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Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwarové části testovacího zařízení na 

výstupu výroby MNS iS modulů, určených pro startování střídavých motorů. Hlavním 

problémem bylo najít a realizovat řešení, vyhovující požadavkům zákazníka, za použití 

omezených nástrojů. Jednotlivé části řešení zahrnují návrh a vytvoření operátorského rozhraní, 

aplikace dozoru nad průběhem testu a generování výstupního zahořovacího reportu k archivaci. 

Základem byl software Industrial
IT

 800xA firmy ABB, který v sobě integruje řadu funkčností a je 

široce modulární, a to díky své unikátní aspektové architektuře, nicméně jeho primární zaměření 

je mírně odlišné, je to komplexní nástroj pro řízení technologie. Realizace probíhala iterativním 

procesem prototypování. 

Klíčová slova 

MNS iS, zahořovací test výrobku, 800xA, kontroler, Excel, spolehlivost 

Abstract 

This thesis deal with design and software implementation of output testing facility in the 

MSN iS modules production which serve as alternating current motor starters. The main issue 

was to find and implement a solution according to customer needs with use of limited tool set. 

Individual soultion parts cover design and creation of operator interface, software for supervision 

over running test and output burn-in report creation which will be archived. The fundament was 

ABB´s software Industrial
IT

 800xA that integrates range of functionalities and is widely modular 

thanks to its unique aspect architecture, but its main aim is fairly different, its complex tool for 

control of technology process. Realization proceeded as iterative process of prototyping. 
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MNS iS, burn-in product test, 800xA, controller, Excel, reliability  
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1. Úvod 

Problematika testování kvality produkce je obor, jehož kořeny sahají do hluboké 

minulosti. První psaná zmínka byla zaznamenána v mezopotámsko-sumerském zákoně krále 

Chamurabiho z 18. století před naším letopočtem, dle kterého stavitelům životu nebezpečných 

budov přísluší smrt. Přes řadu vývojových stádií se pravidla pro dodržení kvality usídlily jednak 

v národních zákonech, normách, a s postupující globalizací i v mezinárodních, z nichž 

nejužívanější se staly normy ISO ženevské Mezinárodní organizace pro normalizaci. Dodržování 

těchto norem má v důsledku dvojí efekt. Jednak chrání konzumenta produktu, kterému zaručuje 

např. zdravotní nezávadnost, předvídatelnost parametrů, zaměnitelnost a podobně. Na druhou 

stranu dává producentovi konkurenční výhodu, protože byla prokázána pozitivní vazba mezi 

úrovní kvality produkce a podílem na trhu a/nebo ziskovostí. Dále umožňuje přístup 

k zahraničním trhům a náročným zákazníkům, jako je třeba státní správa. 

Tato práce má za cíl realizaci softwarového dohledu během zahořovacím testu 

elektronického výrobku v konečné fázi výrobního cyklu, je testem finálním a výběrovým, kdy 

jednotlivé části i celek již byly podrobeny kontrole zaměřené na různé aspekty funkčnosti. Díky 

pokročilým nástrojům informačních technologií v řídící technice je možné vyhovět požadavkům 

na co možná nejvyšší automatičnost testu, vytvořit uživatelsky přívětivé operátorské rozhraní, a 

pružně a efektivně reagovat na měnící se požadavky zadavatele na funkčnost testovací aplikace 

během jejího vývoje i následné fáze ostrého provozu.  

Úvodní část práce je věnovaná uvedení do širšího kontextu problematiky řízení kvality 

jakožto oboru, na který je kladen rostoucí důraz. Následuje seznámení se zadáním zákazníka, 

jelikož téma pochází z praxe, představení objektu testování, a softwarových a hardwarových 

prostředků, které byly dány k dispozici. Navazuje návrh řešení a popis realizace. Závěrem je 

zhodnocení funkčnosti, přínosu a rezerv celé aplikace. 
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2. Testování a diagnostika výrobku 

Kontrola kvality výrobku je nedílnou součástí jakékoliv produkce. Je to proces 

s přesahem do řady oborů, a má širokou teoretickou základnu, která se stále rozvíjí, s moderními 

základy položenými v 50. letech 20. století. Své uplatnění zde najde fyzika, matematika, 

ekonomie, díky technologickému pokroku také stále více informační technologie. Při bližším 

náhledu je možné se pokusit o neúplný výčet podoborů, jejichž poznatků bývá využíváno:  

 optika 

 fyzika materiálů 

 matematická statistika 

 umělá inteligence 

 automatizace a robotika 

 počítačové vidění 

 akustika 

 radiologie 

 řada dalších 

2.1. Řízení kvality 

Hierarchicky spadá testování a diagnostika do řízení kvality, které začíná v momentu 

prvotní ideje nového produktu, a provází jej až po jeho morální zastarání. Vývojově je kvalita 

řazena do čtyř etap: inspekční, kontrola kvality, zajištění kvality a strategický management 

kvality.  

Inspekční éra přišla v době průmyslové revoluce. Do té doby byl každý výrobek svým 

způsobem originál, přizpůsoben individuálním požadavkům zákazníka, a v případě jeho selhání 

byl zákazník nucen obrátit se na jeho výrobce. Na přelomu 18. a 19. století jistý Eli Whitney 

získal zakázku americké armády na dodávku mušket, a v této souvislosti vymyslel systém 

náhradních dílů, kdy opravu zbraně zvládla osoba s nižší odborností. Tímto byl položen základ 

pro masovou produkci. Předpokladem ovšem bylo, že jednotlivé díly se navzájem musí lišit co 

nejméně, tedy bylo potřeba důkladných inspekcí dodávaného zdrojového materiálu, průběžné 

fáze výroby po finální kus a pracovních nástrojů.[1] 

V 30. letech 20. století nastala éra kontroly kvality, která je připisována práci Waltera A. 

Shewharta. Jeho inovativní koncept vycházel z toho, že není možné kompletně odstranit variace 

produkce, žádné dva kusy nemůžou být zcela shodné, a tedy snaha tohoto docílit je odsouzena 

k nezdaru. Výstupem této úvahy byl posun od snahy rozpoznat odlišnost od požadavků ke snaze 

rozpoznat, jaká odlišnost už představuje problém, což vedlo ke známému Shewarthovu konceptu 

statistické kontroly, popsaném takto: 

Jev bude považován za řízený, pokud na základě předchozích zkušeností 

můžeme alespoň v jistých mezích předvídat, jak se tento jev bude dále měnit. 

Předvídáním je zde myšleno to, že alespoň přibližně můžeme určit 

pravděpodobnost, se kterou se daný jev bude pohybovat v určitých mezích. 

(Shewhart 1931, p.6) [1] 
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Smyslem tedy bylo určit meze, za kterých se proces považuje za ‚normální„, a to oproti 

inspekční éře, kdy se kontroloval každý kus, na základě posouzení jen vybraných vzorků. Dodnes 

užívaný aparát se nazývá statistické řízení procesu, z anglického Statistical Process Control 

(SPC). Zatímco Shewhart se soustředil na výrobní proces, jeho bývalí spolupracovníci 

z Bellových laboratoří, Harold Dodge a Harry Roming, vyvinuli metodu akceptačního 

vzorkování, která zkoumá vzorek produkce. Tato metoda našla své uplatnění během 2. světové 

války, a byla dále rozvíjena. 

Jedním z odkazů akceptačního vzorkování je idea ‚akceptovatelné úrovně kvality„ – AQL 

z anglického Accptable Quality Level, tedy ne zcela dokonalé kvality, kterou je ochoten 

management dlouhodobě tolerovat. Tato úroveň kvality je výsledkem dohody mezi výrobcem a 

zákazníkem, když je jí dosaženo, ustane snaha její zvyšování. Zajištění kvality je postaveno na 

předpokladu, že výrobním vadám lze předcházet a tedy eliminovat jejich negativní ekonomický 

dopad. V roce 1951 Joseph Juran zveřejnil teorii o rozdělení nákladů kvality na cenu prevence a 

cenu selhání. Vždy je možné investovat do zvyšování kvality, ale je vhodné ji držet v optimálních 

mezích, což je naznačeno v Juranově modelu optimálních nákladů.[1] 

 
Obr. 1 - Juranův model optimálních nákladů [1] 

Juranův model měl značný dopad na manažerské rozhodování, mimo jiné ukázal, že 

investice do oblastí mimo inspekci mohou mít dopad na kvalitu, na což v roce 1956 navázal 

Armand Feigenbaum myšlenkou ‚totálního řízení kvality„. Ten odpozoroval, že výroba je jen 

jednou z částí řetězce produkce nového výrobku, do kterého dále patří jeho návrh, zajištění 

zdrojových materiálů, skladování, expedice, instalace apod. A tedy každý z těchto článků má 

důležitou roli v zajištění kvality.  

Dalším příspěvkem k zajištění kvality byla popularizace principu nulové tolerance chyb, 

který vyplynul z rozboru situace ve společnosti Martin, vyrábějící rakety Pershing. Před 

programem nulové tolerance byla každá raketa podrobena hluboké inspekci, stráven značný čas 



4 

 

opravami, přepracováním. Ke změně došlo přistoupením na předčasné dodávky pro americkou 

armádu, musel být redukován obvyklý výrobní proces o výstupní kontrolu a dodatečné opravy, a 

to zainteresováním zaměstnanců kladením důrazu na jejich osobní zodpovědnost. V únoru 1962 

započaly dodávky bezporuchových Pershingů. Výsledek byl pro management ohromující. Po 

následném intenzivním rozboru bylo vyvozeno, že poruchy byly zapříčiněny jejich očekáváním. 

Celá idea Martinu byla postavená na dostatečném motivování zaměstnanců. Toto představuje 

rozpor k filozofii Juranova modelu, a debata, který z těchto dvou přístupů je lepší stále trvá.[1] 

Problémem zajištění kvality je zaměření na vnitřní procesy, nad kterými je přímá 

kontrola. Neberou se v potaz skutečné potřeby zákazníka, malý důraz je kladen na aktivity, jako 

je přeprava, instalace, servis, sledování konkurence. Tyto slabiny byly identifikovány koncem 70. 

let 20. století a bere si je do hledáčku éra strategického managementu kvality. Výsledkem je celé 

spektrum různých přístupů jak dosáhnout konkurenční kvality. Mezi některé z nich patří ochrana 

pozice patentováním, změřením na image společnosti, servis, přidané hodnoty apod. Jakmile 

ovšem společnost získá na trhu konkurenční výhodu či náskok, musí stále pracovat na jejich 

udržení, jinak je aktivní konkurence převezme. Zásadou je, že kvalita musí být nahlížena 

z pohledu zákazníka, ne jako výsledek vlastního definování požadavků. Navíc kvalitativní 

výhoda nemůže vždy vycházet jen z požadavků zákazníka, který nemusí mít povědomí o 

potenciálních inovacích v oboru.[1] 

2.2. Řízení a zajištění kvality výrobku 

Každý výrobek (kromě těch nejjednodušších) má řadu charakteristik, parametrů, 

vlastností. Teoreticky by mohly být všechny testovány, což však je neekonomické, ani nemusí 

být přínosem pro zákazníka. Je tedy nutno je roztřídit podle důležitosti, zpravidla na: 

 kritické charakteristiky – jejich selhání představuje bezpečnostní riziko pro 

uživatele 

 důležité charakteristiky – nekritické, jejichž selhání způsobí omezení 

použitelnosti výrobku 

 méně důležité charakteristiky – jejich selhání uživatel zaznamená 

 vedlejší charakteristiky – vlastnosti nespadající do výše uvedených kategorií 

Kritické charakteristiky jsou zpravidla uvedeny ve výkresech, výrobních plánech, 

dokumentaci k výrobku předávané zákazníkovi. Podle roztřízení se pak daným vlastnostem 

věnuje příslušná pozornost, od vícenásobné kontroly až po zběžnou. 

Jednou z důležitých podmínek pro práci kvalitáře je dostupnost výrobních dokumentů ve 

standardizovaném formátu – technické výkresy, elektrická schémata, postupy apod. Klíčový je 

převod trojrozměrných objektů do dvojrozměrného zobrazení, označení veličinami, jejich 

tolerance, datování a verzování. 

Dále se není možné obejít bez kontroly materiálu. Je nutné sledovat jeho původ, 

parametry, vzorkovat jeho kvalitu, označit jej, skladovat, a především toto vše dokumentovat. 

Některé z těchto činností je možno požadovat po dodavateli. Kýženým efektem je pak zpětná 

sledovatelnost a dohledatelnost komponent vyrobené produkce. Toto je obzvlášť potřeba, pokud 

se odhalí v určité sérii kritická chyba, a je nutné informovat uživatele, případně sérii stáhnout 

z trhu. 
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Kvantifikaci kvality zprostředkovávají metody vzorkování produkce. Smyslem je 

z vybraných vzorků usoudit na kvalitu celé dávky produkce, protože testovat kompletní produkci 

zpravidla není ekonomicky únosné. Základním problémem je vybrat takový vzorek, který bude 

reprezentativní. Dle účelu dělíme vzorkování: 

 akceptační – požadavkem je náhodnost výběru 

 pro statistické řízení procesu – hledají se odchylky stability procesu výroby, 

vzorek by měl vzniknout za stejných podmínek jako skupina, na kterou se z něj 

bude usuzovat 

 pro validaci procesu – k prokázání, že výrobní proces proběhl za patřičných 

podmínek 

 pro korelaci měřicího systému – statistické porovnání dvou měřicích metod 

 

Dalším článkem procesu posouzení kvality je dobrý měřicí systém. Jeho výstupem by 

mělo být číslo, které je dostatečně blízko hodnotě měřené veličiny, tedy mělo by být ‚přesné„. 

