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Abstrakt  

Tato diplomová práce popisuje postup při vývoji nástroje pro simulaci vstupů a výstupů 

regulované soustavy. Simulátor pracuje na principu simulační metody Hardware in the Loop, tedy na 

stejné platformě, jako řídicí systém. Je to aplikace, která je schopna v reálném čase reagovat na 

požadavky řídicího systému a současně vysílat patřičné výstupní signály, které jsou vstupy pro řídicí 

systém. Simulačním výpočtem lze napomoci vylepšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu jednotky. 

Softwarový model pro simulaci jednotlivých prvků regulované soustavy je napsán v jazyce STEP7, 

kterým se programují programovatelné automaty. Simulační nástroj je parametrizován a ovládán 

prostřednictvím vizualizace vytvořené v programu Promotic.  
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Abstract  

This master‘s thesis describes the process of developing tools to simulate the inputs and 

outputs of the controlled system. The simulator operates on the principle of simulation method 

Hardware in the Loop, therefore, on the same platform as the control system. It is an application that is 

capable of real-time to respond to the requirements of the control system and simultaneously transmit 

the appropriate output signals which are input to the control system. With simulated calculation is 

possible to improve the safety and reliability of the unit. A software model to simulate the individual 

elements of the controlled system is written in STEP7, which are programmed programmable logic 

controllers. Simulation tool is parameterized and operated via the visualization created in Promotic. 

 

Keywords:  Simulation, Programmable logic controller, Visualization, HIL, Automation 

 



Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
ATM   Asynchronous Transfer Mode 

A/D   Analog / Digital 

CNC   Computer Numeric Control 

CPU   Central Processing Unit – Centrální procesorová jednotka 

CSV   Comma separatedd values 

ČOV   Čistírna odpadních vod  

D/A   Digital / Analog 

DB   Data Block – Datový blok 

DDE   Dynamic Data Exchange 

ECU   Electronic Control Unit 

FB   Function Block – Funkční blok 

FBD   Function Block Diagram 

FC   Function - Funkce 

FDDI   Fiber Distributed Data Interface 

HIL   Hardware In the Loop 

HMI   Human – Machine Interface 

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 

I/O   Input / Output   

IE   Industrial Ethernet 

ISO   International Organization for Standardization 

MIL   Model In the Loop 

MPI   Multi Point Interface 

MTBF   Mean Time Between Failure 

OB   Organization Block – Organizační blok 

OS   Operační systém 

OSI   Open Systems Interconnection 

OPC   OLE for Processing Control 

PC   Personal Computer 

PIL   Processor In the Loop 

PLC   Programmable Logic Controller – programovatelný automat 

PPI   Point to Point Interface   

SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition – Dispečerské řízení a sběr dat 

SCL   Structured Control Language 

SFB   System Function Block 

SFC   System Function 

TCP/IP  Transmit Control Protocol/ Internet Protocol 

UDT   Universal Data Type  

VB   Visual Basic



 

Obsah 

1.     ÚVOD ............................................................................................................................................. 1 

2.     CÍL PRÁCE A SOUČASNÝ STAV .............................................................................................. 2 

3.     SEZNÁMENÍ SE S PROBLEMATIKOU MODELOVÁNÍ TECHNIKOU HIL ..................... 5 

3.1      Simulační metody ............................................................................................................................... 5 

3.2      Technika Hardware in the Loop (HIL) .................................................................................................. 6 

4.  POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ REGULOVANÉ SOUSTAVY ....................................... 10 

4.1  Elektromechanické stroje a zařízení .................................................................................................. 10 
4.1.1 Motory a pohony ............................................................................................................................... 11 
4.1.2 Servopohony ...................................................................................................................................... 12 

4.2      Analogová měření ............................................................................................................................ 12 

5.     HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ PROSTŘEDKY ......................................................... 14 

5.1      Hardwarové prostředky ................................................................................................................... 14 
5.1.1 Programovatelný automat ................................................................................................................. 14 
5.1.2 Industrial Ethernet ............................................................................................................................. 15 
5.1.3 Stolní PC ............................................................................................................................................. 15 

5.2      Softwarové prostředky ..................................................................................................................... 16 
5.2.1 Siemens Step7 .................................................................................................................................... 16 
5.2.2 MICROSYS PROMOTIC ........................................................................................................................ 18 
5.2.3 OPC ..................................................................................................................................................... 19 

6.  NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ......................................................................................... 20 

6.1      Doba cyklu CPU ................................................................................................................................ 20 

6.2      Simulace pohonu .............................................................................................................................. 22 
6.2.1 Vnitřní logika funkčního bloku pro simulaci motoru .......................................................................... 24 

