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Anotace diplomové práce 

SCHWARZER, J., Hardwarový simulátor technologických procesů pro řídicí systémy 

ABB/AC500: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2018, 57 s.  

Vedoucí práce: Landryová, L. 

Diplomová práce se zabývá úkolem nastavení a ověření komunikace mezi hardwarovým 

simulátorem OSLO, operátorským panelem a kontrolérem ABB řady AC500. Dále je 

doplněna otestováním signálů z hardwarového simulátoru. Hardwarový simulátor je řízen 

pomocí vytvořeného programu, doplněný o úlohu regulace. V první části práce je 

teoreticky popsán software Control Builder Plus, který tvoří stromovou strukturu 

komunikačních vstupně/výstupních karet připojených k CPU AC500. Dále software 

CoDeSys, který slouží k naprogramování různých typů úloh, dle požadavků zákazníka a je 

jedním z hlavních pilířů funkčního projektu. Posledním softwarem, který je používán 

v Control Builderu je Panel Builder 600, který pomáhá vytvořit vizualizaci na přiloženém 

panelu řady ABB CP600. Teoretický rozbor dále pokračuje popisem jednotlivých řídicích 

prvků použitých v této práci, včetně hardwarového simulátoru OSLO, na kterém budou 

demonstrační úlohy prakticky znázorněny. Praktická část se skládá z otestování 

komunikace mezi všemi prvky. Cílem je vytvoření simulační úlohy, která bude simulovat 

chování hardwarového simulátoru a vytvoření testovací úlohy realizované na simulátoru 

OSLO pro ověření správné funkcionality simulátoru. V závěru je práce zhodnocena a 

porovnáno chování hardwarového simulátoru s navrženým simulačním programem.  

 

 

 

Klíčová slova: AC500, Simulátor, Hardware, Technologický proces 
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Anotation of Master Thesis 

SCHWARZER, J., Hardware simulator of Technological processes for ABB/AC500 

Control Systems: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty 

of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2018,  

57 p. Thesis head: Landryová, L. 

The Master Thesis deals with setting and verifying the communication among the OSLO 

hardware simulator, the operator panel and the ABB controller of the AC500 series. It is 

complemented by testing signals from the hardware simulator. The hardware simulator is 

controlled by the created program, complemented by regulation task. The first part of the 

Thesis is theoretically described the software Control Builder Plus, which forms the 

structure of the communication input / output cards connected to the CPU AC500. Then, 

there is the CoDeSys software, which is used to program different types of tasks according 

to customer requirements and it is one of the main pillars of a functional project. Then, 

next software used in Control Builder is called the Panel Builder. It helps create 

visualization on the enclosed ABB CP600 Series panel. The theoretical analysis continues 

with the description of the control elements used in this Thesis, including the OSLO 

hardware simulator, on which there are demonstrated and illustrated the testing tasks. The 

practical part consists of testing communication among all elements. The main goal is to 

create a simulation task that will simulate the behavior of a hardware simulator and create 

test tasks to verify the simulator's functionality. Finally, the behavior of the hardware 

simulator with the proposed simulation program is evaluated and compared. 

 

 

 

Key words: AC500, Simulator, Hardware, Technology Process  
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Symboly a zkratky 

AI – Analog input – Analogový vstup 

AO – Analog output – Analogový výstup 

CPU – Centrální procesorová jednotka 

CFC – Kontinuální funkční diagram 

CODESYS – Controller Development System – Systém vývoje a řízení 

DC – Digital Convert – Digitální konvertor 

DCS – Distribuované řídicí systémy 

DI – Digital Input – Digitální vstup 

DO – Digital Output – Digitální výstup 

ERP – Systém plánování podnikových zdrojů 

ETHERCAT – Ethernet for Control Automation Technology – protokol průmyslové 

sběrnice 

FBD – Funkční bloky 

GSD – General Station Description – Protokol pro komunikaci různých typů PLC 

HW – Hardware 

HMI – Human Machine Interface – Rozhraní mezi člověkem a strojem 

INT – Integer – typ datové proměnné 

IL – Instrukční List 

LD – Ladder diagram – reléová schémata 

MES – Systém řízení výroby 

MIS – Strategické řízení s podporou informačních systémů 

P&ID – Pipe and Instrument Diagram – schéma návrhu procesu  

SFC – Sekvenční funkční diagram 

ST – Strukturovaný text 

SCADA – Supervizní řízení a sběr dat 
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1 Úvod 

Žijeme v době 21. století a každý z nás se dnes a denně setkává s automatizací 

v nejrůznějších podobách. Ať už jsou to systémy v našem automobilu, ovládací programy 

v  pračce či sušičce. Málokdo si dnes dokáže svůj život bez těchto věcí vůbec představit. 

Dalo by se říci, že automatizační technologie je, v mnoha podobách, dnešním běžným 

standardem. 

Co ale tvoří automatizaci? Na tuhle otázku lze bezpochyby odpovědět – řídicí systémy. 

Řídicí systém je definován jako programovatelné zařízení, které ovládá nebo řídí nějaký 

technologický proces (1). Technologický proces je soubor činností potřebných na 

vytvoření určitého výrobku (2). Proto je automatizace nejvíce využita právě v průmyslu.  

Pro co nejefektivnější technologický proces musíme kontrolovat jednotlivé činnosti. 

Nasazujeme různé typy snímačů či senzorů do technologického procesu a hlídáme určité 

veličiny jako např. teplotu, výšku hladiny nebo průtok, pro následné ovládání ventilů, kotlů 

nebo motorů.  

S přibývajícími systémy a možnostmi se objevuje otázka, které z nich jsou pro naši potřebu 

nejvhodnější a nejefektivnější. To je velmi často kladená otázka v praxi. Proto je velice 

obtížné vybrat správný řídicí systém, aby vybalancoval všechny požadavky zákazníka a 

nebyl příliš nákladný.  

Testování a ověřování správnosti systému je nedílnou součástí každého vývoje. Ovšem 

zákazník rád vidí názornou ukázku spolehlivosti a správné funkčnosti nově nasazovaného 

systému, k čemuž nám slouží simulace.  

Simulace je nezbytná, neboť nám mnohdy odkryje vady v testovaných systémech. Řídicí 

systémy, které nefungují nebo jsou zastaralé, jsou nahrazeny novějšími verzemi, ve kterých 

jsou implementovány různé aktualizace. Tyto verze se vždy před spuštěním do provozu 

simulují pomocí vhodných simulačních programů nebo hardwarově vytvořených 

simulátorů. 

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením a zobrazením nedílné součástí každého 

vývoje, tedy simulací hardwarového simulátoru OSLO pro řídicí systém ABB AC500.   
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2 Řídicí systém ABB/AC500 

Řídicí systém AC500 obsahuje širokou škálu procesorových jednotek, digitálních i 

analogových I/O karet a komunikačních karet, které komunikují pomocí různých protokolů 

(EtherCAT, Profinet, CANOpen, Profibus). 

Centrální procesorová jednotka je nejdůležitější prvek a slouží jako srdce celého systému. 

Pro přehlednost je vybráno několik příkladů procesorových jednotek a jsou zobrazeny 

jejich parametry. 

Typy CPU v řadě ABB/AC500 jsou rozděleny do třídy eCo CPU, standard CPU a Safety. 

Řada eCo disponuje jednotkami s menším výkonem a pamětí, ale na druhou stranu jsou 

cenově dostupnější. Procesorové jednotky třídy Standard se řadí mezi výkonější než třídy 

eCo. (3) 

2.1 Detailní popis specifikají jednotlivých procesorů 

V následující kapitole jsou uvedeny tři příklady různých typů procesorových jednotek, 

kterými disponuje řada AC500.  