Opakovaná měření by měla generovat blízká čísla, měření by mělo být konzistentní v celém 

rozsahu, tedy by mělo být lineární, jeho výsledek by měl být nezávislý na osobě, která měření 

provádí, a konečně parametry měřicího systému musí být stabilní v čase.[1] 

2.3. Technická diagnostika 

Jak již bylo uvedeno dříve, není reálně možné, ani ekonomicky žádoucí vyrobit byť jen 2 

výrobky, které by měly zcela stejné parametry. Dále není možné vyrobit zařízení, které by bylo 

zcela bezporuchové. Právě technická diagnostika se zabývá posouzením, zda daný výrobek či 

zařízení splňuje očekávanou funkčnost, případně zda ji bude splňovat v jistém časovém 

horizontu, a to za pomoci fyzikálních měření a statistických metod. Pokud detekuje nefunkčnost, 

je vyžadováno i odhalení její příčiny. 

Obecně bývá technická diagnostika definována jako souhrn racionálních (efektivních) 

postupů pro určení stavu zkoumaného objektu (s cílem stanovit v jakém technickém stavu se 

zkoumaný technický objekt nachází, případně určit charakter a místo poruchy).[2] 

Lze odlišit tři různé činnosti: 

 Diagnóza- představuje detekci a lokalizaci vady či poruchy 

 Prognóza – předpověď technického stavu zařízení, pravděpodobnost selhání, 

vytyčení servisního zásahu 

 Geneze – analýza možných příčin vzniku poruchy či vady 

Při testování výrobku pro účely diagnostiky je žádoucí použít nedestruktivní metody, což 

ale není vždy možné. Příkladem je testování na odolnost proti korozi, vůči mechanickému 

namáhání, chemické stabilitě apod. Pochopitelně výstupy takového měření slouží pro účely 

statistického řízení výrobního procesu. Nedestruktivní metody provádějí měření parametrů, které 

buď přímo popisují stav objektu (fyzické rozměry, proud motorem), nebo se na něj usuzuje ze 

souvisejících fyzikálních projevů. Senzory fyzikálních veličin sledující ve vybraných místech 

diagnostikovaného objektu jejich velikost a průběh jsou zpravidla nejexponovanějšími prvky 
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diagnostických systémů z hlediska dlouhodobé přesnosti a spolehlivosti. Proto je důležité senzory 

ve vhodných časových intervalech kalibrovat. 

Diagnostiku dále dělíme podle toho, zda se na zařízení provádí za jeho provozu, pak je to 

ONLINE diagnostika, nebo mimo aktivní činnost, tedy OFFLINE diagnostika. Výsledkem 

diagnózy může být detekce vady, což nemusí znamenat vyloučení daného kusu či várky, nebo 

detekce poruchy, která už znamená vážnou překážku v provozuschopnosti.[3] 

Základním problémem u objektu se sledovaným provozem je stanovit místa, na kterých 

je možné měřit senzorem s elektrickým výstupem změnu fyzikální veličiny charakterizující 

poruchu, popř. její vývoj. Diagnostika není zaměřována jen na ustálené režimy provozu 

sledovaných objektů, ale i na přechodové režimy při jejich spouštění a vypínání.[4] 

Důležitou součástí diagnostiky je využívání modelů. Model může být fyzický (funkční 

kopie či zmenšenina), nebo analytický (matematická soustava rovnic, logický a topologický 

model). Pro jeho sestavení je nutností hluboká znalost diagnostikovaného objektu. Principem pak 

je porovnání reakcí (vnitřních stavů, výstupů) objektu a modelu na stejné vstupy, a vyhodnocení 

jejich odlišností. S bouřlivým pokrokem v oboru informačních technologií je snaha tyto procesy 

automatizovat. K tomu se využívá donedávna převážně v laboratorních podmínkách užívaných 

matematických aparátů, jako jsou expertní systémy, neuronové sítě a fuzzy logika. 

Pro prevenci omezení funkčnosti zařízení je nutno provádět údržbu. Tu lze realizovat 

čtyřmi způsoby: 

 Reaktivně – na základě poruchy 

 Preventivně – na základě časových plánů 

 Prediktivně – na základě skutečných stavů zařízení 

 Proaktivně – s podporou diagnostiky hledat možné příčiny předčasného selhání 

Je zřejmé, že z hlediska ekonomické efektivity jsou tyto přístupy seřazeny od nejhoršího 

po nejlepší. Reaktivní přístup způsobuje neočekávané přerušení výroby. Preventivní přístup může 

vyžadovat zbytečně předčasný, nebo naopak pozdní zásah, navíc každá montáž a demontáž 

zhoršuje stav celého zařízení. Proaktivní přístup vychází z prediktivního, umožňuje navíc oddálit 

potřeby zásahu.  

Jedním z dalších oborů je odhalováním závad materiálu - defektoskopie, která užívá 

široké spektrum metod testování, pro příklad: 

 Radiografické – ozařování výrobku rentgenovými paprsky, z obrazu možno 

detekovat vady materiálu 

 Magnetickými částicemi – vložením výrobku do magnetického pole a posypem 

železných částic odhalit povrchové anomálie 

 Ultrazvukové – sledování odrazu vysokofrekvenčního signálu od výrobku 

 Akustické – analýza akustických vln v reakci na namáhání 

 Průnik tekutin – fluorescenční tekutina pod UV zářením odhalí např. 

mikropraskliny 

 Tlakové zkoušky – pokles tlaku indikuje necelistvost povrchu 

 Tepelná absorpce – nedokonale spájené kontakty mají menší tepelnou vodivost 

 Laserová technika – interferenční obrazce k měření vibrací 
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Tento výčet je značně neúplný, každé měření může z různých okolností sloužit k detekci 

jiné vady, a naopak každá vada může být detekována více různými měřeními, tedy vznikne 

rozsáhlá krosreferenční tabulka. Je nutno si uvědomit, že detekce vady má statistický charakter. 

Při určitém rozsahu vady již nedovoluje rozlišovací schopnost metody s jistotou tuto vadu 

odhalit. Tato skutečnost se kvantifikuje tzv. PoD křivkou, pravděpodobnost detekce z anglického 

Probability of Detection.  

 
Obr. 2 - PoD křivka 

2.4. Spolehlivost 

Pojem spolehlivost v technické praxi lze definovat jako pravděpodobnost, že produkt 

nebo systém bude po danou dobu a bez selhání plnit svou funkci, a to za přesně definovaných 

pracovních podmínek. Používaným aparátem je teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. 

V praxi se zažilo uvádění parametrů, které o spolehlivosti svědčí: 

 MTBF – střední doba mezi poruchami, je to doba provozu zařízení podělená 

počtem poruch za tuto dobu, nezahrnuje dobu opravy 

 MTFF (MTTF) – střední doba do první poruchy, obdoba předchozího pro 

zařízení, která se neopravují, např. raketoplán 

 MTTR – střední doba opravy, průměrný čas od poruchy do opětovného 

zprovoznění 

 Dostupnost - 
MTTRMTBF

MTBF


Vzor. 1 

 , tedy poměr průměrné doby provozuschopnosti k celkovému času [1] 

 b10 životnost – doba po které selže 10% populace (produkce, zařízení) 

 b50 životnost – doba po které selže 50% populace  
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V praxi provozu komplexních elektronických zařízení bylo odpozorováno, že prochází 

třemi fázemi s různou tendencí intenzity poruch. Toto chování je modelováno tzv. vanovou 

křivkou. 

 
Obr. 3 - Vanová křivka 

Tuto křivku lze dobře modelovat Weibullovým rozdělením: 
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Vzor. 2  

Kde β je parametrem tvaru, tedy určuje jednu ze tří fází, θ je parametrem měřítka a δ 

pozice.  

Fáze I představuje dobu záběhu, která je charakteristická vysokým, ale rychle klesajícím 

výskytem poruch. Její trvání je v řádech desítek až stovek hodin. Ve výrobní fázi produkty 

typicky podstupují zahořování pro odstranění těchto selhání před expedicí k zákazníkovi.  

Fáze II představuje dobu provozu, intenzita poruch je relativně konstantní, bývá 

aproximována exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti poruchy. 

Fáze III je dobou dožívání, kdy dle správného plánu údržby zařízení mělo být vyměněno. 

 

Cílem této práce je realizovat automatizovaný test k prevenci selhání ve Fázi I. 

Testovaný objekt, inteligentní systém MNS iS pro spouštění motorů má jako jednu z hlavních 

charakteristik maximalizaci provozu ve Fázi II, a včasnou detekci přechodu do Fáze III.  

  



9 

 

3. Výroba MNS iS modulů 

Tato práce vznikla na základě požadavku ABB Elsynn Brno, výrobního závodu 

inteligentních modulů MNS iS, které slouží pro startování střídavých motorů a obsahují 

diagnostické funkce. Tento závod kompletuje dvě ze tří elektronických součástí sytému MNS iS, 

konkrétně moduly MControl a MStart, a dále pro něj vyrábí rozvodné skříně. Management 

kvality cítil potřebu zvýšit spolehlivost výroby, rozhodl se tedy do výrobního procesu zařadit 

zahořovací test, pro který bylo potřeba vytvořit softwarovou část. 

3.1. Koncepce MNS iS 

Motorová řídicí centra na bázi MNS iS nabízí všechny řídicí, ochranné a monitorovací 

funkce pro motory a motorové spouštěče, které pro plnění specifických úkolů využívají 

softwarové a hardwarové moduly. Správné informace se tak dostanou ke správným lidem ve 

správný okamžik. Hardwarové moduly jsou navrženy tak, aby plnily požadované úkoly 

(výkonový modul MStart obsahuje elektrické komponenty, např. pro oddělení výkonu, řídicí 

modul MControl obsahuje softwarové aplikace, např. pro řízení motoru). Nedílnou součástí 

systému jsou údržbové funkce. Měřicí a monitorovací jednotky technického vybavení (asset 

monitor) měří výkonnostní údaje systému (např. teplotu výstupního vedení, počet zasunutí) a 

umožňují stanovit harmonogram údržbových činností tak, aby ty byly prováděny pouze v 

okamžiku, kdy je nutné je provést.[9] 

 

Systém MNS iS představuje řetězec hardwarových a softwarových komponent. Na konci 

řetězce se nachází modul MStart, který obsahuje logickou, silovou a měřicí část. Logická část 

přijímá povely z nadřazené úrovně a vrací údaje o měření. Oddělená silová část sestává z 

odpojovače, stykače a zkratové ochrany. Na každé fázi je měřicí přípravek v podobě vysoce 

přesného bočníku s mikroprocesorem, který měří proud, napětí, teplotu a frekvenci. Dále 

poskytuje hodnotu cos φ, a činného, jalového a zdánlivého výkonu. Tyto informace jsou 

podkladem pro pokročilou diagnostiku stavu koncového motoru, vyhodnocovanou ve vyšších 

úrovních. Moduly MStart jsou vyráběny v 7 velikostech, od 6E4 po 24E, a dovedou napájet 

motory o příkonech v rozpětí od jednotek kW až po stovky kW. Jsou ergonomicky navrženy pro 

rychlou, pohodlnou a bezpečnou výměnu. 

 

 
Obr. 4 - Moduly MStart o velikostech 6E4, 6E2 a 6E [9] 

Modul MStart přijímá povely ze škálovatelné řídicí jednotky MStart. Tato jednotka 

zajišťuje ochranné, řídicí a servisní funkce. Škálovatelnost spočívá ve volitelnosti softwarových 

modulů pro tyto funkce. Ochranné funkce hlídají ztrátu fáze, nedostatečné zatížení, teplotní 
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přetížení apod. Servisní funkce sledují teploty fází, počty sepnutí, 

jalový a zdánlivý výkon apod. Také hardwarová funkčnost může 

být rozšířena o komunikační rozhraní. Standardně je k dispozici 

7 DI 24V vstupů a 4 reléové maximálně 230V výstupy. Může být 

rozšířeno o dalších 7 DI 230V vstupů, 4 DI / 2 DO (230V nebo 

24V) I/O, analogové I/O, vstupy teplotních PTC a PT100 (1 a 3 

vodičově) čidel, či sběrnici Profibus DP. Při řízení z Profibusu je 

reakční doba přepnutí relé 50ms. Digitální vstupy mohou sloužit 

např. jako vstupy od tlačítek (nouzový stop), analogové vstupy 

od měření polohy atd.  

Obr. 5 - Modul MControl s rozšiřujícími kartami [9] 

Vnější rozhraní pro řízení modulů MControl zprostředkovává modul MLink, jehož 

základem je průmyslové PC. Tento modul dovede obsloužit až 60 modulů MControl. Jednou 

z funkčností je rozhraní na procesní sběrnice, kterými může být Profibus DP, Profinet I/O a 

Modbus RTU/TCP. Kromě toho je součástí ethernetový port, přes který lze parametrizovat a 

konfigurovat moduly, napojit se prohlížečem 

k webovému serveru v modulu MLink a z MNS iS OPC 

Serveru přistupovat k datům modulů. Komunikace mezi 

MControl a MLink probíhá po 10Mbps sběrnici, kdy 

MControl potřebuje 2ms pro přijetí příkazu a 2ms 

k nastavení odpovídající stavové informace. Při 

maximálním počtu 60 modulů a komunikační režii 

18ms to představuje reakční dobu 258ms, při 30 

modulech 138ms.  

Obr. 6 - Modul MLink [9] 

Z hlediska spolehlivosti mají moduly tyto parametry: 

Spolehlivost / Modul MStart MControl MLink 

MTBF při 40°C 48 let 19 let 15 let 

v kombinaci: 13 let 

MTTR 1 min. 15 min. 15 min. 