6.3      Simulace servopohonu ..................................................................................................................... 26 
6.3.1 Vnitřní logika funkčního bloku pro simulaci servopohonu................................................................. 28 

6.4      Propojení s řídicím systémem ........................................................................................................... 29 
6.4.1 Propojení s řídicím systém na stejném PLC........................................................................................ 29 
6.4.2 Propojení řídicího systému se simulátorem na externím PLC ............................................................ 30 

7.  NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ MEZI HARDWARE A SOFTWARE ........... 33 

7.1       Vytvoření datových bloků pro komunikaci ...................................................................................... 33 

7.2       Konfigurace OPC .............................................................................................................................. 34 



7.3        Import proměnných do prostředí vizualizace.................................................................................. 35 

8. NÁVRH UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ PRO OVLÁDÁNÍ SIMULAČNÍHO       
NÁSTROJE ......................................................................................................................................... 37 

8.1       Ovládání motoru ............................................................................................................................. 39 

8.2       Ovládání servopohonu .................................................................................................................... 41 

8.3       Simulace analogových měření ......................................................................................................... 42 
8.3.1 Ovládání simulace analogových hodnot ............................................................................................ 43 
8.3.2 Funkce a výpočty ................................................................................................................................ 45 

9. TESTOVÁNÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU POMOCÍ SIMULÁTORU ........................................ 50 

10. ZÁVĚR ................................................................................................................................... 52 

LITERATURA: .................................................................................................................................................. 53 
 

 



1 

 

1.   Úvod 

V automatizační praxi se lze často setkat s úlohami, které vyžadují respektování hledisek 

spolehlivosti, ceny a doby vývoje řídicích systémů. Při vývoji řídicí aplikace je velkou výhodou mít 

možnost odsimulovat řídicí systém s použitím vhodně zvoleného hardwaru, který může být využíván i 

k řízení reálného technologického zařízení. Simulačním výpočtem lze napomoci vylepšení bezpečnosti 

a spolehlivosti provozu jednotky. Pomáhá také při odstraňování provozních problémů či úzkých míst 

procesů a v neposlední řadě také k ušetření velké části nákladů. K tomuto účelu jsou určeny návazné 

metody simulace, mezi které patří například technika Hardware In the Loop (HIL). Tyto metody 

umožňují provádět simulace v prostředí blížícím se realitě včetně ověřování i takových chybových 

stavů, které by na reálném systému nebylo možné připustit. Tato diplomová práce se zaměřuje na 

vytvoření simulátoru pomocí zmíněné metody HIL.  

Simulátor vstupů a výstupů regulované soustavy byl vytvořen na požadavek firmy 

PROSPECT spol. s r.o., v jejímž sídle na ulici Výstavní v Ostravě - Mariánských Horách byl 

prováděn veškerý vývoj. Firma Prospect působí jako projekčně – inženýrská organizace v oblasti 

investiční výstavby, se zaměřením na vyšší dodávky automatizovaných celků technického vybavení 

budov, elektrotechnických zařízení, zařízení měření a regulace a řídicích systémů. 

Pro vývoj aplikace poskytla firma veškeré potřebné prostředky, materiály a v neposlední řadě 

kvalitní pracovní zázemí. Odborné vedení a dohled nad projektem obstarávali kvalifikovaní pracovníci 

firmy, se kterými probíhala neustálá konzultace nad možnými řešeními problémů vyskytujících se při 

tvorbě simulace.  
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2.  Cíl práce a současný stav 

Jak bylo řečeno v úvodu, jedním z hlavních zaměření firmy Prospect, pro kterou byl simulátor 

vyvinut, jsou dodávky automatizovaných řídicích systémů pro různé technologické celky. Činnost 

společnosti je soustředěna zejména na obory jako vodní hospodářství, plynová a tepelná technika, 

hutní provozy, strojírenství a elektrotechnika.  

Konkrétně se jedná o zakázky týkající se čerpacích stanic, čistíren odpadních vod, kotelen, 

klimatizačních zařízení, plynojemů, apod. Tyto technologie mnohdy obsahují větší množství zařízení, 

pohonů a měření, které je potřeba centrálně monitorovat a regulovat. To zpravidla obstarává 

programovatelný automat (PLC), například od firmy Siemens. Vývoj PLC řídicího koncovou 

technologii zahrnuje několik fází, od projektové dokumentace přes vývoj software a vizualizace až 

k samotné realizaci. K důležité předfinální fázi vývoje takového řídicího systému pak patří 

bezpochyby simulace. Ještě před uvedením řídicího systému do provozu si totiž může softwarový 

programátor otestovat řádné fungování své aplikace přímo v pohodlí svého pracoviště, a zamezit tak 

celé řadě problémů, které by se mohly případně vyskytnout přímo na místě regulované soustavy či 

technologie, vzdálené často stovky kilometrů. Aktivity společnosti Prospect se totiž neomezují pouze 

na území České republiky, firma má za sebou zakázky i na Slovensku, v Německu, Litvě, Bulharsku, 

Polsku, na Ukrajině a ve Španělsku. 

