nebo číslicovým zpracováním signálu. Další zpracování signálu je buď 

analogovými obvody, nebo po analogově-číslicovém převodu číslicově [29]. 

 

Obrázek 15 - Blokové schéma měřícího řetězce s A/Č- analogově-číslicovým převodníkem, PLC - řídicím                

systémem a PC – počítačem 
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Analogový výstup je v nejjednodušším případě realizován přímo ukazujícím 

přístrojem nebo zapisovačem, nebo optoelektrickým členem pro přenos modulovaného 

signálu světlovodem, případně pro přenos dat blokem unifikace signálu, modulátorem, apod. 

Tyto analogové signály jsou standardizovány v rozsazích (0 - 10) V, (0 - 20) mA, (4 – 20) mA 

[29]. 

U snímačů se nejčastěji používá sériové rozhraní RS-232 a RS-485. U rozhraní RS-

232 je nutno použít pro obousměrný spolehlivý provoz 3 a více vodičů. Přenos dat a dosah je 

pak u RS-232 při rychlosti 20 kbitů/s asi 15 m. U RS-485 vystačí kroucená dvojlinka při 

rychlosti přenosu cca 1Mbit/s do vzdálenosti 1000 m. Obě rozhraní obsahují komunikační 

protokol definující přenos naměřených dat, adres, stavových a analogových signálů [29]. 

 A/D  převodník - Převádí spojitý napěťový, nebo proudový elektrický signál na 

neelektrický do binárního tvaru [28]. 

 D/A  převodník- Převádí vstupní číslicové informace digitálního tvaru na výstupní 

analogové napětí, popřípadě na proud [28]. 

 

4.4 Převod neelektrických veličin na elektrické 

4.4.1 Senzory polohy 

Snímače polohy, rozměrů a posuvu se vyrábějí v lineárním nebo v rotačním provedení 

a můžeme rozdělit do následujících kategorií [29]: 

 Dvoustavové senzory (polohové spínače) 

o Kontaktní: mikrospínače, taktilní spínače 

o Bezkontaktní: magnetické, optické, bezkontaktní,… 

 Senzory s binárním výstupem 

o Optické 

o Magnetické 

 Senzory se spojitým výstupem 

o Odporové 

o Indukční 

o Kapacitní 

o Ultrazvukové 

o Optické 
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Nejčastější provedení polohových senzorů je s dvoustavovým výstupem – logický 

signál, výstup s otevřeným kolektorem nebo spínací kontakt. Polohové spínače mohou 

pracovat přímo na dvoustavovém principu, nebo obsahovat senzory polohy se spojitým 

výstupem a na jeho výstupu komparátor. Je-li měřený objekt nevodivý, používá se 

kapacitních nebo ultrazvukových senzorů. Často se jako čidla polohy používají optické 

senzory [29]. 

Jako příklad funkce polohových senzorů je demonstrován na odporových senzorech polohy. 

Odporové senzory polohy jsou založeny na použití odporových potenciometrů 

s pohyblivým kontaktem (jezdcem), mechanicky ovládaným měřenou veličinou. Odporové 

dráty precizních potenciometrů jsou někdy vinuté z odporového drátu, častěji se však používá 

vodivých plastů. Nejčastěji se používá potenciometrů s rotačním pohybem jezdce, dále 

přímočarého posuvu jezdce nebo také potenciometrů se spirálovým pohybem jezdce [29]. 

Měřící obvody s velkým vstupním odporem a proudovým napájením jsou na obr. 16.  

 

 

a)                                                                                           b) 

Obrázek 16 - Měřící obvody pro odporový senzor polohy: a) napěťový sledovač, b) můstek 

 

4.4.2 Senzory tlaku 

Tlak prostředí je definován vztahem elementu síly dF, působícího na element plochy 

dS ve směru normály k elementu plochy, tj. [29]. 

𝑝 =
𝑑𝐹

𝑑𝑆
       (5) 
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 Jednotkou tlaku je Pascal (Pa), tj. tlak, který vyvine síla 1 N působící na plochu 1 m
2
 

[29]. 

Nulový tlak přisuzujeme prostoru bez hmoty, který se nazývá vakuum. Absolutní tlak 

je tlak, který je měřený od nuly. Atmosférický tlak je absolutní statický tlak zemské atmosféry 

měřený u zemského povrchu. Podtlak a přetlak jsou rozdíly barometrického a měřeného tlaku. 

Vakuum má nulový absolutní tlak. Rozdílový tlak je rozdíl hodnot dvou zároveň působících 

tlaků [29]. 