PM554-eCO 

Ukázkovým příkladem je PM554 z řady AC500-eCo. Tato jednotka má pamět 128kB, 

disponuje 8 digitálními vstupy a 6 digitálními výstupy. Přestože neobsahuje možnost 

analogových vstupů a výstupů, je nasazována v jednodušších aplikacích. (3) 

 

Obr. 2.1 – PM554 (3) 

PM583-ETH 

Velice často používaným typem CPU je z řady AC500 model PM583 s připojením 

Ethernet. Tento model disponuje 1MB programovou pamětí. Narozdíl od předešlého 

příkladu je součástí 6x7 segmentový display a 6 základních ovládacích tlačítek pro rychlé 

ovladání či diagnostiku. (3) 
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Obr. 2.2 – PM583-ETH (3) 

PM592-ETH 

Špičkou v řadě AC500 je PM592. Tato jednotka je rozšířena o paměť až na 4MB. 

Cyklický čas pro instrukci se pohybuje v tisícinách mikrosekund. (3) 

 

Obr. 2.3 – PM592-ETH (3) 

Pokud je po nás vyžadováno použít typ PLC od jiného výrobce a propojit jej s ABB 

kontrolérem existuje GSD driver, který napomáhá propojení PLC různých výrobců a 

obsahuje komunikační protokoly jednotlivých PLC, jako Siemens, Mitsubishi aj. (3) 

2.2 Popis jednotlivých řídicích komponent 

Demonstrační panel, který byl vytvořen v ABB CZOPC Ostrava a je sestaven 

z následujících prvků.  

PLC AC500 PM583-ETH 

Operační procesor PM583-ETH je propojen s jednotlivými komunikačními kartami, které 

jsou následně připojeny po různých sběrnicích ke vstupně/výstupním kartám. (4) 
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Obr. 2.4 – PM583 s připojenými komunikačními kartami (4) 

Seznam jednotlivých karet 

CM579 – Komunikační karta PROFINET 

CM578 – Komunikační karta CANOpen, 

CM572 – Komunikační karta ProfiBUS 

DC522 – 16 x digitální vstupy/výstupy 

CI501 – 4 x analogový vstup, 2 x analogový výstup, 8 x digitální vstup a 8 x digitální 

výstup, 2 x připojení přes PROFINET, 

CI512 – 8 x digitální vstup, 8 x digitální výstup, 2 x připojení přes EtherCAT 

CI582 – 8 x digitální vstup, 8 x digitální výstup, připojení přes CANOpen rozhraní 

Ethernetový switch – MOXA 

Zajišťuje síťovou komunikaci pro PLC AC500, dotykovou obrazovku a PC. Umožňuje 

připojení pomocí optického nebo Ethernetového kabelu. Typ použitý na demonstračním 

panelu je EDS-408A. (4) 

 

Obr. 2.5 – Ethernetový switch MOXA (4) 
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Programovatelná dotyková obrazovka CP661-WEB 

Dotyková obrazovka slouží pro zobrazování vizualizací. Její programování zajišťuje 

software CP600. (4) 

Dotykové obrazovky řady CP-600 jsou k dostání ve standartním provedení nebo 

v propojení WEB. Grafika je vytvořena pomocí PB610 engineering software nebo pomocí 

jiných programů nahraných na PLC Web server. Připojení na WEB server disponují pouze 

dotykové obrazovky s příponou WEB. 

 

Obr. 2.6 – CP661 (4) 

Panel s ovládacími prvky 

PLC AC500 je usazen na DIN lištu do panelu s ovládacími prvky. Panel je napájen pomocí 

24VDC napájecího konektoru přes ON/OFF vypínač. (4) 

 

Obr. 2.7 – Ovládací panel (4) 

Rozhraní pro připojení hardwarového simulátoru OSLO 

Rozhraní pro připojení a následné řízení externího zařízení OSLO Demo. Rozhraní je 

propojeno s I/O kartami na samostatný Slave pomocí PROFIBus. Tento cluster je složen ze 

CI541 a třech DA501 karet. Tyto karty zprostředkovávají data ze simulačního zařízení 

OSLO. (4) 
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Obr. 2.8 – Cluster I/O karet CI541 a 3xDA501 (4) 

 

Obr. 2.9 – Rozhraní pro připojení externích zařízení (4) 

Hardwarový simulátor OSLO 

Hardwarový simulátor OSLO se využívá pro ověření funkčnosti aplikace. Simulátor OSLO 

simuluje procesy napouštění a vypouštění nádrže s dalšími přídavnými funkcemi. Používá 

zvukovou a světelnou signalizaci pro zobrazování stavu procesu.  Zvuková signalizace se 

používá při oznamování alarmů, světelná signalizace se používá při zobrazování, 

např. stavu ventilu. Při otevření se objeví zelená signalizace, při uzavření červená. (5) 

Jednotlivé prvky na simulátoru OSLO jsou spojeny po sběrnici dráty k jednotlivým 

kanálům vstupně/výstupních karet. Karty jsou připojeny k CPU jednotce, kde je přes 

počítač nahrán vytvořený program. (5) 

Na simulátoru OSLO jsou vytvořeny dvoupolohové ventily V1, V2, V5, V6, které obsahují 

indikátory stavu pro otevření a zavření. Dále se na simulátoru nachází analogové ventily 

V3, V4 s rozsahem 0-100%, snímače přítoku a odtoku, snímače pro detekci stavu hladiny a 

snímač teploty obsahu nádrže. Simulátor rovněž obsahuje tzv. Heater a Cooler pro ohřev a 

ochlazování obsahu nádrže. Panel simulátoru obsahuje 8 LED diod a sirénu. (6) 

Firma ABB disponuje dvěma verzemi simulátorů. Simulátor řady OSLO 2 je zobrazen na 

obrázku č. 11 (vlevo) a simulátor OSLO 3+ je zobrazen na obrázku č. 11 (vpravo). Oba 

simulátory jsou velmi totožné, jednotlivé piny se shodují se vstupy i výstupy, ale najdou se 
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i odlišnosti. Simulátor OSLO 3+ disponuje navíc 4 tlačítky, které lze libovolně využít 

v programu. Na demonstračním panelu není vyveden výstup pro tato tlačítka. 

 

Obr. 2.10 –  Schéma HW simulátoru OSLO (6) 

 

Obr. 2.11 – Simulační modely OSLO 2 (vlevo) OSLO3+ (vpravo) (5) 
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3 Vývojová prostředí pro systém ABB/AC500 

Následující kapitola popisuje jednotlivá programovací prostředí, která se používají pro 

vývoj řídicích systémů ABB/AC500.  

3.1 Control Builder Plus 

Control Builder Plus je vývojové prostředí vytvořené pro konfiguraci programového 

logického automatu AC500 pro zajištění veškerých sběrnic. Tento software byl vytvořen 

v roce 2010 firmou ABB. 

Software Control Builder Plus již prošel velkým vývojem a i přesto se neustále vylepšuje. 

Proto je k dostání v několika verzích. Každá nová verze přináší různá vylepšení, například 

schopnost ovládat více druhů PLC. V dnešní době byl vydán software s názvem 

Automation Builder, který se odkazuje svým základem na Control Builder, ale řídí i 

složitější PLC, například PLC typu AC800xA. 

 

Obr. 3.1 – Základní obrazovka Control Builder Plus 

Při vytvoření nového projektu je z praktického hlediska doporučeno vytvořit novou složku, 

do níž bude nejen uložen vytvořený Control Builder projekt, ale i všechny knihovny či 

obrázky, které se v projektu vyskytují. Tímto se zabrání budoucím problémům s hledáním 

obsahu, který je použit v programu, např. již zmíněný příklad obrázků potřebných ve 

vizualizaci či obsah knihoven. 
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3.2 CoDeSys 

CoDeSys je zkratka anglických slov Controlled Development System, v českém překladu 

systém vývoje a řízení. Tento software byl vytvořen firmou 3S - Smart Software Solutions. 

