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Anotace 

STAVĚLA, R. Distribuovaný systém řízení 800xA s kontrolerem AC500, OPC 

komunikací a vizualizací: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2018, Vedoucí práce: 

Landryová, L. 

Práce se zabývá tématikou distribuovaného systému řízení. Využívá komponenty 

standardních systémů, jejichž navrhovaná architektura tvoří komplexní řídicí systém. 

Při jeho návrhu pro řízení technologií je v první řadě důležité testovat OPC komunikaci 

mezi jednotlivými uzly distribuovaného řídicího systému. Nejprve je popsána 

konfigurace na straně serveru včetně testovací aplikace s vizualizací, která je vytvořena 

pro kontrolér AC500 s jeho konfiguračními nástroji. Dalším krokem je zajištění OPC 

komunikace mezi testovacím serverem se simulačními daty a klientem, který tvoří systém 

800xA. Na základě zajištění funkčnosti těchto dílčích částí je vytvořena demonstrační 

aplikace, která poukazuje na způsob řešení distribuovaného systému řízení. Součástí 

demonstrační úlohy je zajištění řízení lokálního pracoviště kontrolérem AC500 

s vizualizací a následná distribuce dat do centrálního systému 800xA. V tomto systému 

je pak vytvořena grafická vizualizace centrálního operátorského stanoviště. 

Klíčová slova: Distribuovaný systém řízení, systém 800xA, ABB, kontrolér AC500, 

OPC komunikace, PLC, řídicí systém, integrovaný systém, komunikace. 
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Instrumentation, 2018, Thesis Head: Landryová, L. 

The thesis deals with the topic of distributed control system. It uses components of 

standard systems, whose designed architecture forms the complex control system. In its 

design for technology control, it is first and foremost important to test OPC 

communication between individual nodes of a distributed control system. First, a server-

side configuration is described, including a test application with visualization that is 

created for the AC500 controller with its configuration tools. The next step is to provide 

OPC communication between the testing server with the simulation data and the client 

800xA. Based on ensuring the functionality of these sub-sections, a demonstration 

application is created which shows how to manage a distributed control system. The 

demonstration application is to ensure the control of the local operator workplace by the 

AC500 controller with visualization and subsequent distribution of data to the central 

system 800xA. In this system there is created a graphical visualization of the central 

operator workplace. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ABB 800xA Systém pro návrh a správu řídicích systémů 

AC Střídavý proud (Alternating current) 

AC500 Označení řady kontrolérů společnosti ABB 

AC800M Označení řady kontrolérů společnosti ABB 

A/D Převodník typu Analog/Digitál (Analog/Digital Converter) 

CFC Programovací jazyk spojité funkční schéma (Continuous 

Function Chart) 

COM Označení sériového portu v operačním systému 

CPU Centrální procesorová jednotka (Central Processing Unit) 

DCS Distribuovaný systém řízení (Distributed Control System) 

DC Stejnosměrný proud (Direct current) 

DDE Protokol pro dynamickou výměnu dat (Dynamic Data Exchange) 

FBD Programovací jazyk diagram funkčních bloků (Function Block 

Diagram) 

I/O Vstupně výstupní (Input/Output) 

ID Identifikační označení (Identification) 

IL Programovací jazyk instrukční list (Instruction List) 

ILAN Průmyslová lokální síť (Industrial LAN) 

IPC Průmyslový řídicí počítač (Industrial PC) 

IRT Komunikace v izochronním reálném čase (Isochronous Real 

Time) 

LAN Lokální počítačová síť (Local Area Network) 

LD Programovací jazyk žebříčkový diagram (Ladder Diagram) 

OLE Komunikační technologie (Object Linking and Embedding) 



 

OPC Komunikační standard (Open Platform Communication) 

OS Operační systém (Operating System) 

OSI Komunikační model (Open Systém Innerconection) 

PC Osobní počítač (Personal Computer) 

PLC Programovatelný logický automat (Programmable Logic 

Controler) 

RS Typ klopného obvodu (Reset Set) 

RT Komunikace v reálném čase (Real Time) 

SD Druh paměťových karet (Secure Digital) 

SCADA/HMI Supervizní řízení a sběr dat/rozhraní člověk-stroj (Supervisory 

Control And Data Acquisition/Human Machine Interface) 

SFC Programovací jazyk sekvenční funkční schéma (Sequential 

Function Chart) 

ST Programovací jazyk strukturovaný text (Structured Text) 

TCP/IP Soubor protokolů pro počítačovou síť (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) 

TTL Logika digitálních integrovaných obvodů (Transistor-Transistor-

Logic) 
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1 Úvod 

Nacházíme se v době, kdy je automatizace nedílnou součástí výrobního průmyslu. 

Mnoho lidí má za to, že dnes často zmiňovaná průmyslová revoluce neboli přechod na 

takzvaný průmysl 4.0 je otázkou rozvoje právě samotné automatizace. To je ovšem mylný 

pohled na tuto průmyslovou revoluci, protože první řídicí systémy se začaly objevovat 

koncem 70. let. Byly to první TTL (transistor-transistor-logic) obvody, které zapříčinily 

právě začátky moderní automatizace v průmyslu a jednalo se o třetí průmyslovou 

revoluci. Obor automatizace se dále vyvíjel díky prvním mikroprocesorům a jejím 

rozvojem. Na přelomu tisíciletí se začaly objevovat nové technologie a byl zaznamenán 

také vývoj nových komunikačních rozhraní. Tento vývoj umožnil nový pohled na řídicí 

systémy a začaly se objevovat první distribuované řídicí systémy. (Otčenášek, 2007) 

Distribuované řídicí systémy jsou tvořeny spojením standardních systémů do 

komplexního systému, který tak tvoří jeden celek. Pro takové systémy je důležitým 

aspektem komunikace mezi jednotlivými prvky tak, aby byla zajištěna požadovaná 

výkonnost a spolehlivost přenosu signálu. Proto se postupně začaly vyvíjet nové 

technologie a standardy, které se snažily tuto komunikaci zjednodušit a zefektivnit. 

Jednou z požadovaných vlastností na komunikaci mezi jednotlivými částmi systému byla 

nezávislost na platformě, a to z důvodu integrace prvků různých výrobců do jednoho 

systému. Jednou z technologií, která tyto požadavky splňuje je standard OPC 

komunikace. 

Práce se bude tedy zabývat návrhem distribuovaného systému, který zahrnuje spojení 

různých druhů řídicích systémů. Toto spojení bude zajištěno díky standardu OPC 

komunikace. Řídicí aplikace budou vytvořeny na nižší úrovni řídicího systému a 

informace o nich budou distribuovány vyšším úrovním, kde tyto informace budou dále 

zpracovávány. Aplikace budou doplněny o grafické vizualizace jednotlivých pracovišť. 
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2 Struktura řídicích systémů 

V dnešní době je nepřeberné množství možností, jakým způsobem realizovat řízení 

v průmyslu. Můžeme se setkat s různými popisy a rozděleními z různých pohledů na 

řídicí systémy. V praxi se ovšem často setkáváme se základním rozdělením, a to 

z pohledu struktury. Z tohoto pohledu se řídicí systémy rozdělují na: 

• centralizované řídicí systémy, 

• distribuované řídicí systémy, 

• distribuované hierarchické řídicí systémy. 

Toto rozdělení definuje, jakým způsobem jsou uskutečněny vazby mezi jednotlivými 

prvky struktury a jejich uspořádání. Mimo jiné určuje umístění regulačních členů a jejich 

funkci, s čímž souvisí také možnosti nasazení ve specifických typech aplikací. 

S jednotlivými možnostmi se mění také rozlehlost a do jisté míry i složitost systému. 

(Škuta, 2016) 

2.1 Centralizované řídicí systémy 

Centralizované řídicí systémy jsou takové systémy, které využívají pouze jeden řídicí 

prvek (PLC, IPC, mikrokontroler) a ten řídí všechny dílčí technologické procesy. 

Většinou se využívá u menších řídicích systémů, které se zaměřují pouze na lokální řízení. 

Vhodné použití při jednoduchých typech úloh souvisí také s jednodušší údržbou, návrhem 

aplikačních programů a využívání menšího počtu vstupů a výstupů. S jeho zvyšováním 

roste také nepřehlednost a náročnost zapojení kabeláže a snižuje se spolehlivost. (Škuta, 

2016) 
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Obr. 1 - Schéma centralizovaného řízení 

2.2 Distribuované řídicí systémy 

Ke složitějším a rozsáhlejším systémům je vhodné použít distribuované řídicí 

systémy. U těchto systémů se využívá více řídicích prvků, které jsou rozmístěny u 

jednotlivých technologických procesů. Základním předpokladem distribuovaných 

řídicích systému jsou komunikační vazby (sběrnice), které zajišťují společné řízení a 

jejich kooperaci. Odlaďování chyb či jakýchkoli nedostatků je díky rozdělení na lokální 

systémy jednodušší. Výhodou je také větší možnost rozšiřování řídicího systému a vyšší 

výkonnostní možnosti. (Škuta, 2016) 

 

Obr. 2 - Distribuovaný řídicí systém 
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2.3 Distribuované hierarchické řídicí systémy 

Distribuovaný hierarchický řídicí systém je vlastně rozšířením distribuovaného 

systému řízení. Rozdíl mezi těmito typy řídicích systémů spočívá v tom, že jednotlivé 

lokální systémy nejsou napojeny rovnou na operátorský pult, ale nad ním je 

zakomponován ještě navíc nadřízený řídicí počítač. Ve velmi rozsáhlých systémech může 

být umístěno více centrálních počítačů, které mohou být nadřízeny například nad řízení 

více lokálních procesů podobného typu nebo zastávat úlohu centrálního počítače pro 

jednotlivá pracoviště. (Škuta, 2016) 

 

Obr. 3 - Distribuovaný hierarchický řídicí systém 

2.4 Hierarchická struktura řízení 

Z víceúrovňového řízení výrobních procesů v praxi vychází hierarchická struktura 

řízení. Jedná se o charakteristiku jednotlivých úrovní řízení v podniku, vzájemnou 

komunikaci, aplikační a technické prostředky. Vychází z podnikového vedení na nejvyšší 

vrstvě (úroveň 4), která v struktuře obsahuje nejméně informačních vazeb, až po nejnižší 

úrovně (0, 1, 2), kde se naopak vyskytuje informačních vazeb nejvíce (Obr. 4). Zde se 

také objevují hranice mezi automatizovanými a jinak organizovanými činnostmi. 
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Obr. 4 - Hierarchická struktura řízení (Landryová, 2011) 

Na nejnižších úrovních (úrovně 0,1,2) se uskutečňuje výměna dat mezi technologií a 

senzorikou (instrumentace). Jednak jsou to data vstupující z technologie do měřících 

systémů prostřednictvím snímačů, které mimo jiné mohou mít již některé vyhodnocovací 

či jiné prvky pro zpracování informace (např.: inteligentní senzory, mikrokontrolery). 

