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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je vytvoření modelového pracoviště. Jedná se o pracoviště 

umožňující ovládání a simulaci technologie. Model se skládá ze dvou samostatných celků. 

Každý z celků je ovládán individuálním řídicím systém řady Logix. Celky jsou vzájemně 

propojeny pomocí vstupně/výstupních modulů. Vizualizace procesů je realizována na 

operátorských panelech řady PanelView plus. 

První část práce se zabývá seznámením se s modelovým pracovištěm a rozborem řídicích 

algoritmů modelu. V další části práce je objasněna problematika tvorby řídicích a 

vizualizačních aplikací. V rámci diplomové práce jsou zpracovány základní kurzy tvorby 

řídicích a vizualizačních aplikací 

 

Klí čová slova 

 Allen - Bradley, RSView Machine Edition, ControlLogix, CompactLogix, 

RsLogix5000, vizualizace, RSLinx Gateway, Rockwell Automation, PanelView plus. 

Abstract 

Purpose of this thesis is to create a model workplace that enables controlling and 

simulation of technologies. The model consists of two separate units. Each unit is controlled 

by individual control system Logix Series. Units are interconnected via the input / output 

modules. Visualization process is implemented in a series of control panels PanelView Plus.  

The first part deals with the reading of a model workplace and analysis of the control 

design model. The issue of development of the control and visualization applications is being 

clarified in next section. The thesis includes the basic courses of the processing of the control 

and visualization applications.   

 

Key words 

 Allen - Bradley, RSView Machine Edition, ControlLogix, CompactLogix, 

RsLogix5000, visualisation, RSLinx Gateway, Rockwell Automation, PanelView plus. 



  



  

Seznam použitých zkratek 
 

AI   - Analog Input - analogové vstupy 

AO   - Analog Output - analogové výstupy 

CPU  - Central Processor Unit - centrální procesorová jednotka 

DI   - Digital Input – digitální vstupy 

DO  - Digital Output - digitální výstupy 

FBD  - Function Block Diagram Programming Language - programovací jazyk 

využívající blokové diagramy 

HMI    - Human -Machine Interface - vizualizační rozhraní člověk - stroj 

HW  - Hardware 

IO  - Input/Output modul  – Vstupně / Výstupní modul 

ISO/OSI - International Standard Organization's Open System Interconnect  

IL  - Instruction list  – programovací jazyk mnemokódů 

LD  - Ladder diagram - Jazyk příčkového diagramu 

MaR  - Měření a regulace 

MPI   - Multi Poin Interface – komunikační rozhraní PLC 

PC  - Personal computer – osobní počítač 

PD  - Pasový dopravník 

PAC  - Programable Automation Controler - programovací automat 

PLC  - Programable Logic Controler - programovací logický automat 

RPI   - Request Packed Interval - perioda opakování dat 

RS232  - Sériové komunikační rozhraní 

SCADA - Supervisory Control And Data Acquistion - dispečerské řízení a sběr dat 

SFC  - Sequencial fiction chart - sekvenční funkční diagram 

STL   - Statement List Programming Language – textový programovací jazyk  

SW  - Software 
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1 Úvod 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit model pro výuku a seznámení se 

studentů s řešením sekvenčních úloh a s jejich programováním. Navržený model umožňuje 

ovládání a simulaci zvolené technologie.  

Tato diplomová práce vznikla v rámci projektu Zkvalitnění výuky programování řídicích 

systému s orientací na programovatelné logické automaty. Programovatelné automaty dodala 

firma Rockwell Automation v několika konfiguracích: Allen Bradley - ControlLogix, 6 kusů 

PLC CompactLogix s frekvenčními měniči, průmyslovým terminálem a modulem vzdálených 

IO. Modelové pracoviště využívá velkou část dodaných HW zařízení. 

Rozbor problematiky návrhu modelového pracoviště a návrhy řídicích algoritmů jsou 

popsány v 2. kapitole. 3. kapitola se věnuje návrhu a řešení HW propojení jednotlivých částí 

modelu. Ve 4 kapitole je podrobně popsáno hardwarové vybavení modelu. V 5. a 6. kapitole 

se zabývám problematikou tvorby řídicích a vizualizačních aplikací. Závěrečná 7. kapitola je 

následována třemi rozsáhlými přílohami.  
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2 Rozbor problematiky a návrh algoritm ů řízení 

laboratorní úlohy  

Pro výukové účely bylo potřeba vytvořit model umožňující využití hardwarového a 

softwarového vybavení laboratoře.  

Vzhledem k tomu, že v samotném zadání diplomové práce nebyl algoritmus řídicího 

programu pro model technologického procesu blíže specifikován, měl jsem možnost 

navrhnout konkrétní řešení podle vlastního uvážení. Rozhodl jsem vytvořit model simulující 

takovou technologii, která dává co neširší možnost využití vybavení laboratoře.  

Navržený a sestrojený model by měl sloužit při výuce a demonstraci použití PLC při 

řízení reálného modelu. Model lze použít i pro praktickou demonstraci některých algoritmů z 

oblasti sekvenčního řízení. 

2.1 Popis technologie 

Při návrhu jsem se snažil o zachování co největší možné reálnosti chování technologie. Model 

simuluje chování zauhlovací linky, skládající se z dopravníkových pasů, rozdělovací klapky, 

pluhů, drtiče paliva a zásobníků paliva. (Obr. 1) 

 
Obrázek 1 - Zjednodušený nákres technologie 
 

V rámci svého zaměstnání jsem se s podobnou technologií setkal, tak mohu do své diplomové 

práce zanést reálnost řízení a chování této technologie.  
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2.2 Návrh algoritm ů technologie 

Při návrhu algoritmů jsem využil zkušenosti s řídicími algoritmy vycházející podobné 

technologie. Z hlediska využití pohonů, snímačů a bezpečnostních prvků jsem použil běžně 

používané technologické prvky 

2.2.1 Pasový dopravník T1 

Dopravník spojuje předávací místo a navazující dopravníky označené T2/T3  

Dopravní výkon PD je 750 t/h. 

Cca. v ½ mostu je umístěno gravitační napínání. 

Motor pohonu je osazen hlídáním teploty  

Dopravník je osazen následujícím zařízením: 

• Pasová váha  

                          

Rozběh 

 

Podmínkou pro rozběh dopravníku T1, je 

- nastavení klapky ve svodce na zvolenou cestu 

- chod příslušného následujícího PD T2/T3 a následující podmínky: 

- dopravník nemá havarijní poruchu 

 

Teoretická doba rozběhu je cca 2 s.  

 

Odstavení řízené 

Teoretická doba doběhu PD T1  je cca 3 s.  

Pro vyjetí uhlí z PD T1A je potřebný čas  

cca 31 s. 

 

Odstavení nouzové 

K nouzovému odstavení dojde při zapůsobení následujících čidel: 

- zahlcení přesypů 

- havarijního vypínání (lakové, tlačítkové) 

- havarijní polohy napínání  
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- zabrzdění hlavního pohonu za chodu PD 

- přerušená vazba 

- překročena hodnota teploty vinutí motoru 

- je překročena maximální váha na pase. Při sypání na T2 – 750t/h, na T3 – 300t/h  

 
Obrázek 2 - Grafická podoba řídících algoritmů 
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2.2.2 Pasový dopravník T2 

 

Dopravník spojuje dopravník T1 a zásobníky paliva.   

Dopravní výkon PD je 750 t/h. 

Rozběh 

Podmínkou pro rozběh dopravníku T2, je 

- není havarijní maximum v žádném ze zásobníku paliva 

- dopravník nemá havarijní poruchu 

Teoretická doba rozběhu je cca 2 s.  

Odstavení řízené 

Teoretická doba doběhu PD T2  je cca 3 s.  

Pro vyjetí uhlí z PD T2 je potřebný čas  

cca 26 s. 

Odstavení nouzové 

K nouzovému odstavení dojde při zapůsobení následujících čidel: 

- havarijní maximum v jakémkoliv zásobníku paliva 

- havarijního vypínání (lakové, tlačítkové) 

- překročena hodnota teploty vinutí motoru 

2.2.3 Pluhy na dopravníku T2 

Zauhlování zásobníků bude prováděno pomocí pluhu, poslední oddělení bude plněno přes 

hlavu poháněcí stanice. Pro případ opravy či odstavení pluhu je možné jej zajistit ve zvednuté 

poloze. 

Pro ukončování zauhlování jednotlivých oddělení je nutné uvažovat s doběhem materiálu na 

pásu. Při rychlosti pásu 2,5 m/s je teoretická potřebná doba následující (v závorce uvedeno 

množství uhlí při 300 t/h): 

Pluh zásobníku 1 =14 s   (2,9 t), 

Pluh zásobníku 2 =20 s   (4,2 t), 

hlava PD = 26 s  (5,3 t). 

Pokud by bylo nutné některý z pluhů na delší dobu odstavit (oprava pluhu, odstavení 

oddělení zásobníku), je nutné jej také v ŘS zablokovat a bude mechanicky zajištěn.  
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Blokování dopravy PD T2 podle zrnitosti 

Vzhledem k tomu, že do zásobníků půjde uhlí dvou odlišných zrnitostí (0-6mm pro bloky 

B2 a B3, 0-40mm pro blok B1), je nutné blokovat spouštění pluhů při nesprávně zvolené 

kombinaci zauhlování: 

-pluh č. 1 se nesmí automaticky spustit, půjde-li uhlí 0-6mm 

-pluhy č. 2 a sypání přes hlavu PD se nesmí automaticky spustit, půjde-li uhlí 0-40mm. 

2.2.4 Pasový dopravník T3 

Dopravník spojuje dopravník T1 a drtič.   

Dopravní výkon PD je 300 t/h. 

Rozběh 

Podmínkou pro rozběh dopravníku T3, je 

-  chod drtiče 

-  dopravník nemá havarijní poruchu 

-  není zahlcení přesypu nad drtičem 

Teoretická doba rozběhu je cca 2 s.  

Odstavení řízené 

Teoretická doba doběhu PD T3  je cca 3 s.  

Pro vyjetí uhlí z PD T3 je potřebný čas  

cca 10 s. 

Odstavení nouzové 

K nouzovému odstavení dojde při zapůsobení následujících čidel: 

- zahlcení přesypu nad drtičem 

- havarijního vypínání (lakové, tlačítkové) 

- překročena hodnota teploty vinutí motoru 

-  přerušená vazba 

2.2.5 Drti č 

Stabilní kladivový drtič o dopravním výkonu 300 t/hod spojuje pasový dopravník T3 a pasový 

dopravník T2. 

Rozběh 

Podmínkou pro rozběh kladivového drtiče, je 

-  chod pasového dopravníku T2 

-  kladivový drtič nemá havarijní poruchu 
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-  není zahlcení přesypu pod drtičem 

Teoretická doba rozběhu je cca 20 s.  

Odstavení řízené 

Teoretická doba doběhu kladivového drtiče je cca 3 s.  

Pro vyjetí uhlí z kladivového drtiče je potřebný čas  

cca 30 s. 

Odstavení nouzové 

K nouzovému odstavení dojde při zapůsobení následujících čidel: 

- zahlcení přesypu pod drtičem 

- havarijního vypínání (lakové, tlačítkové) 

- překročena hodnota teploty vinutí motoru 

-  přerušená vazba 
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3 Návrh a realizace propojení řídicích systém ů pro řízení 

technologie a simulace technologie. 

Model se skládá ze dvou samostatných celků. Každý z celků je individuální řídicí systém. 

První z celků tvoří systém ovládání technologie, druhý tvoří systém simulující chování 

technologie. 

Použité řídicí systémy jsou blíže popsány v kapitole 4.  

 

3.1 Popis HW propojení modelu 

Vzhledem k tomu, že pro řízení modelu jsou použity dva individuální řídicí systémy, bylo 

nutné tyto dva systémy vzájemně propojit. Jelikož jedním z úkolů mé diplomové práce bylo 

využití HW vybavení laboratoře, je vzájemná komunikace řídicích systémů realizována 

pomocí propojení jejich vstupních a výstupních modulů. Konkrétně se jedná o propojení 

modulů:   

• 1769-IQ16/A + 1756-OB16D  

(Vstupní digitální modul technologie + Výstupní digitální modul ovládání) 

• 1769-OB16/A + 1756-IB16D  

(Výstupní digitální modul technologie + Vstupní digitální modul ovládání) 

• 1769-IF4XOF2/A, 1734-OE2V/C + 1756-IF6I  

(Výstupní analogové moduly technologie + Vstupní analogový modul ovládání) 

Seznam komunikovaných signálů je uveden v Tab 1. 