Výhodou software CoDeSys je velmi jednoduchá tvorba vizualizací a ozkoušení programu 

v simulovaném módu, který nevyžaduje připojení k PLC. (7) 

V tomto vývojovém prostředí se programuje dle normy IEC 61131-3. 

Programovací jazyky 

V programu CoDeSys je možné uplatnit 6 programovacích jazyků, kde 5 jazyků obsahuje 

norma IEC 61131-3 a je doplněna jazykem CFC. Programovací jazyky lze také navzájem 

kombinovat podle normy IEE 61131-3. (8) 

Textové jazyky:   

 Instrukční List (IL) 

 Strukturovaný text (ST) 

Grafické jazyky: 

 Reléová schémata (LD) 

 Funkční bloky (FBD) 

 Sekvenční funkční diagram (SFC) 

 Kontinuální funkční diagram (CFC) 
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3.3 Panel Builder 600 

Panel Builder je speciálně vytvořený software, který slouží k vytvoření vizualizací a 

nakonfigurování dotykových panelů řady CP600. Stejně jako CoDeSys jej lze otevřít 

v prostředí Control Builderu. Software Panel Builder je založen na XML technologii, 

podporující intuitivní programování grafického rozhraní.  

 

Obr. 3.2 – Vývojové prostředí Panel Builder 600 
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4 Zajištění komunikace mezi jednotlivými prvky 

Pro správnou funkci jednotlivých zařízení musí být správně nastaveny jejich funkční 

parametry. Tato zařízení mezi sebou komunikují přes TCP/IP. 

4.1 Nastavení IP adres 

Kontrolér komunikuje s počítačem přes ethernetový switch. K nastavení IP adresy switche 

byl použit program MXConfig, vytvořený výrobcem ethernetového switche MOXA. IP 

adresu počítače jsme definovali pomocí příkazového řádku. Pro jednodušší práci a 

možnosti rychlého přepínání mezi nastavením lokální IP adresy, byl vytvořen nový profil 

v programu Access Connection pojmenovaný AC500. (4) 

Tabulka 1 – Seznam použitých IP adres 

Název zařízení IP Adresa Maska sítě 

Počítač 172.16.8.250 255.255.252.0 

AC500 172.16.8.29 255.255.252.0 

Ethernetový Switch 172.16.8.1 255.255.252.0 

Zobrazovací panel 172.16.8.30 255.255.252.0 

4.2 Komunikace mezi operátorským panelem a I/O kartami 

Operátorský panel je připojen k jiným I/O kartám přes jinou komunikační sběrnici než 

OSLO demo. To však nebrání propojit různé proměnné pro ovládání OSLO simulátoru i 

skrze operátorský panel. Na operátorském panelu můžeme použít 12 bitových tlačítek a 2 

analogová. Přes bitová tlačítka na kartě lze například ovládat diskrétní ventily.  

4.3 Komunikace mezi OSLO demo a I/O kartami 

Simulátor OSLO je připojen k I/O kartám, které jsou připojené pomocí ProfiBus sběrnice 

ke komunikačním kartě CM572. Karta je umístěna na 1. slotu AC500. Tabulka 

dokumentující  jednotlivé vstupy a výstupy pro jednodušší pochopení a naprogramování 

zařízení je přiložena v seznamu příloh (Viz. Seznam Příloh). 

4.4 Komunikace s dotykovou obrazovkou CP661-WEB 

Komunikace mezi dotykovou obrazovkou je zajištěna přes MOXA switch pomocí 

Ethernetového kabelu s PLC i s PC nebo přes webový server vytvořený kontrolérem 

AC500. 
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5 Metodika návrhu procesního systému 

Z teorie řízení víme, že je důležité se při návrhu procesního řízení řídit podle daných 

norem a standardů.  

5.1 ISA95 

Podle standardu ISA95, který řeší hierarchii a strukturu výrobního procesu je třeba uvážit, 

v jaké úrovni řízení je projekt tvořen. V současnosti se v podnicích vyskytují 3 modely 

řízení procesů podle standardu ISA95.  

 Strategické řízení s podporou informačních systémů MIS (Management 

Information System), systémů plánování podnikových zdrojů ERP (Enterprise 

Resource Planning) tvoří 4. úroveň řízení. 

 Operativní řízení s podporou výrobních informačních systémů MES 

(„Manufacturing Execution Systems“) tvoří 3. úroveň řízení. 

 Operátorské řízení, logické řízení, instrumentace, ovládání, regulace, umělá 

inteligence, měření, monitorování výroby s podporou distribuovaných řídicích 

systémů DCS („Distributed Control Systems“), programovatelných logických 

automatů PLC („Programmable Logic Controllers“), supervizních řídicích systémů 

SCADA/HMI pro řízení výrobních technologií a strojů. Tato skupina obsahující 

řízení stroj - stroj a stroj - člověk obsahuje úrovně 0,1 a 2. (9) 

 

Obr. 5.1 – Purdue Model (9) 
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Celá hierarchie výrobního procesu, včetně plánování, výroby, kontroly a přepravy je 

zachycena na obrázku 5.1. Jde o tzv. Purdue model procesu. Tento model byl vytvořen 

v 90. letech 20. století a využívá se hlavně pro systémy řízení výrobních zdrojů 

v architektuře ERP (Enterprise Resource planning). Je zde zobrazeno propojení mezi 

jednotlivými procesy, které zajišťují celkový průběh projektu. (9) 

5.2 ČSN ISO 3511-1 

Písmenné kódy podle normy ČSN ISO 3511-1 ve značkách vyjadřují měřenou veličinu, 

případně další funkce přístroje s ohledem na zpracování informace získané měřením. První 

písmeno pak vyjadřuje druh monitorované veličiny, další písmena upřesňují význam, 

například zda se měří rozdíl, poměr, součet apod. a způsob zpracování informace, 

například signalizace, indikace, regulace, spínání, zabezpečení apod. (9) 

Tato norma je nezbytná pro vytvoření schémat či tzv. P&ID (Pipe & Instrument 

diagrams). Tato schémata jsou vytvořena při plánování výrobního procesu a poté je výroba 

realizována podle nich. Zobrazují např. soubor nádob a potrubí společně s nástroji pro 

řízení. (10) 

P&ID je rovněž zobrazeno na obrázku 2.10. Zde si můžeme všimnout označení 

jednotlivých symbolů jako čerpadla (pumpy) označené P1, motoru M1, analogových  

(např. V3) a diskrétních ventilů (např. V1). Také ukazatele jednotlivých vysílačů  

(T – „Transmitters“) jsou doplněny podle normy (např. F – Proud, L – Hladina,  

T – Teplota, I – Napětí). 

5.3 IEC73 

Volba barev objektů je doporučena dodržováním standardů, např. podle normy IEC73. Dle 

tohoto standardu červená barva značí stav naléhavého alarmu a je zapotřebí nevyhnutelná 

reakce operátora. Žlutá značí varování. Modrá, bílá či šedá nepotřebují zvýšenou pozornost 

operátora. Slouží spíše k informování stavů. (9) 

Veškerá vizualizace je vytvořena podle dané normy IEC73.  