 

Moduly jsou umisťovány do speciálně navržených rozvodných skříní dle standardu IEC 

61439. Silová kabeláž je oddělena od řídicích a komunikačních rozvodů, prvky jsou rozděleny do 

funkčních oblastí, které každá má rozdílný chráněný přístup, aby bylo možno řídit přístupová 

práva k jednotlivým komponentám.  

 

Nejvyšší úrovní MNS iS systému je integrace do automatizačního softwaru Industrial
IT

 

800xA a využití jeho pokročilých funkčností z hlediska údržby – Asset Monitoringu. V 800xA je 

instalováno rozšíření objektovými typy MNS iS komponent. Na základě zdrojového XML 

souboru, vzniklého v konfiguračním MNS iS inženýrském nástroji MNavigate, jsou v 800xA 

vytvořeny instance objektů MStart a MLink, které získávají data z MNS iS OPC serveru. Tyto 
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objekty obsahují mimo jiné diagnostický monitoring, naprogramovaný expertní systém detekce 

poruchových a nestandardních stavů, včetně analýzy možných příčin a doporučených kroků 

k odstranění problému, s možným přenosem dat do ERP sytému SAP či Maximo. Dále zahrnují 

grafické prezentace a předkonfigurované trendy měřených veličin. 

 

 
Obr. 7 - Diagnostický výstup při podpětí [9] 

3.2. Výrobní postup modulů MStart a MControl 

Výrobní závod ABB Elsynn Brno provádí kompletační montáž modulů z dílů dodaných 

mateřskou pobočkou ABB Germany Landenburg, jejíž součástí je testování funkčnosti, kalibrace 

a dokumentace jejich výsledků.  

Postup pro moduly MStart a MControl je v jednotlivých stanovištích: 

1. Dle výrobního programu vyskladnění příslušných dílů do montážní haly. 

2. Sdružení dílů pro jeden modul na pojízdnou plošinu linky. Pro MStart je to svazek 

kabeláže, krycí pouzdro, deska logického obvodu, stykač, měřicí bočníky, modul 

silových kontaktů. Pro MControl krycí pouzdro, deska s řídicí elektronikou, dle 

požadavků zákazníka volitelné komunikační karty a příslušné čelní zaslepení 

s otvory pro komunikační karty. 

3. Pouze MStart: operátor linky připraví kabeláž, kterou následně robotické pracoviště 

vysvazkuje. 

4. Smontování všech komponent modulu kompletujícím operátorem.  

5. Vizuální případně mechanická kontrola správného umístění a smontování komponent 

operátorem dohledu. 

6. Automatizovaný funkční test elektroniky, jehož součástí je přidělení sériového UUID 

čísla, kalibrace měřicího členu a archivace reportu průběhu testu. 

7. Pouze MStart: zkouška izolačních odporů přiložením napětí 1000V. 

8. Vybrané moduly jsou umístěny do zahořovací skříně ke 2 dennímu testu, průběh a 

výsledek testu je archivován. Realizace testu je cílem této diplomové práce. Pokud 

modul vykazuje vady, je odeslán zpět na 6. stanoviště, pokud zde projde testem, vrací 

se do zahořovací skříně, v opačném případě k hlubší diagnostice do laboratoře. 

9. Nasnímání fotodokumentace k archivaci. 

10. Zabalení a expedice. 
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3.3. Zahořovací test modulů MStart a MControl 

Zadavatelem projektu a zároveň výrobcem MStart a MControl modulů požadováno 

vytvořit softwarovou část zahořovacího testu těchto modulů v konečné fázi výrobního procesu. 

Jeho cílem je zvýšit spolehlivost výrobku, mít možnost včas identifikovat problém ve výrobním 

procesu nebo některé z komponent a při výskytu vady u zákazníka s odstupem analyzovat možné 

příčiny.  

Zadání obsahuje požadavky na operátorské rozhraní a výstupní report určený k archivaci. 

Jeho textová část následuje v podobě, v jaké byla předána. Druhou částí je diagram v Příloze I, 

třetí částí je návrh výstupního reportu pro program Excel, který je na přiloženém CD. 

 

Textové Zadání 

 V první fázi pracovník naplní skříň testeru modulu Mstart a MControl, tak aby byla cela 

skříň zaplněna (standardní situace). Může nastat i situace kdy je potřeba otestovat pouze 

pár modulů a v tomto případě nebude skříň naplněna zcela. 

 Operátor přistoupí k instalovanému dotykovému PC a uvádí test do chodu kliknutím na  

ikonu na ploše PC. Na obrazovce se objeví virtuální zobrazení skříní rozváděče, kde 

budou vidět jak MControl tak Mstart.  

 Systém provede se test komunikace a načte sériová čísla Mcontrol a Mstart. Pokud 

nebude možné některou z dvojic načíst je potřeba vyzvat operátora aby načetl sériová 

čísla ručně nebo načtením prostřednictvím čtečky čárového kódu. Poté začíná smyčka 

48hod (čas bude možno nastavit pro případné budoucí změny) testovací sekvence. 

 Při testu se monitoruje komunikace a to jak mezi Mcontrol a Mstrat tak MControl a 

Mlink (tedy serverem Industrial IT 800xA). 

 Navíc se musí monitorovat teplota a to v pravidelných intervalech. Teplotu lze vyčítat 

přímo z Mstrat modulu jelikož moduly obsahují teplotní čidla. 

 Pokud během nastavené doby testu nedojde na testované dvojici (Mcontrol, Mstart) 

k poruše, po ukončení testu dojde k záznamu do databáze (zaznamenává se sériová čísla 

Mcontrol a Mstart, průběh teploty a test OK) a testovaná dvojce se označí jako OK. Na 

virtuální zobrazení bude označena zeleně. 

 Pokud během testu dojde k nějaké poruše, dojde k záznamu do databáze (zaznamenává 

se sériová čísla Mcontrol a Mstart, čas vzniku první poruchy, číslo chyby, popis chyby, 

čítač stejných poruch). Po skončení testu dojde u chybných dvojic k označení červenou 

barvou ve virtuálním zobrazení a tisku chybového protokolu a to ve formátu - sériová 

čísla Mcontrol a Mstart, umístění Mstrat a Mcontrol ve skříni testeru, čas vzniku první 

poruchy, číslo chyby, popis chyby, čítač stejných poruch. Tyto data jsou získána 

z databáze, kde byla průběžně ukládaná během testu. 

 

Vzhledem k nedostupnosti sériových UUID čísel modulů MStart a MControl v systému 

(OPC server), bylo potřeba přeinstalovat aplikační základ po předchozím řešiteli v podobě 

systému 800xA a MNS iS OPC serveru na vyšší verzi, která zpřístupnila UUID modulů MStart. 

Předchozí řešitel provedl pouze instalaci aplikačního základu. Na celý úkol bylo přiděleno 270 

pracovních hodin. 
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4. Hardwarové a softwarové prostředky 

K realizaci zadání diplomové práce byly zákazníkem dány k dispozici softwarové a 

hardwarové prostředky, jejichž charakteristika bude uvedena v následujících kapitolách. 

4.1. Hardwarové prostředky 

Pro účely projektu byl dán k dispozici server Dell Power Edge 2900, osazený 4jádrovým 

procesorem Intel o taktu 2.8GHz, pamětí 4GB RAM, pevnými disky 2x146GB pro systém a 

2x500GB pro zálohy, dvojice disků vždy pro zvýšení spolehlivosti zrcadlené v RAID 1. Server je 

umístěn v klimatizované místnosti s dalšími IT prostředky. Ve výrobním provoze se pak nachází 

operátorské průmyslové PC s dotykovým 17 palcovým displejem Protech PPC-7527F, ze kterého 

je vůči serveru spuštěn vzdálený přístup Remote Desktop. Operátorské PC má po USB sběrnici 

připojenu čtečku čárových kódů Symbol LS1203. Server a PC se nachází na separované řídicí 

síti, jedna síťová karta serveru je dále připojena na síť ABB intranetu, aby mohla být aplikace 

vzdáleně programována z pracoviště v Ostravě. 

 

 
Obr. 8 - Topologie sítě  
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4.2. Industrial
IT

 Extended Automation System 800xA 

Tento softwarový balík firmy ABB byl vytvořen z potřeby široké integrace různých 

platforem řídících systémů, které patří do portfolia společnosti, ale i integraci systémů třetích 

stran pomocí standardního rozhraní OPC. Bylo požadavkem na tomto základě obsáhnout 

operátorské rozhraní, historizaci dat, podporu pro pokročilou údržbu výrobních zařízení, podporu 

moderních inteligentních aktuátorů, rozšíření se zaměřením na dávkovou produkci, dát 

k dispozici pokročilé inženýrské nástroje pro vývoj aplikací kontrolerů. A to s těsnou návazností 

na hardware, tedy především kontrolery, kdy hlavní těžiště a totální integrace je pro řadu 

AC800M v klasickém i Safety provedení, ale i ostatní periferní zařízení, jako jsou PC, síťové 

switche, tiskárny apod. Aby toto vše bylo možné, bylo nutné vytvořit modulární a flexibilní 

koncepci, která dostala název Aspect Objects
TM

. 

  

Systém 800xA pracuje nad standardním hardwarem, operačním softwarem a protokoly, 

což umožňuje sběr dat nejen z prostředků ABB, ale i dalších zdrojů jako třeba z kontrolerů třetích 

stran přes OPC či hodnot laboratorních měření. Stejně tak dává 800xA svá data k dispozici 

dalším aplikacím. 

Standardy: 

 OS Windows 2003 / XP 

 Internet Explorer 

 Visual Basic 

 ActiveX controls 

 OPC – OLE for Process Control 

 Microsoft Component Object Model (COM)  

 PROFIBUS 

 Fieldbus Foundation 

 

Obr. 9 - Standardy v 800xA [8] 

Aspect Objects
TM 

koncepce byla vyvinuta pro efektivní prezentaci a přístup k širokému 

počtu možných objektů, které se vyskytují v technologickém procesu, jednotným způsobem. Na 

každý z objektů se můžeme dívat z různých pohledů (aspektů) a uživatele nemusí zajímat, jakým 

způsobem/cestou se informace o objektu sbírají, je pro něj důležité mít je centrálně k dispozici. 

Těmito objekty může být fyzické zařízení jako např. motor nebo ventil, ale také komplexnější 

entita jako např. reaktor. Samotnými aspekty jsou třeba grafická prezentace zařízení, jeho schéma 

v Autocadu, statistická data o jeho chodu atd.  
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Obr. 10 - Aspekty objektu [8] 

Z pohledu softwarové architektury je základem 800xA tzv. Aspect Framework (Afw). Je 

to balík integrující všechny Industrial
IT

 produkty pomocí jejich Aspect Objects, bez ohledu na 

jejich umístění v síti (Aspect Framework je schopen pracovat s až 200.000 Aspect Objects). 

Aspekty a software nad nimi pracující můžou být rozmístěny na různých sítích a počítačích, ale 

objekty samotné jsou uloženy centrálně v tzv. Aspect Serveru. Objekty a jejich aspekty můžou 

být konfigurovány v různých místech systému, s platností pro celý systém, a to tam, kde je to 

smysluplné. 

 

 
Obr. 11 - Aspect Framework 800xA [8] 

Architektura systému 800xA předpokládá hierarchii počítačů a zařízení, které spolu 

komunikují různými sítěmi s různými standardy. 

Workplace – operátorské popř. inženýrské pracovní místo – se může nacházet na k tomu 

určeném PC, nebo přímo na serverovém stroji. Klientské a serverové aplikace mohou být 

kombinovány. 
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Obr. 12 - Koncepční schéma 800xA [8] 

Komunikace client-server probíhá především na bázi Ethernetových a TCP/IP sítí. 

Servery poskytují systémovou funkcionalitu, Workplace umožňuje uživatelskou interakci. 

Licenční mechanismus je postaven centrálně, na jednom z PC běží licenční server (CLS), 

typicky na primárním Aspect Serveru. 

Systém 800xA využívá autentifikaci Windows, kterou může poskytnout doménový 

kontrolér. Přesto pro menší aplikace může být systém provozován ve Workgroup, typicky pokud 

obsahuje do 3 klientských PC. Při vyšším počtu již převažují výhody centrální správy účtů a 

konfigurací skupin v prostředí domény a doporučuje se zařadit do konfigurace doménový 

kontrolér. Protože na práva je ověřována řada úkonů, je vhodné mít doménový kontrolér 

redundantní, a to na samostatných PC případně kombinovaně s Aspect Servery. 

Aspect Server udržuje Aspect Directory a služby související se správou objektů, jmen, 

bezpečnosti atd., je srdcem systému 800xA. Jako takový musí být dostupný neustále všem uzlům 

klientských a serverových PC. V menších systémech může být kombinovaný se servery jiných 

funkcí, jako např. s Connectivity Serverem nebo Application Serverem, případně v single node 

systému můžou být všechny funkce koncentrovány do jednoho PC. Aspect Server podporuje 

modely redundance “1 out of 2“ (1oo2) a “2 out of 3“ (2oo3). Při 1oo2 redundanci pro čtení i 

zápis musí být funkční alespoň 1 server. Při 1oo3 redundanci pro zápis (konfigurační změny) 

musí být funkční 2 servery, ovšem pro provoz obsluhy postačuje alespoň 1 funkční server. 

 

Příklady služeb Aspect Serveru:  

 File Set Distribution (FSD) Service 

 Aspect Directory Service 

 Time Service 

 Alarm Manager Service 

 Event Storage 

 Event Collector 
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Connectivity Server zajišťuje komunikaci s kontroléry a dalšími zdroji dat po síti. 