Jelikož je vždy možné (s výjimkou měření vakua) vystavit působení tlaku známou 

plochu, je možno převést měření tlaku na měření síly. Proto jsou principy senzorů tlaků a sil 

obdobné, jak je vidět na klasifikačním schématu (obr. 17), znázorňujícím způsoby převodu 

tlaku na výstupní elektrickou veličinu. Oba typy senzorů se však mohou konstrukčním 

provedením zásadně odlišovat [29]. 

 

Obrázek 17 - Klasifikační schéma 

 

4.4.3 Senzory průtoku 

Senzory průtoku tekutin (kapalin i plynů) určují objemový průtok Qv nebo hmotnostní 

průtok Qm tekutiny proteklé zvoleným průřezem za jednotku času. Ze známé plochy průřezu 

S a střední rychlosti proudění ῡ je možno určit Qv a Qm z definičních vztahů [29]: 

𝑄𝑣 =
∆𝑉

∆𝑡
= ῡ ∙ 𝑆 (𝑚3 ∙ 𝑠−1)                      (6) 



 

 
19 

 

𝑄𝑚 =
∆𝑚

∆𝑡
= 𝑚 ∙ ῡ ∙ 𝑆 (𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1)          (7) 

Nepřímé určení Qm a Qv předpokládá znalost a stálost hustoty tekutin ρ a v obou 

případech se uplatní závislost střední rychlosti proudění na typu proudění. Laminární 

proudění nastává pro Reynoldsova čísla Re < 2000, pro které je charakteristické parabolický 

rychlostní profil. Při většině využití se pracuje s turbulentním prouděním, vyskytujícím se pro 

Re > 3000 u větších rychlostí a malých viskozit. Proudění se rozpadá na víry a jeho rychlostní 

profil je blízký rovnoměrnému [29]. 

Přímé měření průtoku je možné dávkovacími senzory, rozdělujícími tekutinu na 

přesně definované díly a přenášejícími je ve směru proudění. Většina měření je nepřímých a 

vychází ze změny kinetické energie nebo z rychlosti [29]. 

Používané základní typy senzorů průtoku mohou být rozděleny dle obr. 18 [29]. 

 

 

Obrázek 18 - Přehled senzorů průtoku 

 

4.4.4 Senzory tepelných veličin 

Teplotní stupnice je definována na základě trojného bodu, tedy na základě 

rovnovážného stavu tří skupenství vody (vody, ledu a syté páry). Hodnoty teploty trojného 

bodu byla pevně stanovena na T=273, 16 K [29]. 
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Základní jednotkou termodynamické teploty je Kelvin [K] definovaný jako 273,16tá 

část termodynamické teploty trojného bodu vody. Jednotkou teploty je také stupeň 

[°C]definovaný vztahem [29]: 

𝜗 = 𝑇 − 𝑇0           (8) 

Kde T0=273,15 K. 

Stanovení teploty trojného bodu bylo zvoleno tak, aby platilo: 

∆𝜗 = ∆𝑇           (9) 

Rozdělení senzorů teploty 

Senzory pro dotykové měření teploty: 

a) Elektrické (odporové kovové, odporové polovodičové, polovodičové s PN přechodem, 

termoelektrické, krystalové) 

b) Dilatační (kapalinové, plynové, parní, bimetalové) 

c) Speciální (akustické, šumové, magnetické, tekuté krystaly, teploměrné barvy) 

Senzory pro bezdotykové měření teploty: 

a) Tepelné 

b) Kvantové 

c) Akustické (ultrazvukové) 

Například principem odporových kovových teploměrů je teplotní závislost odporu 

kovu na teplotě. Ovšem ve většině případů odpor kovů s teplotou roste. Jediným teplotně 

závislým parametrem je relaxační čas elektronů 𝜏~
1

𝑇
  [29]. 

 

4.5 Převod chemických veličin na elektrické 

Chemický snímač poskytuje informaci o koncentraci dané látky v analyzovaném 

vzorku. S příslušnými elektronickými obvody vytvářejí měřící systémy označované jako 

analyzátory, monitory, aj. [29]. 
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Principy chemických senzorů podle vzájemného působení senzoru a měřené látky: 

 Senzory na fyzikálním principu 

Při tomto principu je vzájemné působení molekul měřené látky a senzoru čistě 

kinetické, tzn., že nedochází k chemickým změnám analyzované látky. Fyzikální princip 

využívá celé řady fyzikálních veličin (indexu lomu, rychlosti zvuku, hustoty, konduktivity, 

tepelné vodivosti, aj.), které mají funkční závislost na koncentraci měřené složky. Senzory 

založené na fyzikálním jsou rozšířené ve značné míře [29]. 

 Senzory pracující na fyzikálně-chemickém principu 

Při tomto principu dochází ke vzájemnému působení povrchu čidla senzoru a látky 

(interakce a výměny elektronů v molekulách obou materiálů) vedoucí k chemické proměně 

molekul. V průběhu uvedené chemické reakce se měří určená fyzikální veličina [29]. 