 

Obr. 1: Čistírna odpadních vod v Bulharsku – na testování řídicího systému pro tuto ČOV byl 

simulátor aplikován 

 Simulátor vstupů a výstupů regulované soustavy, kterým se zabývá tato diplomová práce, je 

univerzálním nástrojem, který se dá využít pro simulaci elektromechanického prostředí u většiny 

projektů firmy Prospect, ať už se jedná o čístírnu, bioplynovou stanici či například kotelnu. Je to 

aplikace, která je schopna v reálném čase reagovat na požadavky řídicího systému a současně vysílat 

patřičné výstupní signály, které jsou vstupy pro řídicí systém. 
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Základní koncept je založen na principu simulační metody Hardware in the Loop (HIL), což 

znamená, že simulátor je vytvořen na stejném hardware jako řídicí systém. V tomto případě se 

jedná o programovatelný automat řady S7-300, konkrétně CPU 315-2PN/DP.  

Simulátor lze k řídicímu systému připojit dvěma způsoby. Jednak se mohou k softwaru pro 

řídicí systém, vytvořeném v jazyce STEP7, navíc přidat bloky obsahující softwarový model 

simulátoru, správně napojit vstupní a výstupní signály a simulátor běží přímo na řídicím PLC. 

Simulační nástroj je samozřejmě navržen tak, aby co nejméně zatěžoval cyklus CPU. Ten se u 

klasických řídicích programů pohybuje kolem 15ms, po připojení všech bloků potřebných pro 

simulaci se prodlouží přibližně jen o 10 ms, což je stále čas, který se na správné činnosti PLC nikterak 

negativně neprojeví. 

Druhou variantou, vhodnější pro rozsáhlejší aplikace s mnoha vstupy a výstupy, je nahrát 

program simulátoru do druhého PLC stejné řady, které pak zastupuje vstupy a výstupy řízeného 

elektromechanického prostředí. V takovém případě je třeba propojit oba programovatelné automaty 

pomocí ethernetové komunikace a v programu využít funkční bloky GET a PUT, které slouží pro 

přenos dat mezi dvěma CPU.  

Grafické rozhraní mezi simulátorem a uživatelem je vytvořeno ve vizualizačním programu 

Promotic. V tomto uživatelském prostředí je možné sestavit si celou regulovanou soustavu, 

naparametrizovat ji a následně ji ovládat. Vizualizační software obsahuje i veledůležitou část 

simulátoru, a to simulaci analogových veličin. Jedná se o složitou problematiku, která obsahuje 

spoustu mezivýpočtů a práce s reálnými čísly. Vyžaduje tudíž velké nároky na operační paměť, což 

znamená, že pokud by byla součástí programu v PLC, cyklus příslušného CPU by se podstatně 

zpomalil. Tomu bylo zabráněno implementací simulace fyzikálních měření právě do vizualizace.  

 

Obr. 2: Testování řídicího systému a HMI pomocí simulátoru 
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Simulátor vstupů a výstupů regulované soustavy je v součastnosti již firmou Prospect 

pravidelně využíván. Závěrečné testování simulátoru bylo provedeno na řídicím systému pro čistírnu 

odpadních vod v Jablanici, což je obec nacházející se v Bulharsku. Ještě před vycestováním do 

Bulharska a následným oživením řídicího systému si tak softwaroví inženýři byli schopni pomocí 

simulátoru otestovat svou řídicí aplikaci přímo na svém pracovišti. Modelováním různých 

(ne)poruchových a krizových stavů si mohli ověřit správný chod a reakce řídicího systému v reálném 

čase a zabránit tak některým nechtěným problémům, které by mohly nastat při uvedení řídicího 

systému do provozu. 

Podrobnějšímu rozboru funkce simulátoru, simulovaným prvkům regulované soustavy, 

problematice simulace, tvorbě vizualizace a dalším aspektům práce jsou věnovány další kapitoly 

diplomové práce. Obsah těchto kapitol je krátce shrnut v následujícím přehledu: 

 Seznámení se s problematikou modelování technikou Hardware in the Loop 

První část se zabývá simulačními metodami jako takovými, jejich využitím a typy. Největší 

prostor je samozřejmě věnován metodě HIL, na jejímž principu celý simulátor pracuje, a konkrétnímu 

způsobu její aplikace na daný simulační nástroj.  

 Popis jednotlivých prvků regulované soustavy 

Ve druhé části jsou rozebrány a detailně popsány prvky, jejichž činnost je potřeba 

nasimulovat. Byly rozděleny do tří skupin. 