V systému může existovat více skupin Connectivity Serverů, každá skupina s přístupem na jiný 

zdroj dat. Naopak lze kombinovat některé konektivity do jednoho serveru/skupiny. Podporuje 

model 1oo2 redundance. Standardní AC 800M Connectivity Server je jeden z řady různých typů 

serverů. 

 

Příklady služeb Connectivity Serveru:  

 OPC Data Access 

 OPC Alarm and Event 

 OPC Historical Data Access 

 System Messages 

 

Výčet konektivit kontrolerů: 

 AC 800M (v základu) 

 Advant Master AC400  

 Advant Master AC100 

 Symphony Harmony / Infi-90 

 Symphony Melody / AC 870P 

 Freelance / AC 800F 

 Symphony DCI System Six 

 Advant MOD 300 

 Safeguard 

 PLC Connect (napojení na jakékoliv PLC pomocí OPC) 

 

Posledním typem serverů jsou Application Servery, běží na nich jádra funkčních 

rozšíření systému, jako např. Batch Management nebo Asset Optimization. 

 

V následující části budou přestaveny jednotlivé funkční oblasti, které jsou v této práci 

využívány. 

 Inženýrské rozhraní 

Inženýrské rozhraní slouží ke konfiguraci systému. Hlavní okno rozhraní se nazývá 

Engineering Workplace, obdobně rozhraní operátora se nazývá Operator Workplace. Pracovní 

oblast je rozdělena do několika sekcí. V levé části okna dominuje strom objektů, pravá část se 

dělí především na horní seznam aspektů zvoleného objektu, v dolní pravé části je pak náhled 

zvoleného aspektu. Stromy objektů jsou dále třízeny do struktur podle funkčního zaměření, tyto 

struktury lze měnit pomocí roletového menu v levé horní části. Záhlaví celého okna aplikace 

tvoří statická skupina nástrojů. Tento vzhled je příbuzný známému vzhledu a principu Windows 

Exploreru. 
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Obr. 13 - Engineering Workplace [8] 

Podle zvolené struktury je možno konfigurovat např. přístupová práva (Admin Structure), 

vzory objektů (Object Type Structure), snímky pro operátory (Functional Structure), pracovní 

plochu operátora (Workplace Structure), řídící objekty z kontrolerů nebo virtuální signály 

(Control Structure), časované spouštění (Scheduling Structure), služby systému (Service 

Structure), vzory pro historizaci, trendy, funkce, A&E listy (Library Structure), atd. 

 

 
Obr. 14 - Struktury v Engineering Workplace 

Ke každému aspektu či objektu je možno otevřít kontextové menu, kde zpravidla kromě 

voleb manipulace s objektem v rámci systému (kopírování, mazání,…), je možno objekt/aspekt 

editovat, dle typu pro něj zobrazit alarmový/eventový list a podobně.  

Přístup do struktur, jakožto i přístup k objektům a aspektům je omezován nastavenými 

právy na uživatele, kdy každý uživatel 800xA je obrazem uživatele Windows, a rozsah jeho 

možností je dán příslušností ke skupině či skupinám definovaných v User Structure. Systém 

řízení přístupů je propracovaný a netriviální, jehož popis přesahuje potřeby této práce. 



19 

 

Klíčovou funkčností je tvorba a úprava procesní grafiky – grafických aspektů. Nástroj 

k tomu určený se nazývá Process Graphics Editor, je postaven na WPF (Windows Presentation 

Foundation), na rozdíl od předchozí generace se značně omezenějšími možnostmi, postavené na 

Visual Basic 6. 

 
Obr. 15 - Graphics Builder 

Grafické aspekty je možné rozdělit do 4 základních skupin.  

 

Faceplate je pop-up okno svázané s procesním 

objektem, umožňujícím plným způsobem jeho 

ovládání, nastavení limit, blokací, žádané hodnoty 

v případě PID, zobrazení jeho stavu a vyvolání 

doplňujících údajů, jako jsou např. alarmy pro daný 

objekt, zápis či zobrazení poznámky operátora, 

vyvolání nápovědy apod. 

 

 

 

 

Obr. 16 - Ukázka Faceplate 

 

 

 

 

Knihovny elementů 

Lišta nástrojů 

Procesní snímek 

Procesní element 

Vlastnosti elementu 
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Object Display zobrazuje kompletní procesní hodnoty a stavy daného objektu. 

 

 
Obr. 17 - Object Display pro typ Adaptive PID 

 

Graphic Element se používá při vytváření displejů 

jako základní stavební blok. 

 

Graphic Display je přehledový snímek části 

technologie. 

 

 

 

 

 
Obr. 19 - Ukázka Graphic Display [8] 

Obr. 18 - Skupina 

grafických elementů 
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DataDirect Excel add-in 

Pro vytěžování dat ze systému 800xA a tvorbu reportů je možné použít rozšíření 

DataDirect pro Microsoft Excel, které patří do komponenty 800xA - Information Management. 

Variantou je z Excelu případně z Crystal Reports využít rozhraní Open Data Access server, který 

podporuje přístup přes ODBC či OLE DB, ovšem DataDirect poskytuje vyšší uživatelský 

komfort, vyžaduje však rozšířenou licenci. 

Rozšíření DataDirect sestává z množiny funkcí pro přístup k datům v 800xA, a to buď 

umístěním funkce přímo do buňky nebo VBA makry, a rozhraní pro snadnější parametrizaci 

funkcí. Tyto funkce se dělí na 3 skupiny, podle typu dat, ke kterým přistupují, a to jsou Industrial 

IT Process Values pro čtení a zápis aktuálních hodnot, Industrial IT History Values pro čtení a 

zápis historizovaných hodnot, a Industrial IT Alarms and Events pro získání alarmových a 

eventových zpráv z vybraného A&E listu. Dále existuje rozšíření funkcí pro spuštění SQL dotazu 

a pro získání Production Data Logu dávkové výroby, což se míjí s potřebami této práce. 

 

DataDirect umožňuje pomocí následujících funkční čtení, a s odpovídajícími právy i 

zápis aktuálních procesních hodnot. Tyto funkce a jejich parametry jsou: 

 

ABBGetOPCDASimple(ObjectName [,Server]) 

ObjectName jméno objektu, pro jeho zjištění je vhodné užít Information Management 

Browser, aby bylo v korektním tvaru 

 

[Server] specifikace ProgID OPCDA serveru, pokud není zadáno, směřuje na 

defaultní 800xA OPCDA server 

 

ABBGetOPCDA(ObjectName[,bTS] [,Server]) 

ObjectName jméno objektu, pro jeho zjištění je vhodné užít Information Management 

Browser, aby bylo v korektním tvaru 

 

[bTS] určí, zda ke každé hodnotě uvést časovou značku, pro TRUE s časovou 

značkou, pro FALSE bez značky 

[Server] specifikace ProgID OPCDA serveru, pokud není zadáno, směřuje na 

defaultní 800xA OPCDA server 

 

Příklad:  =ABBGetOPCDA(“H0000X000K-000000:MEASURE”,TRUE,    

"ABB.AfwOPCDASurrogate“) 

 

ABBWriteOPCDA (objname, value, [,Server]) 

ObjectName jméno objektu, pro jeho zjištění je vhodné užít Information Management 

Browser, aby bylo v korektním tvaru 

 

Value nová hodnota k zápisu do specifického atributu 

[Server] specifikace ProgID OPCDA serveru, pokud není zadáno, směřuje na 
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defaultní 800xA OPCDA server 

 

DataDirect umožňuje pomocí následujících funkcí čtení, a s odpovídajícími právy i zápis 

historizovaných hodnot. Tyto funkce a jejich parametry jsou: 

 

ABBGetOPCHDA(Logname, Interpolation, Start Time, End Time, 

MaxCount[,Format Date] [,Server][,output],[mSec]) 

Logname název historického logu, ze kterého mají být načteny hodnoty, pro jeho 

zjištění je vhodné užít Information Management Browser k průchodu 

Aspect Directory, aby byl v korektním tvaru 

 

Interpolation typ kalkulace nad daty, závisí na OPC serveru, seznam agregací je možné 

získat pomocí funkce ABBGetOPCHDAAggregates 

 

Start/End Time specifikace časového rozsahu načítaných hodnot 

MaxCount specifikace počtu hodnot, které mají být načteny, což v kombinaci 

s časovým rozpětím rozdělí časový rozsah na intervaly, pro které jsou data 

načteny 

[Format Date] volitelný parametr, který určuje, zda užít standardní Excelovský formát času 

nebo formát definovaný v DataDirect 

 

[Server] specifikace ProgID OPCHDA serveru, pokud není zadáno, směřuje na 

defaultní 800xA OPCDA server 

 

[output] specifikace zobrazovaných informací výstupu dotazu historizovaných dat. 

Pokud není zadáno, použije se nastavení v Options DataDirectu. Parametr 

může nabýt jakoukoliv kombinaci (součet) z hodnot, odpovídajících 

sloupcům: 

hodnota = 0 (zobrazeno vždy) 

záhlaví = 1 

jméno objektu = 2 

kalkulace = 4 

časová značka = 8 

jméno atributu = 16 

data quality = 32 

 

Datový typ je Integer, např. číslo 10 = 0 + 2 + 8 = hodnota, jméno objektu, 

časová značka. 

[msec] zobrazení milisekund v časové značce – True/False, Ano/Ne 

 

Příklad:  =ABBGetOPCHDA(“H0000X000K-000000:MEASURE”, “max”, "11/3/00 

14:30", “11/3/00 19:30”, 5, “n”, "ABB.AdvHtHistoryHdlr.1",10) 
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Tato funkce vrací pole dat. Počet sloupců a počet řádek je dán parametry funkce. 

Maximální možný počet hodnot při volání funkce je 3200. Počet je dán parametrem MaxCount a 

počtem řádek, do kterých je funkce vložena. Pokud je MaxCount větší než počet řádek, je výpis 

zkrácený, v opačném případě zůstanou buňky nad hodnotu MaxCount prázdné. Pokud má být 

počet řádek kompletně naplněn hodnotami, je potřeba zadat MaxCount = -1. 

Formátování data je standardně dle nastavení ve volbách DataDirect, ovšem pro další 

editaci data v listu nebo při užití data k vykreslení grafu je vhodné použít formát Excelu 

nastavením parametru Format Date na „n“/“N“. 

 

ABBGetOPCHDAAggregates([Server]) 

Funkce pro načtení seznamu agregací podporovaných daným OPCHDA serverem. 

Funkce vrací pole dat o 2 sloupcích a n-řádcích. 

 

[Server] specifikace ProgID OPCHDA serveru, pokud není zadáno, směřuje na 

defaultní 800xA OPCDA server 

 

Příklad:  =ABBGetOPCHDAAggregates( "ABB.AfwOPCDASurrogate") 

 

ABBWriteNOPCHDA (cmd, logName, theRange [,varType] [,server]) 

Funkce pro zápis množiny hodnot do historického logu, nebo pro modifikaci existujících 

hodnot (Insert/Replace). Pro tuto akci musí mít daný uživatel oprávnění. Musí být dodržen 

správný formát trojice hodnota – časová značka – status objektu. 

 

Cmd indikuje, zda vložit novou hodnotu, či nahradit stávající. Pro vložení je 

třeba zadat „I“ nebo „A“ (Insert, Add), pro nahrazení „R“ nebo „M“ 

(Replace, Modify) 

 

logName název historického logu, do kterého mají být zapsány hodnoty, pro jeho 

zjištění je vhodné užít Information Management Browser k průchodu 

Aspect Directory, aby byl v korektním tvaru 

 

theRange rozsah řádek a sloupců v listu, kde jsou umístěna předformátovaná data 

k zápisu: 

Value String 

timestamp String 

Optional numeric OPC Quality 

Optional fractional seconds Floating Point 

 

[varType] variantní typ, do kterého mají být hodnoty konvertovány, pouze pro zpětnou 

kompatibilitu s předchozími verzemi DataDirect 

 

[Server] specifikace ProgID OPCHDA serveru, pokud není zadáno, směřuje na 
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defaultní 800xA OPCDA server 

 

Příklad, přidání 

hodnot 

=ABBWriteNOPCHDA ("INSERT", "H000X000K-000000,MEASURE", 

A1:C5) 

 

Příklad, náhrada 

hodnot 

=ABBWriteNOPCHDA ("REPLACE", "H000X000K-00000,MEASURE", 

A1:C5) 

 

ABBWriteOPCHDA (cmd, logName, logValue, timeStamp, objectStatus [,fractSec] 

[,opcQuality] [,varType] [,server]) 

Tato funkce slouží k zadání jedné hodnoty do historického logu laboratorních dat nebo 

její modifikaci. 

 

ABBGetOPCHDAAttributes([Server]) 

Tato funkce vrací seznam atributů daného OPCHDA serveru, a to do pole dat o 2 

sloupcích a n-řádcích. 

 

ABBGetOPCHDAttributeValue(Logname, AttributeID, Start Time, End Time, 

MaxCount [,Format Date] [,Server][,output]) 

Tato funkce vrací hodnoty pro daný atribut daného historického logu.  

         [5] 

Control Builder M 

Control Builder M je aplikace pro programování kontroleru z řady AC800M. Jeho 

součástí je kompilátor, programovací editor, standardní knihovny programových bloků a 

hardwarových typů, firmware, vzory projektů, správu zabezpečení, dohled nad tásky a řadu 

dalších funkcí.  