 Optické a optoelektronické chemické senzory 

Optický a optoelektronický princip vychází ze vzájemného působení mezi 

absorbujícím elektromagnetickým vlnění a molekulami měřené látky. K vybuzení vnitřních 

stavů elektronového systému dochází v ultrafialovém, viditelném, infračerveném a 

mikrovlnném spektru [29]. 
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5 Vizualizace 

Pojem vizualizace má svůj původ v latinském slově vider (viděti). Pojem 

„vizualizace“ je tedy možno definovat jako úkon, který transformuje určitý jev (proces, 

objekt), jeho strukturu, systémotvorné vazby a charakteristické vlastnosti do podoby 

umožňující jeho zrakové vnímání. Vizualizace je tedy činnost, kterou daný jev 

zviditelňujeme. Druh tohoto jevu při vizualizaci nehraje vůbec žádnou roli. Může se jednat 

třeba o řízení homogenizace surovin vysokopecní vsázky, nebo například o řízení tlaku 

v hutnické peci [6, 8]. 

Podle toho, jak je řízený proces složitý se používají různé programové nástroje pro 

tvorbu vizualizačních aplikací. Vizualizační program běží většinou na počítačích 

kancelářského provedení, nebo častěji v průmyslovém [6, 8]. 

 

5.1 Vizualizační software 

Vizualizaci objektů je možno vytvářet buď napsáním vlastního programu, nebo 

použitím vizualizačního softwaru. Tento vizualizační software nám umožňuje se soustředit 

pouze na vlastní tvorbu aplikace z pohledu jejího praktického nasazení [6, 8]. 

 

5.1.1 Důležité vlastnosti vizualizačního softwaru 

 Vývojové prostředí vizualizačního softwaru se obvykle vyznačuje několika 

základními vlastnostmi [6, 8]. 

 grafické znázornění řízeného technologického děje, příp. s možností animace 

 archivace vybraných parametrů řízeného děje 

 vyznačuje se uživatelským komfortem a snadnou modifikovatelností výsledné 

aplikace 

 jedná se o objektově orientované vývojové prostředí 

 výsledná aplikace je optimalizována pro daný objekt jak funkčně, tak rychlostně, 

objemově i spolehlivě 

 může využívat prostředí operačního systému 

 podporuje práci v počítačových sítích 

 dovoluje definovat uživatele a jejich omezení v systému, zálohování dat i spouštění 
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Po úplném vytvoření aplikace, je instalována na počítač určený k vizualizaci a běží v 

prostředí určenému k běhu aplikace, nikoliv k vývoji - takzvaný runtime modul [6, 8]. 

Software, v němž lze vytvářet průmyslovou vizualizaci: 

 InTouch CRM 

 AISYS 

 Control Web 

 CS9105W 

 D2000 

 IS ENERGIS, 

 MARS 

 SolarWeb, 

 MoRiS 32  

 Promotic 

 PULSE  

 Reliance 

 TIRS.NET 

 Automation (VisualComponents) 

 LabVIEW, E-Designer [12, 18]. 

 

Pro zhotovení laboratorní úlohy byl vybrán vizualizační program Control Web od 

společnosti Moravské přístroje a.s. Tento software patří mezi nejrozšířenější v ČR. 

K vytvoření jednoduché aplikace není potřeba znalost programování. Virtuální přístroje jsou 

ve 2D a 3D zpracování, do programu jsou přetahovány z palety nástrojů a parametry 

modifikovány v dialogovém okně. 

 

5.1.2 Vlastnosti vizualizačního programu Control Web 

Control Web je objektově orientovaný komponentový systém, který slouží k vývoji a 

provozování vizualizačních, měřících, řídicích, regulačních, komunikačních programů a 

programů pro sběr, archivaci a zpracování dat. Systém má nevídané široké možnosti použití. 

Aplikace vytvořené v tomto systému jsou nasazeny v jaderných elektrárnách, nonstop 

http://www.intouch-crm.cz/
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výrobních procesech, řídí energetické a technické dispečinky, sledují rozsáhlé technologické 

procesy, spojují pomocí sítě radiomodemů jednotlivé menší aplikace na velikém území (např. 

monitorovací systém přehrad povodí Odry). Ostatně tak může aplikace přímo řídit stroj či 

technologickou linku v reálném čase a zároveň může být začleněna do rozsáhlého 

podnikového informačního systému. Ukázka prostředí programu je na obr. 19 [12]. 

 

Obrázek 19 - Ukázka prostředí programu Control Web 

 

Proces zapamatování: 

Proces zapamatování je výraznější při současné aktivaci více smyslů člověka. 