5.4 Komunikační protokoly 

Demonstrační panel obsahuje 4 různé druhy komunikačních karet. Zde jsou detailněji 

popsány principy jednotlivých komunikačních protokolů. 
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CANOpen 

Controller Area Network ve zkratce CAN je sběrnice pro kterou byla vyvinuta řada 

komunikačních standardů. Velmi rozšířeným je vyšší komunikační protokol CANOpen. 

Jedná se o  široce konfigurovatelný standardní protokol pro vestavné řídicí sítě pro stroje a 

zařízení. (11) 

Aplikační vrstva CANOpen a komunikační profil podporuje přímý přístup k parametrům 

zařízení a přenos jeho časově kritických procesních dat. Síťový management CANOpen 

výrazně zjednodušuje návrh řídících systému, poskytuje síťové služby, časovou 

synchronizaci, zabezpečení provozu, chybová hlášení, přenos řídících dat PDO (Proces 

Data Objects) a především poskytuje možnost rozsáhlých servisních nastavení 

prostřednictvím SDO (Service Data Objects). (11) 

Protokol CANOpen definuje všechny komunikačními objekty spolu s nezbytnými 

informacemi o vlastnostech a funkčních schopnostech jednotlivých zařízení. Komunikační 

objekty jsou zařazeny v tzv. slovníku objektů uloženém v zařízení, které je součástí sítě a 

slouží jako rozhraní mezi samotným zařízením a aplikačním programem. (11) 

Profibus DP 

Jedná se o nejjednodušší a nejrozšířenější variantu Profibus, určený pro rychlou 

komunikaci typu Master-Slave. Je vhodný zejména pro rychlý přenos signálů z procesu 

pomocí decentralizovaných periférií a odloučených I/O jednotek. Komunikačním médiem 

je buď standardní sběrnice RS-485 nebo optické vlákno. (12) 

Profibus je založen na univerzálních mezinárodních standardech a orientován podle OSI 

modelu podle ISO 7498. V tomto modelu každá vrstva má přesně definované úkoly. První 

vrstva je fyzická a druhá vrstva je linková. Vrstva sedmá se nazývá aplikační a zde jsou 

aplikační funkce. Profibus DP používá pouze vrstev 1,2 a uživatelského rozhraní. Vrstvy 3 

až 6 nejsou použity v tomto protokolu. (13) 

Systém ProfiBus používá sběrnice k vysílání podřízených zařízení distribuovaných  

multi-drop způsobem na sériové sběrnici RS485. ProfiBus Slave je jakékoliv periferní 

zařízení (I/O převodník, ventil, síťový pohon nebo jiné měřicí zařízení), které zpracovává 

informace a odešle výstup do řídicí jednotky. Slave vytváří v síti "pasivní stanici", protože 

nemá přístupová práva ke sběrnici a může pouze potvrdit přijaté zprávy nebo na požádání 

poslat data zpátky. (13) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A9_vl%C3%A1kno
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Profinet IO 

Profinet IO je velmi podobný Profibus s Ethernetem. Zatímco Profibus používá cyklickou 

komunikaci k výměně dat s kontroléry, Profinet IO používá cyklický datový přenos k 

výměně dat s programovatelnými řadiči přes Ethernet. Stejně jako u společnosti Profibus, 

programovatelný řadič a zařízení musí mít předchozí znalosti o datové struktuře a jejímu 

významu. V obou systémech jsou data uspořádána jako sloty obsahující moduly s 

celkovým počtem vstupů a výstupů. (14) 

PROFINET IO používá různé komunikační kanály pro výměnu dat s programovatelnými 

ovladači a dalšími zařízeními. Standardní kanál TCP / IP se používá pro parametrizační, 

konfigurační a acyklické operace čtení a zápisu. Kanál RT nebo reálný čas se používá pro 

standardní cyklický přenos dat a alarmy. Komunikace RT vynechá standardní rozhraní 

TCP / IP pro urychlení výměny dat s programovatelnými kontroléry. (14) 

EtherCAT 

EtherCAT je založen na principu Ethernetové sběrnice. Protokol je standardizován normou 

IEC 61158 a je vhodný pro oba typy real-time systémů. 

Pomocí protokolu EtherCAT už nejsou data přijímána, interpretována nebo kopírována z 

každého uzlu. Podřízená zařízení čtou a zpracovávají data, která jsou jim určena, zatímco 

telegram prochází zařízení a zpracovává data za běhu. Stejně tak vstupní data jsou vložena, 

zatímco telegram projde. Odesílání je rovněž prováděno s minimálním zpožděním. (15) 

EtherCAT vkládá své užitečné zatížení do standardního rámce Ethernet. Rámeček je 

identifikován identifikátorem (0x88A4) v poli EtherType. Vzhledem k tomu, že protokol 

EtherCAT je optimalizován pro krátké, cyklické procesní data, může být vyloučeno použití 

protokolových zásobníků. (15) 

 

Obr  5.2 – EtherCAT Protokol (15) 
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6 Úlohy pro AC500 

Nyní jsou popsány jednotlivé úlohy vytvořené pro řídicí systém AC500, které jsou 

postaveny tak, aby uživatele na samotném začátku seznámily se základními principy 

řídicího systému. Dále jej seznamují s pokročilými funkcionalitami pro programování a 

vytvoření složitějších projektů. 

6.1 Úloha č. 1 – Základní testovací úloha 

Úloha si klade za cíl seznámit uživatele se základními úkony vývojového prostředí Control 

Builder a CoDeSys, kterým je vytvoření stromové struktury, přiřazením správných 

komunikačních karet a sestavení jednoduchého programu pro ověření správnosti 

komunikace mezi jednotlivými kartami. Na závěr je vytvořena jednoduchá vizualizace ve 

vizualizačním prostředí aplikace CoDeSys.  

Vytvoření struktury komunikace mezi I/O kartami 

Založení nového projektu, volba správného typu PLC AC500 PM583-ETH. 

 

Obr. 6.1 – Založení projektu 

Vybereme pravým tlačítkem myši Slot1 – Přidání zařížení „Plug device“ a vybereme 

správnou kartu CM574-RS připojenou ke slotu 1. Tato karta komunikuje po sériové 

komunikaci. 
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Obr. 6.2 – Přiřazení komunikační karty na Slot 1 

Dále vybereme podobným způsobem kartu CM578 na slotu 2. Tato karta komunikuje přes 

sběrnici CAN bus. Na Slot 3 je připojena karta CM579 s výstupem PNIO. Karta 

komunikuje pomocí sběrnice Profinet IO. Profinet se zakládá na principech průmyslového 

Ethernetu. A na Slot 4 patří karta CM579 s výstupem EtherCAT. 

Poté začneme přidávat vstupně/výstupní karty na jednotlivé pozice. Do IO_Bus přidáme 

„Device“ CD522, které je zapojené na demonstračním panelu. 

 

Obr. 6.3 – Přiřazení I/O karty CD522 
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Další I/O karty jsou přidány za komunikační karty do stromové struktury programu. Na 

kartu na slotu 2 je připojeno zařízení CI582 přes CAN sběrnici. 

 

Obr. 6.4 – Přiřazení I/O karty CI582 

Dále přidáme CI501 na kartu 3, která je připojená přes PNIO. Do karty na slotu 4 

připojíme  kartu CI512 komunikující přes EtherCAT. 

Jakmile je nastavena struktura jednotlivých karet v programu Control Builder, lze 

deklarovat a definovat na všech vstupně/výstupních kartách vlastní vstupy a výstupy. 

Příklad je uveden na kartě CI501. 
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Obr. 6.5 – Nastavení  I/O proměnných 

Pokud chceme deklarovat analogové proměnné, je zapotřebí v záložce „Configuration“ 

definovat rozsah a zda se jedná o napěťový či proudový výstup.  