Samotné programování podléhá standardům IEC 61131-3. Jednotlivé části programů si 

lze rezervovat, tedy je možná práce více programátorů zároveň. Programové celky je možné 

tvořit jako kontrolní moduly nebo funkční bloky. Kontrolní moduly mohou mít své grafické 

prezentace, aplikuje se v nich třízení kódu, jsou spouštěny systémem jednou za programový 

cyklus, zatímco funkční bloky jsou spouštěny programově z kódu, tedy mohou být za jeden 

cyklus spuštěny i vícekrát nebo vůbec. Kontrolní moduly i funkční bloky mohou být typovány, 

což ulehčuje programování při užití opakovaných řešení. 

Jako koncové zařízení může sloužit některý z široké palety kontrolerů AC800M, 

rozšířené o řadu AC800M HI, která umožňuje programovaní safety aplikace v SIL-3 standardu. 

Základními parametry jsou: CPU 24-133MHz, RAM 8-64MB (pro aplikaci 3-53MB), podpora 

redundance CPU, I/O a komunikací, 1000 boolovských operací nejrychleji za 0.09ms, podpora 

1Gbit ethernetu.  

Kontrolery řady AC800M jsou navrženy pro práci v distribuované topologii, tedy 

podporují jednotky vzdálených I/O, obsahují hodiny reálného času, podporují časovou 

synchronizaci po síti, přidělují časovou značku alarmům, eventům i procesním hodnotám, při 
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tvorbě programu v konfiguraci s více kontrolery překladač sám rozhoduje, které části se vykonají 

ve kterém procesoru. Proto se označují jako DCS – Distributed Control System, oproti běžněji 

rozšířeným PLC – Programmable Logic Controller. 

Především pro simulační účely lze použít virtuálního kontroleru, aplikace SoftController. 

Tohoto kontroleru také bude využito v této práci. V hardwarové struktuře je také možné 

simulovat jednotky I/O. 

 
Obr. 20 - kontrolery řady AC800M a AC800M HI [8] 

SoftPoint Server 

SoftPoint Sever je komponenta, která obsluhuje RealTime DataBase (RTDB), obsahující 

virtuální signály. Tyto nemají žádnou vazbu na proces, jsou uživatelsky definovatelné jako 

objektový typ. Ten může být strukturovaný, a to kombinací signálů typu Bool, Integer, Real a 

String. Pro jednotlivé signály mohou být nastaveny limity, alarmové a eventové stavy, 

konfigurována historizace, může být omezen přístup na základě práv, vytvořena grafická 

prezentace, jednoduše vše to, co se nabízí pro reálný procesní objekt. 

Pro vytvoření SoftPointu je nejprve potřeba definovat jeho typ v Object Type Structure 

800xA. Danému typu jsou dle potřeby vytvořeny signály a ty konfigurovány. Následně se 

instanciují v požadovaném počtu a se zvoleným názvem v Control Structure pod zastřešujícím 

objektem SoftPoint Generic Control Network, který strukturu pod sebou obsluhuje. 

Scheduler 

Scheduler je komponenta, která umožňuje naplánovat spuštění určité úlohy. Definice se 

provádí v Scheduling Structure na uživatelsky vytvořeném objektu Job Description. Zde je 

potřeba konfigurovat jaká úloha se má vykonat na aspektu Action Aspect, a kdy se má vykonat 

na aspektu Scheduling Definition. Volitelně je možno přidat podmínku vykonání definovanou 

v aspektu Start Condition Aspect.  

Paleta úloh zahrnuje zálohování systému 800xA, zálohování historických dat, spuštění 

kalkulace nad vybranými daty, konsolidace databáze historických dat, a v této práci využité 

spuštění generování reportu. 

Spuštění úlohy lze definovat jako cyklické s rozlišením periody v sekundách, týdně 

v definovaný den a hodinu i vybrané pořadí týdne v měsíci, měsíčně vybrané dny a čas, 

periodicky s rozlišením v sekundách až dnech, ve vybrané dny a časy uložené do seznamu, a 

především v práci použité spuštění při splnění podmínky v zadaném logickém výrazu. 
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5. Návrh a realizace řešení SW části testování MNS iS modulů 

K realizaci požadované funkčnosti dohledu nad testem a jeho vyhodnocení s výstupem 

do reportu byla dána k dispozici „zelená louka“ v podobě operačního systému Windows 2003, 

balíku Office 2007 a mocného nástroje v podobě softwaru Industrial IT 800xA (dále jen 800xA). 

Zásadní problém je v tom, že 800xA je balík pro procesní řízení. Výhodou je, že tento balík 

obsahuje široké spektrum funkčností v různých komponentách. Bylo proto nutné vybrat správné 

komponenty a využít jejich potenciálu k této specifické úloze. Vzhledem k předem danému času 

určenému k řešení bylo velmi důležité před realizací provést správný výběr komponent a návrh, 

protože pokud by bylo kritické v pozdější fázi zjistit, že daná část řešení není schopna naplnit 

požadavky zadavatele. 

Bezesporu jedním z možných řešení by bylo vytvořit samostatnou aplikaci v některém 

z vyšších programovacích jazyků, např. C# či Deplhi, kdy datovým zdrojem by byla data z MNS 

iS OPC serveru, muselo by se ovšem naprogramovat operátorské rozhraní, rozhraní pro 

komunikaci s OPC Serverem, vyřešit historizace dat, zobrazení trendů, generování výstupního 

reportu do Excelu či textového souboru. Systém 800xA nabízí přes své API přístup k datům 

v něm uloženým, bylo by tedy možno část úloh přenechat na něj, tedy konkrétně historizace, 

operátorské rozhraní, trendy. Vznikl by potom určitý hybrid. Vzhledem k nedostatečným 

praktickým zkušenostem řešitele v oblasti programování ve vyšších jazycích v prostředí 

Windows v kombinaci s časovými možnostmi (cca 270 hodin pro návrh, řešení a odladění) byla 

tato cesta odmítnuta. Naopak pokročilá zkušenost se systémem 800xA  byla rozhodující. 

Jedním z hlavních problémů bylo vyřešit časování běhu testu. Nabízelo se několik 

variant: 

1. Vytvořit jednoúčelovou aplikaci ve vyšším jazyce (VB skript, C#), a přes API 

800xA přebírat povel ke spuštění testu sledováním stavu některé virtuální 

proměnné v 800xA, po ukončení testu opět přes API signalizovat jeho konec. 

Nevýhodou je hybridnost a nedostatečná praxe v programování vyšších 

jazyků, která představuje riziko nevhodného návrhu softwaru. 

2. Provádět časování v prostředí vizualizace. Nevýhodou je, že např. při 

náhodném zavření okna vizualizace by byl test znehodnocen. 

3. Využití komponenty Calculation z balíku Information Management. Ta umí 

s danou periodou spouštět uživatelský skript, napsaný ve VB skriptu. 

Nevýhodou je, že tento skript nemá „paměť“. Vstupem jsou mu definovaná 

libovolná procesní data v 800xA, výstupem virtuální signály, komplikací 

možná i neřešitelnou by v případě potřeby bylo přenesení určitého stavu 

v jednom spuštění cyklu skriptu do cyklu jiného. V průběhu řešení se 

potvrdilo, že toto potřeba je, a tedy zřejmě správně i tato varianta byla nakonec 

zamítnuta. 

4. Provádět časování v kontroleru. Jelikož toto řešení představuje dodatečné 

náklady na HW, byla využita možnost provizorního řešení v podobě 

SoftControlleru, jehož program se vykonává v operačním systému, je to 

samostatná Windows aplikace. Toto řešení se později ukázalo jako vhodné, 
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protože se na kontroler převedly další funkčnosti, jako dozor nad stavem 

modulů a ošetření různých průběhů testu, což za pomocí jazyků IEC 61131-3 

bylo poměrně komfortní, přehledné, dobře debugovatelé. Nevýhodou řešení 

SoftControlleru je, že tento není naprogramován jako servis, a tedy musí běžet 

pod stále přihlášeným uživatelem.  

 

Další stěžejní částí bylo generování reportů. Pro tyto účely obsahuje systém 800xA 

možnost napojení v programu Microsoft Excel, pro který má rozšíření DataDirect s funkcemi pro 

přístup k procesním a historickým hodnotám. Pro požadovanou funkčnost je potřeba 

nakonfigurovat template reportu, který bude aktivován aplikací Scheduler. Vybraná data budou 

jednak aktuální hodnoty, ale také historická data ukládaná aplikací Basic History. Rozšíření 

DataDirect, a aplikace Scheduler a BasicHistory jsou součástí volitelné komponenty Information 

Management. 

K tvorbě operátorského rozhraní bude užito aplikace Graphics Builder 2, která patří do 

jádra systému. Je to nová generace nástroje pro tvorbu procesní grafiky, předchůdce postavený na 

Visual Basicu 6 je nástrojem s velmi dobrými možnostmi, ovšem Graphics Builder 2 posunuje 

efektivitu práce o stupeň výše, např. díky nástrojům jako Find and Replace, které se velmi 

osvědčí v projektech, kde se na procesním displeji nachází řada grafických prezentací jednoho 

typu objektu s vazbami na různé signály. To je přesně případ této úlohy, kdy v případě 

nejmenších modulů 6E4 jich je v zahořovací skříni při kompletním zaplnění 48 kusů, navíc 

násobeno 5 variantami jejich prezentací. 

Pro specifičnost úlohy bylo lze předpokládat, že proměnné v kontroleru nebudou 

postačovat pro uchování všech informací o modulech. Samozřejmě je možností v kontroleru tyto 

proměnné založit, ale neměly by souvislost s programem v kontroleru běžícím. K tomuto účelu 

byla využita komponenta SoftPoint Server, která obsluhuje virtuální signály. Tyto si programátor 

může nadefinovat dle svých potřeb jako objektový typ, včetně datové struktury, omezení 

přístupu, alarmovacích stavů, grafických prezentací apod., takže se chovají obdobně jako reálný 

procesní signál. 

5.1. Návrh interakce komponent 

V této kapitole bude popsán navrhovaného toku dat mezi vybranými komponentami. 

Z procesu, v tomto případě z modulů MStart a MControl jsou data sbírána komunikačním 

modulem MLink. Ten poskytuje data MNS iS OPC Serveru. Systém 800xA se k tomuto serveru 

připojuje jako klient.  

Do 800xA je potřeba doinstalovat integraci MNS iS modulů, která představuje objektové 

typy odpovídající jednotlivým částem MNS iS systému, jejichž jednou z vlastností je zrcadlení 

dat OPC serveru. Dále zahrnuje grafickou prezentaci MStart modulu, konfiguraci historizace 

základních parametrů, trend napojený na tyto parametry a monitorovací systém varování pro 

údržbu. 

Interakci zprostředkovává operátorské rozhraní na obrazovkách. Ke každé testovací 

skříni existuje jedna obrazovka, obsahující vyobrazení jednotlivých modulů ve skříni, jejich 
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stavů, ovládací tlačítka testu, volby testovaných modulů, prvky zobrazení stavu testu a nastavení 

jeho parametrů. 

Protože je požadováno archivovat sériová čísla modulů, a zároveň je nutno mít možnost 

tyto čísla ručně editovat (vstupem z klávesnice nebo čtečky čárových kódů), jsou jejich hodnoty 

ukládány přes obrazovku do virtuálních objektů SoftPoint. Dalším tokem je informace, zda daný 

modul byl operátorem vybrán k testování, informace čítače reportů a příznak přerušení testu. 

Tyto data jsou také zdrojem pro report v Excelu. 

Aplikace v kontroleru reaguje na spuštění testu operátorem z vizualizace, odpočítává čas 

operátorem zadaný. Ve vizualizaci se zobrazuje uběhlý čas, je z ní možno také test předčasně 

ukončit. Korektní ukončení je ošetřeno v kontroleru.  

Další funkcí kontroleru je dozor nad stavy modulů MStart a MControl. Tyto jsou 

vyhodnoceny na základě stavových slov pocházejících z modulu MLink v OPC Serveru. Pro 

přenos dat z MNS iS OPC Serveru do aplikace v kontroleru slouží aplikace Property Transfer. 

V případě chyby modulu je indikováno do vizualizace, uložen čas prvního výskytu a 

inkrementován čítač chyb pro daný modul. Všechny tyto data jsou součástí konečného reportu. 

Ukončení testu, ať už regulérní či předčasně vyvolané, detekuje Scheduler, který spouští 

generování reportu v Excelu. Předpis pro report je daný jeho templatem, který obsahuje 

naprogramované funkce pro sběr dat z 800xA rozšířením DataDirect a jejich následné zpracování 

tak, aby obsah odpovídal požadavkům zadavatele.  

 

 
Obr. 21 - Model interakce komponent 
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5.2. Objekty SoftPoint signálů 

Záměrem použití virtuálních SoftPoint signálů je pokrýt potřebu uchovat informace, 

které nejsou ani v kontroleru ani v MNS iS OPC serveru, tedy mít k dispozici to, co se 

v klasickém programování nazývá proměnné.  

Při klasickém použití by tvořený SoftPoint představoval objekt z procesu, například 

ventil. Byl by vytvořen objektový typ Ventil, kterému by byly přiřazeny signály Poloha typu 

Integer s jednotkou v %, dorazy Zavreno, Otevreno, indikace povelu DoOtevreno, DoZavreno, a 

indikace chybového stavu Porucha, tyto dvoustavového typu Binary. Jestliže by v technologii 

bylo takových ventilů 10, tento počet by pak byl hromadně instanciován v Control Structure. 

V této práci je obdobná situace, místo opakujících se ventilů jsou zde moduly MStart a 

MControl, které jsou navíc vždy v páru. Pro tyto moduly je potřeba uchovat několik informací: 

1. Sériové číslo MControl modulu, které je zadáváno ručně čtečkou čárových kódů. 

Tato hodnota se nenachází v MNS iS OPC serveru, tedy manuální zadání je nutností. 