Vzájemné propojení modulů je realizováno pomocí drátových propojení, sdružovacích skříní 

s plošnými spoji a datových kabelů s konektory Canon. (Obr. 3). 
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Obrázek 3 - HW propojení systémů 
 

Drátové propojení slouží k přenosu signálu mezi moduly řídicího systému a svorkovnicí 

sdružovací skříně. Drátové propoje jsou realizována pomocí lankových a pevných vodičů. 

Konce vodičů jsou zakončeny dutinkami pro vodiče o průměru 0,25 mm. Všechny vodiče 

jsou značeny pomocí značícího systému CAB3 společnosti LEGRAND.  

Na straně řídicího systému jsou vodiče připojeny do svorkovnic IO modulů.  

 

Přenos signálu mezi drátovými propojeními a datovými kabely je uskutečněno pomocí 

tištěných spojů. Ty nám zajišťují přenos signálu mezi svorkovnicí, na které jsou připojeny 

vodiče a mezi datovými kabely ukončenými konektory Canon. (Obr. 4) 
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Obrázek 4 - Návrh tištěného spoje 
 

Sdružovací skříně jsou vzájemně propojeny datovými kabely. Konkrétně se jedná o dva 

datové kabely s konektory Canon s 25 piny a jeden datový kabel s 9 pinovými konektory 

Canon.  

 

Tabulka 1 Seznam komunikovaných signálů 
ID Zařízení Název ID Signalu Název signálu Typ signálu Slot Bit  

1 T1 Poloha napínání T1 _T1_NAPINANI_HAV_ON Havárie DI 3 0 

3 T1 Poloha napínání T1 _T1_NAPINANI_ALM_ON Alarm DI 3 1 

5 T1 
Poloha klapky T1 na 

T2 _T1_KLAPKA_POL1 Poloha klapky T1 na T2 DI 3 2 

6 T1 
Poloha klapky T1 na 

T3 
_T1_KLAPKA_POL2 Poloha klapky T1 na T3 DI 

3 3 

7 T1 Zahlcení přesypu _T1_ZAHLCENI1 Zahlcení přesypu T1 na T2 DI 3 4 

8 T1 Zahlcení přesypu _T1_ZAHLCENI2 Zahlcení přesypu T1 na T3 DI 3 5 

9 T1 Povel Vpřed Klapka 1 _P_T1_KLAPKA_POL1 Povel Vpřed Klapka DO 2 0 

10 T1 Povel Zpět Klapka 1 _P_T1_KLAPKA_POL2 Povel Zpět Klapka DO 2 1 

11 T2 Zahlcení přesypu _T2_ZAHLCENI2 Zahlcení přesypu pod pluhem1 DI 3 9 

14 T1 Akustická signalizace _P_T1_SIG Akustická signalizace Povel zap DO 2 3 

15 T1 Vaha na T1 _VAHA_MNOZSTVI Navazene mnozstvi AI 1 0 

17 T1 Vaha na T1 _P_VAHA_CHOD Chod pasu T1 DO 2 4 

18 T1 Havarijni tlacitko _T1_HAV Porucha/OK DI 3 6 

19 T1 Termistorova ochrana _T1_TERM_OCHR Porucha/OK DI 3 7 

20 T1 Chod pasu _T1_CHOD Chod pasu DI 3 8 

21 T1 Povel Start pasu _P_T1_START Povel Start pasu DO 2 5 

22 T2 Zahlcení přesypu _T2_ZAHLCENI1 Zahlcení přesypu pod pluhem DI 3 10 

23 T2 Zahlcení přesypu _T2_ZAHLCENI3 Zahlcení přesypu pod hlavou PD DI 3 11 

24 T2 Poloha pluh 1 klidova _T2_PLUH_POL1 Poloha pluhu klidova DI 3 12 
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25 T2 Poloha pluh 1 pracovni _T2_PLUH_POL2 Poloha pluhu Pracovni DI 3 13 

26 T2 Povel Vpřed pluh 1 _P_T2_PLUH_POL2 Povel Dolu Pluh DO 2 6 

27 T2 Povel Zpět pluh 1 _P_T2_PLUH_POL1 Povel Nahoru Pluh DO 2 7 

28 T2 Poloha pluhu klidova _T2_PLUH2_POL1 Poloha pluhu klidova DI 3 14 

29 T2 Poloha pluhu Pracovni _T2_PLUH2_POL2 Poloha pluhu Pracovni DI 3 15 

30 T2 Povel Dolu Pluh _P_T2_PLUH2_POL2 Povel Dolu Pluh DO 2 8 

31 T2 Povel Nahoru Pluh _P_T2_PLUH2_POL1 Povel Nahoru Pluh DO 2 9 

32 T2 Akusticka signalizace _P_T2_SIG Akusticka signalizace Povel zap DO 2 10 

36 T2 Povel Start pasu _P_T2_START Povel Start pasu DO 2 11 

37 T2 Hladina pod pluhem _T2_L1 Hladina AI 1 1 

38 T2 Hladina pod pluhem _T2_L2 Hladina AI 1 2 

39 T2 Hladina pod hlavou PD _T2_L3 Hladina AI 1 3 

40 T3 Akusticka signalizace _P_T3_SIG Akusticka signalizace Povel zap DO 2 12 

45 T3 Povel Start pasu _P_T3_START Povel Start pasu DO 2 13 

48 Drtic Povel Start drtice _P_DRTIC_START Povel Start drtice DO 2 14 

51 Drtic Akusticka signalizace _P_DRTIC_SIG Akusticka signalizace Povel zap DO 2 15 

 

3.2 Přenos signál ů 

Při komunikaci mezi řídicími systémy dochází k přenosu binárních a analogových signálů.   

Rozdíl mezi analogovým a binárním je v počtu jejich stavů. Analogový signál má více stavů 

přenášeného signálu. Binární signál má dvě přenášené hodnoty - nula a jednička. [9] 

 

Pro přenos binárních dat je použit signál 24V.  

Pro přenos analogových dat jsou použity unifikované signály 4 až 20 mA a 0 až 10 V. 

 

Unifikovaný signál 

Pro přenos informace mezi jednotlivými částmi automatizovaného systému byly 

dohodou zavedené určité velikosti signálu tak, 

• aby se racionálně mohly vyrábět nákladnější členy automatizačního řetězce 

(regulátory, zapisovače, zobrazovací členy). Jejich vstupy a výstupy jsou nastavené 

právě pro signály určité velikosti při využití celého rozsahu. To "modularizuje" 

systém. 

• aby měly dostatečnou velikost chránící informaci, kterou přenáší, před nežádoucím 

rušením (šumem). 
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Základní unifikované signály 

 

- Napěťový unifikovaný signál: 0 ÷ 10 V a -10 ÷ +10 V 

Na výstup členu generujícího napěťový unifikovaný signál je možné zapojit několik přístrojů 

paralelně tak, aby jejich výsledný odpor neklesl pod hodnotu 2 400 ohm. Nevýhodou tohoto 

signálu je, že při vedení na velkou vzdálenost dochází k úbytku napětí na vedení.  

 

- Proudový unifikovaný signál:  0 ÷ 20 mA a 4 ÷ 20 mA 

Proudový unifikovaný signál umožňuje zapojit do série řadu přístrojů. Omezením je velikost 

součtu všech odporů proudové smyčky. Ta nesmí překročit velikost (1200, případně 500 

ohm). 

Proudový unifikovaný signál v rozsahu 4 ÷ 20 mA umožňuje zjistit přerušení proudové 

smyčky (I = 0 mA). 

 

- Pneumatický unifikovaný signál: 0,02 ÷ 0,1 MPa.  

Jeho použití je výhodné hlavně v prostředí s nebezpečím výbuchu a v některých aplikacích s 

pneumatickými akčními členy. [2] 
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4 Popis HW vybavení modelu 

Model je z pohledu HW vybavení rozdělen na část ovládání technologie a na část simulace 

stavů technologie. 

 

4.1 Řídicí systém ovládání technologie 

 

Řídicí automat je sestaven ze dvou systémů ControlLogix L63 stavebnicového typu v 

redundanci a je připojen redundantní sběrnici ControlNet ke vzdáleným vanám s I/O moduly. 

Na tyto vzdálené I/O moduly jsou připojeny všechny signály z technologie. Pro vstupní 

analogové signály je zvolen rozsah 4-20mA a 0-10V, pro vstupní a výstupní digitální signály 

je zvoleno napětí 24VDC. 

 

4.1.1 Základní vlastnosti řídicího automatu ControlLogix 

 

ControlLogix  je nejvýkonnější modulární řídicí systém z řady Logix pro kterou je 

charakteristická společná instrukční sada a jednotný vývojový software RSLogix5000. Řídicí 

systémy ControlLogix využívají na své vnitřní sběrnici revoluční architekturu producent / 

spotřebitel. To znamená, že jednotky, které mají ke sběrnici naprosto rovnocenný přístup, se 

rozlišují podle toho, zda data produkují nebo je spotřebovávají.  

 

Periferní jednotky nemají vlastní komunikační kanál, a proto provádí jejich konfiguraci 

procesor. Bezprostředně po nahrání programu do procesoru začne procesor vyhledávat 

„svoje“ moduly. V tomto okamžiku provádí „poll“ tj. periodické obvolávání periferií známé z 

architektury master / slave. Jakmile procesor jednotku nalezne, nahraje do ní konfigurační 

data, určující chování I/O jednotky (způsob komunikace / perioda, časové značky, diagnostika 

atd.) a současně se stává jejím vlastníkem. Od toho okamžiku také začne jednotka sama 

komunikovat a procesor - vlastník k ní přistupuje dle jejího charakteru a nastavení.  

Přestože je jednotka například producentem dat a sama komunikuje, procesor - vlastník 

spojení neustále kontroluje a jeho případný výpadek signalizuje nastavením příslušné 

proměnné i stavem LED diody „I/O“ na svém čelním panelu.  
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„Počet modulů“, se kterými může procesor - vlastník komunikovat, je omezen počtem tzv. 

„připojení“. To je definováno parametrem RPI (Request Packed Interval - perioda opakování 

dat) a procesor může mít těchto „připojení“ nadefinováno až 250. Na jednom připojení může 

být více I/O modulů (stejný parametr RPI), dokonce je tato konfigurace nejefektivnější. Počet 

modulů je potom závislý na RPI i na množství předávaných dat.  

 

Vstupní jednotky zasílají data na ControlBus v pravidelných intervalech, definovaných v 

RPI, při změně stavu (COS) nebo v obou případech najednou. Také umožňují tzv. časové 

značky. V tom případě je modul konfigurován tak, aby měl přístup k systémovým hodinám, a 

potom může data označit relativní časovou značkou, kdy došlo ke změně konkrétního vstupu.  

 

Pokud jsou výstupní jednotky ve stejné vaně jako procesor - vlastník, dostávají data na konci 

scanu, nebo v periodě RPI. Jednotky ve vzdáleném rámu pouze v RPI. Výstupní jednotky jsou 

jak spotřebiteli dat, tak jejich producenty. Jakmile modul obdrží data od procesoru, vystaví je 

na fyzické výstupy a bezprostředně odešle tzv. Echo (Output Data Echo) zpět do systému. 

Echo obsahuje jak povel, který modul obdržel od procesoru - vlastníka, tak diagnostické a 

chybové informace. Zopakování povelu je důležité pro snadné rozšíření informace o stavu 

příslušného výstupu do systému pro ostatní procesory. Diagnostická a chybová informace je 

určena hlavně pro procesor - vlastníka.  

Výstupní moduly umožňují také využití časových značek. Ty se v tomto případě používají k 

„plánování výstupů“ a způsobují vystavení informace na fyzický výstup v přesně definovaný 

okamžik. (Výstupy lze plánovat až 16 sekund dopředu.)  

 

Analogové vstupy stejně jako logické komunikují v závislosti na umístění modulu (lokální 

rám / vzdálený rám). Číslicový filtr se nastavuje individuálně pro každý kanál, naměřené 

veličiny lze škálovat na fyzikální jednotky. Jednotka detekuje alarmy (High High, High, Low, 

Low Low), přerušení smyčky i detekci skokové změny měřené veličiny (např.1V/sec.)  