 HW a SW prostředky 

V této kapitole jsou uvedeny všechny softwarové nástroje, kterých bylo při vývoji simulátoru 

využito. Kapitola se věnuje i teorii o programovatelných automatech a využité komunikaci. 

 Návrh technického řešení 

Další část se zabývá implementací softwarového modelu pro simulované prvky do prostředí 

Step7 a jeho propojením s řídicím systémem. 

 Návrh komunikačního rozhraní mezi HW a SW 

V této části je popsána konfigurace síťového propojení a komunikace přes Ethernet. Popsána 

je i práce s OPC serverem.  

 Návrh uživatelského prostředí pro ovládání simulačního nástroje 

V předposlední kapitole je popsáno vytvoření uživatelkého grafického software pro ovládání 

simulace. Součástí je i popis implementace simulace analogových veličin.   

 Testování řídicího systému pomocí simulátoru 

Poslední část je věnována aplikaci simulátoru na konkrétní projekt. 
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3.   Seznámení se s problematikou modelování technikou HIL  

Možnost simulovat funkci výrobku nebo technického zařízení či prověřit jeho chování v 

různých podmínkách bez nutnosti pořizovat fyzický model značně urychluje a také zlevňuje výzkum a 

vývoj. Přes obrovský pokrok, který simulační programy přinášejí, není možné, hlavně u náročnějších 

úloh, zdárný výsledek očekávat bez práce specialistů výpočtářů, bez jejichž odborných znalostí a 

zkušeností může simulace přinést problematické výsledky. Každá simulace dodnes pracuje s menším 

či větším zjednodušením. Volba vhodné míry zjednodušení modelu, optimální diskretizace (volba 

sítě), stanovení přesných okrajových podmínek i správná interpretace výsledků jsou nutnými 

předpoklady pro to, aby simulace byla přínosem. V některých případech není samotná počítačová 

simulace pro analýzu problému postačující a je nutné ji kombinovat s experimenty (zkoušky, měření) 

na fyzickém modelu. Existují i případy, kdy práce s fyzickým modelem je jedinou vhodnou metodou 

pro analýzu problému, neboť počítačová simulace buď není proveditelná, nebo by byla dražší a 

náročnější než simulace fyzická. 

Okruh využití simulačních metod je velmi široký. Uplatňují se v letectví, armádě, 

automobilovém průmyslu apod., v podstatě všude tam, kde jde o složité řídicí úlohy na komplexních 

soustavách. Jejich velkým přínosem je schopnost odhalit mnoho skrytých problémů předtím, než je 

řídicí systém skutečně realizován v celém rozsahu a použit; to se pozitivně promítne v mnoha 

nezanedbatelných ohledech. Vytvořit zázemí pro tyto simulační metody sice nelze bez vynaložení 

velkého počátečního úsilí, to se však zpravidla v budoucnu mnohonásobně vrátí. [2] 

3.1 Simulační metody 

Existuje celá řada přístupů, jak odsimulovat řídicí aplikaci, a dosáhnout tak její vyšší 

efektivity. Kromě metody HIL, která byla využita pro řešení simulátoru vstupů a výstupů regulované 

soustavy, se v praxi využívají různé techniky zabývající se problematikou simulace. Pro ukázku jsou 

uvedeny některé další z možných přístupů k simulaci. 

Model In the Loop (MIL) 

U této metody jsou matematický model i řídicí systém simulovány v simulačním prostředí na 

jednom počítači, například pomocí Simulinku od společnosti Mathworks. Tato metoda slouží k 

ověření a optimalizaci konstrukce stroje či technologie, definování nutných vstupních a výstupních 

signálů a návrhu struktury řízení. 

Processor In the Loop (PIL) 

U simulace typu PIL je vhodné mít k dispozici řídicí hardware např. v podobě univerzální 

vývojové desky s tímtéž procesorem, který bude v budoucnu řídit reálné technologické zařízení, a nyní 

se využije v roli simulátoru řídicího systému. Za model řízené soustavy se zvolí běžný osobní počítač 
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nebo jiný vhodný hardware. Model celé úlohy se rozdělí na model systému řízení a model řízené 

soustavy. Pro obě tyto části se vhodným nástrojem automaticky vygenerují spustitelné kódy, které se 

přes rozhraní nahrají do příslušného hardwaru, jenž ji reprezentuje. Neméně důležitý je komunikační 

kanál, kterým se řídicí systém a řízená soustava budou dorozumívat. Pro simulaci způsobem PIL se 

typicky používají asynchronní sériová linka RS-232, sběrnice CAN, apod. [2] 

Celá simulace se řídí z PC obsahujícího model řešené úlohy. Prostřednictvím interaktivního 

spojovacího kanálu lze nejen spustit, pozastavit i zastavit simulaci, ale také parametrizovat systém 

řízení a ve spřaženém režimu (on-line) ho měnit. V reálném čase lze tak získat a sledovat odezvu na 

prováděné změny. Simulovat lze v reálném čase, nebo reálný čas zcela pominout. Po spuštění je 

simulace v reálném čase iniciována řídicím systémem, spouštěným signálem přerušení z časovače. 