2. Sériové číslo MStart modulu, které sice je k dispozici v OPC serveru, ale je potřeba 

předpokládat situace, kdy je toto nedostačující. Generování reportu probíhá na konci 

zahořovací testu. Pokud v jeho průběhu modul selže, na konci již sériové číslo 

nebude v OPC serveru k dispozici. 

3. Může nastat situace, že zahořovací test bude potřeba provést v ne zcela zaplněné 

skříni. Aby se nevyhodnocovaly stavy prázdných pozic bez modulů, je potřeba mít 

možnost tyto pozice z testu vyloučit, tedy pro daný pár MControl – MStart zavedeme 

dvojstavovou proměnnou. 

Každá skříň se plní jedním ze tří typů modulů MStart, které mají různé velikosti, a tedy i 

kapacita skříní je různá. Nejmenší moduly 6E4 (tzv. čtvrtkové) se vejdou 4 do jedné řady, každá 

skříň pojme 12 řad. Moduly 6E2 (tzv. půlkové) jsou na šířku dvojnásobně veliké než moduly 

6E2, tedy do jedné řady se vejdou jen 2. Obdobně moduly 6E jsou dvojnásobkem šířky 6E2, tedy 

1 v řadě. Moduly MControl neobsahují silové části, a tedy jejich velikost je pro všechny skříně 

stejná. 

V označení modulů je jistý systém. Každý sloupec je označen číselně pořadím (moduly 

6E4 tedy 01 až 04). Každý řádek má své dvoupísmenné označení: BA, CC, EA, FC, HA, JC, LA, 

MC, PA, QC, SA, TC. Částí označení je i typ modulu.  

Takto vypadá označení 6E4 modulů: 

6E4_BA01 6E4_BA02 6E4_BA03 6E4_BA04 

6E4_CC01 6E4_CC02 6E4_CC03 6E4_CC04 

6E4_EA01 ……….. 

: 

6E4_TC01 6E4_TC02 6E4_TC03 6E4_TC04 

 

Takto vypadá označení 6E2 modulů: 

6E2_BA01 6E2_BA03 

6E2_CC01 6E2_CC03 

: 

6E2_TC01 6E2_TC03 
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Analogicky označení 6E modulů: 

6E_BA01 

6E_CC01 

: 

: 

6E_TC01 

 

Pro zefektivnění práce s instancemi modulů byl jako základní prvek identifikován jeden 

řádek párů modulů MStart-MControl, na místo pouze jednoho páru. Pro jednotlivé skříně byly 

tedy navrženy tyto objektové typy: MNSiS_6E4_Row, MNSiS_6E2_Row, MNSiS_6E_Row. 

Jejich obsazení signály jsou tedy: 

1) sériové číslo MStart – MStartUUID_ColX, kde X je označení sloupce 

2) sériové číslo MControl – MContrUUID_ColX, kde X je označení sloupce 

3) výběr páru k testování – IsUsed_ColX, kde X je označení sloupce 

 

 
Obr. 22 - Typy SoftPoint pro páry modulů 6E4, 6E2 a 6E 

Dalším objektový typ MNSiS_Control drží informaci o předčasném ukončení testu 

operátorem, kterou je potřeba indikovat ve výstupním reportu, pro každou skříň, které odpovídá 

jedna operátorská obrazovka, je jedna dvoustavová proměnná typu Binary, OperStop_6E, 

OperStop_6E2, OperStop_6E4. K tomu je potřeba udržovat hodnotu čítače repotů, který je pro 

všechny skříně společný, v signálu TestCounter typu Integer. 

 

 
Obr. 23 - Typ SoftPoint MNSiS_Control 
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Tyto typy jsou instanciovány v Control Structure, pro moduly vždy jedena instance na 

řádek, typ MNSiS Control jeden výskyt pro celou aplikaci. 

 

 
Obr. 24 - Instance SoftPointů v Control Structure 

K zobrazení hodnot a stavů signálů objektu existuje prvek Object Dialog. 

 
Obr. 25 - SoftPoint Object Dialog  
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5.3. Program pro kontroler 

Aplikace v kontroleru má dvě hlavní části – jednak odměřovat dobu testu, reagovat na 

povely řízení testu operátorem a ošetřit stavy, které tak mohou nastat, a dále hlídat stavy modulů, 

detekovat případnou poruchu, zaznamenat čas jejího prvního výskytu a čítat možné další výskyty. 

Vše je programováno v programových jednotkách Control Module, použitý jazyk je buď funkční 

diagram FBD nebo strukturovaný text ST, podle vhodnosti dle daného případu. 

Aplikace časování 

 Časování pro všechny tři testovací skříně je umístěno do jednoho Control Module, ten 

obsahuje tři programové bloky, pro každou skříň jeden. Je vlastností programových bloků 

v Control Modulech, že se jejich kód vykonává nezávisle na blocích ostatních. V jednotlivých 

blocích se již kód vykonává sekvenčně, shora dolů, zleva doprava. 

Prvním krokem je definice lokálních proměnných pro Control Module. Tyto proměnné 

jsou pak dostupné i zbytku systému 800xA, teď mohou být vizualizovány, zapisováno do nich 

z vizualizace, mohou být použity do reportů v Excelu. Pro skříň 6E byly zadefinovány: 

 

Jméno Datový typ Popis 

BurnInStart_6E bool Z vizualizace, povel operátora ke spuštění testu 

CasTestu_6E time Z vizualizace, operátor zadává délku testu 

CasUplynul_6E bool Do vizualizace a Scheduleru, spouští generování reportu 

ResetCasovani_6E bool Pomocná proměnná pro ladění aplikace 

ResetTime_6E time Do vizualizace, doba generování reportu 

UplynulyCas_6E time Do vizualizace, doba od spuštění testu 

DoZhasnuti_6E time Pomocná proměnná pro ladění aplikace 

DatumStartu_6E date_and_time Do vizualizace a reportu, datum a čas spuštění testu 

TestBezi_6E bool Do vizualizace, indikace běhu testu 

StopTest_6E bool Z vizualizace, povel operátora k předčasnému ukončení 

testu 

 

Pro logiku běhu programu jsou použity tyto bloky: 

Blok Jméno Výskytů Popis použití 

 

Move 1 Při předčasném ukončení testu se uplynulá doba 

běhu testu vepíše do proměnné CasTestu_6E 

 

TOn 

timer 

2 Odpočet doby běhu testu a generování reportu 
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GetDT 

Get 

DateTime 

1 Na počátku testu zapíše aktuální lokální čas do 

proměnné DatumStartu_6E 

 

RS 

Reset-Set 

4 Ošetření stavů Bool proměnných, nulování 

povelu ke startu a předčasnému ukončení 

operátora, zastavení běhu časovačů TOn,  

 

TIME 

TO DINT 

1 Převod hodnoty uplynulého času na typ Integer 

 

GT, 

Greater 

then 

1 Porovnání Integer hodnoty uběhlého času, 

pokud je >0, test je stále v běhu, nastavení 

proměnné TestBezi_6E 

 

OR 3 Pro simulace stavů při ladění programu 

 

Kompletní programový blok pro skříň 6E2 v Příloze II. Programové bloky pro skříně 6E 

a 6E4 jsou shodné, kromě názvů proměnných. 

Aplikace dozoru nad moduly 

Tato aplikace sleduje stavy modulů, pokud na některém dojde k chybě, uloží čas prvního 

výskytu chyby, při dalších výskytech už jen inkrementuje čítač chyb. Pro každou skříň byl 

vytvořen samostatný Control Module. Každý Control Module obsahuje programový blok 

v jazyce diagramu funkčních bloků FBD, kde probíhá inicializace a inkrementace čítače chyb. 

Dále obsahuje programový blok v jazyce strukturovaného textu (ST), kde probíhá kontrola stavu 

modulů a zápis času první chyby. Dozor nad stavem modulů dle aktuálních požadavků v zadání 

vyhodnocuje stav komunikace na základě dvou stavových slov z MNS iS OPC serveru. 

Protože kód pro celou skříň je rozsáhlý, bude uveden jen pro jeden modul BA01. Prvním 

krokem je opět definice proměnných: 

Jméno Datový typ Popis 

BurnInStart bool Z vizualizace, povel operátora ke spuštění testu 

BA01_IntComm Integer Stavové slovo MStartu z MNSiS OPC Serveru  

BA01_SwitchGComm Integer Stavové slovo MControlu z MNSiS OPC Serveru 

BA01_IntCommErr Integer Čítač chyb MStartu, do reportu 

BA01_SwitchGCommErr Integer Čítač chyb MControlu, do reportu 

BA01_TrigI bool Indikátor výskytu chyby MStartu 

BA01_TrigS bool Indikátor výskytu chyby MControlu 

BA01_ErrTime date_and_time Datum a čas výskytu první chyby 

LocalTime date_and_time Aktuální lokální čas 
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Inicializace proměnných je provedena blokem MOVE pro proměnné typu Integer a 

blokem RS pro proměnné typu BOOL. Tyto bloky jsou povolené od proměnné, která drží stav 

spuštění testu operátorem – BurnInStart. Na konci inicializace se resetuje i stav této proměnné, 

tedy se vykoná jen jednou na začátku testu: 

 
Obr. 26 - Inicializace v aplikaci dozoru 

Je potřeba mít proměnnou pro aktuální čas, který je zapisován v bloku strukturovaného 

textu, který nemá funkci čtení času. V kódu diagramu funkčních bloků je tedy tento čas 

zapisován do proměnné LocalTime: 

 
Obr. 27 - Obnovení času v proměnné LocalTime 

Pokud je v kódu dohledu ve strukturovaném textu indikována chyba, je nastavena 

příslušná proměnná (BA01_TrigI, BA02_TrigS, atd.) do logické 1, a slouží jako trigger 

k inkrementaci čítače chyb v tomto programovém bloku: 

 
Obr. 28 - Inkrementace čítače poruch modulu MControl BA01 

V programovém bloku dohledu, v jazyku strukturovaného textu jsou kontrolována 

stavová slova modulů MStart XXXX_IntComm a MControl XXXX_SwitchGComm, kde XXXX 

je označení modulu. Pokud je vyhodnocena porucha, je nastaven do logické 1 přepínací bit 

XXXX_TrigI respektive XXXX_TrigS, v opačném případě je tento bit nulován. Pokud nastala 

jedna z chyb, a je to první výskyt chyby pro daný modul, je uložen čas výskytu této chyby. Toto 

je vyhodnoceno následujícími třemi podmínkami: 

 

If BA01_IntComm > 1 then BA01_TrigI:=1; else BA01_TrigI:=0; 

end_if; 
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If BA01_SwitchGComm <> 192 then BA01_TrigS:=1; else BA01_TrigS:=0; 

end_if; 

 

If (BA01_TrigI or BA01_TrigS) and BA01_SwitchGCommErr=0 and 

BA01_IntCommErr = 0 then BA01_ErrTime:=LocalTime; 

end_if; 

 

Aby bylo možné v programu kontroleru vyhodnocovat stavová slova, je potřeba 

konfigurovat jejich přenos pomocí servisní aplikace Property Transfer. Na objektu Control 

Module je vytvořen aspekt Property Transfer Definition. V něm zvolen cílový aspekt (Single 

Control Module), jeho property (proměnná v programu kontroleru), cesta ke zdroji pro zápis a 

substituční hodnota, pokud je OPC kvalita zdroje špatná. Dále se možno nastavit periodu 

vykonávání zápisu. Jelikož ten se děje přes AC800M OPC Server, který má kapacitu max. 50 

zápisů v jeden okamžik, a protože pro skříň 6E4 dochází k 96 přenosům, pro skříň 6E2 k 48 

přenosům a pro skříň 6E k 24 přenosům, musely být přenosy skříně 6E4 rozděleny na 2 části. 

Celkem byly tedy vytvořeny 4 aspekty Property Transfer Definition, s periodami přenosů 

1000ms, 1001ms, 1002ms a 1003ms, aby byl zajištěn korektní zápis všech hodnot do kontroleru. 

 

 
Obr. 29 - Přenos stavových slov modulů do kontroleru 

Samotné programové Control Moduly jsou přiřazeny k cyklování úlohou s nejnižší 

prioritou, s cyklem 1000ms. To jednak proto, že program se vykonává v operačním systému 

v SoftControlleru, tedy aby nedošlo k zatěžování procesoru. Jelikož hodnota stavových slov se 

obnovuje s periodou 5 sekund, je cyklus 1000ms plně dostačující. 
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5.4. Operátorské rozhraní  

Ergonomický návrh operátorského rozhraní je důležitou součástí jakékoliv řídicí 

aplikace. Je klíčové, aby operátor měl rychlý přehled o dění v technologii, důležité informace 

byly zvýrazněny, naopak ty méně důležité potlačeny. Toho lze docílit správným rozvržením 

prvků na obrazovce, jednotným barevným odlišením (např. alarmní stavy červenou barvou, 

blokace žlutou apod.) a velikostí. Neplatí ovšem, že větší znamená lépe viditelné. Pozadí by mělo 

být neutrální barvy, oko velmi dobře snáší vhodný odstín šedé či zelené. Funkční celky by měly 

na sebe navazovat, být logicky sdružovány.[6] 

Vizualizace zahořovacího testu reflektuje rozložení modulů ve skříni, jejichž pozice jsou 

vždy ve 12 řadách, a podle typu testovaných modulů ve 4 sloupcích (MStart 6E4), 2 sloupcích 

(MStart 6E2) nebo 1 sloupci (MStart 6E). Moduly jsou sloučeny do svých párů MStart – 

MControl, tento pár má zaškrtávací pole, kterým se daný pár vybírá k testování. Každý modul 

MStart má na obrazovce 3 grafické prezentace – link na procesní objekt v Control Structure, 

který umožňuje přístup k jeho aspektům, editovatelné pole obsahující sériové číslo MStart 

modulu, a indikátor poruchového stavu modulu. Každý modul MControl má na obrazovce 2 

prezentace, editovatelné pole sériového čísla a indikátor poruchového stavu modulu. Každý řádek 

je doplněn tlačítky, kterými lze danou řadu označit a odznačit k testování. Podkladem jsou 

označeny pozice, ve kterých by se měl vždy nacházet modul, protože pro tyto pozice se ve 

výstupním reportu generuje graf s průběhem teplot. Tyto pozice jsou pokud možno rovnoměrně 

rozloženy napříč skříní, např. pro skříň s moduly 6E4 jsou to pozice BA01, BA04, JC02, TC01 a 

TC04, tedy levý horní a dolní roh, střed, a pravý horní a dolní roh. Pole se sériovým číslem 

MStart barevně indikuje, jestli v něm zadaná hodnota koresponduje s hodnotou v MNS iS OPC 

serveru, protože tato hodnota je uložena v SoftPointu, neobnovuje se automaticky a může nastat 

situace, kdy operátor naplní skříň a zapomene obnovit stavy sériových čísel. Pole se sériovým 

číslem MControl barevně indikuje, pokud je naplněno pole MStart UUID, ale pole MControl je 

prázdné, které se musí naplnit manuálně. Správný postup je naplnit skříň, promazat MStart a 

MControl UUID, načíst MStart UUID (z OPC Serveru) a ručně načíst MControl UUID (čtečkou 

čárových kódů). Takto je operátor upozorněn, pokud by některý z těchto kroků opomněl. 

