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1 Architektura a popis jednotlivých částí 

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 nadřízené řízení. To mimo jiné 

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

stanoviště. 

Úloha obsahuje panel s PLC sestavou založena na řadě AC500 s HMI panelem od 

firmy ABB. Dále je zde pracovní stanice pro konfiguraci systému 800xA, kde je také 

možnost pro náhled z pohledu operátora. Úloha obsahuje také pracovní stanici pro 

konfiguraci PLC AC500. 

 

Obrázek 1 - Architektura demonstrační úlohy 
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Počítač s pracovní stanicí pro systém 800xA je připojen k celopodnikové síti LAN. 

K této síti je připojeno také PLC a nezávisle na síti LAN je k němu připojena také 

pracovní stanice pro konfiguraci kontroléru. K PLC se přistupuje pomocí síťové karty 

ethernet. 

Pracovní stanice pro konfiguraci PLC AC500 obsahuje: 

• Control Builder Plus – Nástroj pro tvorbu hardwarové struktury PLC AC500. 

• CoDeSys – Vývojové prostředí pro tvorbu řídicí aplikace pro PLC AC500. 

Je obsaženo v rámci nástroje Control Builder Plus ale i samostatně. 

• Gateway Server – Služba zajišťující komunikaci mezi PC a PLC. 

Pracovní stanice se systémem 800xA obsahuje: 

• Prostředí systému 800xA, kde jsou využity nástroje: 

o Engineering Workplace – Slouží k tvorbě struktury systému a 

obsahuje správu dat. 

o Graphic Builder – Prostředí pro tvorbu grafických vizualizací. 

o PLC Connect – Zajišťuje konektivitu zařízením třetích stran 

k systému 800xA. 

• OPC Configurator – Nástroj pro konfiguraci služby CoDeSys OPC server. 

• Gateway Server – Služba zajišťující komunikaci mezi PC a PLC. 
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2 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 se využívá 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) 

 

Obrázek 2 - Samostatný CPU modul PM592 (ABB, 2018) 
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3 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 vývojové prostředí většiny 

výrobců PLC. 

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 funkčnídiagram (Continuous Function Chart).  
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4 Systém 800xA 

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

a konfigurace spojitých a dávkových aplikací. Překračuje meze klasických 

distribuovaných systému 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) 

 

Obrázek 3 - Možnosti architektury systému 800xA (ABB, 2015) 
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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) 

 

Obrázek 4 - 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. 
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Obrázek 5 - Topologie systému při použití jednoho systémového uzlu (ABB, 2015) 

 

Na obrázku je znázorněná 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), která 

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. 
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5 Demonstrační úloha distribuovaného systému 

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

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

vypuštěné a 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. 

 

Obrázek 6 - Technologické schéma plnění nádrží 
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Tabulka 1 - 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 

 

Tabulka 2 - 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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5.1 Hardwarová struktura v prostředí Control Builder Plus 

 Tento panel obsahuje procesorovou jednotku s integrovanou ethernetovou 

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

modul. 

 

Obrázek 7 - 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. 

Pro vytvoření projektu se využívá nástroj pro konfiguraci Control Builder Plus, ve 

kterém je 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. 
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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. 

 

Obrázek 8 - Stromový seznam zařízení a jejich konfigurace 

Popis jednotlivých částí struktury: 

1) Část pro umístění procesoru do projektu a jeho parametrizace. 

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) Nastavení Ethernetového rozhraní pro komunikace s PLC 

5) Část pro definování jednotlivých komunikačních karet 
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5.2 Aplikace v prostředí CoDeSys 

Ve vývojovém prostředí CoDeSys byla vytvořena 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. 

 

Obrázek 9 - Ukázka části aplikace naprogramované v jazyce SFC 
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5.3 Vizualizace lokálního pracoviště 

Pro lokální vizualizační panel byla vytvořena vizualizace, která 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. 

 

Obrázek 10 - PLC AC500 s HMI panelem a nahranou vizualizací 
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5.4 Komunikace mezi AC500 a systémem 800xA 

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. 

Dalším krokem je konfigurace OPC serveru. OPC komunikace bude probíhat mezi 

PLC a počítačem s inženýrskou pracovní stanicí v rámci podnikové sítě LAN. Ke 

konfiguraci OPC serveru slouží nástroj OPC Configurator, kde se nastaví komunikační 

parametry se zařízením (PLC), s nahraným programem. 

 

Obrázek 11 - Konfigurace připojení kontroléru a brány 

 

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. 
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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 místím 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. 

 

Obrázek 12 - Proměnné nahrané pomocí OPC komunikace z nižší úrovně řízení 
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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. 

5.5 Vizualizace centrálního operátorského pracoviště 

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 

vstupní obrazovka může obsahovat přihlašovací údaje nebo jen základní informace a 

systému a vstupní tlačítko. 

 

Obrázek 13 - Příklad navigační obrazovky 
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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 se 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. 

 

Obrázek 14 - Procesní obrazovka distribuovaného procesu 
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