Dále jsou to akční členy, které přímo ovlivňují technologické procesy na základě 

získaných informací ze snímačů a následně jejich vyhodnocení v řídicím systému.  

Na vyšší úrovni (úroveň 3) se nachází operativní řízení procesu, kde jsou akční členy 

řízeny nejčastěji pomocí PLC automatů nebo mikrokontrolerů, které obsahují předem 

naprogramované a odladěné instrukce. Prvky této úrovně jsou vybaveny většinou 

vlastními programovými prostředky, ve kterých jsou různé řídicí algoritmy. Pro PLC to 

jsou programovací jazyky dle normy IEC 61131. Mikrokontrolery mohou obsahovat 

programy kompilovány z aplikace vytvořené v jazyku C. Již z výše uvedeného vyplývá, 

že v závislosti na složitosti řízeného systému, počtu vstupních a výstupních řízených a 

monitorovaných veličin je vyžadován návrh distribuce řízení víceúrovňových 

komponent. Úroveň může obsahovat dále konvenční regulátory nebo IPC. 

Na úrovních 0, 1, 2, 3 se odehrává automatické řízení, kde dochází k interakci mezi 

jednotlivými stroji (stroj – stroj), bez zásahu člověka. Na 4. úrovni, která se označuje jako 
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strategické řízení procesu se nachází lokální operátorská a pracovní stanice určená pro 

řízení technologických procesů, obsluhu a sběr dat. Jedná se tedy o procesy, do kterých 

již přímo zasahuje člověk, a to zejména díky HMI systémům (Human Machine Interface), 

tedy prostředí mezi člověkem a strojem. Operátor díky SCADA/HMI systémům na svém 

pracovišti může například reagovat i na různé alarmové stavy, sledovat trendy či 

manuálně definovat akční zásah. Tyto systémy je možno obsluhovat také ze vzdáleného 

pracoviště pomocí internetového klienta či vzdálené plochy v síti a podobně. Dále se na 

této úrovni nachází komplexní řízení. (Landryová, 2011) 
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3 Základní struktura a prvky distribuovaného systému 

Základ struktury distribuovaného systému je založen na komunikaci mezi centrálním 

systémem a jednotlivými uzly. Tyto uzly reprezentují lokální řízení daného procesu, kde 

je umístěn řídicí počítač (PLC). Ten poté pomocí OPC komunikace distribuuje data vyšší 

úrovni, tedy centrálnímu řídicímu systému, kde se nachází nadřazené řízení. To mimo 

jiné obsahuje procesní systémy SCADA/HMI, které tak tvoří centralizované operátorské 

stanoviště. 

 

Obr. 5 - Struktura distribuovaného systému 

Podřízené uzly tvoří síť kontrolérů a jiných řídicích zařízení, které obstarávají řízení 

daného lokálního řízeného systému. Jednotlivé uzly mohou také obsahovat lokální 

operátorské stanoviště, tvořené například HMI panelem, díky kterému mohou být 

odstraňovány menší poruchy nebo může dávat informace o aktuálním stavu jednotlivých 

prvků atd. 

Na nadřízené úrovni se pak nachází systém 800xA, který přes standard OPC 

komunikuje s podřízenými uzly. V systému 800xA se sbíhají informace ze všech uzlů a 
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díky nim jsou pak tvořeny SCADA/HMI systémy. Informace mohou být využity 

k celopodnikovému plánování, tvorbě výstupních zpráv a dokumentací. 

Tato práce se bude zabývat návrhem jednoho uzlu, kde bude vytvořena struktura 

použité sestavy kontroléru AC500 v prostředí Control Builder Plus. Zde také bude 

vytvořena aplikace pro řízení procesu pomocí nástroje CoDeSys. Dále bude zajištěna 

komunikace s centrálním systémem 800xA pomocí standardu OPC. V systému 800xA 

bude navíc vytvořena vizualizace, která bude představovat centrální operátorské 

pracoviště. 

3.1 PLC řady AC500 

Označení AC500 určuje produktovou rodinu modulárních PLC automatů a 

robustních HMI řídicích panelů firmy ABB.  Pod toto označení spadá množství 

prostředků pro návrh, vývoj a obsluhu automatizovaných procesů v různých odvětvích 

průmyslu v odlišných podmínkách. Produktová rodina AC500 je využívána pro menší, 

střední, v některých případech i větší a rozsáhlejší aplikace, avšak pro takové a také velmi 

rozsáhlé aplikace se využívají spíše automaty s označením AC800M s podporou systému 

800xA. Modularita je zajištěna díky paticím, ve kterých jsou procesorové jednotky a 

zásuvné karty ukotveny a ty jsou volně připojitelné s jednotlivými prvky rodiny AC500. 

(ABB, 2017) 

3.1.1 Procesorové jednotky AC500 

Procesorové jednotky jsou základní výpočetní částí PLC, ve kterých se provádí 

předem nahraný program. Program se vykonává cyklicky dle stanovených pravidel. 

V CPU jednotkách se dle vybavení a řady mohou nacházet např. digitální display, 

ovládací tlačítka, komunikační porty, slot na SD kartu, baterie atd.  Procesorové jednotky 

se rozdělují do dvou základních skupin, ve kterých se dále dělí na jednotlivé verze 

s různým technickým vybavením a možnostmi. Toto základní rozdělení obsahuje 

jednotky AC500-eCo a jednotky AC500. (ABB, 2017) 
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Obr. 6 - Rozložení jednotlivých řad CPU jednotek (ABB, 2017) 

AC500-eCo CPU 

Tato řada se zaměřuje na méně náročné aplikace, které nevyžadují tolik výpočetního 

výkonu jako standardní CPU jednotky AC500. Důraz je zde kladen na flexibilitu CPU 

modulu, který tuto řadu staví blíž ke kompaktním PLC i když se jedná o modulární typ. 

Každý panel této řady CPU jednotek obsahuje slot na SD kartu, komunikační rozhraní 

RS-485 (COM1), odnímatelnou I/O svorkovnici a také slot pro adaptér, například pro 

COM2 či obvod reálných hodin. Modul může být rozšířen o 10 I/O karet, které mohou 

být kombinovány i s výkonnější řadou. (ABB, 2017) 

Tab. 1 - Technické parametry jednotlivých řad AC500-eCo CPU (ABB, 2017) 

Typ 
Vestavěné I/O  
DI/DO/AI/AO 

Vestavěné Digitální I/O Vestavěné Analogové I/O 

Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

PM554-T 8/6/-/- 24 V DC 
Tranzistor, 24 V DC, 
0,5 A 

- - 

PM554-R 8/6/-/- 24 V DC 
Relé, 24 V DC, 
100-240 V AC , 2 A 

- - 

PM554-R-AC 8/6/-/- 24 V DC 
Relé, 24 V DC, 
100-240 V AC , 2 A 

- - 

PM564-T 6/6/2/1 24 V DC 
Tranzistor, 24 V DC, 
0,5 A 

0… 10 V: 10 bitů 
0… 10 V 
0… 20 mA, 4… 20mA 
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Typ 
Vestavěné I/O  
DI/DO/AI/AO 

Vestavěné Digitální I/O Vestavěné Analogové I/O 

Vstupní Výstupní Vstupní Výstupní 

PM564-R 6/6/2/1 24 V DC 
Relé, 24 V DC, 
100-240 V AC , 2 A 

0… 10 V: 10 bitů 
0… 10 V 
0… 20 mA, 4… 20mA 

PM564-R-AC 6/6/2/1 24 V DC 
Relé, 24 V DC, 
100-240 V AC , 2 A 

0… 10 V: 10 bitů 
0… 10 V 
0… 20 mA, 4… 20mA 

PM554-T-ETH 8/6/-/- 24 V DC 
Tranzistor, 24 V DC, 
0,5 A 

- - 

PM564-T-ETH 6/6/2/1 24 V DC 
Tranzistor, 24 V DC, 
0,5 A 

0… 10 V: 10 bitů 
0… 10 V 
0… 20 mA, 4… 20mA 

PM564-R-ETH 6/6/2/1 24 V DC 
Relé, 24 V DC, 
100-240 V AC , 2 A 

0… 10 V: 10 bitů 
0… 10 V 
0… 20 mA, 4… 20mA 

PM564-R-ETH-AC 6/6/2/1 24 V DC 
Relé, 24 V DC, 
100-240 V AC , 2 A 

0… 10 V: 10 bitů 
0… 10 V 
0… 20 mA, 4… 20mA 

Parametr AC v typu jednotky (např.: PM554-R-AC) označuje střídavé napájecí 

napětí 100-240 V, u ostatních je potřeba střídavé napájecí napětí 24 V. Další parametr 

ETH (např.: PM564-T-ETH) označuje je-li obsažen vestavěný ethernetový port RJ-45. 