Indikátory páru modulů, které nejsou vybrány k testování nejsou aktivní, aby nerušily 

operátorovu pozornost, protože zpravidla jsou jejich pozice neobsazené a tedy budou indikovat 

poruchu. 

Horní oblast operátorské obrazovky tedy obsahuje grafické prezentace modulů, v dolní 

části se pak nachází ovládací a stavové prvky testu. Jsou zde tlačítka pro spuštění testu, předčasné 

ukončení, indikace předčasného ukončení, pole pro nastavení doby testu, pole s datem a časem 

startu testu, pole s uplynulým časem testu, barevný sloupec znázorňující poměr doby uplynulé a 

celkové (hovorově „teploměr“), tlačítko pro načtení MStart UUID v celé skříni, dvě tlačítka pro 

výmaz MStart UUID a MControl UUID v celé skříni, indikátor generování reportu, pole 

s pořadovým číslem testu, tlačítka pro přechod na obrazovku ostatních dvou skříní a hlavní 

rozcestník. 
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Obr. 30 - Operátorské rozhraní skříně modulů 6E4 

Obrazovka testu v běhu je Příloha III. Po spuštění testu jsou deaktivována všechna pole a 

tlačítka, která by neměla být přístupná, zůstávají aktivní pouze tlačítko pro předčasné ukončení 

testu a tlačítka pro změnu obrazovky. Neaktivní prvky jsou buď zašedlé, nebo mají inverzní 

prostorový vzhled, do obrazovky jsou vtlačeny, aktivní prvky s prostorovým efektem 

z obrazovky vystupují. 

Z bezpečnostních důvodů je umožněno ukončit test a změnit číslo testu pouze uživateli 

s vyšším oprávněním Tune. Operátorská obrazovka je zasazena do celoobrazovkového rámu, tzv. 

Operator Workplace, který poskytuje další funkčnosti. Jednou z těchto funkčností je možnost za 

běhu změnit uživatele, čímž se také zpřístupní tyto běžnému operátorovi nedostupné akce.  

 

 
Obr. 31 - Omezení práv pro zápis 

Tvorba samotných obrazovek proběhla v aplikaci Proces Graphics Editor, která je 

součástí systému 800xA. V levé části aplikace se nacházejí knihovny grafických prvků, které se 
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umisťují do střední části editoru, do procesního snímku. Po výběru prvku ve snímku se v pravé 

části zobrazí jeho vlastnosti. Je možné editovat vlastnosti více prvků, kdy zobrazeny jsou 

vlastnosti pro tyto prvky společné. Pokud si inženýr nevystačí se statickým nastavením vlastnosti 

(např. nastavením barvy okrajů prvku na zelenou), je možno je dynamicky měnit pomocí skriptu, 

tzv. Expressions. Jazyk skriptu připomíná jazyk C zápisem logických operátorů, např. AND 

znaky &&, OR znaky ||, negace znakem ! apod. 

Dynamické prvky, jako např. zápis hodnoty do proměnné, mohou hostovat v hierarchii 

další prvky, které při aktivaci daného nadřazeného prvku jsou také aktivovány. Toto bylo využito 

k hromadným akcím v operátorském rozhraní, kdy kliknutím na tlačítko je provedeno několik 

zápisů i různých hodnot do různých signálů. Kupříkladu kliknutím na tlačítko „Čti MStart 

UUID“ dojde k vyčtení hodnoty z MNS iS OPC serveru a jejímu zápisu do příslušné SoftPoint 

proměnné. Jednotlivé skripty budou popsány v následujícím textu. 

Dynamické chování grafických prvků 

Základní buňkou na obrazovce je dvojice modulů a polem s hodnotou jejich UUID 

sériových čísel, indikátory jejich poruchy, zaškrtávacím polem k výběru páru pro testování a 

linkem na MStart modul ve struktuře 800xA. 

 

 
Obr. 32 - Logické seskupení grafických prvků páru modulů 

MStart link má pouze statický link na příslušný objekt v Control Structure.  

Pole výběru je element typu 

CheckBox, jeho vlastnost Target je vazbou na 

SoftPoint signál IsUsed_ColX, vlastnost 

Enabled obsahuje triviální skript s negací 

proměnné indikující běžící test, což znemožní 

měnit stav pole za běhu testu. 

 

Obr. 33 - Výřez vlastností pole výběru 

Pole se sériovým číslem modulu 

MStart je element typu Input Field. Tento 

prvek má referenci na SoftPoint signál s hodnotou UUID pro daný modul. Obdobně jako téměř 

všechny prvky na obrazovce má vlastnost Enabled vázanou na negaci běhu testu. Dále je potřeba 

indikovat změnou barevného pozadí prvku, pokud UUID modulu v MNS iS OPC serveru 

nesouhlasí s hodnotou v SoftPoint signálu. Skript pro tuto funkčnost je vhodné napsat 

v Expression Editoru, který nabízí nástroj pro debugování, palety funkcí, přístup do struktur 

800xA aj.  

MStart link 

Pole výběru 

Indikátory poruchy 

UUID MStart a MControl 
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Obr. 34 - Expression Editor, skript pozadí UUID modulu MStart 6E_BA01 

Pole pro UUID modulu MControl je obdoba pole MStart s tím rozdílem, že je hodnota 

plněna ručně čtečkou čárových kódů. Má vazbu na příslušný signál SoftPoint, barva pozadí se 

mění, pokud je pole prázdné, tedy obsahuje znak „-„, a to skriptem: 

if $'6E_BA/MContrUUID_Col1:Value' = "-" then 

    Yellow 

else  

    SymbolEditableValueColor 

 

Indikátory poruchy jsou elementy typu Ellipse, dynamicky se mění jejich výplň – 

vlastnost FillColor. Pokud není daný pár modulů vybrán k testování, je výplň transparentní, při 

poruše červená, bez poruchy zelená což zajistí skript: 

if !$'6E_BA/IsUsed_Col1:Value' then 

    Transparent 

else if CommDog_6E:BA01_IntCommErr then 

    highAlarmSymbol 

else  

    symbol2Normal 
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Barvy jsou vybírány z knihoven logických barev, což zajistí konzistentní vzhled napříč 

celým systémem vizualizace. 

Po stranách jednotlivých řad modulů jsou umístěna tlačítka pro výběr a zrušení výběru 

celé řady k testu. Tlačítka jsou elementy typu Push Button, které hostují prvek Property Writer 

zapisující do SoftPoint signálů výběru k testování všech modulů v řadě log. 1 respektive log. 0. 

Toto se uplatní zejména u skříně s 6E4 moduly, kde se nachází 4 kusy v jedné řadě. 

 

 
Obr. 35 - Tlačítka výběru řady modulů k testu 

 

Test je spouštěn elementem typu Toggle Button. Při stisku zapisuje log. 1 do příslušné 

proměnné programu časování BurnInTimer v kontroleru, zároveň 3 hostující prvky typu Value 

Writer nulují případný příznak předčasného ukončení předchozího testu, inkrementují hodnotu 

čítače testů a zapíší do příslušné proměnné programu dohledu nad stavem modulů CommDog 

log. 1. Pokud je test v běhu, nebo pokud je detekována porucha komunikace s nadřazeným 

modulem MLink, je element i hostující prvky neaktivní skriptem vlastnosti Enabled: 

$'ML-6E_Moduly:MLinkData.Primary.ComState' = 1 && !BurnInTimer:TestBezi_6E 

 

Aby bylo operátorovi zjevné, z jakého důvodu je element neaktivní, je dynamicky měněn 

parametr Disabled Text, který nastavuje popisku elementu tlačítka v neaktivním stavu skriptem: 

if $'ML-6E_Moduly:MLinkData.Primary.ComState' != 1 then 

    "MLink Error" 

else  

    "TEST V BEHU" 

 

Test může být přerušen tlačítkem typu Toggle Button, jeho funkce je povolena, pokud je 

test v běhu, ale negeneruje se report, a pokud daný uživatel má práva pro zápis do proměnné 

indikující přerušení testu. Znemožnění zápisu je zajištěno nastavením práv na této proměnné, 

ovšem je vhodné dát najevo uživateli vizuálně, že tlačítko není aktivní, skriptem parametru 

Enabled: 

BurnInTimer:TestBezi_6E && !BurnInTimer:CasUplynul_6E && 

BurnInTimer:StopTest_6E#IsWritable 

 

Hostující prvek Value Writer pak zapíše do proměnné přerušení testu v programu 

časování kontroleru. 

K načtení hodnot MStart UUID do všech polí potažmo SoftPoint signálů slouží tlačítko 

typu Push Button. Toto je za běhu testu neaktivní. Zápis hodnot UUID zajistí hostující prvky 

typu Value Writer, kterých je stejný počet jako modulů ve skříni, tedy 48, 24 nebo 12. Je potřeba 

ošetřit stav, kdy modul fyzicky není ve své pozici, což se děje skriptem ve vlastnosti Enabled 

jednotlivých hostujících prvků, např. pro modul 6E_EA01: 

EA01:Diagnostics.MStartUUID#IsGood && !BurnInTimer:TestBezi_6E 

Výběr řady Zruš řadu 
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Přičemž vlastnost Value obsahuje vazbu k aspektu obrazu MNS iS OPC Serveru: 

$'EA01:Control Connection:Diagnostics.MStartUUID' 

 

A vlastnost Target obsahuje vazbu na signál SoftPointu: 

$'6E_EA/MStartUUID_Col1:String PCA:Value' 

 

Obdobně, ale jednodušeji fungují tlačítka pro inicializaci hodnot MStart a MControl 

UUID, kdy příslušné signály SoftPointů plní znakem „-„, pokud není test v běhu, kdy jsou 

neaktivní. 

Progresi běžícího testu indikuje element typu Bar, jehož vlastnost BarValue je plněna 

proměnnou UplynulyCas z programu časovače v kotroleru, vlastnost MaxBarValue je pak plněna 

proměnnou CasTestu opět z programu časovače, která je nastavována ve vizualizaci operátorem. 

Nastavení je možné vstupním polem, což je element typu Input Field, vlastnost Data Type je 

Time. Čas lze vkládat formátovaně tak, že znak „d“ označuje dny, znak „h“ označuje hodiny atd. 

dle slov z angličtiny, např. hodnota 2 roky 48 hodin a 10 minut lze zadat jako: 2y2d10m. Stejným 

formátováním je zobrazen uplynulý čas testu. 

5.5. Generování reportu 

Report se shrnutím průběhu testu je pro zadavatele zřejmě nejdůležitější součástí celé 

aplikace. Reporty budou archivovány, aby se později daly dohledat průběhy testů, pokud by 

nějaká série výrobků vykazovala zvýšené výskyty poruch apod. 

Vzhled a obsah reportu byl součástí zadání zákazníka. Z proměnných dat obsahuje datum 

a čas testu, pořadové číslo, délku testu, sériová čísla testovaných modulů MStart a MControl, 

výsledek testu, graf průběhu teplot v definovaných bodech testovacích skříní, hodnoty nejvyšší a 

nejnižší teploty ve skříni, a tabulku s rozptyly teplot na jednotlivých fázích modulů MStart. 

Sběr dat do reportu je prováděno pomocí funkcí DataDirect rozšíření 800xA pro Excel. 

Další zpracování dat v reportu je vestavěnými funkcemi Excelu.  

Jelikož provádění funkcí v Excelu probíhá sekvenčně zleva doprava a shora dolů [6], je 

potřeba takto navrhnout i strukturu v reportu. První list DataSource obsahuje načtení společných 

dat pro celý report. Následují listy pro jednotlivé pozice ve skříni, co list to pár MControl – 

MStart. Pro skříň s moduly 6E4 to znamená 24 listů s označením BA01 až TC04. V posledním 

listu ROUTINE TEST REPORT se nachází finální report. Pro každou ze skříní je generován 

samostatný report, jsou tedy vytvořeny 3 templaty pro tyto reporty.  