 

Komunikační jednotky umožňují systém napojit na sítě Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, 

DH+, Remote I/O, DH485, DF1, Modbus Plus, Modbus RTU,Modbus TCP/IP,HART, 

Profibus DP, HART atd. [3] 
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4.1.2 HW konfigurace systému ovládání technologie 

V následujících tabulkách jsou uvedeny použité moduly pro vytvoření systému ovládání 

technologie 

Tabulka 2  HW konfigurace hlavních rámů s procesory 

Vana Pozice v rámu Typ karty Popis 

Backplane, 1756-A7  

1 1756-L63 Redundantní procesor ControlLogix 

2 1756-EN2T Komunikační karta Ethernet 

3 Rezerva   

4 1756-CN2R Redundantní karta ControlNet 

5 Rezerva   

6 Rezerva   

7 Rezerva   

 

 

Tabulka 3  HW konfigurace vzdálených rámů 

Vana Pozice v rámu Typ Popis 

Backplane, 1756-A10  

1 1756-CN2R Redundantní karta ControlNet 

2 1756-IF6I Analogový vstupní/výstupní modul 

3 1756-OB16D Digitální výstupy 

4 1756-IB16D Digitální vstupy 

5 Rezerva   

6 Rezerva   

7 Rezerva   

8 Rezerva   

9 Rezerva   

10 Rezerva   

 

4.2 Řídicí systém simulace technologie 

 

Řídicí automat je sestaven ze systému CompactLogix stavebnicového typu. Je připojen 

sběrnici Ethernet/IP ke vzdáleným vstupně výstupním modulům PointIO. Pro výstupní 

analogové signály je zvolen rozsah 4-20mA a 0-10V, pro vstupní a výstupní digitální signály 

je zvoleno napětí 24VDC. 

CompactLogix je členem rodiny řídicích systémů řady Logix. Je určen pro menší až středně 

velké aplikace, počet lokálně připojených modulů může být až 30 a velikost paměti je až 

2MB. Zálohování se provádí pomocí CompactFlash. [4] 
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4.2.1 HW konfigurace systému simulace technologie 

V následující tabulce jsou uvedeny použité moduly pro vytvoření systému simulace 

technologie 

 

Tabulka 4  Seznam modulů technologie 

Pozice v rámu Typ Popis 

0 1769-L32E Procesor 

1 1769-IQ16 Digitální vstupy 

2 1769-IQ16 Digitální vstupy 

3 1769-OB16 Digitální výstupy 

4 1769-OB16 Digitální výstupy 

5 1769-IF4XOF2 Analogový vstupní/výstupní modul 
 

4.3 Komunikace řídicího systému 

Vzhledem k navržené struktuře datových sítí je použito dvou druhů komunikace. Řídicí 

automat ControlLogix je přímo podporuje v tzv. NetLinx architektuře.  

NetLinx architektura je základem pro tři otevřené sítě: DeviceNet (není použit), ControlNet 

(použit k propojení redundantních rámu a vzdálených rámů) a EtherNet/IP (použit k propojení 

s informační úrovní). NetLinx architektura kombinuje síťové služby s řídicím a informačním 

protokolem CIP (control and information protocol) a otevřeným softwarovým rozhraním. Je 

navržena tak, aby zahrnovala síť zařízení, řídicí a informační. Lze kombinovat a přizpůsobit 

jednu, dvě nebo všechny tři sítě tak, jak vyhovuje dané aplikaci. Je možné přesouvat data 

mezi sítěmi bez dodatečného programování, konfigurování nebo vytváření směrovacích 

tabulek. [5] 

Navržené komunikační linky: 

1/ Komunikační linka Remote I/O, redundantní CotrolNet koaxiální kabel RG6, BNC 

konektory, rozbočovače 

2/ Komunikační linka zálohovaného řídicího automatu, redundantní CotrolNet koaxiální kabel 

RG6, BNC konektory 

3/ Komunikační linka Ethernet/IP, Standard FTP kabel kategorie 5E  
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Obrázek 5 - Blokové schéma zapojení datových sítí 
 

Komunikační linka vzdálených I/O je řešena přes redundantní ControlNet. Propojení je 

realizováno pomocí rozbočovačů Alen-Bradley, které umožňují připojení na libovolném místě 

segmentu, délka segmentu závisí na počtu připojených uzlů a mohou být spojovány pomocí 

opakovačů do rozsáhlejších sítí. 

Komunikační linka zálohovaného řídicího systému je řešena taktéž redundantním 

ControlNetem s tím, že je připojena přímo bez rozbočovačů. 

 

ControlNet je síť pro řízení v reálném čase, která zajišťuje vysokorychlostní přenos jak 

časově kritických I/O dat, tak vzájemně provázaných dat a zpráv, včetně uploadu/downloadu 

programovacích a konfiguračních dat na jediném fyzickém spojovacím prostředku. Vysoce 

účinný přenos dat v síti  ControlNet významně zvyšuje výkonnost I/O a komunikaci peer-to-

peer v libovolném systému nebo aplikaci, kde se tato síť používá. [5], [8] 

  

Síť ControlNet se nejčastěji používá v těchto typech konfigurací:  

• jako výchozí síť pro platformu automatu ControlLogix  

• jako náhrada/záměna starší sítě Remote I/O (RIO) 

• jako páteř paralelně rozložených sítí DeviceNet  
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• jako rovnocenná vzájemně provázaná síť  

Společnost Rockwell Automation nabízí úplnou řadu produktů ControlNet, včetně 

programovatelných automatů, I/O, rozhraní obsluhy, médií, pohonů, řízení pohybu a 

softwaru. [5, 13] 

4.4 Funkce IO modul ů použitého řídicího systému 

 

Programovatelný automat provádí dvě základní funkce: 

• Provádí vnitřní logiku podle programu 

• čte vstupy a nastavuje výstupy 

 

4.4.1 Vlastnosti IO modul ů 

Skenování programu 

Automat nepřetržitě skenuje řídicí program. Jeden sken je čas, který potřebuje procesor k 

jednomu průchodu programem (logikou). Procesor přesouvá data ze vstupů a na výstupy 

asynchronně vzhledem ke skenu programu.  

Jestliže chcete, aby vstupní data zůstala konstantní během jednoho skenu, vytvoříte kopii 

vstupů na začátku programu a používá tato zkopírovaná data. Tímto vlastně degradujete PAC 

řady logix na PLC. 

 

Systém Logix sleduje model producent/spotřebitel. Vstupní moduly produkují data pro 

systém. Výstupní moduly, procesory a inteligentní moduly produkují a spotřebovávají data. 

Producent/spotřebitel model poskytuje zprávy více příjemcům najednou. To znamená, že více 

stanic v síti může číst stejná data ve stejný čas z jednoho zařízení.  

RPI, modul vysílá data rychlostí danou RPI. 
 
Jak I/O modul používá požadovaný interval paketu (RPI) 

Požadovaný interval paketu specifikuje rychlost cyklického vysílání dat z modulu. Data jsou 

občerstvována rychlostí danou příslušným modulem ve vašem projektu. Můžete nastavit 

dostatečnou šířku pásma pro moduly s rychlými změnami. [6] 
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5 Návrh a realizace řídicích aplikací 

 

K tvorbě řídicí aplikace je použit vývojový software RSLogix 5000 navržený pro 

programování přístrojů platformy Logix firmy Rockwell Automation. Software umožňuje 

sekvenční programování, programování procesů, pohonů i programování řízení pohybu. 

Aplikační programy je možné vytvářet v jazycích příčkového diagramu (LD), funkčního 

blokového schématu (FBD) a strukturovaného textu (ST) nebo pomocí sekvenčních funkčních 

diagramů (SFC). Více informací o programovacích jazycích je uvedeno v kapitole 5.3. 

 

Programování v režimu on-line je samozřejmostí stejně jako přidávání nových proměnných za 

chodu procesoru. Proměnné jsou pojmenovány slovně a programátor může vytvářet vlastní 

datové typy - struktury nebo vícerozměrné pole. Kromě vlastních datový typů může 

programátor vytvářet i vlastní „nové“ instrukce. (Kap.5.4) 

 

Abych využil co nejvíce možností tvorby programu v RSLogix5000 je k tvorbě řídicích 

aplikací použito více programovacích jazyků.  

 

Problematika založení projektu a vytvoření HW konfigurace je podrobně popsána v příloze 1: 

Založení projektu a HW konfigurace řídicího systému řady CompactLogix 

5.1 Organizování projektu 

 

Operační systém procesoru je preemptivní multitaskingový systém odpovídající normě IEC 

1131-3. 

Toto prostředí poskytuje: 

• úlohy zajišťující běh automatu 

• programy zahrnující data a logiku 

• rutiny zahrnující spustitelný kód napsaný v jednoduchém programovacím jazyce 

 

Operační systém je preemtivní tzn., že má schopnost přerušit probíhající úlohu, přepnout na 

jinou úlohu a potom vrátit řízení původní úloze, poté co přerušující úloha dokončí činnost. 

Procesor je „single-threaded“, pouze jedna úloha může být aktivní v jednom okamžiku. V 

jakékoliv úloze je aktivní pouze jeden program v jednom okamžiku. 
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5.1.1 Úloha 

 
Úloha obsahuje časový rozvrh a informace o prioritách pro skupinu jednoho nebo více 

programů, které se spouštějí na základě různých kritérií. Můžete nakonfigurovat úlohy buď 

jako nepřetržité nebo periodické. 

 

Každá úloha má svoji prioritu. Operační systém používá prioritu k rozhodování, kterou úlohu 

má provádět, jestliže je spuštěno více úloh najednou. Je definováno 15 úrovní priority pro 

periodické úlohy v rozsahu 1-15, kde 1 znamená nejvyšší prioritu a 15nejnižší prioritu. Úloha 

s vyšší prioritou má schopnost přerušit jakoukoliv úlohu s nižší prioritou. Nepřetržitá úloha 

má nejnižší prioritu a může být vždy přerušena periodickou úlohou. Úloha může mít až 32 

oddělených programů, každý s jeho vlastními rutinami a lokálními proměnnými. Jestliže je 

úloha spuštěna, všechny programy náležející k úloze, jsou spouštěny podle pořadí, ve kterém 

jsou seskupeny. Programy se mohou objevit pouze jednou v manažeru procesoru a nemohou 

být sdíleny více úlohami. Každá úloha má „watchdog“ časovač, který sleduje provádění 

úlohy. „Watchdog“ časovač začíná čítat v okamžiku inicializace úlohy a zastaví se po 

provedení všech program_ v úloze. 

Jestliže „watchdog“ čítač dosáhne nastavitelné předvolby, vyvolá se „major“ chyba. V 

závislosti na způsobu zpracování chyby je možné že automat ukončí činnost. Programy v 

úloze přistupují na vstupní a výstupní data přímo v paměti procesoru pro globální data. 

Program v jakékoliv úloze může změnit globální data. Data a I/O hodnoty jsou asynchronní 

a mohou se změnit během provádění úloh. Vstupní hodnota přečtená na začátku úlohy se 

může změnit při pozdějším čtení.  

Dávejte pozor na to, zda paměť obsahuje patřičná data během provádění úlohy. Můžete si 

zkopírovat data na začátku skenu k zajištění potřebných hodnot pro váš program. [6] 

 
 
Použití nep řetržité úlohy 
 

Nepřetržitá úloha pracuje v samospouštěcím módu. Znovu spustí sama sebe po každém 

ukončení. Můžete vytvořit jen jednu nepřetržitou úlohu v procesoru. Nepřetržitá úloha pracuje 

jako úloha s nejnižší prioritou (o jednu úroveň priority níže než nejnižší periodická úloha). To 

znamená, že všechny periodické úlohy přeruší nepřetržitou úlohu. Nepřetržitá úloha je 

základní úloha, protože všechen čas CPU, který není vyhrazen pro jiné operace (jako řízení 

serv, komunikace a periodické úlohy) je použit pro běh programů v nepřetržité úloze. 
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Když vytvoříte projekt, pak „default“ MainTask je nepřetržitá úloha. Můžete tuto úlohu 

nechat tak jak je, nebo změnit její charakteristiky. 

 

Použití periodických úloh 
 

Periodická úloha, také známá jako volitelné časové přerušení (STI), je spouštěna operačním 

systémem opakovaně v časových intervalech. Tento typ úloh je vhodný pro projekty, které 

vyžadují přesné nebo pevně určené provádění. Periodická úloha vždy přeruší nepřetržitou 

úlohu. V závislosti na prioritě může periodická úloha přerušit jinou periodickou úlohu. 

Použijte programovací software k nastavení periody spouštění od 1ms do 2000s. „Default“ 

hodnota je 10ms.  

Ujistěte se, zda časová perioda je delší než součet časů běhu všech programů v úloze. Jestliže 

procesor zjistí opakované spuštění již běžící úlohy, vyvolá se „major“ chyba. Při práci s více 

periodickými úlohami se ujistěte, zda má CPU dostatek času obsloužit všechny úlohy. 

Periodické úlohy se stejnou prioritou jsou přepínány s periodou 1ms. [6] 

 

Pokud používáme nepřetržitou úlohu, je nutně brát v potaz tzv. CPU overhead (úlohy 

pracující v pozadí, čas potřebný na komunikaci, zpracování ASCII). V nastavení je potřeba 

vyčlenit čas určený pro zpracování uvedených úloh.  CPU overhead má vyšší prioritu než 

nepřetržitá úloha takže při každém vykonávání CPU overhead je nepřetržitá úloha přerušena. 