Všechny typy obsahují paměť určenou pro program o velikosti 128 kB. (ABB, 2017) 

AC500 CPU 

Vyšší řada CPU jednotek AC500 klade důraz na výkonnost a maximální 

funkcionalitu. Obsahuje malý digitální display, na kterém se zobrazují základní stavy a 

tlačítka, pomocí kterých je možno provádět základní konfiguraci modulu. Dále obsahuje 

slot na SD kartu a také baterii, která slouží pro napájení paměti programu při výpadku 

napájení. Může být rozšířeno o 10 I/O modulů (S500 a/nebo S500-eCo). Samotný CPU 

modul se upevňuje do základny, která může obsahovat různá integrovaná komunikační 

rozhraní (Ethernet, RS-232, RS-485, …). Připojeny mohou být dále až 4 externí 

komunikační moduly (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, CANopen, …). (ABB, 2017) 

Tab. 2 - Technické parametry jednotlivých řad AC500 CPU (ABB, 2017) 

Typ 
Paměť pro 
program 

Napájecí 
napětí 

Zpracování instrukce za čas 

Binary Word Floating-point 

PM572 128 kB 24 V DC 0,06 μs 0,09 μs 0,7 μs 

PM573-ETH 512 kB 24 V DC 0,06 μs 0,09 μs 0,7 μs 

PM582 512 kB 24 V DC 0,05 μs 0,06 μs 0,5 μs 
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Typ 
Paměť pro 
program 

Napájecí 
napětí 

Zpracování instrukce za čas 

Binary Word Floating-point 

PM583-ETH 1024 kB 24 V DC 0,05 μs 0,06 μs 0,5 μs 

PM590-ETH 2048 kB 24 V DC 0,002 μs 0,004 μs 0,004 μs 

PM591-ETH 4096 kB 24 V DC 0,002 μs 0,004 μs 0,004 μs 

PM592-ETH 4096 kB 24 V DC 0,002 μs 0,004 μs 0,004 μs 

 

Obr. 7 - Samostatný CPU modul PM592 (ABB, 2018) 

3.1.2 Komunikační I/O moduly S500 a S500-eCo 

Komunikační I/O moduly slouží k zprostředkování styku CPU s okolím tedy 

s řízeným procesem. Využívá se přitom elektrických signálů, které jsou zpracovávány 

v PLC (vstupy) nebo signálů, které jsou PLC generovány. 

Základní rozdělení periférií: 

• Digitální periférie –  pracují s dvoustavovými signály, tedy vypnuto/zapnuto. 

• Analogové periférie – zpracovávají signály spojitého charakteru. 

• Komunikační periférie – zprostředkovávají sériovou komunikaci s ostatními 

připojenými účastníky, na různých fyzických vrstvách a různými typy 

protokolu. 

Digitální I/O moduly S500 a S500-eCo 

Nabídka digitálních I/O modulů je velice rozsáhlá a každý typ má rozdílné vlastnosti. 

Hlavní rozdělení je podle směru toku signálu na vstupní, výstupní, smíšené a 
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konfigurovatelné. Jednotlivé moduly se rozdělují také podle počtu vstupů či výstupů a 

také podle maximální délky kabelu, připojeného k procesnímu signálu. 

Popis označení dle směru toku signálu (ABB, 2017): 

• DI – Digitální vstupní modul, 

• DO – Digitální výstupní modul, 

• DX – Smíšené digitální moduly, 

• DC – Konfigurovatelné digitální moduly. 

Analogové I/O moduly S500 a S500-eCo 

Analogové moduly pracují se spojitými signály. Podle směru toku signálu se 

rozdělují na vstupní (označení AI) a výstupní (označení AO). Dále se dají rozdělit podle 

toho, zda jsou vhodné pro použití v extrémních podmínkách, to jsou ovšem jen moduly 

řady S500. (ABB, 2017) 

 

Obr. 8 - Komunikační I/O modul (ABB, 2018) 
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3.2 Vývojové prostředí CoDeSys 

CoDeSys je vývojové prostředí pro komplexní tvorbu projektů, které obsahují řídicí 

aplikace, vizualizace a zajištění komunikace pro PLC. Vývojové prostředí firmy ABB je 

určeno především pro kontroléry řady AC500. Prostředí podporuje programovací jazyky 

definovány normou IEC 61131. Tuto normu využívají vývojová prostředí většiny 

výrobců PLC. (Hýl, 2013) 

Programovací jazyky (Hýl, 2013): 

• IL – Instrukční list (Instruction List), podobný assembleru. 

• LD – Žebříčkový diagram (Ladder diagram), napodobuje schéma stykačového 

zapojení. 

• FBD – Funkční diagram (Function block diagram), LD rozšířený o volání 

funkcí. 

• SFC – Sekvenční funkční diagram (Sequential Function Chart), vhodný pro 

sekvenční aplikace, kdy vstup prostupnost mezi jednotlivými částmi je 

podmíněna splněním zadaných podmínek. 

• ST – Strukturovaný text (Structured Text), programovací jazyk podobný 

syntaxi jazyka C či Pascal 

• CFC – Spojitý funkční diagram (Continuous Function Chart).  
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Obr. 9 - Základní rozložení software CoDeSys 

 

1) V levém postranním okně je možno přepínat mezi jednotlivými záložkami. První 

záložka „POUs“ obsahuje vytvořené programy, dále záložka „Data types“ pro 

vytváření datových typů pro specifické použití, pak záložka „Vizualizations“, kde 

se vytvářejí jednotlivá vizualizační okna. Poslední záložkou je záložka 

„Resources“ neboli zdroje, ve kterých jsou uloženy veškeré knihovny, nastavení 

a konfigurace ať už proměnných, alarmů, PLC či tzv. tasků. 

2) V hlavní části se nachází hlavní pracovní prostor. Zde si inženýr může přizpůsobit 

rozložení používaných oken. Otevírají se zde okna s programy, nastavením, 

návrhem vizualizace atd.  

3) V horní části je umístěn panel nástrojů, který obsahuje organizační nástroje 

projektu, a také komponenty pro vytváření aplikace. Dle zvoleného okna 

s programovacím jazykem se zobrazí příslušné nástroje. 

4) Ve spodní části se nachází dialogové okno, kde se zobrazují právě probíhající 

procesy jako je sestavování projektu. Také upozorňuje inženýra na chyby a 

zobrazuje upozornění. 
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3.3 Systém 800xA 

Systém 800xA je rozsáhlý nástroj pro automatizaci procesů, který zahrnuje operace 

a konfigurace spojitých a dávkových aplikací. Překračuje meze klasických 

distribuovaných systémů řízení, protože v jedné aplikaci umožňuje přístup a organizaci 

podnikových a továrních informací. Systém 800xA obsahuje řadu programů například 

pro správu hardware v systému, tvorbu aplikačních software nebo také vytváření 

grafických vizualizací pro operátorská pracoviště včetně trendů a alarmů. (ABB, 2015) 

 

Obr. 10 - Možnosti architektury systému 800xA (ABB, 2015) 

Vnitřní struktura a organizace v prostředí systému 800xA je založena na objektech a 

jejich aspektech. To znamená, že reálný objekt, například ventil, nahrazuje model 

objektu, který obsahuje řadu vlastností a informací což jsou jeho aspekty. Pro správu 

aspektů se využívá velké množství podpůrných programů. Tyto podpůrné programy jsou 

nazývány Aspektové systémy. (ABB, 2015) 
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Obr. 11 - Zobrazení vnitřní organizace v prostředí systému 800xA (ABB, 2015) 

Topologie systému 800xA obsahuje řadu počítačů a zařízení, které společně 

komunikují přes odlišné typy komunikačních sítí. Pracovní stanice (Workplace) používají 

buď vyhrazené klientské počítače nebo kombinované klientské a serverové nástroje 

umožňující klientům i serverům pracovat na jednom počítači. 

 

Obr. 12 - Topologie systému při použití jednoho systémového uzlu (ABB, 2015) 
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Na Obr. 12 je znázorněna topologie využívající jednoho systémového uzlu. To 

znamená, že všechny servery a pracovní stanice jsou umístěny na jednom PC. 

Hlavní části topologie při použití jednoho systémového uzlu (ABB, 2015): 

• Aspect Server – obsahuje tzv. Aspect Directory (Adresář aspektů), který 

poskytuje přístup všem používaným službám v systému. Obsahuje správu 

objektů, jména, zabezpečení atd. 

• Connectivity Server – umožňuje přístup kontrolérům a jiným zdrojům dat 

prostřednictvím sítě. 

• Client/Server Network – používá se ke komunikaci mezi jednotlivými servery 

a mezi klientem pracovní stanice (Workplace) a servery. 

• Control Network – je lokální síť (LAN), optimalizovaná pro připojení 

kontrolérů s Connectivity Serverem. 

Výčet základních programů pro tvorbu projektu v systému 800xA (ABB, 2015): 

• Control Builder M Professional – je to hlavní programovací nástroj, ve kterém 

se odehrává programování řídicích aplikací. Obsahuje také nástroje pro 

tvorbu a správu knihoven a umožňuje spravovat připojené kontroléry. 

• Graphic Builder – slouží k vytváření vizualizačních oken ale také k tvorbě 

grafických objektů. Dále umožňuje tvorbu jednoduché logiky grafických 

objektů. 

• Panel Builder – slouží k tvorbě vizualizace na HMI panelech. 

• Soft Controller – umožňuje simulovat hardware pro testování řídicí aplikace 

a komunikační účely. 
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3.4 Přehled komunikačních rozhraní 

V dnešní době existuje velké množství druhů průmyslových komunikací s různými 

požadavky (rychlost přenosu, odolnost vůči rušení, vzdálenost přenosu atd.). Mohou to 

být komunikační sběrnice zahrnuty v normě IEC 61158, která popisuje 8 druhů 

komunikačních protokolů nebo také hojně rozšířené druhy průmyslových komunikací, 

které v této normě obsaženy nejsou. Různé komunikační sběrnice však mohou 

podporovat různá rozhraní, tedy fyzickou vrstvu sběrnice z pohledu níže popsaného 

ISO/OSI modelu. (Koziorek, 2011) 

3.4.1 ISO/OSI model 

Model ISO/OSI nám dává obecný pohled na to jakým způsobem probíhá komunikace 

otevřených systémů. Model ISO/OSI tedy není komunikačním standardem, ale je to 

způsob prezentování dat či programů mezi jednotlivými uzly. 