Připojení k reálnému zařízení 

Pro správnou komunikaci karet s kontrolérem a počítačem musí být správně nastavena IP 

adresa jednotlivých karet.  

Pro konfiguraci IP adresy na komunikační kartě CM578_CANopen v záložce CANopen 

Manager vybereme ID uzlu. V příkladu máme uvedeno 1, Viz Obr. 6.6. Dále správně 

vybereme ID uzlu na vstupně/výstupní kartě v záložce CANopen Remote Device. 

Vstupně/výstupní karty se nacházejí pod komunikačními kartami ve stromové struktuře. 

 

Obr. 6.6 – CANOpen Manager 
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Obr. 6.7 – CANOpen Remote Device 

IP adresu nesmíme na kartě zapomenout nastavit i fyzicky, avšak musíme si dát pozor na 

její správné nastavení, protože na kartě není IP adresa uváděna v binárních číslech, ale 

v šestnáctkových. 

Pro nakonfigurování karty CM579_PNIO je zapotřebí být v Online módu a ve stavu RUN. 

Master zařízení musí zkontrolovat připojení na Slave, a to lze pouze v Online módu. Jak 

zapnout Online mód je vysvětleno v kapitole „Vytvoření ovládacího programu a 

simulace“. Poté po použití funkce SCAN se zobrazí všechna nalezená připojená zařízení. 

Pokud je karta správně zapojena, objeví se okno (Viz. Obr. 6.8), kde je třeba nastavit IP 

adresu, jméno vstupně/výstupní karty a masku sítě. 

 

Obr. 6.8 – Konfigurace karty CM579_PNIO 

Komunikační karta CM579_ECAT má funkci AutoConfig Master, který pokud je 

zaškrtnut, tak cíli automaticky přiřadí volnou cílovou adresu. 

V dalším kroku připojíme kontrolér k jednotlivým kartám ABB/AC500. Pravým kliknutím 

na první řádek „AC500_PM583_ETH“ zvolíme „Login.“ 
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Obr. 6.9 – Struktura v RunTime módu 

Modré značení u karet znamená, že při připojení nenastaly žádné problémy, pokud ani na 

reálném zařízení nesvítí žádné červené indikátory, je možné v CoDeSys spustit program a 

nahrát jej do kontroléru. Problémy s komunikací by nastaly, kdyby se objevily místo 

modrých značek žluté trojúhelníky.  

Při prvním připojení je nutné vymazat problémy, které se zobrazí při prvním spuštění. 

Záložka „CPU Diagnosis“ se otevře dvojitým kliknutím na první řádek stromové struktury 

(na obr. 6.9 modře zvýrazněný). Zde můžeme překontrolovat různé problémy. 

 

Obr. 6.10 – Záložka CPU Diagnosis 
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Chyby mají 4 třídy stupně významnosti (Viz. Tabulka 2).  

Tabulka 2 – Třídy chyb 

Třída 

chyb 

Typ Význam Příklad 

E1 Fatální 

chyba 

Bezpečná funkce operačního 

systému není garantována. 

Chyba v systémové vrstvě 

Flash nebo RAM 

E2 Těžká 

chyba 

Operační systém je funkční, ale 

bezchybné zpracování 

uživatelského programu není 

zaručeno 

Chyba v uživatelské 

vrstvě Flash, nezávislé na 

délce úlohy 

E3 Lehká 

chyba 

V závislosti na aplikaci. Pokud má 

uživatelský program zastavit 

operační systém nebo ne. 

Problém v komunikačním 

modulu Flash 

E4 Varování Chyba (např. špatný signál 

některých I/O). Může mít vliv na 

stabilitu aplikace v budoucnu. 

Zkrat na I/O modulu, 

vybitá nebo nevložená 

baterie 

Po překontrolování zobrazených chyb, je zapotřebí je smazat tlačítkem „Clean All Errors“ 

v levém horním rohu obrazovky. Pokud se při opětovném stisknutí tlačítka „Read Errors“ 

nezobrazí další chyby lze pokračovat. Případně by se mohla zobrazit pouze jedna chyba a 

to informace, že kontrolér je v nečinnosti nebo varování, že se nenachází v kontroléru 

baterie. Toto varování lze vypnout ve stromové struktuře v nabídce „CPU_Parameters.“ 

Po zprovoznění a nastavení jednotlivých karet vytvoříme program pro otestování 

komunikace. 

Program CoDeSys  zapneme dvojitým kliknutím na položku AC500 ve stromové struktuře. 

 

Obr. 6.11 – Otevření programu CoDeSys 

Program můžeme přejmenovat vybráním kolonky AC500 a opětovným kliknutím. Poté lze 

program pojmenovat, ovšem jméno programu nesmí obsahovat speciální znaky. 
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Vytvoření ovládacího programu a simulace 

Vytvoříme program v programovacím jazyce funkčních bloků. Na obrázku 6.12 vidíme 

další možnosti výběru programovacích jazyků. 

 

Obr. 6.12 – Vytvoření programu 

Vytvoříme si globální proměnné ve 4. záložce Resources. Vytvoření proměnných v této 

záložce je důležité, neboť tyto proměnné jsou viditelné v celém systému. Například pro 

komunikační karty nebo pro HMI zobrazovací panel. (Viz. 6.13) 

 

Obr. 6.13 – Nastavení globálních proměnných 
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Vytvoříme si funkční program přidáním jednotlivých bloků MOVE a proměnnou, kterou 

nazveme „simulace“ v datovém typu DWORD. Pro jednotlivé bity přiřadíme určením 

proměnné simulace příslušnou pozicí (např. „simulace.0“) 

 

Obr. 6.14 – Ukázka programu simulace 

Nesmíme zapomenout přiřadit časový cyklus v záložce Task Configuration, který se 

nachází rovněž v záložce Resources. V této položce je definováno, za jaký časový cyklus 

se bude program vykonávat. Každý program může mít různý časový cyklus. 

 

Obr. 6.15 – Task Configuration 

Dále si ve 3. záložce Visualization vytvoříme položku Panel, do které si vložíme 4 tlačítka. 

Tyto elementy správně popíšeme a nakonfigurujeme. 
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Obr. 6.16 – Menu konfigurace vizualizačního prvku 

Vyzkoušíme si funkčnost jednotlivých tlačítek v simulačním módu. Přes nabídku Online 

vybereme Simulation Mode a spustíme Login. Poté nesmíme zapomenout dát v nabídce 

Online příkaz Run. 

 

Obr. 6.17 – RunTime prostředí 

Program dále doladíme do finální fáze pro testování správnosti vizualizačního panelu. Do 

programu použijeme pro jednoduchost základní logické funkce. 
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Obr. 6.18 – Ukázka programu simulace 

Na panel přidáme kontrolky logických funkcí se změnou barvy ve smyslu:  

0 – nesvítí, 1 – svítí zeleně při sepnutí správné kombinace tlačítek. 

 

Obr. 6.19 – Simulace v RunTime módu 

Po otestování správnosti v simulačním módu se pokusíme připojit úlohu k reálnému 

zařízení. Poté v záložce Online zrušíme Simulation Mode a spustíme Login. Pokud byl do 

kontroléru nahrán jiný program, vyskočí nám varovné Pop-up okno se změnou programu, 

který se chystáme přepsat. 