Pokud není nepřetržitá úloha v programu použita, CPU overahead využívá veškerý volný čas 

mezi vykonáváním periodických úloh.   
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Obrázek 5 - CPU overhead při použití/nepoužití nepřetržité úlohy [10] 
 

V řídicích systémech modelu je hlavní část programů zahrnujících práci s daty a logiku 

zahrnuta do nepřetržité úlohy. Pouze v systému simulace technologie je část, u které je 

použita periodická úloha. V této části je zahrnuto vyhodnocení a simulace stavů hladin 

v zásobnících. Tato část je řešena pomocí periodické úlohy z důvodu časově přesného 

(periodického) výpočtu aktuálního stavu měření. 

 

5.1.2 Rutina 

Rutina je množina logických instrukcí v jednoduchém programovacím jazyce, jako např. 

jazyk liniových schémat. Rutiny vykonávají kód programu projektu v procesoru. Rutina je 

podobná programovému souboru nebo subrutiny v PLC a SLC procesorech. 

Každý program má hlavní rutinu. To je rutina, která se provádí jako první, když procesor 

spustí úlohu a program, který obsahuje tuto rutinu. [6] 
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5.2 Organizace dat použitého řídicího systému 

Automat Logix používá proměnné jako nástroj k zpřístupnění dat. Tyto proměnné („Tags“) 

jsou podobné proměnným v běžných programovacích jazycích. Proměnná má jméno (které 

popisuje data uložená v proměnné) a datový typ (který identifikuje velikost a strukturu dat, 

které proměnná může obsahovat). 

Procesor ukládá proměnné, jakmile je vytvoříte, na vhodné místo v paměti procesoru. 

Neexistují žádné předdefinované datové struktury jako u PLC automatů. Automat Logix  

využívá paměť efektivněji ukládáním proměnných podle potřeby a na vhodné místo v paměti. 

Proměnné podobných datových typů nejsou nezbytně seskupeny na jednom místě v paměti. 

Jestliže chcete seskupit data, použijte pole 

Základní rozdělení proměnných v řídicích systémech řady Logix je v Tab. 5 

 
Tabulka 5 Základní rozdělení proměnných [6] 
Typ 
proměnné 

Popis 

base „base“ proměnná je proměnná, která definuje skutečné umístění datového 
elementu v paměti 

alias „alias“ proměnná je proměnná, která se odkazuje na paměť prostřednictvím jiné 
proměnné. „Alias“ proměnná se může odkazovat na „base“ proměnnou nebo na 
jinou „alias“ proměnnou. Použití „alias“ proměnných je výhodné při vytváření 
standardizovaných programů, které se mohou kopírovat bez nutnosti 
přeadresování proměnných. Každá kopie programu se m_že odkazovat na jiné 
„base“ proměnné. 

consumed „Consumed“ proměnná je proměnná, jejíž hodnota je čtena z jiného procesoru 

 

5.2.1 Datové typy 

Když vytvoříte projekt, automat si vytvoří množinu předdefinovaných proměnných. 
Datové typy sledují datové typy definované normou IEC 1131-3. 
Předdefinované základní typy dat jsou v tab. 6. 
 
Tabulka 6 Základní datové typy[6] 
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Vytvo ření prom ěnných 

Jméno proměnné by mělo respektovat normu IEC 1131-3: 

• Musí začínat písmenem nebo podtržítkem ( _ ) 

• Může obsahovat pouze písmena, číslice a podtržítka. 

• Může mít až 40 znaků 

• Nesmí obsahovat po sobě jdoucí vícenásobná podtržítka 

• Nezáleží na velikosti písmenek. 

Můžete také přidat popis. Popis může mít až 128 znaků. Můžete použít jakýkoliv tisknutelný 

znak. 

Pro vytvoření proměnné lze použít editor proměnných a vytvářet proměnné před tím 

než je použijete v programu nebo je můžete vytvářet během psaní programu pomocí okénka 

„New Tag“. 

Použití jednoduchých prom ěnných 

Jednoduchá „base“ proměnná obsahuje jednu hodnotu v čase. Typ hodnoty závisí na datovém 

typu.  

 

Alokace pam ěti pro jednoduché („base“) prom ěnné 

Množství paměti, kterou zabere proměnná, závisí na datovém typu. Minimální prostor je 4 

byty. Některé datové typy jsou menší než 4 byty (BOOL,SINT a INT). Když vytvoříte 

proměnnou použitím některého z těchto typů, procesor alokuje 4 byty. Data zaplní pouze část, 

která je potřebná.(tab. 6) K efektivnějšímu využití paměti je vhodné vytvořit pole nebo 

strukturu, které obsahují tyto menší datové typy. [6] 
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Tabulka 7   Využití paměťového prostoru pro různé datové typy 

Proměnná Velikost [Bit] 

Nevyužitý prostor 

alokované paměti [Bit] 

BOOL 1 31 

SINT 8 24 

INT 16 16 

DINT 32 0 

REAL 32 0 

 

Konverze datových typ ů 

Jestliže použijete různé datové typy na místě parametrů v jedné instrukci, některé instrukce 

automaticky zkonvertují data do optimálního datového typu pro tuto instrukci. V některých 

případech procesor zkonvertuje data na nový typ; v některých případech pouze přizpůsobí 

data, jak nejlépe dokáže. 

 

INT na REAL 

Při konverzi nedochází ke ztrátě přesnosti 

 

DINT na REAL 

Může dojít ke ztrátě přesnosti. Oba datové typy používají k uložení 32bitů, ale typ REAL 

používá některé bity k uložení exponentu. Jestliže dojde ke ztrátě přesnosti, 

procesor zanedbá nejméně významné bity. 

 

REAL na INT,SINT,DINT 

Procesor zaokrouhlí desetinou část a ustřihne horní část. Jestliže dojde ke ztrátě dat, procesor 

nastaví návěští přetečení (overflow). 

Zaokrouhluje se na nejbližší celé číslo: 

• menší než .5  zaokrouhluje dolu 

• rovno .5  zaokrouhluje na nejbližší sudý integer 

• větší než .5  zaokrouhluje nahoru 

 

Procesor neumí konvertovat data do nebo z BOOL datového typu. 

 

Specifikace bit ů 
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Kromě toho, že můžeme k popisu bitů využít BOOL-typ proměnné, můžeme také 

specifikovat jednotlivé bity integer proměnných (SINT,INT a DINT). Identifikátor bitu 

specifikuje konkrétní bit v proměnné. Jeho rozsah závisí na datovém typu: 

Tabulka 8  Specifikace bitů 

Datový typ:  Rozsah identifikátoru bitu: 

SINT  0-7 

INT  0-15 

DINT  0-31 

 

Určení bitu v integeru, je specifikováno: 
 
x.[y] 
 

kde:  

x - jméno integer proměnné 

. – určuje, že následuje odkaz na bit 

y – Bit 

[6] 

 

 

5.2.2 Datové struktury 

Struktura obsahuje skupinu dat. Každý člen struktury může být různého typu. Procesor má 

svoje vlastní předdefinované struktury. Každý I/O modul má své vlastní předdefinované 

struktury. Můžete také vytvořit speciální, uživatelem definované struktury kombinací jakékoli 

jednoduché („base“) proměnné nebo většiny jiných struktur. 

 

Předdefinované struktury 

AXIS struktura pro osu 

CONTROL struktura pro operace s poli (záznamy) 

COUNTER struktura pro instrukce s čítačem 

MESSAGE  struktura pro MSG instrukci 

MOTION_GROUP  struktura pro „motion group“ 

MOTION_INSTRUCTION  struktura pro „motion“ instrukce 

PID  struktura pro PID instrukci 

TIMER  struktura pro instrukce časovače 
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Předdefinované struktury I/O modul ů 

Řídicí systém Logix automaticky vytváří I/O struktury potřebné pro každý I/O modul, který 

nakonfigurujete do systému. Tyto struktury obvykle obsahují členy pro data, status informace 

a chybové informace. 

 

Uživatelem definované struktury 

Uživatelem definované struktury seskupují data různých datových typů v entitě pod jedním 

společným jménem. Uživatelem definovaná struktura obsahuje jednu nebo více definicí dat 

zvanou členy. Vytvoření členu v uživatelem definované struktuře, je něco jako vytvoření 

jednoduché proměnné. Datový typ každého členu rozhoduje o velikosti alokované paměti pro 

člen. Datový typ pro každého členu může být: 

• základní datový typ 

• předdefinovaná struktura 

• uživatelem definovaná struktura 

• jednorozměrná pole základních typů 

• dvourozměrná pole předdefinovaných struktur 

• třírozměrná pole uživatelem definovaných typů  

 

Velikost paměti alokované pro uživatelem definovanou strukturu závisí na datovém typu 

každého členu ve struktuře. Alokovaná paměť pro člen začíná vždy na patřičném bytu, hranici 

INT nebo DINT. To je rozdílné od proměnných, které jsou vždy alokovány jako DINT. 

Můžete optimalizovat obsazení paměti dat jejich použitím jako členů ve struktuře. 

 

Na členy ve struktuře se odkazuje použitím jména proměnné a potom jména členu: 

jméno_proměnné.jméno_členu 

 

Jestliže je struktura vnořena do jiné struktury, použijte jméno proměnné struktury na nejvyšší 

úrovni následované jménem podstruktury a jménem členu:  

jméno_proměnné.jméno_podstruktury.jméno_členu 

 

Jestliže definujete pole struktur, použijte proměnnou pole následovanou pozicí v poli a jmény 

podstruktur nebo členů: 

proměnná_pole[pozice].jméno_podstruktury.jméno_clenu [6] 
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5.2.3 Pole prom ěnných 

Pole vám umožní seskupit množinu dat (stejného datového typu) pod stejným jménem a 

identifikovat jednotlivé elementy. Element v poli může být základního typu nebo struktura. 

Specifikace elementu v poli se provádí pomocí indexu. Zadejte jméno pole následované 

indexem v hranatých závorkách. Index(y) musí specifikovat hodnotu pro každý rozměr pole. 

Každý rozměr je indexován od nuly. 

 

Jednorozměrné jméno_pole[index_0] 

dvourozměrné jméno_pole[index_0,index_1] 

třírozměrné jméno_pole[index_0,index_1,index_2] 

 

Pole může mít maximálně tři rozměry. Celkový počet elementů v poli závisí na velikosti 

každého z rozměrů. 

 

Indexování polí může být statické nebo dynamické. Při statickém indexování je jako index 

použito statická hodnota (konstanta). K dynamickému indexování polí použijte proměnnou 

nebo výraz na místě indexu. [6] 

5.2.4 Přiřazení prom ěnných 

Proměnné můžete přiřadit jednotlivým programům nebo je zpřístupnit instrukcím z celého 

automatu. Při definice proměnné musíte specifikovat proměnnou jako programovou 

proměnnou(lokální) nebo proměnnou procesoru (globální). 

Můžete mít více proměnných pod stejným jménem, pokud mají proměnné různé přiřazení ( 

jednu jako globální a ostatní jako lokální nebo všechny jako lokální).  

 

Lokální programové prom ěnné 
 
Tyto proměnné obsahují data, která jsou využívána výhradně rutinami jednoho programu. 

Rutiny jiných programů nemají přistup k proměnným dalších programů. 

 

Globální prom ěnné 
 
Tyto proměnné obsahují data, která jsou přístupná všem rutinám procesoru. 

Všechny I/O proměnné jsou vytvořeny jako globální při nakonfigurování modulu. [6] 



 31 

 

5.3 Prost ředí pro programování automat ů, norma IEC 1131-3  

Tabulka 9  Norma IEC EN 61131-3 [8] 

 
 
Mezinárodní norma IEC 1131-3 sjednocuje syntaxi (formální pravidla, gramatiku) i 

sémantiku jazyků pro programování řídicích jednotek (PLC). Lze říci, že jazyky 

specifikované v této normě jsou jakýmsi esperantem, které nahrazuje dosavadní množství 

různorodých jazyků. Uživatelé a programátoři PLC zde najdou typy jazyků, které jsou zvyklí 

používat, které vycházejí z jazyků používaných světovými výrobci, a bez větších problémů 

jim porozumějí. V rámci normy IEC 1131-3 jsou doporučovány čtyři programovací jazyky s 

přesně definovanou sémantikou a syntaxí: LD, FBD, IL a ST. Jako pátý programovací jazyk 

se často uvádí sekvenční funkční diagram – SFC. 

Aplikační programy v použitém typu řídicího systému je možné vytvářet v jazycích 

příčkového diagramu (LD), funkčního blokového schématu (FBD) a strukturovaného textu 

(ST) nebo pomocí sekvenčních funkčních diagramů (SFC). 

