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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

SKÝPALA, J. Design a konstrukce testovacího zařízení pro AC700F: diplomové práce. Ostrava: VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2015, 98 s. 

Diplomová práce, vedoucí práce: Landryová, L. 

Tato práce se zabývá programováním a vizualizací řízených procesů s využitím PLC 

od firmy ABB. K práci byl využíván software Freelance, kontrolér AC700F a softwarový 

emulátor. Programování a návrh vizualizace probíhal v programu Control Builder F. 

K zobrazení vizualizace pak slouží DigiVis. Výsledek práce je vytvoření několika testovacích 

úloh řízení procesů. Je vytvořena souhrnná publikace, popisující základní parametry 

využívaných komponent a jako příloha je přiložena příručka pro instalaci a první konfiguraci 

systému Freelance. Součástí je i návod na vytvoření základních komponent jednotlivých úloh. 

 

ANNOTATION OF FINAL THESIS 

SKÝPALA, J. Design and construction of a testing simulator for AC700F: thesis project. 

Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Control 

Systems and Instrumentation, 2015, 98 p. Final thesis, supervisor: Landryová, L. 

This work deals with programming and visualization processes, controlled using PLC 

from ABB. The work was performed with software Freelance, AC700F controller and a 

software emulator. Programming and visualization proposal was conducted in the Control 

Builder F. To view the visualization serves DigiVis. .The outcome is the creation of several 

benchmarks management processes. It created a summary of publications describing the basic 

parameters used components and is included as Attachment handbook for installation and 

initial configuration of the system Freelance. It also includes instructions for creating the 

basic components of each task. 
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Seznam zkratek 

.csv  formát textového souboru 

CAN   typ sběrnice (Contrloller Area Network) 

CBF   programovací prostředí Freelance (Control Builder F) 

CP-C  označení typu zdroje napětí od firmy ABB 

DCS  distribuovaný systém řízení přenosu (Distributed Control Systém) 

DP V1  typ Profibus karty 

HDD  pevný disk (Hard Disk Drive) 

IEC mezinárodní standard pro PLC (International Electrotechnical 

Commission) 

LCD  typ zobrazovacího displeje (Liquid Crystal Display) 

PLC  programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

RAM  operační paměť (Random-Access Memory) 

ROM  typ paměti, jejíž obsah je dán při výrobě (Read-Only Memory) 

RTU  Remote Terminal Unit 

SD  typ paměťové karty (Secure Digital) 

TCP  Přenosový protokol (Transmission Control Protocol) 
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1 Úvod 

Mezi nejpoužívanější řídicí a měřicí prostředky v automatizační technice patří 

programovatelné logické automaty (PLC). V automatizační technice jsou využívány zhruba 

již 30 let. Typickou vlastností, kterou oplývají, je programovatelnost na úrovni blízké myšlení 

konstruktéra nebo projektanta. Původně byly PLC určeny k řízení strojů a nahrazovaly 

pevnou reléovou logiku. Tomu odpovídal i programovací jazyk kontaktních schémat. Jazyky 

prvních PLC disponovaly několika příkazy (typicky 8 nebo 16), které byly náhradou za 

mechanické a elektrické části jako cívky, rozpínací kontakty, sériové a paralelní řazení, 

paměti, čítače a časovače. Dnes je pro každé PLC několik typů programovacích jazyků. 

Bohužel jsou mnohem náročnější a nestačí, aby konstruktér nebo projektant ke své práci ve 

fázi návrhu systému řízení zpracoval i algoritmy do kódu pro PLC. Proto vznikla nová profese  

- programátor PLC. Práci programátora a variabilnost návrhu kódu je v praxi nasazování 

systémů řízení do různých průmyslových odvětví z mnoha důvodů nutné standardizovat, to 

má za úkol zajišťovat mezinárodní norma IEC 61131-3. Dnes už neplatí, že PLC řešil pouze 

logické úlohy a zpracování analogových veličin měly za úkol specializované regulátory, dnes 

zvládne PLC oba tyto typy úloh a mnohem víc. 

Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat testovací zařízení pro zvolený typ 

kontroléru AC700F, který patří do skupiny Freelance s označením typu F. Cílem bude 

seznámit se také s možnostmi a parametry software emulátoru jako software náhrady tohoto 

reálného hardware kontroléru. V programovacím a vizualizačním prostředí bude navržen 

projekt založený na hardwarové kompozici úlohy a popsán s ohledem na jeho hlavní 

konfigurační a vizualizační vlastnosti. Pro srovnání softwarových variant hardwarového 

řešení budou navrženy úlohy ve stejném prostředí kontroléru. Výsledek bude využit při 

školení a rozvíjení znalostí začínajících programátorů řídicích systémů nasazených v různých 

technologiích.
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Systém Freelance 

Mezi základní vlastnosti systému Freelance se řadí: 

 Snadná softwarová a hardwarová konfigurace  - v jednom nástroji (CBF)  

 Podporuje programovací jazyky dle normy IEC 61131-3  

 Různé možnosti komunikačních protokolů: PROFIBUS-DP, Modbus, CAN, 

Foundation Fieldbus , Hart  

 Knihovna funkčních bloků – cca 220 předpřipravených a testovaných 

funkčních bloků 

 Grafická vizualizace a operování v Digivis  

 Knihovna maker – cca 200 předpřipravených grafických symbolů  

 Provádění změn online (v průběhu běžícího procesu)     

 4 sloty  pro vysokorychlostní Field-busy (AC800F) 

 Kompaktní design s konektory na přední straně kontroléru (snadná montáž)  

 Zálohování (SD karta, csv. backup, file transfer) 

 Redundantní kontrolery (AC800FR, AC900FR), redundance 

 Emulátor pro testování 

 Online help 

 Security lock - umožňuje nastavit různá uživatelská práva pro různé skupiny 

uživatelů na provozování a konfiguraci projektů [ABB, 2013d] 
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Systémová struktura Freelance 

Na obrázku Obr. 1 máme graficky znázorněnou strukturu systému Freelance. 

 

 

Obr. 1 - Systémová struktura systému Freelance [ABB, 2013d]  
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2 Kontroléry 

Freelance je dodáván se třemi různými typy kontrolérů. A to AC700F, AC800F a jako 

poslední vydaný AC900F. V práci se budu zabývat pouze kontrolérem AC700F. 

2.1 Kontrolér AC700F 

Tento kontrolér má malé rozměry a podporuje sběrnici Profibus. Je možné připojit až 

8 přímých I/O modulů.  