 

Obr. 6.20 – Pop-up window se změnou nahrání programu 

V novější verzi máme možnost vidět místo „Load all“ tlačítko „Details“, které nám 

porovnává starý program s novým nahrávaným a informuje nás o změnách. Poté nesmíme 

zapomenout spustit tlačítko RUN, které začne vykonávat program dle nastavených úkolů. 
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V úloze bylo vysvětleno:   

- Vytvoření stromové struktury v programu Control Builder 

  - Deklarovaní a definování proměnné přes Control Builder i CoDeSys 

 - Nastavení správných komunikačních parametrů mezi I/O kartami 

 - Diagnostika komunikačních errorů mezi jednotlivými I/O kartami 

 - Vytvoření jednoduchého programu v různých programovacích jazycích 

  - Vytvoření HMI ovládací obrazovky pro zobrazení funkčnosti kódu 

 - Uploadování programu do PLC a zobrazení RunTime módu 

6.2 Úloha č. 2 – Napouštění a vypouštění nádrže 

V úloze č. 2 je vysvětlen složitější program s přepokládaným chováním hardwarového 

simulátoru. Po nasimulování chování nádrže bude hardwarový simulátor připojen 

k řídicímu systému AC500, zidentifikovány výstupní signály z hardwarového simulátoru a 

porovnány se simulovanými daty předpokládaného chování nádrže. 

V této úloze je podrobněji vysvětleno programování v prostředí CoDeSys, další možnosti 

vizualizace v prostředí CoDeSys a v prostředí Panel Builder. 

Matematické vyjádření pro napouštění nádrže vychází z tvaru obecné diferenciální rovnice 

pro integrační soustavu nultého řádu bez dopravního zpoždění. 

𝑇𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑘1𝑢(𝑡) (1) 

Obecnou diferenciální rovnici si přepíšeme na rovnici fyzikálních vlastností 

𝑃 ∙
𝑑ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑞1(𝑡) − 𝑞2(𝑡) (2) 

kde P je plocha nádoby [m2], h je výška nádoby[m], q1 je přítok[m3/s], q2 je odtok[m3/s]. 
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Přepsaná rovnice do L-transformace vypadá 

𝑃𝑠𝐻(𝑠) = 𝑄1(𝑠) − 𝑄2(𝑠) (3) 

kde s je Laplaceův operátor. 

Napouštění nádrže 

Úloha bude simulována za předpokladu: 

Pokud je simulována úloha napouštění nádrže bez odtoku q2 = 0 a nádrž je ideální, 

s ukončením napouštění při dosažení stanovené výšky 74% objemu simulované nádoby. 

Vstup je realizován Heavisideovým skokem, který je reprezentován digitálním signálem 

(akčního členu  - ventilu q1) z 0 na 1. 

Z toho vyplývá 

𝐺1(𝑠) =
𝐻(𝑠)

𝑄1(𝑠)
=

1

𝑃𝑠
=
𝑘1
𝑠

 (4) 

Definujeme k1 

𝑘1 =
1

𝑃
 (5) 

 

Obr. 6.21 – Schéma nádrže s přítokem (16) 

Vypouštění nádrže 

Úloha bude simulována za předpokladu: 

Pokud je simulována úloha vypouštění nádrže bez přítoku q1 = 0 a nádrž je ideální, za 

předpokladu dosažení výšky 74% objemu simulované nádoby a vypuštění na 16%. Vstup 

je realizován Heavisideovým skokem, který je reprezentován digitálním signálem 

(akčního členu  - ventilu q2) z 0 na 1. 

Vypouštění nádrže je realizováno stanovením q1 = 0. 
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Tomu odpovídá přenos G2(s) 

𝐺2(𝑠) =
𝐻(𝑠)

𝑄1(𝑠)
= −

1

𝑃𝑠
= −

𝑘2
𝑠

 (6) 

 

Obr. 6.22 – Schéma nádrže s odtokem (16) 

Napouštění i vypouštění současně za určitých podmínek 

Pro napouštění i vypouštění můžou nastat 3 možnosti: 

- q1 > q2   

Přítok je větší než odtok a výsledná hladina se bude zvyšovat s předpokladem 

definované počáteční podmínky na maximální dosaženou výšku hladiny. 

- q1 < q2   

Přítok je menší než odtok a výsledná hladina bude klesat s předpokladem 

definovaných podmínek ohledně minimálního a maximálního stavu výšky hladiny. 

- q1 = q2   

Přítok i odtok je stejný, hladina bude konstantní. 

 

Obr. 6.23 – Schéma nádrže se současným přítokem a odtokem (16) 
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Praktická realizace simulační úlohy 

Prvním úkolem bylo vymyslet simulační úlohu předpokládaného chování simulátoru 

OSLO. V simulačním programu je definována funkce, která simuluje hodnotu průtoku.  Při 

daných podmínkách, jako například správné otevření pojistného a ovládacího ventilu, se 

hladina zvyšuje. Při otevření výpustných ventilů se hladina snižuje. V našem případě byl 

vytvořen kód v programovacím jazyce strukturovaného textu. Správné nastavení časování 

je rovněž možno provést i pomocí časovače v jazyce funkčních bloků nebo žebříčkového 

diagramu. 

Pro analýzu systému zjištění přenosu je zapotřebí získat data, jak rychle se bude hladina 

pohybovat, zejména informace o době napouštění. Tato data lze získat z historického 

trendu objemu média v nádrži. Trend si můžeme uložit a výsledná data exportovat do 

Excelu. Taktéž jej lze uložit jako obrázek přímo z vizualizačního prostředí CoDeSys a poté 

z něj určit potřebné parametry pro určení přenosu, jako časovou konstantu nebo dopravní 

zpoždění. 

 

Obr. 6.24 – Simulace chování hardwarového simulátoru 
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Obr. 6.25 – Detail trendu objemu média v nádrži 

Z detailu trendu vyplývá, že se nádrž naplní za 24 sekund na žádanou hodnotu 74% 

objemu nádrže. Z toho je dopočítáno, že nádrž se naplní do plna přibližně za 32 sekund.  

Tomuto tvrzení odpovídá přítok 3,125% objemu nádrže za sekundu. Nádrž simuluje 

proměnná typu WORD, čili je 65535 jednotek za 32 sekund. Tyto údaje odpovídají zhruba 

2048 jednotek  za  sekundu. 

Žádaná veličina je nastavena tak, aby se hladina zastavila, pokud hladina dosáhne hodnoty 

gLevelHigh  (45000 – 50000 jednotek), jak je zobrazeno v tabulce č. 3. Při vypouštění je 

žádaná hodnota hladiny nastavena na proměnou gLevelLow v rozmezí 10000 - 16000. 

Vlastnosti objemu v nádrži 

Senzory pro detekci stavu hladiny jsou nadefinovány podle tabulky 3. 

Tabulka 3 - Specifikace senzorů pro detekci hladiny 

Název proměnné Rozsah Hodnota v % 

gLevelLow 10000 - 16000 15,26% - 24,4% 

gLevelHigh 45000 - 50000 68,7% - 76,3% 

gLevelHighHigh >60000 >91,6% 
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Tabulka 4 – Proměnné použité v úloze 

Kategorie Název proměnné Datový typ Poznámka 

Hladina gLvl WORD Skutečná hodnota 

hladiny v nádrži 

Senzory hladiny gLvlL,gLvlH,gLvlOver BOOL - 

Digitální ventily gV1,gV2,gV5,gV6 BOOL - 

HMI gHMI_V1,gHMILvlH... BOOL - 

Automatická 

sekvence ventilů 

gInitNapousteni, 

gInitVypousteni 

BOOL - 

Využijeme sestavení stromové struktury z úlohy č. 1. Pouze je zapotřebí doplnit cluster pro 

řízení simulátoru OSLO a kontrolní panel CP600 pro propojení s dotykovou obrazovkou 

CP661. Lišta Panel Builder se nachází pod pravým klikem na jméno projektu, první řádek 

ve stromové struktuře pod volbou možnost Add Device. Ze zvolené nabídky v záložce 

Miscellaneous po vybrání CP600 se zobrazí detail vybrané položky, čímž přidáme 

zařízení. 