Programovací jazyky mohou využívat velké množství instrukcí, rozdělených do instrukčních 

kategorií. [7],[8] 

 

Zavedení normy IEC EN 61131-3 je obdobou kodifikace spisovného jazyka, který sjednotil 

různorodá nářečí do jedné spisovné formy. Jednotlivá nářečí tím nezanikla, ale nadále zůstala 

pouhými lokálními dialekty. Stejně tak zavedením normy IEC EN 61131-3 nezaniknou 

dosavadní firemní programovací jazyky. Důvodem jsou především ohledy výrobců PLC na 
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tradiční uživatele jejich produktů, kteří jsou na původní firemní jazyky zvyklí a nejsou 

ochotni se učit syntaxi nového jednotného jazyka – nezbytně odlišnou a mnohdy 

komplikovanější. Novým uživatelům a programátorům se vyplatí naučit se přímo 

programovat podle normy IEC EN 61131-3, stejně jako se při výuce cizímu jazyku učí jeho 

spisovná forma, nikoliv dialekt. Programování podle normy IEC EN 61131-3 uvítají 

především programátoři ve firmách, které jsou nuceny kompletovat své zakázky pokaždé s 

jinou značkou PLC. Jednotná syntaxe programovacích jazyků jim ušetří ztrátový čas a mnoho 

programátorských chyb, které jsou průvodními jevy situace, v níž je nutné naučit se a 

používat současně několik různých jazyků a převádět stejné či podobné bloky programu do 

různých jazykových mutací. 

Přínos normy IEC EN 61131-3 je ale podstatně větší než jen náhrada početné množiny 

různých jazyků několika málo standardizovanými jazyky. Jazyky podle normy IEC EN 

61131-3 a jejich společné prvky jsou podstatně systematičtěji a obecněji definovány, než 

tomu je u dosavadních jazyků. Navíc všechny navzájem sdílejí společné prvky. Přechody 

mezi různými typy jazyků jsou tak snazší. Patrně nerozšířenější jsou jazyky nejnižší úrovně – 

grafický jazyk LD a textový jazyk IL. Na periferii zájmu programátorů dosud jsou, alespoň v 

ČR, dva prostředky nejvyšší úrovně – jazyk strukturovaného textu ST a grafický prostředek 

SFC. 

Častým omylem je tvrzení či pocit, že programování je jen psaní programu ve zvoleném 

jazyce, že stačí naučit se vhodný programovací jazyk a po zadání úlohy sednout k počítači a 

psát program. Program pro PLC není ale samoúčelná kombinace znaků, grafické schéma nebo 

sled instrukcí či příkazů vyššího jazyka. Je to ucelený produkt a přitom neoddělitelná součást 

automatizačního projektu. Právě program oživuje celý automatizovaný systém – stroj nebo 

technologické zařízení. Kvalita programu rozhoduje o kvalitě řízení systému, o úspornosti a 

spolehlivosti provozu i o pohodlí obsluhy a spokojenosti koncového uživatele – a výsledně o 

úspěšnosti celé zakázky. 

Je chyba se domnívat, že okamžitě po zadání úlohy je třeba neprodleně začít s psaním 

instrukcí programu. Program lze sice tímto způsobem vytvořit, vynechání analytické a 

přípravné fáze se však projeví – a vymstí – později, ve fázi ladění programu a při uvádění 

řízeného celku do provozu. Tedy ve fázi, kdy je mezi zúčastněnými nejvíce stresu a nervozity 

a prostředí je nejméně vhodné k soustředění se a ke hledání chyb, logických mezer a 

nesystematičností v řídicím programu. 

Nesystematicky vytvořený a nedostatečně odladěný program je trvalým zdrojem problémů, 

reklamací a dodatečných nákladů. Proto se i při tvorbě programu vyplatí respektovat obvyklé 



 33 

vývojové fáze, obdobné jako u celkového projektu, především úvodní analýzu požadavků, 

zadání úlohy a její algoritmizaci, a dále navázat systematickým návrhem koncepce a struktury 

programu, definováním podsystémů, modulů a funkčních bloků, které budou v programu 

použity, a rozhraní mezi nimi. Přitom je důležité zvolit programovací jazyk vhodný pro danou 

úlohu. Teprve pak má smysl začít vytvářet vlastní program. Podobně jako při tvorbě 

hmatatelných produktů je i u softwaru základním požadavkem důsledné prověřování kvality v 

průběhu i na závěr celého procesu. 

Ne všechny programovací jazyky definované v normě IEC EN 61131-3 jsou rovnocenné a 

vhodné pro všechny typy úloh. Jen některé z nich jsou vhodné ve fázi analýzy a zápisu 

algoritmů.  

Např. patrné, že tolik rozšířený jazyk kontaktních schémat (LD) je jazyk nejnižší úrovně, 

vhodný až pro fázi psaní kódu programu (kreslení liniového schématu). Omezený počet 

příkazů a výlučná orientace prvků jazyka na základní logické úlohy jej předurčují k zápisu 

nepříliš komplikovaných úloh logického typu. 

Na poněkud vyšší úrovni abstrakce popisu se nacházejí jazyky FBD a IL. Grafický jazyk 

funkčních bloků (FBD) je umístěn více doleva, k etapám návrhu koncepce programu. Vděčí 

za to své názornosti a možnosti sestavovat program formou blokových schémat z modulů a 

funkčních bloků. Na stejné úrovni jako jazyk FBD je umístěn jazyk mnemokódů (IL), ovšem 

zcela vpravo. Svou úrovní abstrakce popisu je výš než LD, protože s použitím jeho příkazů 

(základních instrukcí) lze realizovat i poměrně komplikované algoritmy, ovšem za cenu 

dlouhého a nepřehledného zápisu. Je vhodný až pro konečnou fázi tvorby programu 

(kódování). 

Jazyku strukturovaného textu (ST) je právem přiřazena výrazně vyšší úroveň než předchozím 

jazykům. Jeho příkazy dovolují zapsat i složité algoritmy poměrně názorně a přehledně. 

Přesto se nejvíc uplatňuje až v závěrečných etapách tvorby programu. Je ale vhodné 

připomenout, že jazyk ST je vhodný i pro popis funkce uživatelských funkčních bloků a jejich 

knihoven, které pak může využívat grafický jazyk FBD. 

Nejvyšší úroveň abstrakce popisu a nejširší použitelnost jsou hlavními rysy grafického 

programovacího prostředku SFC. V normě sice není označen jako jazyk, přesto jej lze 

považovat za prostředek vhodný jak k popisu činnosti programu již v počátečních fázích 

analýzy a zadávání požadavků na řídicí program, tak k zápisu algoritmu řízení technologické 

soustavy.  [8],[1] 
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5.3.1 Jazyk p říčkového diagramu (LD) 

 
Jedná se o grafický jazyk. Někdy se tento jazyk nazývá jazykem kontaktních schémat a je 

založen na grafické reprezentaci reléové logiky. Můžeme si ho představit jako grafické prvky 

propojené do sítě. Energie v síti jazyku LD jde zleva doprava a síť je ohraničena svislými 

čarami nazývanými napájecí sběrnice. Mezi sběrnicemi se nacházejí příčky, které se dále 

mohou větvit a mohou v nich být začleněny funkční bloky, kontakty, cívky a další funkce.  

Procesor řady Logix podporuje více výstupních instrukcí v jedné příčce logiky. Výstupní 

instrukce mohou být za sebou postupně na příčce nebo mohou být vstupní a výstupní 

instrukce smíchány, pokud poslední instrukce na příčce je výstupní. Procesor vyhodnocuje 

instrukce na základě stavu podmínek na příčce předcházejících instrukci. Na základě 

předcházejících podmínek a stavu instrukce, procesor nastaví výstupní podmínku, která 

ovlivní následující instrukci. Jestliže podmínky před instrukcí jsou průchozí, procesor 

vyhodnotí instrukci a nastaví podmínky pro následující instrukci na základě výsledku. [6] 

 
Obrázek 6 Příklad programovacího jazyku LD [6] 
 

Jestliže je instrukce vyhodnocena jako „true“, výstup z instrukce je „true“. Jestliže je 

instrukce vyhodnocena jako „false“ výstup z instrukce je „false“. Výstupní instrukce nezmění 

výstupní podmínku příčky. Výstupní podmínka příčky kopíruje podmínku vstupní. [6] 

 

Jazyk příčkového diagramu je v řídicích aplikacích využit pro naprogramování vnitřní logiky 

uživatelských instrukcí (kap 5.3), pro naprogramování automatického řízení technologie a 

hlavních rutin jednotlivých úloh. 
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Použité instrukční kategorie a jednotlivé instrukce. 

 

Bitové instrukce (XIC, XIO, OTE, OTL, OTU, ONS, OSR, OSF) 

Využívají se k monitorování a řízení bitových proměnných 

 

 

XIC  Examine If Closed 

Vstupní instrukce, která je průchozí, jestliže je nastavena řídící proměnná  

 

 
Obrázek 7 Sekvenční diagram funkce XIC [14] 
 

� XIO  Examine If Opened 

Vstupní instrukce, která je průchozí, jestliže není nastavena řídící proměnná.  

 

� OTE Output Energize 

Výstupní instrukce, která nastaví proměnou do log.1 jestliže je vstupní instrukce průchodná. 

Jestliže je vstupní instrukce neprůchodná nastaví proměnou do log.0 

 

� OTL, OTU  Output Latch, Output Unlatch 
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Výstupní instrukce, která nastaví proměnou do log.1, 0 jestliže je vstupní instrukce 

průchodná.  

 

� ONS One Shot  

Vstupní instrukce, která je průchozí při prvním průchodu programem kdy je nastavena řídicí 

proměnná (Test náběžné hrany signálu) 

 

Instrukce čítačů a časovačů (TON, TOF, RTO, CTU, CTD, RES) 

Využívají se pro řízení na základě času nebo množství událostí. 

� TON Timer on delay 

 

Výstupní instrukce. TON je neretentivní časovač, který načítá čas, jestliže je splněna vstupní 

podmínka (.EN). Po dosažení přednastavené hodnoty (.ACC ≥.PRE) je nastaven výstupní bit 

(.DN). 

 
Obrázek 8 Průběh funkce TON [14] 
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Obrázek 9 Sekvenční diagram funkce TON [14] 
 

� TOF  Timer off delay 

 

Výstupní instrukce. TOF je neretentivní časovač, který načítá čas, jestliže není splněna 

vstupní podmínka (.EN). Po dosažení přednastavené hodnoty (.ACC ≥.PRE) je nastaven 

výstupní bit (.DN) do log. 0. 

 

Porovnávací instrukce (CMP, EQU, GEQ, GRT, LEQ, LES, LIM, MEQ, NEQ) 

 

Využívají se pro porovnání vstupních hodnot. EQU Equal to 

Vstupní instrukce. Jestliže jsou si vstupní proměnné sobě rovny, je instrukce průchozí. 
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Obrázek 10 Sekvenční diagram funkce EQU [14] 
 

� GRT, LES (Greather then, Less then) 

Vstupní instrukce. Na základě velikosti vstupních proměnných je instrukce průchozí / 

neprůchozí. 

 

Logické instrukce a instrukce přesunu (MOV, MVM, BTD, CLR, AND, OR, XOR, NOT,) 

 

Využívají se pro modifikaci a přesun dat. 

� MOV  Move 

Výstupní instrukce. Instrukce kopíruje data ze zdroje do místa určení. 

� CLR  Clear 

Výstupní instrukce. Instrukce smaže data cíle. 

� AND Bitwise AND 

Výstupní instrukce. Logická funkce AND 

 

Výpočetní a matematické instrukce (CPT, ADD, SUB, MUL, DIV, SQR, NEG). 

 

� ADD 

Výstupní instrukce. Sčítá vstupní instrukce a výsledek je zapsán do místa určení. 
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5.3.2 Jazyk strukturovaného textu (STL) 

 
Jazyk strukturovaného textu ST je textový jazyk. Svoje kořeny má v jazycích jako je Pascal a 

C, je to výkonný vyšší programovací jazyk. Jazyk je tvořen povolenými výrazy a příkazy. 

Vyhodnocením výrazu složeného z operátorů a operandů (konstanta, proměnná, funkce a 

další) vyjde hodnota v některém z definovaných datových typů. Operátory pro jazyk ST jsou 

definovány pro sedmnáct typů operací např. AND, XOR, OR apod. Je definováno deset typů 

příkazů, které jsou odděleny středníkem a může jich být více na jednom řádku. [6] 

 

Jazyk strukturovaného textu je v řídicích aplikacích využit pro provázání vstupně výstupních 

proměnných s proměnnými vnitřní logiky. Program na provázání jednotlivých proměnných 

jsem vytvořil s pomocí programu Microsoft Excel. Vytvořil jsem tabulku, která na základě ID 

signálu, umístění signálu na modulech systému a typu signálu automaticky vygeneruje 

program v podobě strukturovaného textu. 