Výhody kontroléru: 

 Kontrolér AC700F, jako člen Freelance, má mnoho výhod oproti řešením na bázi 

PLC. Tyto výhody jsou například:  

 Distribuovaný systém řízení přenosu (DCS) zjednodušuje projektování, 

uvedení do provozu a údržbu automatizačního systému 

 Vizualizace je přímo začleněna do projektování, takže vizualizace je 

zvláště jednodušší 

Komunikace: 

AC700F může být také rozšířený díky Profibus Remote I/O jednotek. K AC700F 

mohou být navíc připojeny provozní zařízení. Díky flexibilitě Ethernetu a jeho malým 

rozměrům, AC700F může být také umístěn v rozvodových skříních v bezrizikových 

prostorech jako konkurenceschopný inteligentní Ethernet I/O. 

Vlastnosti kontroléru: 

 Velmi malé rozměry 

 Podpora paměťových SD karet 

 Typicky okolo 300 I/O na kontrolér 

 Podpora PROFIBUS, Modlbus 

 Přímé nebo vzdálené připojení I/O[ABB, 2013a] 
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Obr. 2 - Kontrolér AC700F [ABB, 2013] 

Technická data 

V tabulce Tab. 1 jsou vypsány základní technické specifikace kontroléru AC700F. 

Tab. 1 - Technická data kontroléru AC700F [ABB, 2013a] 

Technická data kontroléru 

Procesor Freescale PowerPC 

Programová paměť (zálohovaná baterií) 2 MB SRAM 

Interní paměť 8 MB SDRAM, 4 MB FLASH ROM 

Doba na zpracování 1000 pokynů 

1.667 ms pro binární instrukce 

2.322 ms pro slovní instrukce 

3.125 ms pro instrukce s desetinou čárkou 

Podpora SD karty Pro zálohu kontroléru a aktualizaci firmwaru 

Maximální počet I/O modulů na CPU 8 

Napájení 

CP-C 24 / 5.0, napájecí zdroj, 5 A / 24 VDC 

výstup 

CP-C 24 / 10.0, napájecí zdroj, 10 A / 24 VDC 

výstup 

Maximální ztrátový výkon v rámci modulu 10 W 

Proudový odběr z 24VDC 80 mA (max) 

Špičkový proud při 24 VDC 1 A²s 

Záložní zdroj pro uchování dat Lithiová baterie 

Doba uložení dat ve vyrovnávací paměti Přibližně 1.5 roku (při teplotě 25 °C / 77 °F ) 

Indikace vybitých baterií Varuje přibližně 2 týdny před kritickým stavem 
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Technická data kontroléru 

baterií 

Udržení reálného času na záložní baterii Ano 

Multitáskingové zpracování programu 

Cyklická (ekvidistantní) 

Cyklické (tak rychle, jak je to možné) 

Událostmi řízené 

8 úloh 

1 PLC typ úlohy 

Na některé z těchto událostí: “Run, Stop, Teplý 

start, Studený start, Chyba“ 

Rozměry a poloha kontroléru 

Šířka x výška x hloubka (CPU bez patice) 67.5 x 76 x 54 mm / 2.66 x 2.99 x 2.13 palců 

Váha (CPU bez patice) 150 g / 5.29 oz 

Montážní poloha 

Horizontální nebo vertikální se snížením výkonu 

(50% zatížení výstupu, snížení maximální teploty 

na 40°C/ 104°F) 
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2.2  I/O moduly pro AC700F 

Tato část popisuje I / O moduly připojené přímo k modulu procesoru AC900F a 

AC700F. Je možné přidat maximálně deset I / O moduly AC900F a osm I / O modulů na 

AC700F. Nicméně, přímé I / O moduly nemohou být použity s redundantním AC900F 

(AC900FR). 

Tab. 2 - Přímé I / O moduly podporované AC900F a AC700F [ABB, 2013b] 

Označení modulu Typ modulu 

AI 723F 
Analogový vstupní modul 

AI731F 
Analogový vstupní modul (termočlánek) 

AO723F 
Analogový výstupní modul 

AX721F 

Analogový/Digitální vstup, Analogový 

výstup 

AX722F 
Analogový vstupní/výstupní modul 

DA701F 

Analogový/Digitální vstupní/výstupní 

modul 

DC732F 
Digitální vstupní/výstupní modul 

DI724F 
Digitální vstup 

DX722F 
Digitální vstupní/výstupní modul 

DX731F 
Digitální vstupní/výstupní modul 

 

AC900F o AC700F kontroléry podporují přímé I / O moduly. Přímé I / O moduly jsou 

připojeny na pravé straně CPU modulu AC700F a AC900F. Tyto moduly se nazývají S700 a 

S900. 
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2.3 Komunikační rozhraní pro AC700F  

Modul pro komunikaci s AC700F má označení CM772F. V tabulce Tab. 3 jsou 

sepsány základní parametry a komunikační protokoly tohoto modulu. 

 

Tab. 3 - Komunikační modul pro AC700F [ABB, 2013b] 

Komunikační modul CM 772F Profibus Master 

Protokol 
PROFIBUS master, DP-V0/V1 

protokol 

Baud rate 9.6 kBit/s až 12 MBit/s 

Konektor D-SUB, 9-pole, samice 

 

Pozice zapojení jednotlivých modulů lze vidět na Obr. 3. 

 

 

Obr. 3 - Schéma AC700 a jeho moduly [ABB, 2013b] 

Parametry I/O modulů 

Tato část popisuje, jak nastavit parametry přímých I/O modulů pro komunikaci s 

kontrolérem. Nastavení parametru dialog umožňuje nastavit vstupní a (nebo) výstupní kanály 

I/O modulů a vynucený signál nebo náhradní hodnoty, jak je požadováno. Parametry modulu 

I/O lze pro zobrazení otevřít prostřednictvím parametrizace dialogů. 

Postup: Vyberte I/O modul v Project Tree -> Kliknutí pravým tlačítkem myši -> 

Vybrat Parameters nebo -> Double-click na modul v grafické struktuře 

General data v každém modulu zobrazuje obecné informace o typu modulu. [ABB, 

2013b]  
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3 Norma IEC 61131 

Norma IEC 61 131 pro programovatelné řídicí systémy má pět základních částí a 

představuje souhrn požadavků na moderní řídicí systémy. Je nezávislá na konkrétní organizaci či 

firmě a má širokou mezinárodní podporu. Jednotlivé části normy jsou věnovány jak technickému 

tak programovému vybavení těchto systémů. 