Každá vrstva sedmivrstvého modelu obsahuje přesné instrukce a informace, které 

poskytuje s vyslanými daty podřízené vrstvě (ve směru od aplikační vrstvy k fyzické), 

kde dochází ke kompresi dat, šifrování, navazování komunikace, rozdělení na jednotlivé 

pakety, zajištění komunikační cesty v síti až po samotnou fyzickou přenosovou cestu. 

ISO/OSI model je tedy popsán těmito sedmi vrstvami (Koziorek, 2011): 

• aplikační vrstva – definuje rozhraní mezi komunikačním kanálem a cílovou 

aplikací, 

• prezentační vrstva – zajišťuje převedení dat do požadovaného formátu nebo 

naopak, 

• relační vrstva – organizace dialogu mezi koncovými účastníky, 

• transportní vrstva – řídí adresaci zařízení a aplikační vrstvy v síti, 

• síťová vrstva – sestavuje komunikační cestu v síti, 

• linková vrstva – realizuje řízení toku a zabezpečení proti chybám, 

• fyzická vrstva – zajišťuje přenos jednotlivých bitů mezi odesílatelem a 

příjemcem. 
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Obr. 13 - Grafické znázornění ISO/OSI modelu (Koziorek, 2011) 

Dnešní průmyslové sběrnice však nejčastěji používají jen část ze sedmivrstvého 

modelu, které jsou pro jejich komunikaci nejdůležitější. Těmi vrstvami jsou fyzická 

vrstva, linková vrstva a aplikační vrstva. (Koziorek, 2011) 

3.4.2 OPC komunikace 

Označení OPC popisuje standard průmyslové komunikace, vytvořený ve spolupráci 

mnoha světových dodavatelů prostředků řízení v oboru průmyslové automatizace 

s velkým podílem společnosti Microsoft. Tento standard zajišťuje bezpečnou a 

spolehlivou výměnu dat a odstraňuje závislosti určitého softwaru na výrobci hardwaru. 

Jedná se tedy o univerzální rozhraní pro komunikaci mezi různými zařízeními způsobem 

klient – server nebo také server – server. 

Hlavním cílem vytvoření tohoto standardu bylo odstranění nutnosti mít pro každý 

hardware nainstalovaný ovládač, který by popisoval jeho vlastnosti a definoval 

komunikaci. V rozsáhlejších systémech bychom byli nuceni mít nainstalováno velké 

množství podpůrných softwarů, což by snižovalo kvalitu zpracování řídicích systémů, 

jejich přehlednost, a kromě toho by byly tyto systémy velice složité pro samotný návrh. 

(Stianko, Peterka, 2004) 
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Dnešní standard OPC (Open Platform Communication) vychází ze standardu 

známého pod stejnou zkratkou OPC (OLE for processing control), ten byl určen zejména 

pro platformu Windows a vycházel z modelu OLE (Object Linking and Embedding). 

Tato specifikace měla velkou oblibu při navrhování řídicích systémů v mnoha odvětvích. 

Díky omezení této architektuře, dnes známé jako OPC Classic, na operační systémy 

Windows a díky novým požadavkům například na bezpečnost byla vytvořena nová 

architektura OPC UA. (OPC Foundation, 2017) 

Hlavními výhodami této architektury jsou (OPC Foundation, 2017): 

• nezávislost na platformě, 

• robustní bezpečnost, 

• velké možnosti rozšiřitelnosti, 

• vysoká míra podpory. 

OPC server většinou bývá ve formě služby v operačním systému a při navazování 

spojení s ním je nutno provést konfiguraci klienta. Při konfiguraci důležitou roli hrají 

požadované parametry pro připojení k serveru, které jsou nejčastěji: 

• ID připojení – název připojení, obvykle identifikace podstanice, 

• přístup ke zdroji dat – IP adresa nebo název počítače, kde se nachází OPC 

server, 

• komunikační port – TCP port, na kterém runtime přijímá spojení. 

3.4.3 Profibus 

Profibus je digitální průmyslová sběrnice, která v dnešní době představuje jeden 

z velmi používaných standardů průmyslové automatizace. Základem, ze kterého Profibus 

vychází je otevřený komunikační model ISO/OSI, kde definuje jen 3 vrstvy tohoto 

modelu, tj. fyzická, linková a aplikační. Profibus se využívá ve všech oblastech 

automatizace, od automatizace výrobních linek, řízení výroby, řízení technologií až po 

automatizaci budov. Nejpoužívanější varianty Profibusu jsou Profibus DP a Profibus PA. 

(Foxon s.r.o., 2017) 
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- Profibus DP – používá se pro rychlou cyklickou komunikaci mezi 

distribuovanými zařízeními na nižší vrstvě řízení (mezi PLC), kde se klade důraz 

na přesnost, rychlost a spolehlivost komunikace. Z toho důvodu obsahuje také 

diagnostické funkce pro monitorování stavu systému z hlediska bezpečnosti a 

spolehlivosti. K přenosu se využívá kroucená dvojlinka (RS-485) nebo optické 

vlákno. Podporuje zapojení až 32 zařízení nebo s použitím opakovačů maximálně 

127 zařízení a dosahuje maximální délky 1,2 km. 

- Profibus PA – oproti variantě DP zde není kladen důraz na rychlost zpracování 

informace, přenos pracuje jednotnou rychlostí 31,25 kb/s. Používá se v procesní 

automatizaci spíše u subsystémů pro sběr dat ze snímačů. Nasazuje se tam kde je 

kladen důraz na bezpečnost například ve výbušných prostředích. Komunikačním 

médiem je proudová smyčka (dle standardu IEC 1158-2), kde se na stejných 

vodičích nachází také napájení. (Foxon s.r.o., 2017) 

3.4.4 Modbus 

Modbus je otevřený protokol, který se využívá ke komunikaci různých zařízení (PLC, 

HMI, I/O rozhraní atd.) Pracuje na aplikační vrstvě ISO/OSI modelu, je tedy možné 

využívat různé druhy sběrnic, či komunikačních médií (RS-232, RS485, Ethernet 

TCP/IP). Komunikace probíhá na principu předávání datových zpráv master – slave. 

Protokol Modbus má strukturu zprávy definovanou na úrovni protokolu (PDU – 

Protocol Data Unit) nezávisle na druhu komunikační vrstvy. V závislosti na typu použité 

sběrnice či média je přidána další část a zpráva je tak tvořena na aplikační vrstvě (ADU 

– Application Data Unit). (Rošnerová, 2005) 

 

Obr. 14 - Struktura zpracování zprávy protokolu Modbus (Rošnerová, 2005) 
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3.4.5 Profinet 

Profinet je otevřený, standardizovaný komunikační systém, založený na standardu 

Ethernet, který zajišťuje komunikaci na různých úrovních průmyslové automatizace. 

Profinet se dělí na dvě části, to jsou Profinet RT a Profinet IRT. Profinet RT se používá 

pro komunikaci mezi zařízeními, které neřídí časově kriticky náročné procesy 

(komunikace mezi PLC). Profinet IRT se používá v aplikacích pro izochronní procesy, 

kde jsou požadavky na velmi rychlou odezvu a přesné taktování. Profinet lze také rozdělit 

dle architektury na standardní komunikaci (TCP/IP), komunikaci v reálném čase (RT) a 

v izochronním reálném čase (IRT). (Otčenášek, 2007) 

Profinet lze taky použít při bezdrátové komunikaci například s pohyblivými nebo 

těžko dostupnými účastníky. (Siemens, 2005) 
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4 Návrh testovací úlohy distribuovaného systému řízení 

Nejprve musí být vytvořen projekt pomocí konfiguračního nástroje Control Builder 

Plus. Zde se musí nakonfigurovat struktura obsahující připojený hardware a poté 

naprogramovat testovací aplikaci v nástroji CoDeSys. 

4.1 Testovací sestava AC500 

Testování bude probíhat na sestavě, která slouží jako učební pomůcka při školení na 

řadu AC500. Tento panel obsahuje procesorovou jednotku s integrovanou ethernetovou 

komunikací. K procesorové jednotce jsou připojeny 4 komunikační karty a jeden I/O 

modul. 

 

Obr. 15 - Testovací sestava PLC řady AC500 

1) Procesorová jednotka PM583. 

2) Komunikační karty typu master – CM579 (EtherCat), CM579 (ProfiNet), CM576 

(CanOpen), CM572 (Profibus). 

3) I/O modul CD522. 

4) I/O moduly typu slave – CI501 (ProfiNet), CI512 (EtherCat), CI582 (CanOpen), 

poslední komunikační karta je připojena k dalšímu PLC, které v této úloze 

nebude využíváno. 
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4.2 Vytvoření projektu a struktury v Control Builder Plus 

Pro vytvoření testovacího projektu bude využíván nástroj pro konfiguraci Control 

Builder Plus, ve kterém bude vytvořena struktura obsahující použitý hardware a potřebné 

parametry pro správný chod. 

Nejprve je vytvořen nový projekt, kde se určí místo uložení a poté se volí šablona 

projektu (prázdný projekt nebo AC500 projekt), v tomto případě AC500 projekt. Dále je 

nutno z výběru zvolit typ procesorové jednotky, která bude použita v projektu. 