 

5.3.3 Jazyk funk čního blokového schématu (FBD) 

 
Jedná se o grafický jazyk představující soubor vzájemně provázaných grafických bloků 

podobných jako v elektronických obvodových diagramech, které zobrazují chování funkcí, 

funkčních bloků a programů. Signály zpracovává systém prvků.  

Používají se zde standardní funkční bloky, jako jsou prvky pro detekci náběžné a sestupné hrany, 

čítače, časovače, bistabilní prvky a další komunikační bloky. V případě potřeby jsou doplněny 

speciální bloky, jako jsou spínací hodiny, generátory pulzů, komparátory apod. [6] 

 

Jazyk funkčního blokového schématu je v řídicích aplikacích využit pro provázání uživatelsky 

naprogramovaných instrukcí s proměnnými vnitřní logiky, k naprogramování logiky 

bezpečnostních blokací a k simulace stavů hladin v zásobnících.  
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5.4 Uživatelsky definované instrukce 

 

Add-On instrukce jsou instrukce, které sami vytváříte. Potom můžete přidat instrukce do 

svému projektu. Můžete tyto instrukce vytvořit sami nebo vám mohou být poskytovány 

někým jiným. Jakmile jsou definovány v projektu, tak se chovají podobně jako jakékoliv jiné 

instrukce. Add-on instrukce umožňuje zapouzdřit vaši nejčastěji používanou logiku. Tyto 

instrukce vám umožní snadno opakovaně používat tyto soubory instrukcí. 

Add-On instrukce mohou být vytvořeny pomocí standardních LD, FBD a STL 

programovacích jazyků. A konečně, můžete použít Add-On jako ochranu duševního 

vlastnictví. Můžete omezit přístup k vnitřní logice instrukce. [11] 

 

V mé diplomové práci jsou Add-On použity k obsluze tzv. koncových jednotek ovládajících 

jednotlivé technologické prvky (motory, rozdělovací klapky, vyhrnovací pluhy) a k 

vyhodnocení a obsluhu analogových měření) 

 

Jako příklad Add-On instrukce zde uvádím mnou vytvořenou instrukci CDRV1 obsluhující 

standardní motor. 

Tato instrukce obstarává veškerou obsluhu daného zařízení. Na blok instrukce se pouze 

navážou vstupně výstupní proměnné, bezpečnostní a technologické blokády a signály pro 

automatické zapnutí. Vnitřní logika instrukce nám zajistí správné vyhodnocení vstupních 

proměnných a následný zápis na výstupní proměnné.  

 

Uživatelsky definované instrukce využívají proměnných určených pouze pro danou instrukci. 

Proměnné pro instrukci CDRV1 jsou uvedeny v tabulce 9. Tabulka se skládá z vstupních, 

výstupních a lokálních proměnných.  

Add-On instrukce jsou použity v části programu, který je naprogramován pomocí jazyku FBD 

(Obr. 11.) 
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Obrázek 11 Uživatelsky definovaná instrukce 
 

Vnitřní logika je naprogramována pomocí programovacího jazyka LD. Ve vnitřním programu 

uživatelsky definované instrukce jsou pomocí sekvenčního řízení obstarávány veškeré logické 

operace související s řízením zařízení. Zařízení pracuje buď v automatickém nebo ručním 

režimu ovládání. Režim je indikován výstupní proměnou „Auto“. Tato proměnná lze nastavit 

přímým zápisem do proměnné z operátorského panelu. Zařízení pracuje na základě 

vytvořeného algoritmu. Na základě povelů automatického nebo ruční řízení vykoná program 

startovací sekvenci zařízení s následným zápisem na výstupní proměnné bloku. Blok současné 

provádí kontrolu poruchových a havarijních stavů zařízení a na jejich základě provádí určené 

operace (aktivace alarmu, odstavení zařízení).  

Jako příklad zde uvedu vyhodnocení poruchy zapnutí a poruchy vypnutí (obr 12.) Tato část 

programu, nám zajistí nastavení poruchy zapnutí. A to v tedy, kdy bude nastavena výstupní 

proměnná “OUT” (povel na start zařízení) a do časové konstanty ATim_SP [s] nebude 

nastavena vstupní veličina “CFBA”(signalizace chodu zařízení). Porucha zapnutí je natrvalo 

nastavena po čas přídrže “TIMER6.PRE” Tento čas lze nastavit pouze v programu bloku. 
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Porucha zapnutí přestává být aktivní po uplynutí této doby a po potvrzení poruchy. Proměnná 

Alm_RunFlt_Ack je nastavena do log. 0 pouze při první scanu, kdy je nastavena porucha 

zapnutí. Do log. 1 se nastaví při potvrzení poruchy. Tato proměnná je použita ve vizualizaci 

pro zobrazení nepotvrzené poruchy. 

 

Vhodné je využití Add-On instrukcí společně s parametricky voláním objektů ve 

vizualizačních aplikacích (Kap. 6.2.4) 

 

Tabulka 9: Seznam proměnných instrukce CDRV1   

TYPE NAME DESCRIPTION DATATYPE 

Input FBA : Feedback RUN BOOL 

Input FBA2 : Feedback STOP BOOL 

Input PlcFi : PLC/Field control (0=PLC) BOOL 

Input ExtA : External alarm input BOOL 

Input ACO : Automatic control I BOOL 

Input ACO2 : Automatic control II BOOL 

Output MCO : (W) manual control 1 BOOL 

Output MCO2 : (W) manual control 2 BOOL 

Output Sim : (W) simulation BOOL 

Input SI0 : Safety interlock BOOL 

Input I0 : Interlock to $Q0$Q BOOL 

Input I1 : Interlock to $Q1$Q BOOL 

Input I0_Override : I0 override BOOL 

Input I1_Override : I1 override BOOL 

Input Quit : (W) alarm quit BOOL 

Output OUT : Output RUN BOOL 

Output OUT2 : Output STOP BOOL 

Output CFBA : FB output-Feedback RUN BOOL 

Output AStartRdy : Ready to start in Auto mode BOOL 

Output Auto : (W) automatic mode BOOL 

Output GAL : General alarm BOOL 

Output GAL_NQ : General alarm no quited BOOL 

Output Alm_Ext : Alarm external input BOOL 

Output Alm_RunFlt : Alarm - Run fault BOOL 

Output Alm_StopFlt : Alarm - Stop fault BOOL 

Output Alm_StopFlt_Ack : Alarm - Stop fault qiuted BOOL 

Output Alm_Ext_Ack : Alarm external input quited BOOL 

Output Alm_RunFlt_Ack : Alarm - Run fault quited BOOL 

Output ParErrS : Instruction/Par. error exist BOOL 

Output Fl_Close Flag Close BOOL 

Output Fl_Open Flag Run/Open BOOL 

Input ATim_SP : (W) Acting time setpoint DINT 
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Input TOnD_SP : (W) Turn ON delay setpoint DINT 

Input TOffD_SP : (W) Turn OFF delay setpoint DINT 

Output ATim_Val : Acting time value DINT 

Output TOnD_Val : Turn ON delay value DINT 

Output TOffD_Val : Turn OFF delay value DINT 

Output Hoop_out : Hoop output BOOL 

Input Tens_alarm_on : Tens warning input BOOL 

Input Tens_havarie_on : Tens crash input BOOL 

Input Tens_Enable 1 enable/ 0 disable BOOL 

Local Timers Turn ON delay value Timers[0] 

Local Timers Turn OFF delay value Timers[1] 

Local Timers Acting time value Timers[2] 

Local Timers Reversing wait time Timers[3] 

Local Timers 1s Timer Timers[4] 

Local Fl_ONS1 Flag for ONS BOOL 

Local Fl_ONS2 Flag for ONS BOOL 

Local Fl_ONS3 Flag for ONS BOOL 

Local Fl_ONS4 Flag for ONS BOOL 

Local MStat_ResetTime Reset MStat time DINT[7] 

Local MStat_OpenCounter Open count DINT 

Local MStat_CloseCounter Close count DINT 

Local Fl_ONS5 Flag for ONS BOOL 

Local Fl_ONS6 Flag for ONS BOOL 

Local MStat_Reset Reset mainten. statistic data BOOL 

Local MStat_CloseTime Time of last close DINT[7] 

Local MStat_OpenTime Time of last open DINT[7] 

Local MStat_AccTime_Close Accumulated time Close DINT 

Local MStat_AccTime_Open Accumulated time Open DINT 

Local Hoop_On : Flag hoop on BOOL 

Local Hoop_end : Flag hoop end BOOL 

Local Start_memory : Flag start BOOL 

Local Hoop_wait : Flag hoop wait BOOL 

Local Hoop_start : Flag hoop start BOOL 

Local Hoop_run : Flag hoop run BOOL 

Local stop_mem : Flag stop BOOL 

Local Alm_tens_Ack : Tens warning qiuted BOOL 

Local Hav_tens_Ack : Tens crash qiuted BOOL 

Local Tens_Alm : Tens warning BOOL 

Local Tens_Hav : Tens crash BOOL 
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Obrázek 12 Vnitřní program uživatelsky definované instrukce 
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5.5 Struktura a popis řídicích aplikací 

 

5.5.1 Řídicí aplikace ovládání technologie 

V řídící aplikaci je použita nepřetržitá úloha. Hlavní program se skládá z 5 podprogramů  

 

MainRoutine. Podprogram, jenž má za úlohu volání ostatních podprogramů.  

Prirazeni: Podprogram je naprogramován v jazyku STL. V podprogramu je řešeno přiřazení 

vstupů a výstupů z IO modulů k proměnným, s kterými dále pracují logické funkce programu. 

Koncové_prvky: Podprogram, který řeší propojení uživatelsky definovaných instrukcí s 

proměnnými vstupních a výstupních binárních signálů. Podprogram je naprogramován v 

jazyku FBD. 

Analogy: Podprogram, který řeší propojení uživatelsky definovaných instrukcí s proměnnými 

vstupních analogových signálů. Uživatelsky definované proměnné vyhodnocují analogová 

měření. Podprogram je naprogramován v jazyku FBD. 

Automatické řízení: V tomto podprogramu je řešeno veškeré automatické řízení technologie. 

Podprogram je naprogramován v jazyku LD. 

  

5.5.2 Řídicí aplikace simulace technologie 

V řídící aplikaci je použita nepřetržitá úloha a jedna periodická úloha. 

 

Program nepřetržité úlohy se skládá ze 3 podprogramů  

 

MainRoutine. Podprogram, jenž má za úlohu volání ostatních podprogramů.  

Prirazeni: Podprogram je naprogramován v jazyku STL. V podprogramu je řešeno přiřazení 

vstupů a výstupů z IO modulů k proměnným, s kterými dále pracují logické funkce programu. 

Technologie: Podprogram, který řeší propojení uživatelsky definovaných instrukcí s 

proměnnými vstupních a výstupních binárních signálů. Podprogram je naprogramován v 

jazyku FBD. 

 

Program periodické úlohy se skládá ze 3 podprogramů  

MainRoutine. Podprogram, jenž má za úlohu volání ostatních podprogramů.  
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Prirazeni: Podprogram je naprogramován v jazyku STL. V podprogramu je řešeno přiřazení 

vstupů a výstupů z IO modulů k proměnným, s kterými dále pracují logické funkce programu. 

Analogy: Podprogram, který řeší simulaci stavů analogových měření technologie a propojení 

těchto měření s proměnnými vstupních a výstupních binárních signálů. Podprogram je 

naprogramován v jazyku FBD. 
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6 Návrh a realizace vizualiza čních aplikací 

Vizualizace procesů je na modelu realizována operátorskými panely na bázi PanelView plus.  

PanelView Plus je novou generací operátorských panelů s vylepšenou grafikou a rozšířenou 

animací, která nabízí stejné možnosti jako osobní počítač. [15] 

Konkrétně pro vizualizaci ovládání technologie je použit PanelView plus 1000 v provedení 

dotykový má 10,4“ obrazovku (211 x 158 mm) s rozlišením 640x480 bodů. Měření dotyku je 

analogové odporové. Použitý panel podporuje komunikaci po Ethernetu, RS-232, 2xUSB.  