V ČR byly přijaty jednotlivé části této normy pod následujícími čísly a názvy: 

 ČSN EN 61 131-1 Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace  

 ČSN EN 61 131-2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a 

zkoušky 

 ČSN EN 61 131-3 Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky  

 ČSN EN 61 131-4 Programovatelné řídicí jednotky - Část 4: Podpora uživatelů 

 ČSN EN 61 131-5 Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace 

 ČSN EN 61 131-7 Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení 

 

V Evropské unii jsou tyto normy přijaty pod číslem EN IEC 61 131. 

Programovací jazyky definuje norma IEC 61 131-3, která je třetí částí z rodiny norem 

IEC 61 131 a představuje první vážný pokus o standardizaci programovacích jazyků pro 

průmyslovou automatizaci. 

Tato norma byla přijata jako směrnice u většiny významných výrobců PLC. 

[KOHOUT, 2007]  

 

Základní myšlenky normy IEC 61131-3 

Norma IEC 61 131-3 je třetí částí celé rodiny norem řady IEC 61 131. Dělí se v 

podstatě na dvě základní části: 

 Společné prvky 

 Programovací jazyky 

3.1 Společné prvky 

 Typy dat 

 Proměnné 
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 Konfigurace, zdroje a úlohy 

 Programové organizační jednotky 

 Funkce 

 Funkční bloky 

 Programy 

 

Typy dat 

V rámci společných prvků jsou definovány typy dat. Definování datových typů 

napomáhá prevenci chyb v samém počátku tvorby projektu. Je nutné definovat typy všech 

použitých parametrů. Běžné datové typy jsou BOOL, BYTE, WORD, INT (Integer), REAL, 

DATE, TIME, STRING atd. Z těchto základních datových typů je pak možné odvozovat 

vlastní uživatelské datové typy, tzv. odvozené datové typy. Tímto způsobem můžeme např. 

definovat jako samostatný datový typ analogový vstupní kanál a opakovaně ho používat pod 

definovaným jménem. [KOHOUT, 2007] 

Proměnné 

Proměnné mohou být přiřazeny explicitně k hardwarovým adresám (např. vstupům, 

výstupům) pouze v konfiguracích, zdrojích nebo programech. Tímto způsobem je dosaženo 

vysokého stupně hardwarové nezávislosti a možnosti opakovaného využití softwaru na 

různých hardwarových platformách. 

Oblast působnosti proměnných je běžně omezena pouze na tu programovou 

organizační jednotku, ve které byly deklarovány (proměnné jsou v ní lokální). To znamená, že 

jejich jména mohou být používána v jiných částech bez omezení. Tímto opatřením dojde k 

eliminaci řady dalších chyb. Pokud mají mít proměnné globální působnost, např. v rámci 

celého projektu, pak musí být jako globální deklarovány (VAR_GLOBAL). Aby bylo možné 

správně nastavit počáteční stav procesu nebo stroje, může být parametrům přiřazena počáteční 

hodnota při startu nebo studeném restartu. [KOHOUT, 2007] 

 

Konfigurace, zdroje a úlohy 

Na nejvyšší úrovni je celé softwarové řešení určitého problému řízení formulováno 

jako tzv. konfigurace (Configuration). Konfigurace je závislá na konkrétním řídicím systému, 

včetně uspořádání hardwaru, jako jsou například typy procesorových jednotek, paměťové 
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oblasti přiřazené vstupním a výstupním kanálům a charakteristiky systémového 

programového vybavení (operačního systému).  

V rámci konfigurace můžeme pak definovat jeden nebo více tzv. zdrojů (Resource). 

Na zdroj se můžeme dívat jako na nějaké zařízení, které je schopno vykonávat IEC programy. 

Uvnitř zdroje můžeme definovat jednu nebo více tzv. úloh (Task). Úlohy řídí 

provádění souboru programů a/nebo funkčních bloků. Tyto jednotky mohou být prováděny, 

buď periodicky, nebo po vzniku speciální spouštěcí události, což může být např. změna 

proměnné. 

Programy jsou vystavěny z řady různých softwarových prvků, které jsou zapsány v 

některém z jazyků definovaném v normě. Často je program složen ze sítě funkcí a funkčních 

bloků, které jsou schopny si vyměňovat data. Funkce a funkční bloky jsou základní stavební 

kameny, které obsahují datové struktury a algoritmus. [KOHOUT, 2007] 

 

Programové organizační jednotky 

Funkce, funkční bloky a programy jsou v rámci normy IEC 61 131 nazývány společně 

programové organizační jednotky (Program Organization Units, někdy se pro tento důležitý a 

často používaný pojem používá zkratka POUs). [KOHOUT, 2007] 

 

Funkce 

IEC 61 131-3 definuje standardní funkce a uživatelem definované funkce. Standardní 

funkce jsou např. ADD pro sčítání, ABS pro absolutní hodnotu, SQRT pro odmocninu, SIN pro 

sinus a COS pro cosinus. Jakmile jsou jednou definovány nové uživatelské funkce, mohou být 

používány opakovaně. [KOHOUT, 2007] 

 

Funkční bloky 

Na funkční bloky se můžeme dívat jako na integrované obvody, které reprezentují 

hardwarové řešení specializované řídicí funkce. Obsahují algoritmy i data, takže mohu 

zachovávat informaci o minulosti, (tím se liší od funkcí). Mají jasně definované rozhraní a 

skryté vnitřní proměnné, podobně jako integrovaný obvod nebo černá skříňka. Umožňují tím 

jednoznačně oddělit různé úrovně programátorů nebo obslužného personálu. Klasickými 

příklady funkčního bloku jsou např. regulační smyčka pro teplotu nebo PID regulátor. 
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Jakmile je jednou funkční blok definován, může být používán opakovaně v daném 

programu, nebo v jiném programu, nebo dokonce i v jiném projektu. Je tedy univerzální a 

mnohonásobně použitelný. Funkční bloky mohou být zapsány v libovolném z jazyků 

definovaném v normě. Mohou být tedy plně definovány uživatelem. Odvozené funkční bloky 

jsou založeny na standardních funkčních blocích, ale v rámci pravidel normy je možno 

vytvářet i zcela nové zákaznické funkční bloky. [KOHOUT, 2007] 

 

Programy 

Na základě výše uvedených definic lze říci, že program je vlastně sítí funkcí a 

funkčních bloků. Program může být zapsán v libovolném z jazyků definovaných v normě. 

[KOHOUT, 2007] 

3.2 Základní programovací jazyky 

V rámci standardu jsou definovány čtyři programovací jazyky. Jejich sémantika i 

syntaxe je přesně definována a neponechává žádný prostor pro nepřesné vyjadřování. 