 

Obr. 16 - Výběr procesorové jednotky ze seznamu 

Po základní konfiguraci projektu se vytvoří prázdná struktura, kde je třeba definovat 

použitá zařízení. Jednotlivé prvky tohoto stromového seznamu jsou objekty a po jejich 

poklepání se většinou otevře nabídka pro nastavení parametrů a vlastností jednotlivých 

objektů. 
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Obr. 17 - Stromový seznam zařízení a jejich konfigurace 

1) Procesorová část – zde je označena procesorová jednotka a informace o ní, pod 

ní se nachází název aplikace, kde se poklepáním otevře nástroj pro tvorbu 

aplikace CoDeSys. Dále je zde objekt pro nastavení parametrů procesoru. 

2) Zde je definován I/O modul, který je připojen přímo k procesorové jednotce bez 

použití speciálních komunikačních karet. 

3) V této části se definují parametry komunikačních rozhraní umístěných na 

procesorovém modulu (např.: RS485, RS232 atd.) 

4) Další částí je nastavení a konfigurace vestavěného Ethernetového rozhraní na 

procesorovém modulu, přes který bude také zajišťována komunikace mezi PC a 

kontrolérem. 

5) Poslední část obsahuje definování jednotlivých komunikačních karet. Nejprve se 

definují jednotlivé komunikační karty typu master a k nim se poté ve stromové 

struktuře připojují jednotlivá slave rozhraní (I/O moduly, další PLC atd.). 
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4.3 Vytvoření testovací aplikace v programu CoDeSys 

Jak už bylo výše zmíněno, nástroj pro tvorbu aplikace bude otevřen poklepáním na 

název aplikace ve stromové struktuře projektu. Důležité pro tvorbu aplikace je zvolit jaký 

programovací jazyk bude využit v základním programu. Tato volba jazyku je k dispozici 

buďto při vytvoření nového programu nebo je možné stávající program konvertovat na 

jiný programovací jazyk. Programů může být vytvořeno víc a mohou být spolu 

provázány. V jednotlivých programech se definují také tzv. lokální proměnné. Tyto 

proměnné však mohou být volány pouze v rámci toho programu, kde byly definovány. 

Proto, aby bylo možné volat proměnné mezi různými programy či v rámci celého 

projektu, slouží záložka Global Variables, kde budou také definovány proměnné určené 

pro OPC. 

Pro testovací aplikaci byl využit jazyk Ladder diagram (žebříčkový diagram), který 

napodobuje schéma stykačového zapojení. V rámci testovací úlohy byl vytvořen 

program, který reprezentuje obvod pro ovládání 3 pásových dopravníků. Každý pás je 

ovládán samostatně pomocí tlačítek START a STOP. Obvod je navržen tak, že zadní pás 

nejde spustit, pokud není v pohybu pás před ním. 

K tomu jsou využity klopné obvody RS, které obsahují dva vstupy, kde jedním je 

nastavovací (Set) a druhým resetovací (Reset) vstup. Po přivedení kladného signálu na 

nastavovací vstup (Set) přivede na výstup kladný signál (Q=1). Pro přivedení záporného 

výstupu na klopném obvodu (Q=0) zde slouží resetovací vstup (Reset). Ten po přivedení 

kladného signálu (R=1) přivede na výstup klopného obvodu logickou nulu (Q=0). 

(Wagnerová, 2007) 

Výstup, který zajišťuje spuštění pásu je aktivován přivedením kladného signálu na 

vstup „Set“ klopného obvodu RS. Pro vypnutí pásu je třeba přivést kladný signál na vstup 

„Reset“. To bude zajištěno tlačítky START a STOP. Pro splnění podmínky blokace pásu 

bude na vstup „Reset“ přiveden paralelně (k signálu pro zastavení pásu tlačítkem) 

výstupní signál, který zajišťuje spuštění předchozího pásu. Pro názornost je vytvořena 

pravdivostní tabulka funkčních hodnot pro řízení každého pásu. 
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Tab. 3 - Pravdivostní tabulka funkčních hodnot pro pás č. 1 

Pás č. 1 

S1 R1 Q1 

1 0 1 

0 1 0 

0 0 Předchozí stav nezměněn 

1 1 X 

 

Tab. 4 - Pravdivostní tabulka funkčních hodnot pro pás č. 2 

Pás č. 2 

S2 R2 Q1   Q2 

1 0 1 1 

0 0 0 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

0 0 1 Předchozí stav nezměněn 

1 1 1 X 

1 1 0 X 

 

Tab. 5 - Pravdivostní tabulka funkčních hodnot pro pás č. 3 

Pás č. 3 

S3 R3 Q2   Q3 

1 0 1 1 

0 0 0 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

0 0 1 Předchozí stav nezměněn 

1 1 1 X 

1 1 0 X 
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Pro jednotlivé pásy pak platí: 

𝑸𝟏 = 𝑆1 + 𝑅1
̅̅ ̅ 

𝑸𝟐 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑅1
̅̅ ̅ + 𝑅2

̅̅ ̅  →  𝑸𝟐 = 𝑆2 + 𝑅2
̅̅ ̅ + 𝑄1

̅̅ ̅   

𝑸𝟑 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆2 + 𝑅1
̅̅ ̅ + 𝑅2

̅̅ ̅ + 𝑅3
̅̅ ̅  →  𝑸𝟑 = 𝑆3 + 𝑅3

̅̅ ̅ + 𝑄1
̅̅ ̅ + 𝑄2

̅̅ ̅ 

 

 

Obr. 18 - Aplikace vytvořena jazykem Ladder diagram 

 

Obr. 19 - Doplňující program v CoDeSys pro řízení vstupní proměnné "Reset" 

Následně vytvořená vizualizace pak může být použita pro HMI panel, ze kterého 

bude operátor ovládat pásy dle potřeby.  
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Obr. 20 - Vizualizace reprezentující dávkovací proces 

Tab. 6 - Popis použitých proměnných 

Název 

proměnné 

Datový 

typ 

Název v HMI Rozsahy Popis 

Start_1 Bool Ovladani pasu 1 - Start True/False Příkaz ke spuštění 

pásu 1 

Stop_1 Bool Ovladani pasu 1 - Stop True/False Příkaz k zastavení 

pásu 1 

Start_2 Bool Ovladani pasu 2 - Start True/False Příkaz ke spuštění 

pásu 2 

Stop_2 Bool Ovladani pasu 2 - Stop True/False Příkaz k zastavení 

pásu 2 

Start_3 Bool Ovladani pasu 3- Start True/False Příkaz ke spuštění 

pásu 3 

Stop_3 Bool Ovladani pasu 3 - Stop True/False Příkaz k zastavení 

pásu 3 

Pas_1 Bool Pas 1 True/False Spouští pás 1 

Pas_2 Bool Pas 2 True/False Spouští pás 2 

Pas_3 Bool Pas 3 True/False Spouští pás 3 

Reset_1 Bool  True/False Zastavuje pás 1 

Reset_2 Bool  True/False Zastavuje pás 2 

Reset_3 Bool  True/False Zastavuje pás 3 
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5 Testování OPC komunikace 

Pro zajištění komunikace mezi systémem 800xA a kontrolérem řady AC500 bude 

využit komunikační standard OPC. Připojení bude typu server – klient, kdy server bude 

představovat PC, který bude obsahovat konfigurační nástroje OPC serveru a zároveň bude 

zajišťovat komunikaci s kontrolérem AC500. Klient bude systém 800xA, který přijatá 

data bude dále zpracovávat. Nejprve však musí proběhnout testování komunikace a role 

každého uzlu.  

Testování je rozděleno na 2 dílčí fáze. U každé fáze bude stručně popsán princip, 

jednotlivé kroky a nástroje použité pro testování. První fází bude testování OPC 

komunikace mezi serverem, který získává data z kontroléru a testovacím klientem v PC. 

Druhou fází bude pomocí simulačního OPC serveru poskytnout data klientovi, který bude 

představovat systém 800xA a jeho nástroje. 

5.1 Poskytování dat kontrolérem AC500 testovacímu klientovi 

Pro testování OPC komunikace mezi kontrolérem AC500 a testovacím klientem bude 

sloužit vytvořená demo aplikace z předchozí kapitoly. Dále je nutné sestavit soubor 

symbolů a definovat OPC Server a jeho parametry. Po zajištění komunikace budou data 

zaznamenávána v testovacím klientovi MatrikonOPC Explorer. 

5.1.1 Konfigurace OPC serveru 

Pro komunikaci pomocí standardu OPC je nejprve nutné definovat role jednotlivých 

komunikačních částí (viz Obr. 21). Hlavním uzlem bude PC, na kterém bude 

nainstalována a nakonfigurována příslušná verze OPC serveru. Na tomto PC se bude dále 

ověřovat funkčnost komunikace pomocí OPC klienta. PC bude také komunikovat 

s kontrolérem ať už jako konfigurační nástroj pro nahrávání programu do PLC nebo jako 

OPC server s poskytovatelem dat (PLC). 

Jako první je nutné vybrat vhodnou verzi OPC serveru. Na výběr jsou verze CoDeSys 

OPC Server V2 a CoDeSys OPC Server V3 a každá verze splňuje jiné požadované funkce 

pro OPC klienta. Oproti verzi V2 je pro verzi V3 nutno vyzdvihnout funkce jako je 
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podpora specifikace Alarm/Event (OPC AE) a vyšší přenosová rychlost. Pro tuto aplikaci 

byla nejprve testována verze V2, ale ta nejspíš z důvodu nekompatibility s klientem 

nepracovala správným způsobem. Z toho důvodu byla vybrána verze CoDeSys OPC 

Server V3. Dále je nutné ujistit se, zda jsou potřebné proměnné určené pro OPC 

komunikaci (značí se OPC Item nebo zjednodušeně Item) definovány odděleně v rámci 

globálních proměnných. 

 

Obr. 21 – Architektura OPC komunikace v CoDeSys 

Nyní je nutné definovat tzv. symbol file, což je soubor důležitý pro OPC komunikaci. 