Jednotlivá účinnost receptorů na proces zapamatování u sluchu a zraku je malá. Ovšem 

kombinací zvukových a obrazových počitků je tento proces účinnější. Smyslové receptory 

člověka hrají důležitou úlohu při předávání informací. Zrak a sluch tedy tvoří vlastně základ 

vizualizace [8].  

Nejpodstatnější výhody tedy jsou: 

 názornost - autor projektu snadněji pomocí vizualizace sdělí uživateli své myšlenky a 

představy 

 flexibilita - autor může na základě vizualizace rychle odstranit nedostatky, případně 

dodělat nové prvky do projektu 

 ekonomika - jednoznačně vyjde levněji nechat si udělat vizualizaci a zjistit na ní 

nedostatky, než později měnit technologický proces 
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A nejpodstatnější nevýhody vizualizace jsou: 

 časová náročnost - podle závislosti na rozsahu a podrobnosti je vizualizace poměrně 

časově náročná 

 výpočetní technika – při ohledu na práci s velkým množstvím dat jsou kladeny 

vysoké nároky na výpočetní techniku [7]. 
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6 Požadavky ovládací a měřící úlohy pomoci PLC a 

vizualizace v PC 

K  ukázce propojení a komunikace mezi průmyslovou technologii, PLC a vizualizací 

jsme si charakterizovali úlohu, která bude realizovat ovládání laboratorního zátěžového 

panelu pomocí vizualizačního softwaru, měření napětí z výstupu fotovoltaického panelu a její 

vizualizace v PC.  

Požadavky laboratorní úlohy: 

Požadavky na řídící PLC automat: 

 Minimálně 8 digitálních a vstupů a výstupů. 

 Analogové vstupy napěťové nebo proudové. 

 Komunikační kanál s PLC na propojení s vizualizačním programem. 

 Napájení 24 V. 

Požadavky na vizualizační software: 

 Kompatibilita s vybraným PLC řídicím systémem. 

 Kompatibilita s operačním systémem Windows XP. 

 České prostředí. 

Požadavky na výkonový spínací obvod: 

 Výkonové spínací relé  

 Výkonové tranzistory  

 SMD součástky  

 Prostředky na leptání plošných spojů 

Požadavky na převodník:  

 Operační zesilovač.  

 Nepájivé kontaktní pole.  

 Rezistory.  
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7 Návrh a charakteristika laboratorní úlohy 

Jako zátěžový panel je vybrán světelný panel, na kterém se nacházejí různé zdroje 

světelného záření (obr. 20). Na světelném panelu se nachází různé světelné zdroje v osmi 

splnitelných okruzích. V horní části se nachází 4 výbojky v jednom okruhu. Tyto výbojky 

nejsou zahrnuty do laboratorní úlohy a nebudou se používat. Pod nimi jsou další dvě 

výbojky, každá v samostatném zapínatelném okruhu. Ve spodní části jsou umístěny čtyři 

halogenové žárovky, každá  samostatně zapínatelná. Uprostřed je osm úsporných žárovek, 

které jsou uspořádány pod sebou a zapínají se všechny najednou. V pravé části se pak vedle 

sebe nacházejí čtyři zářivky, také zapínatelné najednou. 

 

Obrázek 20 - Zátěžový světelný panel 
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Pro ovládání a sběr analogových a digitálních signálů byl využit řídicí systém AMIT 

se  4 analogovými vstupy a 8 digitálních vstupů a výstupů.  

Vizualizačním nástrojem byl software Control Web 6.1. Verze vizualizačního 

Software je kompatibilní s verzí Windows XP a 7. 

Pro realizaci propojení byly realizovány dva obvody. Jeden pro výkonovou techniku, 

který zajišťuje spínání světelného panelu. Druhý je převodník měřeného napětí na proud. 

Tento převodník zajištuje analogový signál do řídicího systému. 

Na obrázku obr. 21 je znázorněno blokové řešení laboratorní úlohy. 

 

Obrázek 21 - Blokové schéma zapojení laboratorní úlohy 

 

Celkem jsou využity tři datové signály: 

 Výkonový obvod – PLC digitální datový signál  

 Fotovoltaický panel – PLC analogový vstupní signál  

 PLC – PC digitální datový přenos po sběrnici DB-Net 

Dále v práci budeme specifikovat jednotlivé komponenty laboratorní úlohy. 

 

7.1 Charakteristika PLC automatu 

Ke  sběru, distribuci signálu a dat byl vybrán PLC řídicí systém od firmy Amit. Typ 

PLC řídicího systému je AMiNi-E.  Tento PLC řídicí systém splňoval požadavky pro realizaci 

navržené laboratorní úlohy. 
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PLC řídicí systém je zobrazen na obrázku č. 22. Jeho obal je z plastu a má krytí IP20. 