Zvládnutím těchto jazyků se tak otevírá cesta k používání široké škály řídicích systémů, které 

jsou na tomto standardu založeny. [KOHOUT, 2007] 

 

Programovací jazyky se dělí do dvou základních kategorií: 

 Textové jazyky 

IL - Instruction List - jazyk seznamu instrukcí  

ST - Structured Text - jazyk strukturovaného textu 

 Grafické jazyky 

LD - Ladder Diagram - jazyk příčkového diagramu (kontaktní 

schémata)  

FBD - Function Block Diagram - jazyk funkčního blokového schématu 

 

LD - Ladder Diagram  

Má původ v USA. Je založen na grafické reprezentaci reléové logiky.  
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IL - Instruction List 

Je jeho evropský protějšek. Jako textový jazyk připomíná assembler. 

 

FBD - Function Block Diagram 

Je velmi blízký procesnímu průmyslu. Vyjadřuje chování funkcí, funkčních bloků a 

programů jako soubor vzájemně provázaných grafických bloků, podobně jako v 

elektronických obvodových diagramech. Je to určitý systém prvků, které zpracovávají 

signály. [KOHOUT, 2007]  

 

ST - Structured Text 

Je velmi výkonný vyšší programovací jazyk, který má kořeny ve známých jazycích Ada, 

Pascal a C. Obsahuje všechny podstatné prvky moderního programovacího jazyka, včetně 

větvení (IF-THEN-ELSE a CASE OF) a iterační smyčky (FOR, WHILE a REPEAT). Tyto 

prvky mohou být vnořovány. Tento jazyk je vynikajícím nástrojem pro definování 

komplexních funkčních bloků, které pak mohou být použity v jakémkoliv jiném 

programovacím jazyku. [KOHOUT, 2007] 

 

Obr. 4 - Ukázka programovacích jazyků[KOHOUT, 2007] 
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4 Projektová struktura Freelance (Project tree) 

Object tree poskytuje přehled o objektech v projektu. Jednotlivé prvky nebo objekty 

jsou strukturovány v souladu s IEC 61131-3. 

 Nejvyšším prvkem projektu je Configuration CONF, což je suma všech objektů 

projektu ve Freelance. 

První stupeň struktury pod konfigurací jsou software a hardware uzly, jak je 

znázorněno na následujícím obrázku (Obr. 5). 

 

Obr. 5 - První stupeň struktury pod konfigurací [ABB, 2013d] 

 

 Uzel Software (SW) obsahuje zdroje, které představují různé stanice v 

projektu. Uzel Hardware(HW) poskytuje možnost snadného přístupu struktury hardwaru (také 

lze přistupovat pomocí nabídky nebo panelu nástrojů). Více informací o struktuře hardwaru 

naleznete v konstrukci hardwaru. 

Pro zpracování procesu jsou k dispozici procesní stanice D-PS (Process station), pro 

provoz a sledování procesu existují operátorské stanice D-OS (Operator station) a 800xA-AS 

(System 800xA Aspect server), pro propojení na externí systémy slouží brána D-GS (Gateway 

station), pro integraci dat z externích systémů existuje OPC-S (OPC server). 

Výměna dat mezi procesními stanicemi (D-PS) se provádí pomocí boční komunikace. 

Každá procesní stanice je vybavena 10 spojeními pro výměnu dat s operátorskými stanicemi 

(D-OS) a Gateway station (D-GS). Je-li zřízeno více stanic, pak efektivní komunikační 

spojení všech účastníků systému Freelance jsou uvedeny v dialogovém okně samostatnou 

definici parametrů. 

K dispozici jsou také další konstrukční prvky, jako je například User function block 

pool P-FB, Graphic macro pool P-MAC a Common display pool P-CD, jak je zobrazeno na 

Obr. 6. [ABB, 2013d]  
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Obr. 6 - Další softwarové konstrukční prvky [ABB, 2013d] 

Podle různých úkolů těchto zdrojů, další projektové objekty jsou k dispozici na 

následujících úrovních pro konfiguraci: 

Process stations D-PS 

Procesní stanice lze přidat jako typy DP-S a DP-S/Red (neredundantní a redundantní 

pořadí stanic). Souvislost fyzických stanic se provádí ve správci hardwaru. Tady můžu vybrat 

rack systém pro Process Station (PS), a to kontroléry AC 900F, AC 800F, AC 700F a Field 

kontrolér (FC), který  může být zvolen pro připojení field bus modulů.  

Realizace uživatelských programů v rámci procesní stanice je řízena “tasky“. V rámci 

zadání sekvence uživatelských programů jsou definovány buď programovými listy (program 

lists) nebo strukturovaně – posloupnost toku – který je nakonfigurován pomocí Sequential 

Function Chart (SFC). Zatímco programy v programovém listu (program list) jsou 

provozovány cyklicky, programy SFC jsou provozovány pouze pro stanovené časové období 

v závislosti na jejich struktuře. 

Uživatelské programy v rámci procesní stanice, a to jak v seznamu programů a na 

základě sekvence toku, jsou vytvořeny pomocí IEC 61131-3 programovacími jazyky: 

Function Block Diagram Language (FBD), Ladder Diagram (LD), Instruction List (IL) or 

Structured Text (ST). [ABB, 2013d] 

Operator stations D-OS  

Pro provoz a sledování procesu, lze pro operátorskou stanici (operator station )vybrat 

software Digivis, zatímco pro pracoviště operátora (Workplace Operator station) mohou být 

vybrány stanice 800xA-AS. 
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Standardní provozní zařízení (například faceplates), jsou k dispozici pro všechny 

známé tagy a proměnné na operátorských stanicích. Kromě toho, grafické displeje, trend 

displeje, displeje SFC a protokoly lze konfigurovat a strukturovaný pro stanice DigiVis 

operátora. Kromě toho, grafické displeje, trend displeje, displeje SFC a protokoly lze 

konfigurovat a strukturovat pro DigiVis operátorských stanic. [ABB, 2013d] 

Gateway stations D-GS 

Gateway stanice lze přidat jako typy D-GS a D-GS/Red (neredundantní a redundantní 

pořadí stanic). Gateway stanice se používají k tomu, aby data z Freelance systému byla 

dostupná v jiných systémech. V zásadě všechny údaje ze systému lze číst a zapisovat přes 

gateway station. Navíc ke každé gateway station musí být příslušný server z balíčku OPC 

serveru nainstalován v síti. Například, je-li gateway station typu OPC gateway 

nakonfigurován v systému Freelance, pak software OPC server musí být nainstalován na 

počítači, který je spojen s Freelance proces station v síti. U každé gateway station je 

nakonfigurované, které tagy a proměnné jsou dostupné ostatním systémům pro čtení nebo 

zápis přes gateway station. [ABB, 2013d] 