 

Operátorský panel PanelView Plus 1000 používá další přídavné modulární komponenty, které 

umožňují flexibilní konfiguraci a instalaci. Položky lze objednat jako oddělené komponenty 

nebo je lze instalovat již při výrobě.. K dispozici jsou opět provedení s klávesnicí, dotykovým 

analogovým displejem nebo jejich kombinace. Aby bylo možné splnit i nejpřísnější 

požadavky na okolní prostředí, disponují displeje vysokým jasem, je možné dodat operátorské 

panely se speciální povrchovou úpravou proti agresivním látkám. Software FactoryTalk 

ViewPoint , předinstalovaný v operátorských panelech, umožní dálkové monitorování 

výrobních procesů prostřednictvím internetového prohlížeče (s omezením připojení 1 klienta 

v daném okamžiku) .[15] 

 

Pro vizualizaci simulace technologie je použit PanelView plus 600. 
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6.1 Tvorba vizualiza čních aplikací 

 

Pro tvorbu vizualizačních aplikací je použita vývojová aplikace. FactoryTalk View Machine 

Edition. 

 

FactoryTalk View Machine Edition (ME) je vizualizační software na úrovni jednotlivých 

strojů. Slouží k vytváření vizualizačních aplikací jak pro otevřená, tak i kompaktní 

operátorská rozhraní pro monitorování a řízení jednotlivých strojů nebo malých procesů. 

FactoryTalk ViewME podporuje vícečetné platformy včetně řešení pro osobní počítače 

s operačními systémy Microsoft® Windows® CE a Microsoft Windows Vista nebo XP. [12] 

 
Problematika založení projektu nastavení komunikace vizualizačních aplikací je podrobně 

popsána v příloze 2: : Založení aplikace v softwaru Factory Talk View Studio a nastavení 

komunikačních parametrů 

 

Vlastnosti operátorských panelů PanelView plus a vývojové aplikace FactoryTalk View 

Machine Edition 

• Opakované použití proměnných: Maximalizuje produktivitu přímým přístupem k 

proměnným, umístěným přímo v řídicím sytému. Proměnné definujte pouze jednou 

v řídicím systému a odvolávejte se na ně při navrhování vizualizace. Eliminujte krok 

importu tagů z řídicího systému.  

• Globální objekty: Ušetřete čas při vývoji aplikace spojením vzhledu a chování 

základního grafického objektu s vícečetnými odkazy objektu v rámci aplikace.   

• Šablony obrazovek a instrukcí (AOI): Předpřipravené šablony pro procesní řízení, 

frekvenční měniče, servopohony atd. šetří čas při vývoji aplikace a usnadňuje 

diagnostiku. 

• Škálovatelnost: Přizpůsobte aplikace na úrovni jednotlivých strojů více platformám 

včetně operačních systémů Windows CE a Windows pro stolní počítače.  

• Jediné vývojové prostředí: 

• Platforma společných služeb: Jedenkrát vytvořená jedinečná data lze opakovaně 

používat. Unifikovaná struktura dat i služeb umožňuje i integraci dat z řídicích 

systémů jiných výrobců. 
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• Komplexní grafické objekty: Vytvořte funkční interaktivní grafiku, bez nutnosti 

použití skriptů. 

• Podpora opětovného využití kódu: Možnost tvorby vícejazyčných aplikací bez 

nutnosti kopírování stejných grafických objektů.  

• Import/Export XML: Pokročilí uživatelé mají možnost automatizovat vývoj 

vizualizačních aplikací. 

• Výkonný systém alarmů: Podpora alarmů bez nutnosti vytvářet alarmové proměnné, 

podpora více jazyků a filtrování alarmů. Možnost použití tří předpřipravených 

alarmových objektů pro zobrazení kritických informací operátorovi. 

• RecipePlus: Systém receptur, schopný spravovat tisíce položek pro správné nastavení 

stroje nebo složení vyráběných produktů, nicméně je dostatečně jednoduchý pro 

tvorbu i nejmenších aplikací. 

• Více jazyků: Podporujte lokalizovaný vývoj, lokalizovaný firmware a přepínání jazyka 

v běžící aplikaci, aby splňoval požadavky globalizace a snížil náklady na údržbu a 

vývoj. 

• Podpora starších verzí při vývoji: Podporuje všechny předcházející verze 

operátorských panelů PanelView Plus při vývoji aplikace. 

• Podpora starších verzí v runtime aplikací: Většina současných panelů PanelView Plus 

podporuje spuštění starších verzí Runtime aplikací bez nutnosti jejich konverze. 

• Přechod z platformy PanelView Standard: Automatizovaný ‘průvodce’ vás provede 

importem projektů z PanelView Standard. 

• Konverze Runtime aplikace: Soubory aplikace Machine Edition Runtime (MER) lze 

konvertovat zpět do vývojových souborů (MED) pro editaci ve vývojovém prostředí 

FactoryTalk View Studio.[15] 



 50 

6.2 Vizualizace ovládání technologie 

V této podkapitole jsou popsány jednotlivé obrazovky vizualizačních aplikací. 

6.2.1 Hlavní obrazovka 

Hlavní obrazovka slouží především jako hlavní informační plocha pro operátora. Na 

obrazovce se nachází zjednodušený nákres technologie, kde jsou zobrazeny všechny důležité 

stavy technologie. V horní části obrazovky jsou zobrazeny údaje o aktuálním čase, datu a 

přihlášeném uživateli. Ve spodní části je místo pro zobrazení pop-up okna, které je vyvoláno 

v případě, že nastane důvod pro zobrazení informace o havarijním stavu, či upozornění. 

Dotykem na obrazovku v místě zobrazení jednotlivých prvků technologie se dostaneme do 

obrazovky detailu daného zařízení.  

 
Obrázek 13 Hlavní obrazovka 
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6.2.2 Detailní obrazovka pohon ů 

Detailní obrazovky jsou vyvolány dotykem v místě daného zařízení na hlavní obrazovce. Na 

detailní obrazovce jsou zobrazeny veškeré stavy daného zařízení. Jsou zde zobrazeny stavy 

vypnuti, zapnutí, informace o režimu provozu zařízení, informace o aktuálních alarmových a 

havarijních stavech a v neposlední řadě informace o blokačních podmínek startu zařízení. 

Z detailní obrazovky je možné zařízení povelovat jak v automatickém, tak i manuálním 

režimu. Je zde možnost volby potlačení blokačních podmínek startu a možnost simulace 

zařízení (zařízení nebere v potaz vstupní signály). 

 

 
Obrázek 14 Detailní obrazovka jednotlivých zařízení 
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6.2.3 Detailní obrazovka analogových m ěření 

Detailní obrazovky jsou vyvolány dotykem v místě daného měření na hlavní obrazovce. Na 

detailní obrazovce jsou zobrazeny veškeré stavy daného zařízení. Jsou zde zobrazeny 

informace o aktuálních hodnotách přepočtené hodnoty měření, aktuální hodnoty signálu na 

vstupním modulu, alarmové stavy měření a aktuálně nastavené meze pro vyhodnocení 

alarmových stavů. Z detailní obrazovky je možné měření simulovat, nastavovat meze pro 

vyhodnocení alarmových stavů a vyvolat obrazovku aktuálního trendu. 

 
Obrázek 15 Detailní obrazovka jednotlivých měření 

6.2.4 Parametrické volání objekt ů 

Detailní obrazovky využívají parametrického volání obrazovek. Parametrické volání obrazovek 

nám umožňuje vytvořit detailní obrazovku zařízení stejného typu pouze jednou. Následně nám 

umožňuje volat danou obrazovku s určitým parametrem (obr. 15) a tím propojit objekty na 

vyvolané obrazovce s určenými proměnnými v řídicím systému.  
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Obrázek 16 Parametrické volání obrazovky 
 

Jednotlivé odkazy objektů na proměnné jsou pak volány s parametrem, který určuje, na který blok 

v programu se objekt odkazuje.(obr. 16, 17) 

Parametr(Obr. 16): 

 #1(Parametr) = {::[Ridici_system]Program:MainProgram_T1}  (Adresa bloku v řídicím 

systému) 

Odkaz s parametrem(Obr. 15): 

#1.Alm_RunFlt = {::[Ridici_system]Program:MainProgram_T1. Alm_RunFl t } 

 

 
Obrázek 17 Animace objektu s parametrem 
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Obrázek 18 Nastavení parametrů objektu 
 

V parametrech máme možnost nastavit kromě propojení na data v řídicím systému, také 

informace např. o jménu zařízení, popisu zařízení případně dalších libovolných informacích o 

zařízení. (obr. 18 ). 

 

 
Obrázek 19 Parametr file 
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7 Závěr 

 

V rámci své diplomové práce jsem navrhl a zprovoznil modelové pracoviště určené pro 

výuku a seznamování studentů s průmyslovým řešením sekvenčních úloh a jejich 

programováním. Model umožňuje ovládání a simulaci zvolené technologie.  

V průběhu tvorby diplomové práce jsem rozšířil své znalosti o programovatelných 

automatech firmy Rockwell Automation a jejich programování. Dále jsem se seznámil 

s operátorskými panely řady PanelView plus a s jejich programováním. Při vývoji řídicích a 

vizualizačních aplikací jsem se zaměřil na využití uživatelsky definovaných instrukcí řídicího 

systému a jejich následné propojení s parametricky programovanými objekty ve 

vizualizačním programu.  

V rámci přípravy, ladění a testování programů jsem využil emulačních možností 

vývojových softwarů. Díky tomu jsem měl možnost připravit řídicí a vizualizační aplikace 

mimo laboratoř bez použití reálného hardwarového vybavení. Na modelu bylo provedeno 

pouze finální otestování a doladění programů. 

Pro použité softwarové vybavení jsem vytvořil základní manuál pro práci s těmito 

vývojovými aplikacemi. 

V budoucnosti je možné navázat na výsledky této diplomové práce a pokračovat 

rozšířením řídicích a vizualizačních programů a případným rozšířením modelového pracoviště 

o reálný model technologie. 
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I 

Příloha číslo 1 : Založení projektu a HW konfigurace řídicího 

systému řady CompactLogix [16] 

 

1. Klikněte dvakrát na zkratku RSLogix 5000 

 

 

2. Vytvořte nový projekt RSLogix 5000 výběrem ‘File > New…’ z horního menu. 

 

 

3.  Ověřte si typ procesoru (na horní straně CPU CompactLogix) a vyberte jej v tomto 

rozbalovacím menu.  

Proveďte následující změny a klikněte na OK. 

 



II  

 

 

Chassis Type (Typ šasi) 

Pokud jste si vybrali typ řídicího systému CompactLogix, 

je toto pole neaktivní. Tyto řídicí systémy nemají fyzické šasi, takže 

nemusíte provádět výběr jeho typu. Řídicí systémy CompactLogix L2x a L4x 

mají šasi, nicméně jejich velikost je neměnná. 

Slot (Pozice) 

Pro řídicí systémy CompactLogix, DriveLogix a FlexLogix je procesor ve 

virtuálním šasi vždy v pozici 0, takže toto pole je neaktivní a ukazuje pozici 0. 

Systémy CompactLogix L4x nemají procesor ve virtuálním šasi, nicméně stále v 

pozici 0. 

 

Vytvořili jsme nový projekt. 

 

Nyní provedeme konfiguraci procesoru aby komunikoval se specifickými I/O prvky. 

Provedeme to přidáním modulů do stromové struktury Controller Organizer … I/O 

Configuration. Abychom zajistili komunikaci mezi jednotlivými prvky, musíme vložit 

specifická data, jako číslo uzlu, číslo pozice, množství skenovaných dat a rychlost skenování  

 

 

 

Struktura reprezentuje šasi CompactLogix se třemi hlavními částmi: 

1- Samotný CPU CompactLogix 

 

2- Vestavěnou EtherNet/IP komunikační kartu a připojenou EtherNet/IP síť. Do této části 

budeme přidávat ostatní EtherNet/IP prvky. 

 

3- Sběrnici CompactBus Local, kde provedeme konfiguraci místních I/O 

 

 



III  

Nejdříve provedeme definici modulů v lokálním rámu. Tyto moduly zahrnují analogový 

kombinovaný modul a digitální vstupní a výstupní moduly. 

 

4. V seznamu Controller Organizer klikněte pravým tlačítkem myši na I/O 

Configuration - CompactBus Local a vyberte možnost New Module… 

 

 

 

 

5. Na následující obrazovce rozbalte položku Digital a vyberte 1769- IQ16, vložte jméno a 

vyberte správnou pozici: 
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Všimněte si, že položka Name může obsahovat jakékoli unikátní alfanumerické jméno v 

souladu s IEC 1131-3. Standard IEC1131-3 stanoví, že jméno musí začínat písmenem, jeho 

maximální délka je 40 znaků a nemůže obsahovat některé znaky jako % nebo #. 

 

Electronic Keying (Elektronická identifikace) 

Elektronická identifikace zabraňuje nechtěnému vložení nevhodného modulu do 

nevhodné pozice. Software RSLogix 5000 porovná následující informace modulu 

a pozice: 

Typ, dodavatel, katalogové číslo, číslo hlavní a vedlejší revize 

 

Exact Match (Přesná shoda) – shodovat se musí všechny tyto parametry, jinak 

bude spojení odmítnuto. 