Řídicí systém je určen do prostředí pro řízení jednoduchých strojů, ovládání výměníků, 

monitoring strojů, systém řízení výroby, aj. Obrázek č. 23 popisuje schématický popis 

řídicího systému, kde se nachází komunikační porty, kde jsou umístěny vstupy a výstupy a 

umístění síťových konektorů. 

 

Obrázek 22 - PLC řídicí systém [51]      Obrázek 23 - Schématický popis řídicího systému 

 

Řídicí systém AMiNi-E má 8 galvanicky oddělených číslicových vstupů, 8 galvanicky 

oddělených číslicových výstupů 24 V/0,3 A, 4 analogové vstupy (0 5 V, 0 10 V, 0 20 mA, 

Ni1000/6180). Systém má vždy osazenou linku RS485 bez galvanického oddělení. Sériové 

rozhraní RS232, které umožňuje přímé připojení modemu. Do komunikační sítě RS485 je 

možno zapojit až 32 takovýchto systémů. Verze AMiNi-E má ještě navíc rozhraní Ethernet 10 

Mbp/s. Při spojení systémů tímto rozhraním omezení 32 stanic neplatí. Tabulka č. 1 souhrnně 

podává veškeré parametry PLC řídícího sytému [4].  
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Tabulka 1 - parametry PLC řídicího systému: 

 

 

7.2 Návrh a realizace obvodu pro spínání výkonových prvků 

 K ovládání jednotlivých větví světelného panelu, musel být zkonstruován výkonový 

spínací obvod s patřičnými součástkami. Obvod byl navržen ve vývojovém prostředí 

„EAGLE“ (obr. 24), který se specializuje na návrh plošných spojů. Výkonový obvod bude 

zajišťovat spínání jednotlivých okruhů světelných zdrojů. Signálem pro sepnutí budou 

digitální výstupy z řídicího systému. 

 

Obrázek 24 - Schéma výkonového spínacího obvodu 
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Vytvořený výkonový spínací obvod se skládá z výkonových tranzistorů, relé a odporů, 

které spínají jednotlivé okruhy zdroje světla na světelném panelu. Realizace obvodu je 

zobrazena na obr. 25. 

 

Obrázek 25 - Realizace výkonového spínacího obvodu 

 

7.3 Návrh a realizace převodníků U/I 

Návrh převodníku (obr. 26) byl zhotoven v programu pro simulaci a tvorbu 

elektrických obvodů LT spice od firmy Linear Technology. Převodník slouží k převodu 

měřeného napětí na předem definovaný proud, který je vyhodnocován řídicím systémem. 

V úloze bylo zapotřebí převést vysoké napětí na odpovídající proud, vzhledem k 

plnění patřičné funkce elektrických součástek. 

 

Obrázek 26 - Schéma převodníku 
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 Dle navrženého schématu byl vytvořen fyzický převodník z elektronických součástek 

na nepájivém kontaktním poli. Realizace převodníku je zobrazena na obr. 27. 

 

Obrázek 27 - Realizovaný fyzický převodník 

 

7.4 Výběr programování ve vývojovém prostředí 

Pro realizaci programování bylo použito vývojové prostředí DetStudio. Toto vývojové 

prostředí je určeno pro tvorbu uživatelských aplikací pro všechny standardní řídicí systémy a 

programovatelné regulátory společnosti AMiT. V jediném vývojovém prostředí je možno 

vytvořit vlastní aplikaci, navrhnout a odsimulovat vzhled obrazovek zobrazovačů řídicích 

systémů, definovat chybová hlášení, on-line ladit běžící aplikaci a vytvořit dokumentaci 

vytvořeného programu. Způsob programování a algoritmizace vychází ze staršího 

osvědčeného parametrizačního prostředí PSP3 a na úrovni vstupních zdrojových kódů je s 

ním DetStudio kompatibilní.  

Způsoby programování v DetStudiu : 

Textové editory 

 ST strukturovaný text 

 LA jazyk logických adres 
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Grafický editor 

 RS reléové schéma 

Pro náš program byl vybrán způsob programování pomocí strukturovaného textu. 

 

7.4.1  Tvorba programu pro řídicí systém 

Program je charakterizován kombinací různých procesů, do kterých se vpisuje tělo 

programu. Finální program se může skládat z jednoho nebo z kombinace jednotlivých 

procesů. Pro správnou funkci řídicího systému je nutné správně zvolit posloupnost 

jednotlivých procesů. Proto je důležitá definice úlohy před samotným programováním.  

Typy procesů: 

 Normální  

 Rychlý (Quick, HiSpeed, Interrupt)  

 Idle 

 Init 

Každý jednotlivý normální proces se dá individuálně časovat, tj. můžeme nastavit 

jejich rychlost opakování.  

Rychlé procesy umožňují reagovat na rychlé děje s maximální periodou až 1 ms, s 

ohledem na výkon procesoru je doporučeno v těchto procesech realizovat nezbytné minimum 

akcí.  