OPC server stations OPC-S 

Konfigurace se zdrojem OPC serveru ve stromové struktuře projektu umožnuje, aby 

data mohla být začleněna v systému Freelance. Podle konfigurace gateway stations, jsou 

parametry  definovány pro propojení na OPC serveru, který určuje, jaké data z externích 

systému by měla být začleněna ve Freelance projektu. [ABB, 2013] 

OPC function block library OPC_FB-LIB 

Knihovna funkčního bloku OPC (OPC_FB-LIB) se ve stromové struktuře projektu 

nachází pod uzlem software (SOFT). Typy tagů jsou uspořádány v OPC function block 

library. Import standardní knihovny je dodáván k systému Freelance. [ABB, 2013d] 

User function block pool P-FB 

Nové třídy bloku jsou definovány pod tímto objektem projektu; Ty pak mohou být 

použity v konfiguraci uživatelských programů jako funkční bloky obsaženy ve firmwaru. 

[ABB, 2013d] 
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Common display pool P-CD 

Displeje a záznamy vytvořené v rámci tohoto objektu projektu, musí být k dispozici na 

všech  DigiVis operátorských stanicích. Objekty z display pool jsou načteny pouze na ty 

stanice, které mají přístup k procesním datům potřebných v těchto displejích a protokolech. 

[ABB, 2013d] 

Graphic macro pool P-MAC 

Všechny grafické makra, definována pod tímto prvkem, mohou být použity 

v grafickém displeji. [ABB, 2013d] 

Project pool 

Vedle projektové struktury Freelance je i projekt pool. Pool může použit k dočasnému 

ukládání všech součásti projektu. Je zde možné ukládat nezkontrolované nebo nepotřebné 

konfigurace a následně mohou být doplněny do projektu později.  

Všechny projekty jsou zastoupeny ve stromové struktuře projektu. Uzel je zobrazen 

v popředí každého projektu. Barva uzlů znázorňuje jejich procesní stav. Jednotlivé části 

projektového stromu mohou být komprimovány podle potřeby, to umožňuje, aby celková 

struktura zůstala přehlednější i při rozsáhlejším projektu. [ABB, 2013] 

Program Control Builder F obsahuje dva projekty procesního zpracování, a to 

Configuration a Commissioning. Během konfigurace musí odkaz existovat na stanicích 

v projektu. Při přepnutí na commisioning je vytvořeno síťové spojení se všemi 

konfigurovanými stanicemi. Nakonfigurované a věrohodnostně ověřený uživatelské 

programy, lze stáhnout z projektového stromu na všech připojených process stations, operator 

stations a gateway station.  

Importní a exportní funkce, které byly implementovány, mohou být použity k výměně 

části konfigurace s jinými projekty. Kontroly jsou prováděny při importu celých a 

jednotlivých částí projektu, které mají zajistit, aby všechny labely v rámci projektu byly 

unikátní.  

Security Lock umožňuje nastavit různá uživatelská práva pro různé skupiny uživatelů 

na provozování a konfiguraci projektů.Security Lock je balíček add-on pro Control Builder a 

DigiVis. Více informací o security Lock naleznete ve Freelance servisním manuálu. [ABB, 

2013d]   
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5 Vizualizační prostředí DigiVis 

Systém běžící na operátorských stanicích uživatele se v systému Freelance nazývá  

DigiVis. Nabízí grafické rozhraní mezi uživatelem a systémem Freelance, uživatelsky 

přívětivé v souladu s normou MS-Windows. Freelance umožňuje nastavit až 100 

operátorských stanic pro procesní provoz a pozorování. Při přiřazování operátorské stanice 

pro zpracování, je třeba vzít v úvahu, že k procesní stanici (server) je možno přiřadit 

maximálně 10 operátorských stanic (klient). 

Mimo jiné, DigiVis nabízí následující provozní funkce: 

 Standardní displeje jako jsou orientační display (overview), skupinový displej, 

čelní panel (faceplate), displej trendů, systémový displej, zobrazovač časového 

plánu, WEB displej 

 uživatelský grafický displej 

 jednoduchá obsluha procesů pomocí myši nebo klávesnice 

 rychlý a přímý přístup na tagy pro provoz 

 komplexní a rozsáhlé řízení zpráv 

 zobrazování trendů a jejich archivace 

 logování (jméno, heslo) 

 Systém diagnostiky na displeji systému 

 Reporty (hlášení zpráv) [ABB, 2013e] 
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Obr. 7 - Základní popis prostředí DigiVis [ABB, 2013e] 

Řádek zpráv (message line) 

Je vždy viditelný a nemůže být překryty jinými z displejů. Jak je vidět na příkladu, 

může se skládat z několika položek, zpráv s názvy tagů a detail zprávy, plus 

následující položky: 

 Oznámení přetečení oblasti. 

 

 Pole pro indikaci celkového počtu všech zpráv na 

operátorské stanici. 

 

 Tlačítko pro potvrzení nebo vizuální potvrzení zobrazených 

zpráv. 

 

 

 

 Tlačítko pro potvrzení velínu sirénou. Siréna se zabarví, jakmile velín oznámení 

potvrdí a stane se aktivním. 
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 Šedé pole se znakem ABB a žlutým čtverečkem značí zobrazení listu 

s nápovědou. V případě vypnutí nápovědy je bílý bez žlutého čtverečku. 

 

 

 

Řádek nadpisu (title line) 

V tomto řádku se zobrazuje typ displeje, jméno, a je-li k dispozici, tak se zobrazí 

nastavený krátký nebo dlouhý text. 

Řádek menu (menu line) 

Řádek menu je vždy viditelný. To znamená, že můžete provádět akce a nabídka menu 

je k dispozici za každých okolností. 

Nabídka nástrojů (toolbar) 

K provedení akce můžete použít nejen nabídku menu, ale i tlačítka na panelu nástrojů. 

Panel nástrojů může obsahovat různá tlačítka nebo ikony, v závislosti na aktuálním zobrazení 

displeje. [ABB, 2013e] 
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6 Založení nového projektu 

Tvorba nového projektu začíná spuštěním aplikace Control Builder F. Otevře se nám 

úvodní okno, kde volíme možnost New. Projekt pojmenujeme a vyplníme jeho hlavičku. 