Během trvání řídicího cyklu se ze vstupních dat vypočítá akční zásah, který se vyšle přes komunikační 

linku do modelu řízené soustavy čekajícího na data. Model řízené soustavy z přijatých dat vypočítá 

odezvu, kterou posílá zpět přes komunikační kanál do řídicího systému, v němž se do konce řídicího 

cyklu obnoví data.  

3.2 Technika Hardware in the Loop (HIL) 

Jednou z metod, jak lze velice efektivně a účinné otestovat řídicí jednotky v laboratorních 

podmínkách a tím zvýšit jejich kvalitu a spolehlivost, je tzv. HIL simulace. Princip této metody 

spočívá v tom, že ke skutečné řídicí jednotce je připojen simulátor, který v reálném čase simuluje 

příslušné elektromechanické prostředí (motor, servomotor, …). HIL simulátor je vytvořen na stejné 

platformě jako konkrétní řídicí systém. Díky této metodě lze v kancelářských podmínkách otestovat 

chování a provozní vlastnosti zkoušených řídicích jednotek. Metodu HIL lze považovat za způsob, jak 

naposledy ověřit celý řídicí systém před stiskem tlačítka spouštějícího chod reálného technologického 

zařízení. 

Hlavním využitím HIL simulátoru je testování řídicích jednotek, a to nejenom jednotek přímo 

připojených k simulátoru, ale i ostatních jednotek propojených komunikační sběrnicí. Zásadní 

výhodou této metody testování je její reprodukovatelnost. HIL simulace umožňuje provádět 

opakované testy při zachování identických počátečních podmínek, což velice usnadňuje vyhledávání 

případných závad. Dalším neméně důležitým kladem je možnost zkoušení řídicích jednotek v 

kancelářských podmínkách ještě před uvedením do provozu, čímž se výrazně sníží čas a náklady na 

vývoj řídicího softwaru. Mezi výhody lze dále zařadit snadnou možnost automatizace celého procesu 

testování, schopnost zkoušení jednotek za hranicí běžných provozních podmínek, které lze ve 

skutečném provoze jen těžko docílit.  

Simulace způsobem HIL se typicky využívá především u složitých řídicích úloh, 

charakteristických velkými objemy vynaložených finančních prostředků a vážnými dopady při 

neúspěchu v řízení. Proto se, alespoň zpočátku, řídicí systém neodlaďuje s reálnou řízenou soustavou, 

přestože ta může být k dispozici, a místo ní se využívá speciální hardware přímo simulující fyzikální 

veličiny, které jsou přes vhodné rozhraní připojeny k řídicímu systému. Zpravidla jde především o 
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D/A a A/D převodníky, proudové smyčky apod. Z pohledu běhu řídicího systému jde výhradně o 

simulaci v reálném čase s vazbou na interní a externí přerušovací systém řídicího hardwaru. [2] 

Typický HIL systém sestává z následujících částí: 

 Matematický model soustavy (zařízení, technologie, …) 

 Model čidel, senzorů 

 Real – time cílový počítač s I/O jednotkami 

 Skutečná nebo simulovaná zátěž 

 Matice skutečných či simulovaných poruchových stavů 

 Hostitelské PC s komunikační vrstvou pro cílové PC a diagnostickým spojením s ECU 

(Electronic Control Unit) 

 Grafické uživatelské rozhraní k řízení a parametrizaci procesu 

 Testovací aplikace 

 
Obr. 3: Typický HIL systém [3] 

Simulací způsobem HIL se lze nejvíce přiblížit reálnému světu, neboť řídicí systém a jeho 

připojení ke snímačům i akční zásahy do řízeného systému jsou provedeny tak, jak tomu bude i ve 

skutečnosti. Díky nezávislosti na reálné řízené soustavě však lze simulovat i takové poruchy, které by 

s ní bylo jen stěží možné si dovolit. Dále lze údaje z některých snímačů nastavit na konstantní hodnoty 

a simulovat chování systému při změně pouze jednoho parametru řízené soustavy apod. Uvedenými 

postupy je možné v řídicím systému odhalit mnoho skrytých chyb. Po odladění řídicího systému 

(dosažení uspokojivých výsledků při simulaci HIL) může být řízený speciální hardware (model 

soustavy) nahrazen reálnou řízenou soustavou. [2] 
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Pro HIL simulaci vstupů a výstupů regulované soustavy byl využit programovatelný 

automat řady S7-300, tedy stejná platforma jako u převážné většiny řídicích systémů realizovaných 

firmou Prospect. Na obrázku č. 4 je vidět základní přehledové schéma principu, na kterém funguje 

celá aplikace. Na jedné straně se nachází řídicí systém zastoupený programovatelným automatem, 

který je vizualizován za pomoci protokolu S7-TCP/IP prostřednictvím konkrétního HMI prostředí. 