Compatible Module (Kompatibilní modul) – Musí se shodovat typ, katalogové 

číslo a číslo hlavní revize. Číslo vedlejší revize modulu musí být rovno nebo větší 

než číslo revize v SW. 

Disable Keying (Vypnout elektronickou konfiguraci) – Procesor identifikaci 

nepoužije. 

 

6. Podívejte se na záložku Connection a zrušte potvrzení položky ‘Major Fault on Controller 

if Connection Fails’. 
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Inhibit module – zakázání modulu. Zaškrtnutím tohoto boxu zakážete/povolíte 

modul.Zakázání modulu způsobí ztrátu spojení modulu s procesorem. 

 

Major Fault on Controller if Connection Fails - Tuto položku zatrhněte a procesor bude 

nastaven tak, že porucha spojení s příslušným modulem způsobí podstatnou poruchu modulu.  

Pozn.: Toto políčko je pro všechny moduly 1769 a adaptér CompactBus Virtual Backplane 

zaškrtnuto automaticky. 

 

7. Body 4 – 6 opakujte pro 1769- IQ16 (druhá pozice v rámu), 1769- OB16 (třetí pozice 

v rámu) a 1769- OB16 (čtvrtá pozice v rámu)   

 

8. V seznamu Controller Organizer klikněte pravým tlačítkem myši na I/O Configuration - 

CompactBus Local a vyberte možnost New Module… 

Na následující obrazovce rozbalte položku Analog a vyberte kombinovaný analogový modul: 
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9. Klikněte na OK, objeví se následující obrazovka. Vložte následující jméno a vyberte pozici 

 

 

10. Na záložce General otevřete okno Module Definition a prohlédněte si předdefinované 

vlastnosti a informace: 

 

 

 

Na záložkách Input Configuration a Output Configuration vidíte způsob aktivace 

analogových kanálů. V záložce Fault/Program Action můžete prozkoumat konfiguraci 

jednotlivých kanálů pro případ chyby nebo přerušení komunikace. 
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Přidání modulu Point I/O do EtherNet/IP sítě pomocí softwaru RSLogix 5000 

 

11. V dalším kroku provedeme konfiguraci distribuovaného uzlu Point I/O, připojeného 

prostřednictvím sítě EtherNet/IP. V seznamu Controller Organizer klikněte pravým tlačítkem 

myši na I/O Configuration 1769-L32E EtherNet Port LocalENB EtherNet a 

vyberte New Module… 

 

 

12. V seznamu rozbalte položku Communications, vyberte 1734-AENT a klikněte na OK. 

13. Vyberte Major Revision 2 a klikněte na ok. 

14. Zobrazí se následující okno. Přidejte k modulu jméno a vyplňte pole Chassis Size, Comm 

Format a IP address 

 

 

Chassis Size (Velikost rámu) 

Vyberte počet modulů, připojených ke komunikačnímu adaptéru. Zde použijeme 

adaptér AENT a čtyři moduly Point IO. Velikost rámu je tedy 5. 
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Komunikační formát 

Než budeme pokračovat, povězme si o Komunikačních formátech. Sběr dat na 

Ethernetu lze provádět několika způsoby. V závislosti na vybraném typu modulu 

a na ostatních faktorech máte k dispozici různé možnosti.  

 

Rack Optimization (Optimalizace rámu): Metoda navázání spojení s prvkem 

typu adaptér, která umožňuje všem diskrétním vstupům posílat tímto spojením 

data a dovoluje řízení všech diskrétních výstupů přes toto spojení. Po konfiguraci 

spojení typu Rack Optimized pro určitý adaptér je nutno vybrat všechny moduly, 

které mají přes spojení komunikovat, jako spojení typu Rack Optimized pod 

daným adaptérem. Spojení typu Rack Optimized je efektivním způsobem sběru 

potřebných vstupů a řízení vybraných výstupů do jednoho spojení. Spojení typu 

Rack Optimized přenáší pouze diskrétní vstupní a výstupní data. Pokud má 

nějaký modul i jiná data, jako stavová nebo diagnostická, je potřeba ke sběru 

těchto dat vytvořit další spojení. 

None (Žádný): Metoda navázání spojení s prvkem typu adaptér která umožňuje 

komunikaci s jednotlivými moduly pomocí jednotlivých spojení. Po konfiguraci 

spojení typu None pro určitý adaptér je nutno pod daným adaptérem specifikovat 

všechny moduly, které mají přes spojení komunikovat, jako individuální připojení. 

Input data (Vstupní data): 

Spojení tohoto typu umožňuje příjem vstupních dat z prvku procesoru. Pokud jde 

o spojení s I/O prvkem který potřebuje konfigurační data, budou taková data 

odeslána jen jednou při navázání spojení. Pokud existuje více spojení (Input 

Data, Output Data nebo Rack Optimized) pro stejný prvek, ujistěte se, že 

konfigurační data ve všech procesorech jsou stejná. Vstupní data nemusí na sítí 

již existovat. Vstupní data lze získat s i bez stávajícího spojení typu Owner (Rack 

Optimized, Input Data nebo Output Data). 

Listen Only-Input Data (Vstupní data listen-only): 

Spojení tohoto typu umožňuje více procesorům příjem vstupních dat ze stejného 

prvku. Tento typ spojení nepřenáší žádná konfigurační data. Aby bylo možno 

získat vstupní data Listen Only, musí již pro prvek existovat spojení typu Owner 

(Rack Optimized, Input Data nebo Output Data). Přenos těchto dat je platný 

pouze pokud je spojení typu Owner aktivní. Pokud se Owner spojení přeruší, 

vstupní data Listen Only už nebudou k dispozici. V rámci tohoto spojení není 
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generován žádný další provoz v síti EtherNet. 

Output data (Výstupní data): 

Výstupní data výstupnímu zařízení může zaslat pouze jeden procesor. Spojení s 

prvkem typu výstupní data je jediným spojením, které rozhoduje o režimu 

(Program nebo Run) tohoto prvku. Pokud jde o spojení s I/O prvkem který 

potřebuje konfigurační data, budou taková data odeslána jen jednou při navázání 

spojení. 

 

15. Klikněte na OK. Protože jste u položky Communication Format zadali None, nemusíte 

specifikovat ani RPI (Requested Packet Interval). V našem systému bude každý modul 

Point IO mít jiný RPI. Klikněte na OK. 

 

Requested Packet Interval (Požadovaný interval paketů RPI) 

RPI je interval, ve kterém uživatel požaduje přenos dat na a z modulu. RPI specifikuje 

uživatel. 

 

Nyní přidáme moduly PointI/O do rámu PointI/O. 

 

16. Klikněte pravým tlačítkem myši na 1734-AENT - PointIO 5 Slot Chassis a vyberte 

položku 

New Module…. 

 

 

17. Z položky Digital vyberte 1734-IB4 a poté klikněte na OK. Zobrazí se následující okno. 

Vyplňte jméno podle následujícího obrázku: 
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18. Prohlédněte si i ostatní záložky. Všimněte si nastavení RPI na záložce Connection. 

Klikněte 

na Ok a zavřete okno Module Profile Configuration.  

Takto jednoduše se provádí konfigurace digitálního vstupního modulu.  

Nyní provedeme stejnou operaci pro digitální výstupní modul 1734-OB4E v pozici rámu 2 a 

analogový vstupní modul 1734-IE2V v pozici rámu 3. 

 

19. Klikněte na Ok a zavřete okno Module Profile Configuration. Klikněte pravým tlačítkem 

myši 

na 1734-AENT- PointIO 5 Slot Chassis a vyberte položku New Module…. Z položky 

Analog vyberte 1734-OE2V a poté klikněte na OK. Vložte jméno: 
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19. Přepněte na záložku Configuration. Zde je možné nastavit rozsahy a inženýrské jednotky 

jednotlivých vstupů.  
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Příloha číslo 2 : Založení aplikace v softwaru Factory Talk View 

Studio a nastavení komunikačních parametrů [16] 

 

 

1. Klikněte dvakrát na ikonu Factory Talk View Studio na pracovní ploše a 

otevřete software View Studio.  

 

Vyberte Machine Edition a klikněte na Continue.  

 

 

2. V záložce ‘New’ a klikněte na Create.  
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3. Po založení nové aplikace se zobrazí následující okno“ 

 

 
 

V této části nastavíme komunikační požadavky na systém pomocí RSLinx Enterprise. RSLinx 

Enterprise je komunikační server, který spojuje sítě a prvky do aplikací, běžících na Microsoft 

Windows 2000, XP a CE. Pro HMI prvek nadefinujeme link tak, aby komunikoval a získával 

data z procesoru Logix. 

 



XIV  

4. Klikněte na symbol ‘+’, rozbalte adresář RSLinx Enterprise a poté klikněte dvakrát na 

‘Communication Setup’. Otevře se okno průvodce nastavením RSLinx Enterprise 

Configuration Wizard. 

 

V následujících několika krocích vytvoříme zkratku prvku. V RSLinx Enterprise představuje 

zkratka prvku specifickou cestu k procesoru. Zkratky prvků (device shortcuts) poskytují HMI 

prvkům ‘mapu’ pro přístup k procesoru Logix. Po vytvoření takové mapy bude HMI terminál 

vědět kde hledat informace, které v aplikaci potřebuje. 

 

5. V okně Communication Setup klikněte na Add a přidejte novou zkratku. 

 

 

 

6. Pojmenujte ji Ridici_system a poté zmáčkněte Enter. 

 

V okně Communication Setup jsou 2 záložky, Local a Target. 

Záložka Design (Local) obsahuje diagram systému z pohledu vaší stanice. Tedy pohled na síť 

ze serveru RSLinx Enterprise na vaší stanici. V diagramu budou všechny prvky, které jsou v 

daný okamžik na síti a online. 

V záložce Runtime(Target) je zobrazena offline konfigurace z pohledu HMI prvku, na kterém 



XV  

aplikace poběží. Obsahuje mapu cesty z HMI prvku k procesoru 

Ze záložky Local projděte od Ethernetového ovladače až k procesoru Control 

logix/CompactLogix pomocí IP adres.  

 

 

 

Mapa cesty mezi HMI prvkem a procesorem Logix pomocí vytvořené zkratky musí být 

poskytnuta. Program procesoru Logix, se kterým potřebuje HMI aplikace komunikovat, běží 

na procesoru ControlLogix / CompactLogix a jmenuje se Ridici_system. Mapu vytvoříte pro 

počítač, který právě používáte. Provedete to na záložce Local. 

 

7. Tato instrukce vyžaduje tři akce: 

A. Klikněte na a vyberte zkratku, nazvanou ‘Ridici_system’. 

B. Klikněte na procesor. To zvýrazní řádek a aktivuje tlačítko ‘Apply’ v levé části okna. 

C. Klikněte na ‘Apply’. 
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Právě jste vytvořili mapu cesty (komunikační link) z pracovní stanice, na které pracujete, k 

procesoru CompactLogix. Nyní vytvoříme stejný link mezi HMI terminálem a stejným 

počítačem. Toho dosáhneme zkopírováním mapy do záložky Target. 

 

8. Klikněte na tlačítko Copy from Design to Runtime na záložce Local a zkopírujte 

komunikační link ze záložky Local na záložku Target. V následujícím okně klikněte na ‘Yes’. 

 

 

 

Tato funkce umožňuje změnu komunikační cesty na standardní obrazovku, kterou jste již 

možná používali. Vyskakovací okno se dotáže, zda chcete modifikovat původně uložený 

soubor = je dobré mít různé verze souboru pro různé komunikační cesty. 

 

9. Nyní klikněte na záložku Runtime(Target) a zkratku ověřte rozbalením cesty. 

Všimněte si, že procesor je šedý a neaktivní, což indikuje asociaci se zkratkou ‘Control’. 

Principu nejlépe porozumíte, když si sami sebe představíte uvnitř PanelView nebo VersaView 

jak se pokoušíte dostat ven. Prvním krokem je dostat se z RSLinx Enterprise na šasi. Šasi vám 

umožní přístup ke komunikační kartě EtherNetu. Přes kartu se dostanete na síť EtherNet. 

Koncem bludiště je pro vás komunikační rozhraní EtherNetu na procesoru Logix. Jakmile se 

dostanete dovnitř CompactLogix, máte přístup k datům procesoru, který je v pozici 0. 

 

10. Setup je ukončen, klikněte na ‘OK’. Communication setup bude uložen a RSLinx 

Enterprise se ukončí 
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Příloha číslo 3 : Výpis programu uživatelsky definované 

funkce
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Příloha číslo 4 : Obsah a struktura CD 

• Diplomová práce 

• Řídicí aplikace 

• Vizualizační aplikace 