 

Obr. 8 - Hlavička projektu 

Nyní máme k dispozici prázdný projekt. Jako první věc, kterou uděláme, bude 

vytvoření konfigurace. A to tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na první položku ve 

stromové struktuře a zvolíme možnost Insert->next level->Configuration CONF.  

6.1 Konfigurace hardware 

Hardware můžeme mít dvojího typu, a to reálný nebo virtuální (Emulátor). V průběhu 

programování lze mezi těmito konfiguracemi libovolně přepínat. Pro názornost konfigurace si 

nejprve navolíme ten hardware fyzický. 

Víme-li jak bude naše úloha vypadat a jsou nám známy všechny vstupy a výstupy, 

můžeme nakonfigurovat typ kontroléru a jeho příslušné I/O karty. Ve stromové struktuře 

vybereme možnost (CONF)->Insert->next level->Hardware, a pak i Software. Dále si pod 

Software vložíme Process station D-PS. Rozkliknutím položky Hardware se dostáváme 

k jeho konfiguraci. Pravým tlačítkem myši klikneme na volné místo pod Ethernetem a 

vložíme námi vybraný typ kontroléru. Viz Obr. 9. 
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Obr. 9 - Vložení kontroléru 

 

 

Obr. 10 - Seznam volitelných kontrolérů a procesních stanic 

Po vložení kontrolér rozklikneme a přiřadíme CPU jednotku a vhodné I/O karty. Viz 

Obr. 11.  

 

Obr. 11 - Modul s procesorem a I/O kartami 
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Posledním krokem je přiřazení Process station D-PS ke kontroléru (Obr. 12). 

 

Obr. 12 - Přiřazení procesní stanice D-PS 

 

6.2 Konfigurace Emulátoru 

Nemáme-li k dispozici fyzický hardware, můžeme využít softwarové simulace pomocí 

Emulátoru. Vložení Emulátoru probíhá stejně jako vložení fyzického kontroléru. Viz 

Konfigurace hardwaru. Při vkládání kontroléru volíme možnost EMULATOR. Viz Obr. 10. 

Komunikační karty se v tomto případě nenastavují. Dle Obr. 12 přiřadíme procesní stanici. 

6.2.1 Konfigurace síťového připojení  

V hlavní nabídce projektu zvolíme ikonu Network configuration (Obr. 13) a pomocí 

tlačítka Edit nastavíme ip adresu a ID konfigurované položky. 

V případě Emulátoru by měla být ip adresa stejná jako ip adresa počítače. Viz Obr. 14. 

Liší se pouze číslem ID. 

 

Obr. 13 - Network configuration 
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Obr. 14 - Editace Network configuration 

6.2.2 Spuštění Emulátoru 

Do libovolného internetového prohlížeče zadáme adresu 

http://127.0.0.1:8888/index.html a poté do políčka Station No vložíme ID Emulátoru a 

potvrdíme tlačítkem Initialize Controler. Emulátor se po chvíli nastartuje (Obr. 15). 

 

Obr. 15 - Spuštění emulátoru 

Funkčnost emulátoru ověříme ve stromové struktuře. Myší označíme první položku 

struktury a v hlavní nabídce vybereme tlačítko Check (Obr. 16 – Kontrola projektu). 

http://127.0.0.1:8888/index.html
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Obr. 16 – Kontrola projektu 

Není-li v projektu žádná chyba, můžeme přejít ze stavu Configuration do stavu 

Commissioning. 

 

Obr. 17 - Přepnutí do režimu Commissioning 

V případě, že se u nějaké položky ve stromové struktuře objeví symbol šipky, 

znamená to, že provedené změny nebyly nahrány do kontroléru. Pravým tlačítkem myši 

rozklikneme příslušný kontrolér nebo Emulátor a změny nahrajeme (Obr. 18). Na začátku je 

vhodné volit možnost nahrání celé stanice Whole station. Při dalších změnách už pak stačí 

pouze nahrát změněné objekty Changed objects nebo Selected objects. 
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Obr. 18 - Nahrání změn do kontroléru nebo emulátoru 

Po splnění všech předchozích podmínek by se ve stromové struktuře u Emulátoru měl 

objevit stav Running. V případě, že se neobjeví, celý postup opakujte. 

 

obr. 19 - Running emulátoru 
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7 Tvorba aplikace 

Nejprve si ve stromové struktuře, pod uzlem Uživatelský tasklist (.USRTask), 

vytvoříme Task, a to vložením dalšího levelu. Vybíráme Task TASK. Možnost Default Task 

TASK se používá velmi zřídka jen u aplikací s vysokým nárokem na výkon (probíhá v PLC 

módu, kde procesor běží na maximální úroveň). Máme-li Task založený, vložíme pod něj 

další level, a to Program list PL. Následuje poslední level, kde si vybereme typ 

programovacího jazyka. Na výběr je k dispozici jazyk strukturovaného textu ST, jazyk 

seznamu instrukcí IL, jazyk příčkového diagramu LD a jazyk funkčních blokových schémat 

FBD, který se používá nejčastěji. Volíme FBD. Dvojklikem levým, tlačítkem myši položku 

FBD rozklikneme a můžeme začít vytvářet aplikaci pomocí funkčních bloků a logiky. 

 

Obr. 20 - Založení aplikace 

Logika aplikací se tvoří pomocí proměnných a funkčních bloků. Proměnné obsažené 

v aplikacích mohou být analogové nebo binární (číslicové). Každá proměnná musí mít určené 

jméno, zdroj (příslušnou procesní stanici) a datový typ dle rozsahu a typu proměnné. 

Propojení je možné pouze s proměnnými a funkčními bloky se stejným datovým typem. 

Vkládání funkčních bloků nebo proměnných se provádí kliknutím na plochu pravým 

tlačítkem myši a v nabídce lze vybrat Blocks nebo Variables. 
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obr. 21 - Ukázka části programu tvořeného pomocí funkčních bloků 

 

7.1 Vizualizace aplikace 

K tvorbě vizualizace se využívá Control Builder F. Tvorba se provádí pod položkou 

stromové struktury Graphic display FGR. Viz Obr. 22. 