Soubor obsahuje proměnné (items), jež se vyměňují s PLC. Po sestavení projektu (build) 

se po správné konfiguraci vygenerují dva soubory symbolů. Jeden je s příponou .sdb a 

druhý .sym. Soubor .sdb je binární soubor, který je potřeba pro výměnu dat a soubor .sym 

má stejný obsah, ovšem uložený jako text, který je pro člověka čitelný. Soubor .sym 

slouží k ověření správné konfigurace souboru symbolů a zda byl soubor správně 

vygenerován. 
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Při generování souboru symbolů je nutné přejít do nastavení. V části pro konfiguraci 

symbolů se nejprve zaškrtne možnost „Dump symbol entries“, čímž se povolí vypsat 

položky symbolů a tím vygenerovat soubor symbolů. Dále se tlačítkem přejde na 

konfiguraci souboru symbolů. Zde se nachází soubory jako jsou knihovny, nástroje, 

programy a také globální proměnné. Právě globální proměnné budou při této konfiguraci 

používány, protože zde jsou definovány proměnné, které budou použity pro OPC 

komunikaci. V rozbalovacích seznamech, ze kterých se vybírají požadované položky je 

nutné označit právě ty proměnné, které budou použity pro OPC komunikaci. Dále je 

důležité zatrhnout označené položky, které definují, co soubor symbolů bude obsahovat 

(viz Obr. 22). Problémy mohou nastat, jestliže není povoleno stahovaní souboru symbolů 

do zařízení, které bude data pro OPC klienta poskytovat (PLC). 

 

Obr. 22 - Výběr položek pro soubor symbolů 
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Všechny výše provedené kroky sloužily k přípravě pro správnou komunikaci, 

příprava to ovšem byla nezbytná, bez které by OPC komunikace tak jak je navrhována 

nemohla fungovat. Nyní nastává ovšem závěrečný neméně důležitý krok, a to konfigurace 

nástroje CoDeSys OPC server V3. Tato služba je nainstalována s balíčkem nástrojů 

Control Builder Plus. K její parametrizaci se přistupuje prostřednictvím aplikace OPC 

Configurator, ve které jsou nakonfigurovány potřebné parametry. 

 

Obr. 23 - Nastavení pro OPC Server 

Po spuštění aplikace je otevřeno okno sloužící pro konfiguraci OPC serveru. Okno je 

rozděleno na dvě části, kde v levé části je stromová struktura, jejímž hlavním objektem 

je objekt Server, na který se připojují další části. Po jeho označení je v pravé části 

zobrazena jeho konfigurace, kde jsou doplňovány základní parametry. 
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Obr. 24 - Nastavení pro PLC na OPC Serveru 

K serveru je nutné připojit PLC, což se provede pravým kliknutím na Server a 

zvolením možnosti Append PLC. K PLC se automaticky připne objekt Connections 

sloužící pro konfiguraci připojení k vytvořenému PLC.  

Tab. 7 - Popis konfiguračních parametrů OPC Serveru 

Název parametru Popis parametru 

Update Rate (ms) Časový cyklus, podle kterého jsou čteny všechny 

položky z PLC. 

Writes produce data change calls Umožňuje OPC Serveru zaslat zpětné volání 

(callback) klienta při každém zapsání položky. 

Use Colon as PLC-name separator Vkládá před jméno položky oddělovací znak 

dvojtečku. 

Suppress callback on add/remove Potlačení zpětného volání PLC při přidání nebo 

odstranění položky. 
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Název parametru Popis parametru 

Enable logging (Defaultevents) Umožňuje zapisovat všechny akce do logu pro 

vyhodnocování např. chyb.  

Log Additional Events Umožňuje zapisovat do logu dodatečné události. 

Add Debug Events Umožňuje zapisovat do logu události lazení. 

 

Tab. 8 - Popis konfiguračních parametrů pro PLC na OPC Serveru 

Název parametru Popis parametru 

Interface Název rozhraní použité pro komunikaci mezi 

programovacím systémem a PLC 

Project Name Název souboru symbolů. Jestliže není uveden 

bude automaticky nalezen ve složce OPC serveru. 

Timeout (ms) Jestliže v tuhle periodu neposkytne OPC server 

žádnou odezvu, bude automaticky vypnut. 

Number of Tries Počet pokusů o správnou komunikaci ovládače 

brány. Po počtu nastavených pokusů se zapíše 

chybová hláška do logu. 

Buffer Size (byte) Velikost vyrovnávací paměti pro komunikace. Při 

nastavení hodnoty na „0“ se předpokládá 

neomezená vyrovnávací paměť. 

Wait Time (s) Čekací doba, než bude kontrolér připraven. 

Reconnect Time (s) Časový interval, podle kterého se bude OPC 

server pokoušet znovu připojit ke kontroléru. 

Active Pouze při aktivaci bude OPC server předpokládat 

komunikaci s PLC. 

Motorola Byteorder Předpokládané použití pro řadu procesoru 

Motorola 68000. 

No Login-Service Tato volba musí být aktivována pro konkrétní 

cílové systémy, které požadují odesílaní 

přihlašovací služby. 
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OPC komunikace bude probíhat mezi PLC a serverem (počítačem) a bude zajištěna 

pomocí rodiny protokolu TCP/IP. Tuto volbu je třeba nastavit v připnutém objektu 

Connection. Zde jsou na výběr možnosti Edit a Expert, kdy v možnosti Expert jsou 

k dispozici rozšířené možnosti konfigurace. Pro konfiguraci připojení OPC serveru bude 

ovšem využita standardní možnost Edit. 

 

Obr. 25 - Konfigurace připojení kontroléru a brány 

Zde se vytvoří nový typ připojení kliknutím na tlačítko New, poté se otevře nabídka 

komunikačních možností (TCP/IP, ABB RS232, Serial, CANopen, ...). Každá z těchto 

možností obsahuje nastavení parametrů potřebných pro zvolené komunikační rozhraní. 

Po zvolení možnosti TCP/IP je nutné konfigurovat IP adresu kontroléru, jeho 

komunikační port (výchozí hodnota 1201) a použití technologie Motorola byteorder 

(popsaná v tabulce výše). Dále je nutné nastavit parametry brány (Gateway), která se 

nachází na PC jako služba, proto se v položce Connection určí možnost Local. Po 

nastavení parametrů je nutné tuto konfiguraci uložit a aplikaci OPCConfig zavřít. Po 

přivedení kontroléru do online módu, respektive přivedení online dat do brány (Gateway) 

se OPC Server spustí automaticky jako služba. 
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5.1.2 Testovací klient MatrikonOPC Explorer 

Testovací klient MatrikonOPC Explorer slouží k ověření správné funkčnosti a 

konfigurace OPC Serveru. Umožňuje sledovat data poskytované OPC Serverem, zejména 

jejich hodnotu, kvalitu, aktuální čas a status (aktivní/neaktivní). V nabídce jsou 

k dispozici podporované specifikace spuštěného OPC Serveru (CoDeSys.OPC.02, 

CoDeSys.OPC.AE.1, CoDeSys.OPC.DA). Tyto specifikace jsou k dispozici v rámci 

lokálního připojení, protože na lokálním počítači se nachází brána (Gateway) pro 

komunikaci s PLC.  

 

Obr. 26 - Testovací OPC klient MatrikonOPC 

K účelům tohoto testování bude využita specifikace CoDeSys.OPC.DA. Je nutné se 

k ní nejprve připojit a poté vytvořit skupinu (složku), která bude obsahovat jednotlivé 

položky. Po vytvoření skupiny následuje přidání jednotlivých položek. K tomu slouží 

okno, které se otevře po kliknutí na příslušné tlačítko. V tomto okně lze vidět seznam 

dostupných PLC, vytvořených v OPC Serveru a po jeho rozkliknutí se zobrazí dostupné 

položky, tedy položky přidané do souboru symbolů, který poskytuje patřičné PLC. Tyto 

položky jsou pak přidávány do pomocného okna „Tags to be added“ a po potvrzení jsou 

přidány do okna pro sledování jednotlivých položek. 
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Obr. 27 - Okno určené pro přidávání položek pro OPC komunikaci 

V okně pro sledování položek se nachází jejich ID (většinou to bývá název 

proměnné), aktuální hodnota, kvalita signálu a čas poslední změny. Po rozkliknutí 

proměnné je možné její hodnotu přepsat, je-li to v nastavení umožněno. 

 

Obr. 28 - Sledování proměnných v klientovi Matrikon OPC Explorer 
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5.2 Přijímání dat v systému 800xA z testovacího serveru 

Dalším krokem testování OPC komunikace bude testování mezi simulačním OPC 

serverem a systémem 800xA. Bude tedy vytvořen simulační server, který bude 

poskytovat testovací data systému 800xA k dalšímu zpracování. Testovací server je 

aplikace sloužící k vytváření simulačních tagů, proto aby bylo možné ověřit příjem dat 

na straně klienta pomocí OPC komunikace. K tomuto účelu bude využit software 

KEPServerEX 6.3, ve kterém je možné vytvářet tagy různých datových typů a hodnot. 

Protože k systému 800xA je primárně určen kontrolér řady AC800M, budou použity 

přídavné nástroje, které umožní komunikaci s řadou AC500 či se zcela jiným typem 

kontroléru. 

5.2.1 Testovací server KEPServerEX 

Pro testování přijímání proměnných na straně klienta pomocí OPC komunikace je 

nejvhodnější možnost nejprve vytvořit simulační proměnné. K tomu slouží simulační 

server KEPServerEX 6.3, díky kterému je možné simulovat konfiguraci serveru 

určenému k poskytování dat pomocí OPC. KEPServerEX dokáže simulovat konfiguraci 

přímo určeného typu komunikačního kanálu (serveru), to znamená, že obsahuje 

knihovnu, ve které je na výběr definovaný typ protokolu. 
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Obr. 29 - Výběr typu serveru, který bude simulován 

Poté co byl vybrán typ komunikačního kanálu (CoDeSys), se provádí konfigurace 

parametrů, které jsou potřebné pro zvolený typ komunikačního kanálu. 