 

Obr. 6.26 – Přidání CP600 do stromové struktury 
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Obr. 6.27 – Doplnění I/O karet pro simulátor OSLO 

Fyzikální realizovatelnost 

Námi nastavené fyzikální omezení jsou například, že hladina nemůže odtékat, pokud 

nepřesáhne minimální hodnotu, či přitékat, jestliže dosahuje kritických hodnot a hrozí 

přetečení. Hladina nesmí překročit maximální hodnotu 65535, což by způsobilo reálné 

přetečení nádrže. 

Stanovení reálných fyzických vlastností 

Protože všechny výpočty a simulace jsou udávány v procentech k aktuální velikosti nádoby 

do níž je tekutina nebo sypké hmoty přiváděná, lze snadno dopočítat zbylé parametry jako 

přítok nebo výšku hladiny v závislosti na ploše podstavy a určit jejich fyzikální 

realizovatelnost. 

Představíme-li si nádobu válce o objemu 2 litry, jako například klasickou PET láhev. 

Pokud je definován poloměr nádoby, pak pomocí výpočtu obsahu kruhu lze dopočítat 

obsah podstavy a z těchto údajů nám vychází maximální výška v = 0,25465 m. 

Z předchozího trendu bylo zjištěno, že do nádrže přiteče za 1 sekundu 3,125% z celkového 

objemu nádrže. Čili při objemu 2 litry je přítok za jednu sekundu 0,05842 litrů. 

Tabulka obsahuje pár příkladů naplňování nádrže při námi simulovaných podmínkách. 

Tabulka 5 – Příklady reálných hodnot 

 

Definováno Odvozeno přepočtem z % 

 

Objem [m3] Poloměr [m] Výška [m] Přítok [m3/s] 

Pet láhev 0,002 0,05 0,254647909 62,5∙10-6 

Sklenice 0,0002 0,025 0,101859164 6,25∙10-6 

Vodní nádrž Šance 6180000 3800 0,1362295773 193125 
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Realizace úlohy s hardwarovým simulátorem 

Po simulaci je reálný systém připojen, zidentifikován a porovnán se simulační úlohou. 

Nejdříve je zapotřebí definovat jednotlivé vstupy a výstupy na příslušné piny. Pro 

zpřehlednění a snadnou orientaci byly proměnné sepsány do tabulky (Viz. Příloha pouze 

na CD). Všechny signály byly definovány v Control Builderu a poté importovány do 

CoDeSysu. 

Základy programování v prostředí CoDeSys vysvětlené v úloze č. 1 převedeme do této 

úlohy. 

V úloze č. 2 bylo vytvořeno několik programů rozdělených pro lepší přehlednost podle 

účelu: 

- Pro funkcionalitu ovládacího panele 

- Ovládání ventilů 

- Alarmy 

- Úloha regulace 

Pro každou I/O kartu jsou vyvedeny signály na panel s ovládacími prvky usazený na DIN 

liště, protože každá karta pro demonstrační účely využívá jiný komunikační protokol a je 

důležité nakonfigurovat správné parametry v Control Builderu. Viz. Úloha 1.  

Ovládání ventilů bylo navrženo tak, aby šlo ventily ovládat automaticky pomocí regulační 

úlohy nebo manuálně. V manuálním módu má navíc operátor možnost s ventily 

manipulovat, buď prostředím HMI obrazovky nebo pomocí ovládacího panelu. Aby však 

nedošlo k ovládání ventilů dvěma různými lidmi ve stejný čas, byl v kódu přidán alarm pro 

informaci o ovládání ventilu z panelu. Pokud jsou ventily ovládány z obrazovky i 

operátorského panelu zároveň, větší prioritu má operátorský panel. 

Program pro alarmy využívá tzv. „Feedback“ signálů. Každý poslaný signál do simulátoru 

má zpětnou vazbu a při vyslání signálu pro určitý příkaz se zároveň vrátí signál, že příkaz 

byl skutečně proveden. Pokud žádný takový signál nepřichází je zobrazen alarm, který nás 

na tuto akci upozorňuje. Alarmy nás informují o stavu hladiny, stavu jednotlivých ventilů a 

o stavu ventilátoru pro ochlazování sledovaného média v nádrži.  
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Regulační úloha byla realizována otevřením přívodních ventilů a napuštěním nádrže na 

maximální hladinu. Poté jsou přívodní ventily uzavřeny a otevřeny ventily výpustní. 

Výpustní ventily jsou uzavřeny, jakmile je nádrž zcela vypuštěna. Pokud je zaškrtnuto 

tlačítko pro Opakování, poté se cyklus opakuje, počínaje napouštěním. Celý proces je 

zobrazen pomocí vývojového diagramu (Viz. Obr 6.28). Napouštění je realizováno do 

uzavřené nádoby bez odtoku, čili se jedná o integrační soustavu nultého řádu. Odtok je 

rovněž definován vypuštěním nádrže na danou hodnotu, bez přítoku.  

 

 

Obr. 6.28 – Vývojový diagram 
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Získaná data z hardwarových simulátorů 

Následující obrázky (Obr. 6.29 a 6.30) zobrazují chování jednotlivých hardwarových 

simulátorů. Firma ABB v Ostravě disponuje dvěma hardwarovými simulátory, proto bylo 

vytvořeným programem otestováno chování obou simulátorů a výsledná získaná data byla 

zobrazena níže. Data byla uložena z programu CoDeSys a importována do Excelu. Zde 

byly vytvořeny grafy pro jednodušší zobrazení chování obou simulátorů. Při vstupních 

signálech (ventily analogové i diskrétní, ohřívač, chladič a mixér) simulátor reaguje 

analogovými výstupy (hladina, teplota, přítok, odtok a tachometr), jak je zobrazeno na 

další stránce.  

Na datech ze simulátoru OSLO verze 2, trend tachometr by měl zobrazovat analogový 

signál podle vstupního signálu od zapnutého mixéru. Pokud je mixér ve stavu zapnut, 

tachometr by měl být ve vysokých otáčkách. Z grafu lze vyčíst, že tachometr je neustále ve 

vysokých otáčkách, nehledě na stav vstupního signálu. Na hardwarovém simulátoru je 

indikátor pro tachometr taky zobrazen a zde ukazuje nulu. Namísto toho odesílá do PLC 

signál o vysokých otáčkách. To je jediná nesrovnalost mezi očekávaným chováním a 

reálným chováním simulátoru OSLO 2.  

Hardwarový simulátor verze OSLO 3+ odesílá signály do PLC, jak je zobrazeno na obr. 

6.31.  Na grafech si můžeme všimnout, že simulátor se chová velice podivně. Ačkoliv 

indikátor výšky hladiny na hardwaru se plynule naplňuje po otevření jednotlivých 

přípustných ventilů, trend přijatého spojitého signálu výšky hladiny neodpovídá 

předpokládanému trendu. Spojité signály přítoku a odtoku, přicházející ze simulátoru, se 

také nezobrazují dle očekávání. Ani teplota nenabývá správného průběhu při vstupu 

signálu z ohřívače či chladiče. Pouze výstupní signál proměnné tachometr reaguje na 

vstupní signál mixéru.  
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Obr. 6.29 – Vyhodnocení signálů ze simulátoru OSLO 2 
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Obr. 6.30 – Vyhodnocení signálů ze simulátoru OSLO3+ 
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Vizualizace 

Při zapnutí programu se zobrazí úvodní obrazovka, která nám nabídne tlačítko pro 

přihlášení a pro ukončení vizualizace na dotykovém panelu CP600. Pro vstup do projektu 

musíme kliknout na tlačítko „Přihlásit“, vybrat „Level 1“ a bez vypisování hesla stisknout 

OK. Poté se zobrazí tlačítko „Vstoupit“ a můžeme pokračovat na hlavní obrazovku. Pokud 

je vybrán jiný User Level, nezobrazí se nám tlačítko „Vstoupit“. Pouze při výběru Level 3 

se zobrazí tlačítko, ovšem nelze na něj kliknout. 