 

Obr. 22 - Založení bloku Grafický display FGR 

Kromě standardních zobrazení, mohou být displeje použity sledování a řízení procesů 

pomocí operátorské stanice. Tyto grafické displeje se vytváří pomocí Control Builder F 

v grafickém editoru. K dispozici je pestrá škála statických a dynamických grafických objektů, 

díky nim je možno přehledně zobrazit pozici či stav procesu. Použití animace objektu 

umožňuje správci operátorské stanice dodržovat procesní události v souladu s jejími 

požadavky za všech okolností. [ABB, 2013e] 
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Každý grafický displej se skládá ze statických a dynamických prvků. Statické prvky se 

skládají ze základních objektů, jako jsou například čáry, kruhy, texty a bitmapy. Mezi 

dynamické prvky se řadí speciální grafické objekty (například alfanumerické displeje a grafy), 

u kterých lze zobrazit aktuální procesní hodnoty, a to buď jako číselné hodnoty nebo graficky. 

Další kategorii tvoří operativní prvky, které mohou být použity ke spuštění přepínače displeje, 

otevření a alokace tagu faceplatu, potvrzení zprávy nebo zapsání hodnoty proměnné. 

Grafické symboly mohou být vytvořeny z několika jednotlivých grafických objektů. 

Tyto nové složené objekty lze dále používat stejně jako ty jednoduché. Grafické objekty 

mohou být dále definovány jako makra a uloženy v makro knihovnách. Tyto makro knihovny 

k dispozici i v jiných projektech.  

Velikost oblasti pro kreslení můžeme upravit dle nastavení monitoru (640x480, 

1024x768, 1280x1024 nebo 1600x1200 pixelů). Celková velikost grafického editoru je 

10240x6728 pixelů.  

Další funkcí je editace dvou displejů současně. Ten první je pojmenován program 

v projektovém stromu (první položka projektového stromu) a ten druhý je Pool. Pool má 

stejné vlastnosti jako ostatní displeje a je vždy načten současně s projektem. Mohou v něm 

být obsaženy kompletní grafické displeje, částečné grafické displeje nebo jen grafické 

symboly, které jsou v něm uloženy pro pozdější využití. Pokud je zvolený jiný displej, obsah 

Poolu je zachován. 

Pro zjednodušení tvorby displeje, je již několik maker standardně nakonfigurovaných 

v makro-knihovnách. [ABB, 2013e]  
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7.2 Prostředí grafického editoru 

Grafické prostředí obsahuje Menu bar, Toolbar, Graphic editor toolbar, Graphic editor 

tab, Graphic editor toolbox a Status bar. Jednotlivé prvky lze vidět na Obr. 23. 

 

Obr. 23 - Prostředí grafického editoru 

7.3 Pracovní plocha pro tvorbu displeje 

V editoru pod názvem Draw area, je skutečná pracovní plocha uživatele, pro tvorbu a 

editaci displeje. Pravým tlačítkem myši je možno provádět vlastní editaci plochy. Je možno 

nastavovat zoom, zapnutí nebo vypnutí přichycovací mřížky a také rozlišení mřížky. Pro 

přehlednost je třeba vhodně zvolit barvu pozadí. Plocha se skládá z x a y souřadnicového 

systému, kdy nula je v levém horním rohu plochy. Aktuální pozice se zobrazuje v Graphic 

editor Toolbox.  

7.4 Tvorba statických grafických objektů 

V editoru jsou k dispozici tyto statické objekty: Čára, obdélník, křivka, polygon, 

elipsa, oblouk, část kružnice, text, bitmapa a symbol pro oznámení. Veškeré tyto statické 

grafické objekty nalezneme v nabídce Elements nebo v okně Graphic editor Toolbox (Obr. 

24). 
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Grafické objekty se zobrazují se všemi jejich atributy, jako je barva, rozměr, styl. 

Atributy lze měnit pomocí toolboxu nebo hlavní nabídky Change. Nakreslíme-li jeden typ 

grafického objektu a jako další chceme kreslit ten samý typ s jinými parametry, stiskem 

tlačítka F8 zvolíme předchozí typ a urychlíme tak volbu. [ABB, 2013e] 

Jednotlivé objekty můžeme seskupovat, natáčet, přenést do popředí či do pozadí, za 

nebo před vybraný objekt, zrcadlit, pojmenovat a jiné…  

 

Obr. 24 - Možnosti výběru statických objektů 

7.5 Tvorba animačních, dynamických grafických objektů 

Třída dynamických objektů zahrnuje předměty používané v DigiVisu pro zobrazování, 

pozorování procesů a řízení provozu. Všechny tyto objekty jsou k dispozici v nabídce 

Animate nebo Graphic editor Toolbox. 

 Proměnnou lze k objektu vytvořit nově nebo vybrat již vytvořenou pomocí klávesy 

F2.  

Pro zobrazení měnících se provozních stavů se nejčastěji využívají tyto dynamické 

grafické objekty: Sloupcové grafy, výplně ploch, alfanumerické displeje, grafické symboly, 

objekty s vlastní animací a okna s Trendy. [ABB, 2013e]  
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8 Aplikace Panel pro AC700F 

K dispozici byl manuálně ovládaný testovací panel osazený kontrolérem AC700F. 

Úkolem bylo tento panel nasimulovat a vytvořit vizualizaci v Control Builderu F a umožnit 

tak ovládat jej softwarově. Mezi jednotlivými ovládacími módy bude možno přepínat 

(manuální a softwarové ovládaní). V případě nastavení jednoho módu, ten druhý bude 

neaktivní.  

 

Obr. 25 - Panel bez kontroléru 

 

 

Obr. 26 - Panel osazený kontrolérem 
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Obr. 27 - Vytvořený softwarový panel 

Na panelu jsou k dispozici ovládací přepínače pro ovládání digitálních vstupů a 

výstupů. K signalizaci slouží zelené a červené diody. Pomocí potenciometrů Pot. 0 až Pot. 3 

nastavujeme analogovou hodnotu 0 – 10V. Hodnota je pak zobrazována graficky na 

voltmetrech Voltmetr 0 až Voltmetr 3. 

Pilový náběh slouží pro otestování funkčnosti diod a voltmetrů. Z hlavního panelu lze 

přejít na další softwarové aplikace Křižovatka (Řízená křižovatka) a Nádrž (Regulace výšky 

hladiny nádrže). 
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9 Aplikace Řízená křižovatka 

Navrhněte program pro řízení jednoduché křižovatky (Obr. 28). Na řídicím panelu 

bude možno ovládat zapnutí a vypnutí křižovatky, přepínání mezi řízeným a neřízeným 

režimem (Tab. 4), přepínání mezi automatickou a manuální volbou režimu řízení 

(řízená/neřízená), při zvolení automatické volby režimu bude k dispozici zobrazen aktuální 

čas a nastavení času zapnutí a vypnutí řízení (řízená/neřízená). Pro zobrazení a záznam aktivit 

v časovém okně bude sloužit Trend. 