Procesy IDLE a INIT mají speciální charakteristiku spouštění. Proces INIT je spuštěn 

právě jednou a to po startu procesní stanice a ještě před spuštěním jakéhokoliv jiného procesu. 

V tomto procesu je výhodné umísťovat veškeré inicializační sekvence, kterými se zajišťují 

počáteční podmínky běhu aplikace.  Proces IDLE je spouštěn vždy v okamžicích, kdy si 

žádný jiný proces nenárokuje procesor stanice. Je výhodné umísťovat v tomto procesu 

sekvence o minimální prioritě.  

Programový kód byl umístěn do procesu ProcIDLE. Pokud v programu není jiný 

proces tak proces ProcIDLE běží nepřetržitě.  
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Výpis programu v procesu ProcIDLE je zobrazen na obrázku 28. Program je skládá ze 

dvou částí. V první časti programu je čteno ze všech digitálních výstupů funkce DigOut a 

v druhé časti je čteno ze všech čtyř analogových vstupů funkce AnIn. 

 

Obrázek 28 - Ukázka základního nastavení analogových vstupů a digitálních výstupů 

 

 Takto sestavený kód nám zajistí čtení z analogových vstupů a spínání digitálních 

výstupů. Tímto byly splněny požadavky na ovládání digitálních výstupů a vyčítání hodnot 

z analogových vstupů.   

 

7.4.2 Zajištění komunikace mezi řídicím systémem a PC stanicí 

Pro zajištění komunikace řídicího systému a vizualizačního prostředí je zapotřebí 

vygenerovat parametrický a mapovací soubor. Tyto soubory pak definují komunikaci v síti 

mezi jednotlivými zařízeními. Komunikace probíhá přes Ethernet pomocí komunikačního 

protokolu DB-Net/IP.  

Na obrázku 29 je zobrazen výpis z parametrického souboru. V něm jsou informace o 

připojení PC k síti DB-Net, mapování databázových proměnných na kanály Control Webu a 

popis archívů.  
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Obrázek 29 - Výpis z parametrického souboru 

 

Na obrázku 30 je zobrazen výpis z mapovacího souboru. V souboru je výpis kanálů a 

jejich čísel a typ proměnných ve znaménkové a neznaménkové hodnotě. 

 

Obrázek 30 - Výpis z mapovacího souboru 
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Oba tyto soubory je nutné nahrát do složky, kde bude uložen vizualizační program. 

Tyto soubory budou následně využívány právě vizualizačním programem pro komunikaci 

s řídicím systémem. 

 

7.4.3 Tvorba vizualizačního programu 

Pro komunikaci musíme vložit do vizualizačního programu parametrický a mapovací 

soubor. Tyto soubory zajistí komunikaci s řídicím systémem po Ethernetu pomocí 

komunikačního protokolu DB-Net/IP. 

Na začátku realizace vizualizace světelného panelu bylo nutné nadefinovat jednotlivé 

kanály a proměnné, které se budou využívat. V dalším kroku byly zvoleny vhodné 

komponenty vizualizace tak, aby umožňovaly přehledná zobrazení a správné ovládání 

světelného panelu. 

Ve vizualizačním programu jsou znázorněny ovládané prvky světelného panelu 

(světelné zdroje). Každý světelný zdroj má v každém svém stavu vlastní vizualizační 

zobrazení (svítí, nesvítí). Dále je zde vytvořeno ovládání pro zapínání a vypínání jednotlivých 

okruhů světelného panelu a grafy měření napětí z fotovoltaických panelů (obr. 31).  

 

Obrázek 31 - Výstup z prvního programu 
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Pro zapínání a vypínaní, byly vloženy ve vizualizačním programu komponenty typu 

„BOX“. V této komponentě je vložena procedura OnMouseClick, která hlídá kliknutí myší 

kdekoliv na těle komponenty. Po stisku se spustí napsaný program v této proceduře. Pro 

ovládání světelných zdrojů jsou v programu použity funkce BitSet (obr. 32 a)) a BitClr (obr. 

32 b)), jejichž stav se ukládá do definovaného bitu proměnné Kanal1. Proměnná Kanal1 se 

posílá do řídicího systému, kde se ukládá jako proměnná Outputs. Tato proměnná je typu 

integer a má rozsah od 0-255. V řídicím systému se pak vyhodnotí prvních 8 bitů proměnné 

Outputs. Stav jednotlivých bitů proměnné Outputs se zapíše na příslušný digitální výstup 

řídicího systému a ten se sepne nebo rozepne.  