 

Obr. 6.31 – úvodní obrazovka projektu 

Hlavní obrazovka zobrazuje schéma nádrže s jednotlivými ventily. V levém části můžeme 

vidět tlačítka pro ovládání ventilů s názvem „Auto“ a „Manual“. Tlačítko „Auto“ nás 

přepne na obrazovku pro zapnutí dvoupolohové regulace. Tlačítko „Manual“ otevře 

obrazovku pro manuální otevírání ventilů. V pravém horním rohu jsou tlačítka s názvy 

„Dalsi funkce“, „Alarmy“ a „I/O karty“. Tlačítko „Dalsi funkce“ nám otevírá obrazovku 

s přídavnými funkcemi nádrže. Manuální zapnutí ohřívání, ochlazování a mixéru a 

zobrazení veličin jako celkový přítok, odtok, teplota média v nádrži, rychlost mixéru a jeho 

napětí. Tlačítko „Alarmy“ zobrazí detailní okno k probíhajícím alarmům. Konkrétně 

alarmy stavu hladiny, alarm s poruchou ventilátoru na chladiči, který lze mechanicky 

spustit tlačítkem na simulátoru a alarm signalizující, že nepřichází žádný zpětný signál na 

jednotlivé diskrétní ventily. Pokud nejsou žádné upozornění obrazovka je prázdná, neboť 

alarmující hlášky jsou ve stavu neviditelné. Tlačítko „I/O Karty“ slouží k ovládání zbylých 

vstupně/výstupních karet na demonstračním panelu. Přes panel s ovládacími prvky lze 

tlačítky vizualizovat jednotlivé vstupní a výstupní signály. 
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Obr. 6.32 – Hlavní obrazovka projektu 

 

Obr. 6.33 – Vizualizace okna s přídavnými funkcemi 

 

Obr. 6.34 – Vizualizace okna s alarmy 
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Obr. 6.35 – Vizualizace okna pro manuální ovládání 

Propojení vizualizace s dotykovým panelem CP661 z prostředí CoDeSys 

Pomocí webového serveru je možno připojit dotykový panel přímo k PLC. Zobrazení 

vizualizace na dotykovém panelu je možno i z prostředí CoDeSys, pomocí scriptu. Musí 

být vytvořeno vizualizační okno PLC_VISU.  Do PLC_VISU je zapotřebí umístit tlačítko 

EXIT, které odpojí zařízení od serveru. Je doporučeno vždy komunikaci ukončit před 

odpojením PLC od dotykového panelu. 

Tlačítko EXIT obsahuje následující script s IP adresou dotykového panelu:  

INTERN LINK http://172.16.8.30/webvisu.htm 

Poté lze vizualizaci spustit na připraveném dotykovém panelu řady CP600-WEB. 

Vytvoření vizualizace v prostředí Panel Builder 

Protože jsou možnosti vizualizace v prostředí CoDeSys velmi omezené, je možno využít 

software Panel Builder. Výhodou je vytvoření si vlastních složitějších objektů z několika 

základních elementů.  

Chybové hlášky 

Následující chybová hlášení se mohou zobrazit při reálném propojení hardwarových 

systémů. Při logování do online módu, při jakémkoliv problému, mohou vyskočit Pop-up 

okna s chybovými hláškami. 

http://172.16.8.30/webvisu.htm
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Obr. 6.36 – Chybové hlášení v prostředí  Control Builder Plus 

Chybové hlášení při spuštění Online módu přes program CoDeSys. 

 

Obr. 6.37 – Chybové hlášení v prostředí  CoDeSys 

Tato chyba znamená, že je problém v komunikaci a není možno se připojit. Je potřeba 

správně nastavit komunikační kanál. Při této chybové hlášce musíme zkontrolovat 

správnost nastavení IP adres, správnost nastavení komunikačních kanálů a jejich protokolů. 

Rovněž se musíme ujistit, že antivirový program nám nebrání vidět hledaný kontrolér. 

Pomocí funkce CPU Diagnosis, která je součástí Control Builderu, lze zkontrolovat chyby 

a po zjištění a opravení je vymazat. Poté můžeme spustit v CoDeSys RUN a rozběhnout 

naší aplikaci nahranou do AC500.  

Problémy s komunikační kartou CAN 

Kontrolka „CN RUN“ na I/O kartě musí svítit bez přerušení, pokud bliká je problém 

v komunikaci. Poté je zapotřebí zkontrolovat, že všechny drátky jsou správně zapojeny. 

Správné zapojení a veškerá potřebná schémata jsou vysvětlena v nápovědě, která se zapne 

klávesou F1. Na obrázku 6.38 můžeme vidět chyby způsobené špatně zatlačenou kartou 

v panelu. 

 

Obr. 6.38 – Zobrazení chyb karty CM578 CANopen 
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7 Závěr 

Součástí diplomové práce bylo úspěšné zvládnutí a zprovoznění komunikace mezi 

jednotlivými komunikačními kartami a operátorským panelem. Taktéž byla jednotka 

propojena s počítačem, na kterém bylo zobrazeno vizualizační prostředí CoDeSys. 

Celý řídicí systém byl instalován na demonstrační panel AC500, který byl stručně popsán 

v diplomové práci. Mimo již zmíněnou komunikaci, byl doplněn o dotykovou obrazovku 

řady CP600 a cluster I/O pro připojení k různým úlohám, např. hardware simulátorům 

OSLO.  

V další části diplomové práce bylo cílem rozšířit získané znalosti ohledně řídicího systému 

AC500 a implementovat je do sestavení jednoduché simulační úlohy. Součástí simulační 

úlohy bylo teoreticky rozebrat naplňování a vyprazdňování nádrže. Prakticky navrhnout 

simulační program, identifikovat systém a připravit si základ pro vytvoření regulační 

úlohy, která je součástí diplomového projektu. 

Regulační úloha spočívá ve dvoupolohové regulaci naplňování a vypouštění nádrže. 

Součástí projektu je automatická sekvence otevírání ventilů s úkolem napuštění na určitou 

hladinu a zavření ventilů pro přítok. Současně je vytvořena sekvence pro vyprázdnění 

nádrže pomocí ovládací sekvence pro výpustné ventily.  

Vytvoření vizualizace bylo provedeno ve vývojovém prostředí CoDeSys. Operátor po 

přihlášení uvidí na obrazovce schéma nádrže, indikátory ventilů a stav výšky hladiny a  

6 tlačítek pro přepnutí na různé obrazovky (např. Alarmy, Manuální ovládání atd.). 

Celkovou vizualizaci lze rovněž zobrazit na přiloženém dotykovém panelu, který je 

zabudován do demonstračního panelu. 

Při připojení hardwarových simulátorů k PLC bylo zjištěno nesprávné chování obou 

simulátorů. Hardwarový simulátor OSLO verze 2 posílal špatný výstupní signál pro 

proměnnou rychlosti mixéru. Simulátor OSLO verze 3+ vysílal náhodné chyby pro spojité 

signály přítoku, odtoku i stavu výšky hladiny. Veškerá získaná data jsou uvedena v této 

diplomové práci, včetně popsání nesprávného chování. Veškerá zpracovaná data jsou 

k nahlédnutí na CD, které je přílohou této diplomové práce. 
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