Komunikace probíhá přes ethernetovou síť. Na druhé straně je opět přes Ethernet připojeno simulační 

zařízení zastupující fyzické zařízení či technologii (místní skřínku). Toto simulační zařízení je 

realizováno druhým, simulačním PLC. Součástí programu simulačního PLC je softwarový model 

regulované soustavy a technologie. Grafické uživatelské rozhraní, obsahujicí parametrizaci simulace, 

přehlednou vizualizaci simulačních prvků a v neposlední řádě také model čidel a fyzikálních rozsahů, 

je vytvořeno na dalším SCADA systému, v tomto případě v prostředí Promotic. Komunikace rovněž 

probíhá přes Ethernet, využívajíc OPC serveru.     

 

Obr. 4: Základní blokové schéma simulátoru vstupů a výstupů regulované soustavy  

Výstupy ze simulačního PLC představují vstupní proměnné pro řídicí systém a naopak, 

vyvozené akční zásahy z řídicího PLC představují vstupní parametry pro simulační PLC.  Pro lepší 

pochopení funkce simulátoru je uveden jednoduchý příklad regulační úlohy, na kterou se dá 

simulátor aplikovat. Tato úloha je zároveň dílčí část ČOV Jablanica, na jejímž řídicím systému byl 

simulátor testován, a tedy využit v praxi. Konkrétně se jedná o vstupní čerpací stanici: 

 Příklad regulované soustavy - Vstupní čerpací stanice sestává z jedné nádrže plné vody 

(jejíž objem závisí samozřejmě na nátoku odpadní vody do čistírny), v níž jsou umístěna 3 čerpadla. 

Výška hladiny vody v nádrži je snímána indukčním čidlem a regulována pomocí řídicího PLC. Voda 

z nádrže je pak čerpadly odčerpávána dále do objektu čistírny, za nádrží je snímán průtok odpadní 

vody.   
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Jelikož z jakéhosi důvodu není toto elektromechanické a fyzikální prostředí k dispozici, je 

zastoupeno simulátorem. Simulátor tedy vysílá digitální signály o stavu čerpadel (připraveno) a 

analogové signály udávající výšku hladiny v nádrži (např. 2,5 m) a průtok za čerpací stanicí (40 l/s). 

Toto jsou vstupy pro řídicí PLC a zároveň výstupy ze simulátoru. Pakliže výška hladiny překročí dané 

maximum, řídicí systém situaci řádně vyhodnotí a vyvodí akční zásah: vyšle požadavek na zapnutí 

čerpadla (Zapni čerpadlo). Požadavek na zapnutí čerpadla je tedy výstupem z PLC a zároveň vstupem 

pro simulátor. Simulátor tento vstup vyhodnotí a zapne čerpadlo. Řídicímu systému pak pošle 

informaci o chodu čerpadla (čerpadlo v chodu). Po vyčerpání potřebného množství vody pak řídicí 

systém zašle simulátoru požadavek na zastavení čerpadla. Simulátor čerpadlo zastaví a zašle informaci 

o aktuálním stavu čerpadla (STOP/připraveno). 

 

Obr. 5: Vstupní ČS ve vizualizaci pro řídicí systém  

Na obrázku č. 5 je vidět část vizualizace pro řídicí systém ČOV, konkrétně areál vstupní 

čerpací stanice. Toto schéma obsahuje kromě grafických prvků pro čerpadla a číselnou informaci o 

výšce hladiny i další různé signály, jako například dynamickou úroveň hladiny, hlídání provozních 

mezí hladiny, čítač proteklých m
3
 odpadní vody apod. Tyto poruchy či eventy jsou důležité pro řídicí 

systém a operátora ve velíně příslušné čistírny. Naproti tomu simulace (obr. 6) tyto věci řešit nemusí, 

reprezentuje pouze místní skřínku jednotlivých pohonů a hodnotu analogového čidla. 

 

Obr. 6: Vstupní ČS v grafickém rozhraní pro ovládání a parametrizaci simulačního nástroje  
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 4.  Popis jednotlivých prvků regulované soustavy 

Pro správnou funkci simulace není až tak podstatné, jakou konkrétní činnost či pohyb 

simulované zařízení vykonává. Pro řídicí systém jsou důležité především signály, které simulované 

zařízení vysílá, a správné reakce na požadavky řídicího systému. Z hlediska návrhu a přístupu k 

simulaci se jedná o podstatný fakt, na který bylo třeba při vývoji brát zřetel. 