 

Obrázek 32  a) Výpis procedury OnMouseClick pro tlačítko zapnutí 

 

Obrázek 32 b) Výpis procedury OnMouseClick pro tlačítko vypnutí 

 

Analogové signály z řídicího systému zasílají naměřené informace přes dané kanály 

do vizualizačního programu. Přijaté hodnoty se cyklicky vyčítají a ukládají do proměnných 

Analog0 respektive Analog1. Hodnoty těchto proměnných se vyhodnocují v komponentě 

DataViewer (obr. 33). Takto komponenta vykresluje graf dle nastavených parametrů.  
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Obrázek 33 - Zdrojový kód grafu DataViewer 

 

7.4.4 Uvedení do provozu a kontrola funkčnosti navrženého zapojení 

Úloha nejdříve byla simulována propojením řídicího systému, výkonového obvodu a 

vizualizačního programu. Při tomto testování bylo nutné odladit program jak v řídicím 

systému, tak vizualizačním. Na obrázku 34 je vidět jak vypadal program při simulaci. V první 

fázi bylo testováno, zda se komponenty světelných zdrojů správně zobrazují a zda je funkční 

ovládání. V druhé fázi se testovala správná komunikace s řídicím systémem. Zde se již 

projevovaly první problémy v komunikaci mezi řídicím systémem a vizualizačním 

programem. Tyto problémy byly vyřešeny a posléze se mohlo přejít k reálnému sestavení.  
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Obrázek 34 - První program při simulaci 

 

Realizace laboratorní úlohy je zobrazena na obrázku35. Funkčnost byla ověřována 

postupným spínáním a vypínáním světelných zdrojů. Dále byl připojen fotovoltaický panel, 

kde bylo měřeno výstupní napětí. Při této testovací činnosti se objevil problém v komunikaci 

mezi řídicím systémem a vizualizačním programem. Tento problém se projevoval tak, že se 

zpětně z řídicího systému do vizualizace vyčítala změna hodnoty digitálního vstupu. Tento 

problém se projevoval nefunkčností vypínání světelných zdrojů. 

Zapojení je zobrazeno na obr. 35 při zprovoznění laboratorní úlohy.  
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Obrázek 35 - Zobrazené zapojení při zprovoznění laboratorní úlohy 

 

Po konzultaci s technickými odděleními firem Moravské přístroje a AMIT bylo 

sděleno, že o chybě v protokolu vědí, ale doposud nebyla vyřešena. Tento problém byl 

dočasně vyřešen opětovným vyčtením dat z řídicího sytému. 

Při testování vzniklo několik problémů: 

 Zdroje světla se v sepnutém stavu vypínaly a ve vypnutém spínaly. 

 Časovač grafu byl pomalejší než v řídicím systému. 

 Součet všech tlačítek se přepisoval a vždy vypnul a opětovně zapnul zdroje světla. 

 Omezení zapnutí výbojek na 5 minut. 

 Chyba komunikace s vyčítáním hodnot (nutno upravit program v řídicím systému). 
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Řešení problému: 

 Obrátit logiku vstupu v řídicím systému, nebo využít druhý vývod na relátcích. 

o Zvoleno obracení logiky. 

 Upravení časovače na straně vizualizačního programu.  

 Zpětné vyčítání z řídicího systému a opětovné nastavení ve vizualizačním programu. 

 Po vypnutí výbojek byla tlačítka neaktivní po dobu 5 minut 

 Vytvoření kontrolního algoritmu na straně řídicího systémů (ukázka v kap. 7. 4. 5). 

Po těchto úpravách vizualizační program fungoval bez závad.  

 

7.4.5 Druhá verze programu v řídicím systému a vizualizace 

První vizualizační program byl funkční, ale program byl rozdělen do všech ovládacích 

komponentů. Z hlediska orientace v kódu programu nebo rozšiřitelnosti programu byla 

hledána kompaktnější verze kódu. 

Nejprve bylo nutné vytvořit v řídicím systému kontrolní algoritmus, který bude 

kontrolovat proměnou, která zajištuje spínání jednotlivých digitálních výstupů. Tento 

algoritmus ošetřuje bitovou změnu proměnné, která zapisuje jejich stavy na digitální výstup 

řídicího systému.  Tento algoritmus nejdříve kontroluje změnu jednotlivých bitů přicházející 

proměnné z vizualizačního programu. Po kontrole upraví ty bity, které jsou ve změně a které 

přepíše příslušný digitální výstup.  

Tento algoritmus (obr. 36) můžeme vyžít v obou verzích vizualizačního programu a 

tím ošetřit chybu komunikace s vyčítáním hodnot z řídicího systému do vizualizace. 

Analogová část programu zůstala beze změny. 
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Obrázek 36 - Kontrolní algoritmus na straně řídicího systému 

 

Pro druhou vizualizační úlohu byl jako ovládací prvek zvolen CheckBox a Box jako 

tlačítko. Systém zobrazení zda zdroje světla svítí, či nesvítí, zůstal stejný jako v předchozí 

aplikaci. Na obrázku 37 je zobrazen druhý vizualizační program. 