 

Obr. 30 - Parametry komunikačního kanálu CoDeSys 
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Po vytvoření komunikačního kanálu následuje připnutí zařízení, které bude simulovat 

poskytování dat. Musí být tedy vytvořen simulační kontrolér řady AC500. To je 

provedeno pravým kliknutím na vytvořený komunikační kanál a zvolením možnosti New 

Device. Zde je třeba zvolit potřebné parametry tak aby kopírovaly nastavení reálného 

zařízení. 

Výčet důležitých konfiguračních parametrů serveru: 

Tab. 9 - Popis důležitých parametrů použitých pro nastavení zařízení 

Název parametru Hodnota Popis 

Model CODESYS V3  Určuje verzi brány  

Address Type IP/Port Určuje, jakým způsobem 

bude zařízení adresováno  

IP Adress 192.168.53.164 IP adresa zařízení 

Protocol TCP/IP Použitý komunikační 

protokol 

Device Motorola Byte 

Order 

Disable Použití řady procesoru 

Motorola 68000 

Symbol File - Umožňuje vložit soubor 

symbolů  

 

Jakmile jsou nastaveny potřebné parametry, je nutné vytvořit jednotlivé tagy, které 

budeme přijímat na straně klienta. Jednotlivé tagy obsahují základní nastavení jako je 

název, popis, adresaci, datový typ, přístup klienta (čtení/zápis) a skenovací cyklus. 

5.2.2 800xA – PLC Connect 

Pro rozsáhlost a komplexnost celého systému, budou v této fázi popisovány pouze 

nezbytné informace k tomu, jakým způsobem přijímat data v systému 800xA 

prostřednictvím OPC komunikace. Jak bylo výše zmíněno, systém 800xA je ve výchozím 

nastavení určen pro komunikaci s kontroléry řady AC800M. Ovšem tento systém byl 

navrhnut tak, že počítá s připojením i dalších zařízení tzv. „3rd party connections“, tedy 

poskytování dat od 3. stran. Kontroléry jsou tak integrovány do systému prostřednictvím 
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„Connectivity packages“ (balíčky připojení), které jsou nabízeny jako další možnosti 

připojení k systému 800xA. Tyto balíčky poskytují přístup k datům v reálnem čase, 

historickým datům a datům alarmů a událostí pomocí předdefinovaných faceplatů. 

Výčet balíčků připojení: 

• AC 800M (výchozí), 

• Advant Master AC400 & AC100, 

• Symphony Harmony Infi-90, 

• Freelance / AC 800F, 

• DCI Systém Six, 

• Advant MOD 300, 

• Honeywell TDC3000, 

• Emerson PROVOX, 

• PLC Connect (prostřednictvím OPC). 

Pro tuto úlohu bude využit nástroj PLC Connect, což je přídavný balíček, který 

obsahuje nastavení připojení k systému 800xA. Umožňuje připojení a integrování mnoha 

druhů PLC či jiných typů zařízení. Má vestavěné protokoly pro Comli, SatBus, Modbus 

Seriál a Modbus TCP/IP a podporuje také funkci klienta OPC DA. 

5.2.3 Konfigurace PLC Connect 

Konfigurace doplňku PLC Connect bude probíhat v nástroji Engineering Workplace, 

což je nástroj pro celkovou konfiguraci projektu aplikačním inženýrem. Engineering 

Workplace je rozdělen na struktury, ve kterých se nachází konfigurační nástroje pro 

jednotlivé oblasti nastavení (Graphics Structure, Functional Structure, Control Structure 

atd.). Konfigurace nástroje PLC Connect se bude odehrávat v Control Structure, kde se 

nachází organizace procesního řízení. Je zde definováno, kde se nachází jednotlivé části 

řídicích aplikací a jejich propojení s patřičným hardware. 

Prvním krokem je vytvoření nového objektu řídicí sítě (New Control Network 

Object). Tento objekt bude obsahovat celou síť připojených kontrolérů, která může 

reprezentovat například jednu výrobní halu či linku. 
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Obr. 31 – Architektura připojení s OPC komunikace v systému 800xA 

Dále je nutné provést konfiguraci služeb PLC Connect, čímž síť připojíme ke 

Connectivity Serveru, který obsahuje správu připojení k systému. 

 

Obr. 32 - Konfigurační nabídka pro vytvořenou řídicí síť 



VŠB-TU Ostrava  Robert Stavěla 
 

 

 

54 

Po autorizaci Connectivity serveru přichází na řadu vytvoření uzlu ve vytvořené síti, 

který reprezentuje kontrolér (PLC). Vytvoření tohoto uzlu probíhá ve stejném okně 

(Generic Control Network Configuration) tak jako konfigurace služeb PLC Connect. Zde 

se klikne na ikonu New Controller, kde se nejprve definuje název tohoto uzlu. Poté je 

nutné určit protokol, prostřednictvím kterého bude komunikace probíhat. Pro komunikaci 

pomocí OPC je zde na výběr protokol PlcOpcClient version 5.0.1. Po vybrání protokolu 

je nutné kliknout na tlačítko Edit Driver, který obsahuje konfiguraci pro zvolený protokol. 

Pro OPC komunikaci je zde nutné definovat po jaké síti bude probíhat komunikace s OPC 

Serverem a jelikož se nachází testovací server v počítači, na lokální síti bude tedy zvolena 

možnost localhost. Následuje volba OPC serveru, který je k zvolené síti připojen. Zde se 

nachází testovací server pod názvem „Kepware KEPServerEX V6“. Po vybrání je 

kliknutím na tlačítko OK potvrzen výběr parametrů a ve stromové struktuře se objeví 

nový uzel se zvoleným názvem a typem objektu (PLC Contoller Type). 

 

Obr. 33 - Okna pro definování parametrů OPC Serveru 

Nyní pokud je server konfigurován je možné po vybrání příslušného uzlu nahrát data 

ze serveru do vytvořeného uzlu. To je provedeno kliknutím na aspekt uzlu PLC Uploader. 

Zde se nachází tlačítko Start pro spuštění importu dat poskytovaných serverem. Po 

kliknutí se začnou postupně nahrávat data, která jsou na serveru vytvořena a vytvoří se 

nová stromová struktura s těmito daty. 
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Obr. 34 - Stromová struktura Control Structure 
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6 Demonstrační úloha distribuovaného systému 

Tato úloha bude sloužit ke znázornění, jak může být realizován jeden z uzlů 

distribuovaného systému řízení. Tento uzel představuje lokální pracoviště založené na 

kontroléru AC500, ve kterém byla vytvořena simulační řídicí aplikace s vizualizací 

určenou pro místní HMI panel. Informace o procesu budou prostřednictvím použitých 

proměnných distribuovány na vyšší úroveň s využitím OPC komunikace, kde se nachází 

centrální systém pro monitorování a sběr dat v prostředí systému 800xA. 

 

Obr. 35 - Architektura demonstrační úlohy 
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6.1 Teoretický popis úlohy 

Aplikace simuluje soustavu tří nádrží, které jsou napouštěny kapalinou v daném 

pořadí a s určitými pravidly. Nejprve proběhne kontrola, zda jsou všechny nádrže 

vypuštěné, popřípadě proběhne jejich vypuštění. V soustavě jsou umístěny 2 vstupní 

nádrže, do kterých je napouštěna kapalina do určité výšky hladiny. Po napuštění nádrží 

je v nádrži 2 spuštěn ohřev kapaliny na danou teplotu a po jejím zahřátí se obě nádrže 

vypustí do nádrže 3. Zde se spustí míchací proces, který smíchá kapaliny z obou nádrží. 

Po dokončení míchacího procesu se nádrž 3 vypustí. 

 

Obr. 36 - Technologické schéma plnění nádrží 
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Obr. 37 - Diagram popisující proces plnění nádrží 
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Tab. 10 - Popis vstupních proměnných 

Název proměnné: Popis: 

LH1 Snímač hladiny LA-01 

LL1 Snímač hladiny LA-02 

LH2 Snímač hladiny LA-03 

LL2 Snímač hladiny LA-04 

LH3 Snímač hladiny LA-05 

LL3 Snímač hladiny LA-06 

T1 Snímač teploty TA-07 

 

Tab. 11 - Popis výstupních proměnných 

Název proměnné: Popis: 

VN1 Napouštěcí ventil nádrže 1 – V1 

VN2 Napouštěcí ventil nádrže 2 – V2 

VV1 Vypouštěcí ventil nádrže 1 – V3 

VV2 Vypouštěcí ventil nádrže 2 – V4 

VV3 Vypouštěcí ventil nádrže 3 – V5 

P1 Topení 

A1 Motor míchacího mechanismu 
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Tab. 12 - Význam hodnot proměnných 

 False/logická nula True/Logická jedna 

LH1 Čidlo LA-01 nad hladinou Čidlo LA-01 pod hladinou 

LL1 Čidlo LA-02 nad hladinou Čidlo LA-02 pod hladinou 

LH2 Čidlo LA-03 nad hladinou Čidlo LA-03 pod hladinou 

LL2 Čidlo LA-04 nad hladinou Čidlo LA-04 pod hladinou 

LH3 Čidlo LA-05 nad hladinou Čidlo LA-05 pod hladinou 

LL3 Čidlo LA-06 nad hladinou Čidlo LA-06 pod hladinou 

T1 Nedosaženo žádané teploty Dosaženo žádané teploty 

VN1 Ventil V1 uzavřen Ventil V1 otevřen 

VN2 Ventil V2 uzavřen Ventil V2 otevřen 

VV1 Ventil V3 uzavřen Ventil V3 otevřen 

VV2 Ventil V4 uzavřen Ventil V4 otevřen 

VV3 Ventil V5 uzavřen Ventil V5 otevřen 

P1 Topení vypnuto Topení zapnuto 

A1 Míchání vypnuto Míchání zapnuto 
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6.2 Aplikace v prostředí CoDeSys 

Aplikace je součástí struktury vytvořené v Control Builder Plus popsané v kapitole 

4.1 - Testovací sestava AC500. Zde byla vytvořena nová aplikace, která simuluje popsané 

procesy. Pro návrh aplikace byl použit jazyk SFC – Sekvenční funkční schéma. Je to 

grafický jazyk, který popisuje stavy a podmínky jejich přechodů. Jednotlivé stavy a 

podmínky přechodů jsou popsány jazykem ST – Strukturovaný text. 