Prvky regulované soustavy, jejichž funkci a signály bylo potřeba nasimulovat, se dělí do 

těchto dvou základních kategorií: 

 Elektromechanické stroje a zařízení 

Regulované soustavy a technologie mnohdy obsahují větší množství zařízení a pohonů, jejichž 

činnost je potřeba centrálně monitorovat a regulovat. Tyto elektromechanické celky byly pro simulaci 

rozděleny do dvou skupin. První z nich jsou motory a pohony, jako jsou například čerpadla, 

míchadla, dmychadla, ventilátory, pásové dopravníky a další. Druhou skupinou jsou pak 

servomotory, představující ventily, klapky a šoupátka. 

 Fyzikální měření, informace z čidel, senzorů  

Nedílnou součástí všech regulovaných soustav jsou pak i fyzikální rozsahy a měření, které 

budou dále v textu označovány pod zkráceným názvem Analogy. Jedná se totiž o analogové signály 

z čidel a senzorů, udávající aktuální informaci o velikosti fyzikálních veličin - teplotě, tlaku, hladině, 

průtoku apod. 

4.1  Elektromechanické stroje a zařízení 

Elektrický pohon je označení pro soubor všech technických prostředků zajišťujících pohon 

nějakého strojního mechanismu za pomocí elektrické energie, zpravidla za pomocí nějakého 

elektromotoru, který pak obvykle tvoří základní část elektrického pohonu.  

Všechna elektromechanická zařízení mohou pracovat v různých operátorských režimech. Tyto 

režimy jsou společné jak pro pohony, tak pro serva. Simulace tedy musí obsahovat možnost přepínání 

do těchto různých režimů a splňovat podmínky pro jednotlivé režimy. V automatizační technice 

mohou být pohony ovládány několika způsoby – místně, ručním dálkovým provozem, automaticky 

a bez ovládání z PLC. 

V místním režimu je pohon ovládán z místní skříňky bez blokovacích vazeb z PLC a ve 

vizualizaci je obvykle signalizován písmenem „M“. Operátor může vybrat místní provoz přepnutím 

přepínače na místní skříňce u daného pohonu do polohy umožňující ovládání bez PLC. V takovém 
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případě není pohon blokován žádnou z technologických podmínek (teplota, tlak, hladina, atd.), ale 

může být blokován elektricky (tepelná ochrana, plovák atd.). 

Při ručním dálkovém provozu je možné pohon ovládat povelem z HMI bez blokovacích 

vazeb z PLC. Je signalizován písmenem „D“. Operátor může z řídicí vizualizace vybrat dálkový 

provoz stiskem tlačítka „Vypni“ nebo „Stop“ v ovládacím okně příslušného pohonu. Tato volba 

vyžaduje přepnutí přepínače na místní skříňce u daného pohonu do polohy umožňující ovládání 

z PLC. 

Automatický provoz je signalizován písmenem „A“. Pohon nebo technologický celek je 

plně nebo částečně řízen algoritmem v PLC. Operátor nastavuje parametry regulace (požadované 

hladiny, tlaky, kyslík, čas a jiné).  Operátor může vybrat automatický provoz stiskem tlačítka 

„Automat“ v ovládacím okně příslušného pohonu. Tato volba vyžaduje přepnutí přepínače na místní 

skříňce u daného pohonu do polohy umožňující ovládání z PLC. Pohon může být blokován některou 

z technologických podmínek (teplota, tlak, hladina, atd.) a rovněž může být blokován elektricky 

(tepelná ochrana, plovák atd.). 

Některá zařízení jako například jemné strojní česle mají svůj lokální systém řízení (místní 

automatika), kdy PLC provádí pouze monitoring stavů.  Jedná se tedy o provoz bez ovládání z PLC. 

Jsou to zařízení jako česle, kartáč, dopravníky, stěrače, lapáky písku, kompresory apod.  Některá 

zařízení pak nejsou napojeny na PLC vůbec. 

4.1.1 Motory a pohony 

Motor je stroj, který mění jiné druhy energie na mechanickou práci. Nejobvyklejší druhy 

motorů vytvářejí rotační pohyb, ale existují i motory lineární nebo oscilační. Motory jsou obvykle 

součástí a pohonnou jednotkou komplexnějších strojů. 