 

Obrázek 37 - Ukázka druhé verze programu 
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Na CheckBoxu se nastavuje stav světelných zdrojů, který se potvrdí tlačítkem ZAPNI. 

Program není rozdělen do jednotlivých tlačítek, ale je celý napsaný jen v komponentě 

program. V programu bylo využito pro výpočet součtu nebo rozdílu místo matematických 

operátorů logické operátory (obr. 38). Tyto operátory nám zajistily, že při opětovném 

nastavení proměnné se již daný součet či rozdíl neuskuteční. Tak jsme mohli vytvořit pro 

každý bit odpovídající proměnou charakterizující digitální výstup.  Pro komunikaci s řídicím 

systémem se zasílá součet těchto proměnných. Řídicí systém již sám vyhodnotí změnu na 

jednotlivých bitech pomocí přidaného algoritmu. 

 

Obrázek 38 - Realizace součtu a rozdílů pomocí bitových operátorů 

 

Po těchto úpravách fungovaly oba vizualizační programy bez problémů. Každý 

program nám ukazuje rozdílný přístup k vytvoření jedné úlohy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
44 

 

8 Závěr 

Diplomová práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je dále 

členěna do čtyř kapitol.  

V první kapitole je prezentována průmyslová komunikace. Mezi nejpoužívanější 

průmyslové komunikační protokoly se řadí I2C, RS-232 a RS-485, které byly hlouběji 

rozebrány. K těmto komunikačním protokolům se vážou průmyslové komunikační sběrnice. 

Za největší reprezentanty těchto sběrnic lze brát Senzorbus, Devicebus. Fieldbus a Profibis. 

Ovšem základním prostředkem v průmyslové komunikaci je technologie Ethernet, upravená 

do průmyslového prostředí jako Ethernet/ IP.  

Druhá kapitola charakterizuje řídicí systémy PLC. Tyto řídicí systémy se rozdělují na 

kompaktní a modulární. Všechny tyto systémy lze programovat pomocí kontaktních schémat, 

logických schémat, jazyk mnemokódů nebo jazykem strukturovaného textu. 

V třetí kapitole byly objasněny obecně převodníky, jak toto zařízení funguje a jeho 

základní zapojení. Pro realizaci praktické části bylo v teoretické části více zaměřeno na 

převodníky napětí- proud a proud- napětí. Byl vysvětlen měřící řetězec převodníku obecně. 

Podle typu převodu signálu bylo více zaměřeno na tuto oblast. 

Čtvrtá kapitola se zabývá vizualizací obecně a softwarovým prostředím. V této 

kapitole bylo zaměřeno na důležité vlastnosti průmyslové vizualizace. Jaké jsou jeho výhody 

a nevýhody. 

V praktické části byl realizován laboratorní model ovládání zátěžového panelu 

prostřednictvím vizualizačního programu. Z důvodu rozdělení tohoto panelu na jednotlivé 

větve, musel být navržen a zkonstruován výkonový spínací obvod, který by tyto jednotlivé 

světelné zátěže panelu spínal nezávisle na sobě. Dle požadavků na ovládání zátěžového 

panelu byl vybrán řídicí systém Amit. Do něhož byl naprogramován v patřičném vývojovém 

prostředí řídicí program, který nastavil analogové výstupy pro ovládání. V praxi to znamená, 

že každý analogový výstup sloužil pro jednotlivou větev zátěžového panelu. Jako důkaz 

správnosti ovládání pomocí řídicího systému Amit přes analogové vstupy se měřilo jejich 

průchozí napětí a odpovídajícím převodníkem se toto napětí transformovalo na proud. Jejich 

aktuální naměření hodnoty byly zobrazeny v grafech. Pro účely ovládání byly zhotoveny ve 

vizualizačním prostředí, konkrétně v prostředí Control Web, dva programy. První program 

byl založen na bázi tlačítek, tj. jedno tlačítko spínalo a rozpínalo jednu větev světelného 
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panelu. Vzhledem k výskytu chyb tohoto způsobu ovládání byl vytvořen druhý program, 

který tyto chyby v ovládání eliminoval. 

V konečném součtu výsledku práce bylo dosaženo všech cílů. Hlavním cílem bylo 

řešení ovládání světelného zdroje pomocí PC, a to i přes problémy s touto komunikací, které 

byly eliminovány. Výsledek této práce slouží na katedře automatizace Vysoké školy Báňské 

jako názorná ukázka propojení průmyslové technologie s vizualizací. Diplomová práce se dá 

použít jako univerzální návod pro tvorbu další laboratorních úloh s řídicím systémem Amit a 

vizualizačním softwarem Control Web. 
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