 

Obr. 38 - Ukázka algoritmu pro vypouštění 1. a 2. nádrže 
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Obr. 39 - Ukázka části programu v jazyce SFC 

Poté byla vytvořena vizualizace pro lokální vizualizační panel, který znázorňuje 

probíhající procesy a informuje operátora základními daty a případnými alarmy. 

Vizualizace je tvořena horním panelem, kde je zvýrazněn právě probíhající proces a jsou 

zde zobrazeny hodnoty informující o hladině a teplotě ve všech nádržích. Hlavní obrazová 

část tvoří vizualizované pracoviště a jsou na něm znázorněny probíhající procesy. 

V pravé části obrazovky se nachází tabulka alarmových hlášení a graf zobrazující trend 

hodnot hladin v nádržích. 
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Obr. 40 - Obrazovka s vizualizací procesu 

Před nahráním byl nadefinován soubor symbolů, který obsahuje proměnné určené 

k OPC komunikaci. Soubor se generuje při sestavení (build) celého projektu. 

Po nastavení komunikačních parametrů s kontrolérem byl program i s vizualizací 

nahrán do PLC. Nahrávání řídicí aplikace s vizualizací probíhalo z PC, který představoval 

externí inženýrskou stanici obsahující nástroje pro konfiguraci PLC AC500. K tomu byl 

využit Ethernetový kabel, který propojil síťové vstupy PC a PLC. Proto aby HMI panel 

rozpoznal vizualizaci, musí být specificky pojmenována „PLC_VISU“. Po nahrání a 

načtení řídicí aplikace se spustí vizualizace na HMI panelu. 
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Obr. 41 - PLC AC500 s HMI panelem a nahranou vizualizací 

6.3 Komunikace mezi PLC a PC se systémem 800xA 

Systém 800xA je umístěn na PC, které tak tvoří inženýrské pracoviště pro konfiguraci 

tohoto systému. Tento PC je připojen k celopodnikové síti LAN, prostřednictvím 

síťového připojeni Ethernet. K celopodnikové síti je poté připojeno i PLC AC500 

s nahranou řídicí aplikací. 

Aby byla zajištěna komunikace mezi PC se systémem 800xA a kontrolérem AC500, 

je nutné změnit nastavení síťového adaptéru v ovládacích panelech operačního systému 

Windows. Zde se změní nastavení na ruční zadávání IP adresy a nastaví se IP adresa 

daného portu, ke kterému je připojeno PLC. 
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Obr. 42 - Natavení síťového adaptéru 

Dalším krokem je konfigurace OPC serveru. To je realizováno stejným způsobem 

jako v kapitole 5.1.1 Konfigurace OPC serveru a to proto, že služba Gateway server 

zajišťující komunikaci s PLC se nachází na místím PC, stejně jako služba CoDeSys OPC 

server. 

Pro příjem dat v systému 800xA je využíván nástroj systému 800xA PLC Connect. 

Zde je vytvořen objekt představující kontrolér připojen k vnitřní síti (Control Network) 

systému 800xA. V aspektech tohoto objektu je mimo jiné také aspekt PLC Controller 

Configuration, kde se nastaví, jakým způsobem bude probíhat komunikace s kontrolérem. 

Na výběr je volba protokolu, kde je zvolen protokol pro OPC komunikaci PlcOpcClient 

version 5.0.1-0. Dále je nutné definovat OPC server, se kterým bude systém 

komunikovat. Zde se nejprve vybere uzel v připojené síti, na kterém se nachází OPC 

server. V tomto případě je služba OPC server spuštěna na místním PC, je tedy zvolena 

možnost „localhost“. Dále se zvolí odpovídající OPC server, který představuje 

„CoDeSys.OPC.DA“. Poté je nutné nastavení potvrdit aspektem Deploy, který uloží 

nastavení do příslušných adresářů v systému 800xA. 
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Obr. 43 - Proměnné nahrané pomocí OPC komunikace z nižší úrovně řízení 

Tato konfigurace je důležitá pro nahrání proměnných do systému 800xA. Po správné 

konfiguraci je využit aspekt PLC Uploader objektu reprezentujícího kontrolér AC500, 

který slouží k nahrání dat z příslušného zdroje, v tomto případě OPC serveru. 

6.4 Centrální operátorské stanoviště v systému 800xA 

V prostředí systému 800xA se nachází řada nástrojů pro tvorbu aplikací, zajištění 

připojení či návrh grafických vizualizací. Pro návrh grafických vizualizací je systému 

800xA nástroj Graphic Builder. V tomto nástroji se nachází již předdefinované grafické 

objekty, ale dává uživateli možnost si grafické objekty také navrhnout. Pro tvorbu 

vizualizace menšího rozsahu jsou ovšem již vytvořené objekty dostačující.  

Při tvorbě vizualizace centrálního operátorského stanoviště budou navrženy 

obrazovky jednotlivých pracovišť, přehledová obrazovka a vstupní obrazovka. Na 

přehledové obrazovce bude rozcestník navigující k obrazovkám jednotlivých pracovišť a 
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vstupní obrazovka může obsahovat přihlašovací údaje nebo jen základní informace o 

systému a vstupní tlačítko. 

 

Obr. 44 – Příklad navigační obrazovky 

Navigační obrazovka většinou obsahuje odkazy, kterými se operátor po kliknutí 

dostane na požadovanou oblast. Může rozdělovat jednotlivé závody, budovy či 

pracoviště. Tato přehledová obrazovka musí být jasná a přehledná pro operátora. 

V tomto případě se po kliknutí na příslušný odkaz operátorovi naskytne obrazovka 

samotného procesu, který je distribuován z nižší úrovně řízení. Přechod z navigační 

obrazovky na procesní musí být zajištěno přepsání této obrazovky, to znamená, že se 

původní obrazovka vypne a nahradí jí nová obrazovka, a to z důvodu, aby se operátorovi 

nezaplňoval pracovní prostor. 
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Obr. 45 - Procesní obrazovka distribuovaného procesu 

Komunikace vizualizace s nižší úrovní řízení je zajištěna navázáním proměnných na 

odpovídající objekty vizualizace. Ty jsou umístěny v řídicí struktuře systému 800xA.  
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat distribuovaný systém řízení 

s využitím nástrojů systému 800xA. Jako řídicí zařízení jednoho uzlu systému jsem 

využil kontrolér řady AC500, kde probíhal návrh řídicích aplikací. Základem spojení 

tohoto kontroléru se systémem 800xA bylo využití standardu OPC komunikace. 

V práci jsem se nejprve seznámil s tématikou distribuovaných řídicích systémů. 

Uvedl jsem příklad architektury distribuovaného systému a popsal prvky, ze kterých se 

skládá. Následně jsem se zaměřil právě na spojení kontroléru AC500 se systémem 800xA, 

které bylo zajištěno prostřednictvím OPC komunikace, kterou jsem musel v prvním kroku 

testovat. 

Nejprve jsem pracoval na straně serveru, tedy na straně PLC AC500. Zde jsem musel 

nejdřív vytvořit strukturu v softwarovém prostředí Control Builder Plus, kde jsem 

konfiguroval připojený hardware. Dále jsem vytvořil testovací aplikaci v prostředí 

CoDeSys aby bylo možné otestovat funkčnost OPC serveru. Příjem dat byl zajištěn 

testovacím klientem, který tvořil softwarový nástroj MatrikonOPC Explorer. K aplikaci 

jsem poté navrhl vizualizaci, která může být využita pro HMI panel na lokálním 

pracovišti. 

Dalším krokem bylo vyřešit konfiguraci na straně OPC klienta, tedy na straně 

systému 800xA. Pro systém 800xA je ve výchozím nastavení běžné použití kontrolérů 

AC 800M, jenomže v této práci jsem využíval kontrolér AC500. To mě nutilo k využití 

přídavných nástrojů pro zajištění konektivity i s řadou AC500. K tomuto účelu byl využit 

doplněk PLC Connect, který umožňuje spojení se systémem 800xA pro mnoho druhů 

zařízení. Abych mohl otestovat příjem dat na straně klienta, využil jsem nástroje 

KEPServerEX, který simuloval nastavení CoDeSys OPC serveru. Zde jsem vytvořil 

simulační proměnné, které jsem poté mohl přijímat na straně klienta v systému 800xA. 

Díky těmto dílčím krokům testování OPC komunikace jsem mohl snadněji odlaďovat 

chyby na obou stranách komunikace. 
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Dále jsem pracoval na demonstrační úloze, ve které jsem poukázal na distribuovaný 

systém řízení s využitím OPC komunikace. Zde jsem navrhl aplikaci, která simuluje 

procesy plnění a dávkování kapaliny v nádržích. K aplikaci jsem vytvořil vizualizaci pro 

lokální pracoviště. Následně jsem pomocí OPC komunikace distribuoval data na vyšší 

úroveň řízení do centrálního systému 800xA. Tato data jsem využil k tvorbě vizualizace 

centrálního operátorského pracoviště. 

Na základě této demonstrační úlohy jsem vytvořil dokument, který bude sloužit jako 

studijní opora v předmětu Vizualizace procesů. Studenti tak budou mít k dispozici 

příklad, co může distribuovaný systém obsahovat a jak je řešen. 

Dalším směrem řešení může být například připojení PLC k reálné úloze a návrh řídicí 

aplikace. Další možností je rozšíření distribuovaného systému řízení o další zařízení 

jiného typu, čímž vznikne další uzel, tedy řízení lokálního pracoviště, které bude 

integrováno do centrálního systému 800xA. 
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