Celou tuto úlohu nakonfigurujte v CBF a její vizualizaci v DigiVis tak, aby byla jasně 

patrná funkce. 

 

Obr. 28 - Vzhled křižovatky 
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Tab. 4 - Logika světelné signalizace křižovatky 

režim vodorovný směr svislý směr doba aktivity [s] 

Řízená 

zelená červená 6 

oranžová červená, oranžová 3 

červená zelená 6 

červená, oranžová oranžová 3 

Neřízená 

oranžová oranžová 2 

bez signalizace bez signalizace 2 

 

Výsledný vzhled a ukázka činnosti aplikace 

 

 
Obr. 29 - Manuální přepínání řízení 
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Obr. 30 - Automatické přepínání řízení 

 

obr. 31 - Trend pro zobrazení aktivit 
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10 Aplikace Regulace výšky hladiny nádrže 

Navrhněte program pro řízení výšky hladiny nádrže (Obr. 32). Bude možno zadávat 

žádanou hodnotu hladiny a její hysterezi. Budou využity celkem čtyři ventily, kdy dva budou 

ovládány manuálně a dva automaticky podle aktuální hodnoty hladiny v nádrži. Vždy jeden 

manuální a jeden automatický pro nápust a jeden manuální a jeden automatický pro výpust. 

Všechny aktivity budou zaznamenávané pomocí trendu. 

 

Obr. 32 – Vzhled aplikace Regulace hladiny nádrže 

V aplikaci byla použita dvoupolohová regulace s hysterezí.  

Jelikož se jednalo pouze o simulační úlohu testovanou na emulátoru a systém 

Freelance nepodporuje blok pro simulaci nádrže, musel jsem si vytvořit vlastní. Ten je 

k vidění na Obr. 33. Blok, v případě napouštění nebo vypouštění, přičítá či odečítá předem 

zadanou hodnotu (hodnotu přítoku nebo odtoku) od hodnoty aktuální. 
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Obr. 33 - Simulační schéma nádrže 

K zobrazení aktivit hladiny nádrže slouží trend. Ten je přímo součástí aplikace a 

můžeme tak pozorovat jak se hladina chová. V trendu se zobrazuje aktuální hodnota, žádaná 

hodnota a meze hystereze. Pro zobrazení podrobnějšího trendu, kde se zobrazují i stavy 

otevření a zavření ventilů, lze zobrazit pomocí tlačítka Trend. Přetečení nádrže nebo nízká 

hladina kapaliny v nádrži jsou hlídány pomocí alarmů. Výsledná aplikace je k vidění na Obr. 

34. 

 

Obr. 34 - Výsledná aplikace v prostředí DigiVis 
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11 Závěr 

Cílem této práce bylo seznámit se se základními kontroléry Freelance, jejich I/O 

kartami a samotnou konfigurací. Nezbytným nástrojem pro programování a vizualizaci byl 

software Freelance.  Práce představuje návrh a konstrukci testovací zařízení pro zvolený typ 

kontroléru AC700F, který patří do skupiny Freelance s označením typu F.  

Dalším cílem této práce bylo popsat možnosti a parametry software emulátoru jako 

software náhrady tohoto reálného hardware kontroléru. V programovacím a vizualizačním 

prostředí byl navržen projekt založený na hardwarové kompozici úlohy a popsán s ohledem 

na jeho hlavní konfigurační a vizualizační vlastnosti. Ve stejném prostředí kontroléru byly 

navrženy další dvě úlohy demonstrující softwarové varianty hardwarového řešení. Výsledek 

tak může být využit při dalším rozvíjení znalostí začínajících programátorů řídicích systémů 

nasazených v různých technologiích. 

Prvním úloha se týkala práce s reálným panelem se 4 analogovými vstupy a výstupy a 

32 digitálními vstupy a výstupy. K tomuto panelu pak byla vytvořena softwarová úloha, která 

reprezentuje náhradu reálného hardware. Testovací panel byl osazen kontrolérem AC700F. 

V konfiguračním prostředí Control Builder F byla vytvořena vizualizace a samotné 

naprogramování úlohy. Hardware pak byl reálně napojen na řídicí systém Freelance a 

odzkoušen. 

Další úloha byla řešena pouze softwarově pomocí emulátoru. Jednalo se o úlohu 

Řízená křižovatka. Byl vytvořen logický algoritmus k demonstraci dvousměrné křižovatky s 

řízeným a neřízeným režimem. Přepínán mezi jednotlivými režimy může probíhat manuálně 

obsluhou nebo automaticky v závislosti na čase. Historie činnosti je pak zaznamenávána 

pomocí funkce Trend na obrazovku operátorského pracoviště. 

Poslední úloha byla úloha Regulace hladiny nádrže. Jednalo se o dvoupolohovou 

regulaci s hysterezí. Jelikož bylo opět využito softwarového emulátoru a systém Freelance 

nepodporuje simulační blok na napouštění a vypouštění nádrže, byl tento blok vytvořen 

algoritmem přičítání a odečítání hodnoty v procentech výšky hladiny. V úloze lze nastavit 

požadovanou hodnotu hladiny, hodnotu hystereze a průtoky přes jednotlivé napouštěcí a 

vypouštěcí ventily. K simulaci chyby slouží manuálně ovládané ventily. Systém se snaží 

v závislosti odpouštění nebo připouštění hladinu dorovnat. 
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Úlohy byly všechny programovány v souladu se standardem IEC 61131-3. Jako 

programovací jazyk byl zvolen jazyk Funkčních blokových diagramů FBD. Vizualizace byla 

tvořena statickými prvky, dynamickými prvky a pomocí prvků Macro.  

K dokumentu je přiložena uživatelská příručka pro instalaci a prvotní konfiguraci 

systému Freelance. Konfigurace probíhala jak pro reálný hardware AC700F a jeho 

vstupní/výstupní karty, tak pro náhradu reálného hardware emulátoru.  

U emulátoru se vstupní/výstupní karty nenastavují. Nedílnou součástí emulátoru je 

jeho spouštěcí aplikace, která běží přes webový prohlížeč. Zadáním příslušného id čísla a 

potvrzením se emulátor nastartuje. U reálného hardware musíme mít informaci o typu 

kontroléru, počtu vstupů, počtu výstupů a jejich datovém typu. Mohou být použity analogové 

karty s výstupními hodnotami -10V až 10V nebo 0 mA až 20 mA nebo digitální karty 

s výstupními hodnotami log1 nebo log0.    

 V příručce je podrobně zpracován návod k tvorbě prvků s popisem jednotlivých úloh. 
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