V listu DataSource se nacházejí tyto hodnoty a funkce, které je vyčítají z 800xA: 

 

Data Buňka Funkce 

Datum a čas 

spuštění testu 

A12 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/Control 

Network/BurnIn_Soft/Applications/Application_1/Control 

Modules/BurnInTimer:DatumStartu"; FALSE) 

Doba testu v ms A13 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/Control 

Network/BurnIn_Soft/Applications/Application_1/Control 



42 

 

Modules/BurnInTimer:CasTestu"; FALSE) 

Předčasné 

ukončení testu 

A15 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/SP 

Net/SoftPoints/6E4_Control/OperStop_6E4:Value"; FALSE) 

 

V listech jednotlivých modulů je většina dat pro zpřehlednění ukryta. Zobrazeny jsou 

pouze datum a čas výskytu první chyby a čítače výskytu chyb MStart a MControl. Vyčítána jsou 

pomocí těchto funkcí: 

Data Buňka Funkce 

Datum a čas 

první chyby 

B1 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/Control 

Network/BurnIn_Soft/Applications/Application_1/Control 

Modules/CommDog:BA01_ErrTime"; FALSE) 

Čítač chyb 

MStart 

B2 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/Control 

Network/BurnIn_Soft/Applications/Application_1/Control 

Modules/CommDog:BA01_IntCommErr"; FALSE) 

Čítač chyb 

MControl 

B3 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/Control 

Network/BurnIn_Soft/Applications/Application_1/Control 

Modules/CommDog:BA01_SwitchGCommErr"; FALSE) 

Výběr pozice 

k testování 

D4 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/SP 

Net/SoftPoints/BA/IsUsed_Col1:Value"; FALSE) 

MControl UUID A5 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/SP 

Net/SoftPoints/BA/MContrUUID_Col1:Value"; FALSE) 

MStart UUID B5 ABBGetOPCDA("[Control Structure][Control Structure]Root/SP 

Net/SoftPoints/BA/MStartUUID_Col1:Value"; FALSE) 

Teploty MStart 

L1 

A7 -

C106 

ABBGetOPCHDA("[Control Structure][Control 

Structure]Root/MNSiS@SINGLEENGNODE1/ML-

6E4_Moduly/6E4_BA01:MeasurementValues.Temp11,1h10d"; "Any"; 

DataSource!A12; 'C:\Program Files\ABB Industrial IT\Inform 

IT\DataDirect\Bin\ABBDataDirect.xla'!ABBDynTime("N"); 

ROUNDUP((DataSource!A13)/3600000;0); "Y"; ; 40) 

Teploty MStart 

L2 

A7 -

C106 

ABBGetOPCHDA("[Control Structure][Control 

Structure]Root/MNSiS@SINGLEENGNODE1/ML-

6E4_Moduly/6E4_BA01:MeasurementValues.Temp12,1h10d"; "Any"; 

DataSource!A12; 'C:\Program Files\ABB Industrial IT\Inform 

IT\DataDirect\Bin\ABBDataDirect.xla'!ABBDynTime("N"); 

ROUNDUP((DataSource!A13)/3600000;0); "Y"; ; 40) 

Teploty MStart 

L3 

A7 -

C106 

ABBGetOPCHDA("[Control Structure][Control 

Structure]Root/MNSiS@SINGLEENGNODE1/ML-

6E4_Moduly/6E4_BA01:MeasurementValues.Temp13,1h10d"; "Any"; 

DataSource!A12; 'C:\Program Files\ABB Industrial IT\Inform 

IT\DataDirect\Bin\ABBDataDirect.xla'!ABBDynTime("N"); 

ROUNDUP((DataSource!A13)/3600000;0); "Y"; ; 40) 

 

Hodnoty teplot jsou hodinové průměry, které se v 800xA počítají z minutových vzorků. 

Protože požadovaná doba běhu testu může podle potřeby být operátorem měněna, a protože 

jedním z parametrů funkce ABBGetOPCHDA je počet vzorků k načtení, je v těle funkce zanořen 
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přepočet z hodnoty doby testu v milisekundách načtené v prvním listu na hodiny, se 

zaokrouhlením nahoru. 

Jelikož ve skříni není referenční měření teplot, nahrazuje se výpočtem z měření ze svorek 

fází vybraných modulů. V listech těchto modulů pak probíhá výpočet průměru hodnoty teploty 

z jednotlivých svorek fází L1-L3, ze kterých je ve finálním reportu vykreslen graf, a dále 

proveden výběr nejvyšší a nejnižší teploty jednotlivých svorek, aby pak z těchto hodnot ve 

finálním repotu mohl být proveden výběr nejnižší a nejvyšší teploty v celé skříni, jak je 

požadováno v zadání.  

Při výpočtu průměru z fází je potřeba ošetřit stav, kdy vybraný modul bude v poruše, a 

tedy pole bude obsahovat hodnotu 0 a stav, kdy pole je prázdné, protože tabulka je dimenzovaná 

na až 100 hodin testování. Místo hodnoty se vloží Excelová systémová konstanta #N/A, jinak by 

Excel při vykreslení grafu pro tyto pozice nahradil nulovou hodnotou, což je rušivé především 

proto, že čáru grafu aproximuje od poslední platné hodnoty do osy X. Ošetření je dosaženo 

funkcí: 

=IF(OR(B7=0;B7="");NA();AVERAGE(B7;E7;H7)) 

 

Obdobně výběr minimální teploty musí být ošetřeno proti výskytu 0, který může nastat u 

modulu v poruše. Výběr minimální a maximální teploty pro jednu fázi zajišťují funkce: 

=IF(MIN(B7:B106)=0;NA();MIN(B7:B106)) 

=MAX(B7:B106) 

 

Výběr maxima a minima z minim a maxim jednotlivých fází pak zjistí funkce: 

=IF(ISNA(MIN(B107;E107;H107));"";MIN(B107;E107;H107)) 

=MAX(B108;E108;H108) 

 

Korektní výběr minima je opět zajištěn vnořením několika funkcí. Excel se při výpočtech 

nechová zcela korektně a dosazuje si za konstantu #N/A hodnotu 0, a je tedy nutno substituovat 

prázdným řetězcem, na rozdíl od vykreslování grafu, kde je to naopak.  

Na následujícím obrázku je vzhled výpisu poruchy v listu modulu pro operátora, Příloha 

IV obsahuje výpis se skrytými daty pro referenční modul. 

 

 
Obr. 36 - Záložka vadného modulu výstupního reportu 

V záložce ROUTINE TEST REPORT je shrnutí všech důležitý informací pro celou 

testovací skříň. Ukázkový výpis pro 18 hodinový test je Příloha V. V poli buňce Test date je 

přeformátováno datum ze záložky Data Source funkcí: 

=TEXT(DataSource!A12;"dd.mm.yyyy hh:mm:ss") 
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V tabulce jednotlivých pozic jsou uvedena UUID modulů MStart a MControl, informace, 

zda pár prošel testem, link na záložku daného páru pokud testem neprošel a slovní popis, který 

modul z páru selhal. Pokud modul nebyl vybrán k testu, UUID je nahrazeno znakem „-„ a i 

v dalších sloupcích je indikováno řetězcem „Not Tested“. Jednotlivé sloupce obsahují tyto funkce 

pro pozici BA01: 

 

Sloupec Funkce 

UUID MStart =IF('BA01'!D4="False";"-";'BA01'!B5) 

UUID MControl =IF('BA01'!D4="False";"-";'BA01'!A5) 

Test Passed =IF('BA01'!D4="False";"Not 

Tested";IF(AND('BA01'!C5="0";'BA01'!D5="0");"Yes";"No")) 

Data Link =IF(E18="No";"LINK";"") 

Reason =IF('BA01'!D4="False";"Not 

Tested";IF(AND('BA01'!C5<>"0";'BA01'!D5<>"0");"Mstart <-> MControl <-> 

MLink Communication Error";IF('BA01'!C5<>"0";"Mstart <-> Mcontrol 

Communication Error";IF('BA01'!D5<>"0";"Mcontrol <-> Mlink Communication 

Error";"")))) 

 

Buňky v sloupci Data Link jsou předkonfigurovány jako Hyperlinky na příslušné 

záložky, které se stanou aktivní, až pokud obsahují nějaký text. V buňkách C5 a D5 jednotlivých 

modulů jsou hodnoty čítačů chyb, které v Excelu již mají formát textu, tedy nelze testovat 

porovnáním hodnot, ale obsahu řetězců, viz např. IF('BA01'!D5<>"0";….. 

Následuje graf průběhu teplot na referenčních modulech, kde zdrojem dat jsou výpočty 

ve vybraných záložkách pozic. 

Dalšími údaji jsou maximální a minimální teplota, opět výběrem ze záložek referenčních 

pozic, kde již jsou předpřipraveny maximální a minimální teploty daného MStart modulu. Pro 

skříň 6E4 je to funkcemi: 

=MIN('BA01'!K107;'BA04'!K107;JC02!K107;TC01!K107;TC04!K107) 

=MAX('BA01'!K108;'BA04'!K108;JC02!K108;TC01!K108;TC04!K108) 

 

Poslední tabulkou je přehled odchylek teplot jednotlivých fází L1-L3. Pro každý modul 

se z jeho záložky vypočte průměrná teplota fáze, z těchto fází se pak vypočte standardní 

odchylka. Modul BA01 je obsloužen těmito funkcemi: 

=AVERAGE('BA01'!B7:B106) 

=AVERAGE('BA01'!E7:E106) 

=AVERAGE('BA01'!H7:H106) 

=STDEV(C102:E102) 

 

Samotné spuštění generování reportu zajišťuje aplikace Scheduler, která je součástí 

komponenty Information Management. Pro každou skříň je vytvořena jedna definice v objektu 

typu Job Description. Zde jsou konfigurovány aspekty Action Aspect, kde je zvoleno, co se má 

vykonat, a Scheduling Definition, který určuje kdy se má úloha vykonat.  
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Action Aspect má nastavenou úlohu Report Action, přiřazen template reportu na disku a 

určen umístění a název výstupního souboru s reportem. 

 
Obr. 37 - Action Aspect  reportu pro skříň s moduly 6E 

Scheduling Definition má nastaveno spuštění na logický výraz, tedy Expression 

Schedule, který obsahuje pouze vazbu na proměnnou v kontroleru indikující ukončení 

testovacího cyklu. 

 
Obr. 38 - Scheduling Definition reportu pro skříň s moduly 6E 

Reporty jsou ukládány do definovaného adresáře na disku serveru, jméno souboru 

obsahuje označení skříně, pro kterou byl test prováděn a časovou značku generování reportu. 

Adresář je sdílen službou Sharing, aby byly reporty po síti přístupné pracovníkům kvality. 
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6. Zhodnocení dosažených výsledků 

Cílem této diplomové práce byl návrh a realizace softwarové části zahořovacího testu 

MStart a MControl modulů pro řízení střídavých motorů inteligentního systému MNS iS. 

Momentálně se projekt nachází ve fázi finálního testování zadavatelem, ABB Elsynn Brno. 

Jednotlivé body zadání jsou splněny. Aktuálně je řešen nedefinovaný stav hodnot v MNS iS OPC 

serveru, ze kterého jsou sbírána stavová data modulů, pokud je modul vyjmut a daná pozice je 

prázdná. Již nyní zákazník projevuje zájem o další rozšíření funkčnosti po ukončení této fáze 

projektu. Požadavkem bude zjemnění diagnostiky chybových stavů modulů, podrobnější 

statistika času výskytů chyb a zautomatizování výběru modulů k testu detekcí přítomných 

modulů programem. 

Výběr jednotlivých komponent se prokázal jako funkční, jednotlivé softwarové části 

dodané řešitelem vykazují požadovaný chod samostatně a především ve vzájemné součinnosti, 

což bylo hlavním problémem při návrhu. Je ovšem potřeba být si vědom slabin systému. V tomto 

případě je to především použití softwarového kontroleru, který běží jako program v operačním 

systému serveru. Tento program není napsán jako servis, proto vyžaduje neustálé přihlášení 

uživatele, s jehož právy je spuštěn. To je zajištěno v relaci vzdáleného přístupu RDC. Tímto 

způsobem se ovšem připojuje i operátor testu, čímž se zaplní 2 možná připojení Windows 2003 

bez instalované komponenty Terminal Server. Řešením je dodání hardwarového kontroleru 

nejlépe řady AC800M, jelikož pro ten je již aplikace napsána. Další výhodou je možnost 

analogovými vstupy kontroleru zajistit referenční měření teplot ve skříních, které je nyní 

vypočítáváno z měření obsaženého v modulech MStart. Pokud ovšem některý z těchto modulů 

bude vadný, jeho měření může být zavádějící, přestože sbírané údaje dovolují takový modul 

identifikovat a k jeho hodnotám nepřihlížet. 

Přínosem této práce pro zadavatele je možnost včas identifikovat problém ve výrobním 

procesu a analyzovat jeho příčiny ještě předtím, než bude výrobek dodán zákazníkovi, což 

v současné době snižování nákladů a hledání alternativních dodavatelů komponent lze považovat 

za klíčové pro udržení konkurenční výhody. Z hlediska spolehlivosti při výrobcem uváděných 

hodnotách střední doby poruchy a střední doby opravy (pro modul MStart MTBF = 48 let, 

MTTR = 1 minuta a modul MControl MTBF = 19 let, MTTR = 15 minut) nebude mít toto 

testování znatelný dopad. 

Přínos pro řešitele spočívá v proniknutí do problematiky spolehlivosti a testování, 

upevnění znalostí vizualizačních prostředků 800xA, prohloubení znalostí programování 

kontroleru řady AC800M a reportovacích funkcí komponenty Information Management 

v kombinaci s Microsoft Excelem, a především možnosti samostatně řešit takto komplexní úlohu. 
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