Elektrické pohony se dělí podle pohybu na točivé či přímočaré a podle rychlosti na 

jednorychlostní, vícerychlostní a pohony s plynule nastavitelnou rychlostí. Tyto pohony pracují na 

určité frekvenci. K plynulému nastavení rychlosti je zpravidla potřeba frekvenční měnič, což je 

zařízení sloužící k regulaci kmitočtu. V simulaci je tedy třeba rozlišit, zdali jsou otáčky motoru řízeny 

frekvenčním měničem, nebo pracují na konstantní frekvenci. Některým pohonům po uvedení do chodu 

může nějakou dobu trvat, než najedou na svou provozní frekvenci (rozběh), a naopak, po vypnutí 

doběhnou do úplné klidové polohy (doběh).  

Pohony mají několik provozních stavů. Motor může být vypnut, zapnut (v chodu), zapnut 

s měničem nebo v poruše. Pokud pohon není v poruše, znamená to, že je připraven. Informaci o 

provozním stavu zasílá pohon řídicímu PLC, které tyto stavy patřičně vyhodnocuje a následně zasílá 

pohonu požadavky na zapnutí či vypnutí pohonu nebo přepnutí režimu na dálkový/místní.  
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4.1.2 Servopohony 

Servomotor zkráceně servo je motor pro pohony (většinou elektrické, ale existují také 

hydraulická, pneumatická či dokonce parní serva), u kterých lze na rozdíl od běžného motoru nastavit 

přesnou polohu natočení osy. Ovládají se jím například posuvy u CNC strojů, nastavení čtecí 

hlavičky u pevného disku. Servo také často pracuje na podstatně menších otáčkách, než je pro daný 

typ stroje obvyklé. V širším slova smyslu je servomotorem jakýkoli motor sloužící k motorickému 

řízení polohy nahrazující práci člověka. Může to být elektromagnet, elektromotor, pneumatický či 

hydraulický píst nebo i topný odporový drát na bimetalu. 

Servomotor může zařízení polohovat do dvou nebo více diskrétních poloh, nebo i plynule 

mezi krajními polohami. O aktuální poloze zařízení lze usuzovat bez zpětné vazby, např: podle počtu 

impulzů vyslaných do krokového motorku, podle času, po který byl pohon zapnutý.  

Vlastnosti servomotoru vylepšuje použití snímačů pro odečet polohy. Signál těchto čidel lze 

využít k dalšímu řízení pohonu, například vypnout motor po dojezdu do krajní polohy. Zavedením 

lineární záporné zpětné vazby lze servomotorem řídit polohu zařízení v celém rozsahu jeho pracovní 

dráhy. Je k tomu zapotřebí řídicí systém zvaný regulátor. 

Poloha hřídele servomotoru bývá zjišťována elektricky pomocí fotoelektrického snímače 

(encoder) nebo pomocí rozkladače (selsynu). Signál snímače polohy je přiveden pomocí zpětné vazby 

na regulátor, který porovnává skutečnou polohu motoru s žádanou polohou. Na základě rozdílu žádané 

a skutečné polohy regulátor (často velmi složitý) řídí měnič, a tak nastavuje motor na žádanou polohu. 

Servo se může nacházet ve třech základních stavech. Jsou to stavy otevřeno, zavřeno a 

mezipoloha (otevírá se, zavírá se). Mezipoloha udává status o aktuální poloze, většinou v procentech. 

Některá serva mohou mít nastavená blokace koncových poloh, což znamená, že nedojedou například 

do polohy otevřeno, ale pouze oscilují kolem polohy 99,9 %. 

Servopohony jsou v simulaci rozděleny na dva typy – pneumatické a elektromagnetické. 

Pneumatické servo při dojetí do koncové polohy otevřeno v této poloze vydrží, a to až do té doby, než 

dostane povel k zavírání. Elektromagnetické servo se naproti tomu začne zavírat již v okamžiku, kdy 

je zrušen povel k otevírání.  

4.2 Analogová měření 

Analogové technologické signály jsou takové, jejichž hodnota se může spojitě měnit v určitém 

rozsahu. Používají se pro měření fyzikálních veličin, jakými jsou teploty, tlaky, napětí apod., případně 

jako výstupní signály pro ovládání různých akčních členů. Většina analogových měření 

technologických procesů, kterými se zbývá firma Prospect, je realizována proudovou linkou v rozsahu 

4 až 20 mA. K měření analogových signálů slouží vývody programovatelného automatu – analogové 

vstupy. Ty jsou připojeny na A/D převodník, a jsou tedy schopny převést přivedenou hodnotu na číslo. 
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Toto číslo pak představuje velikost změřeného signálu a může být dále zpracováváno. Po zpracování 

je často potřeba výslednou hodnotu převést zpět na analogový signál a vyvést ji z programovatelného 

automatu. K tomu slouží analogové výstupy, které vycházejí z D/A převodníku. 

Existuje celá řada fyzikálních veličin, které se v automatizační technice zpracovávají 

analogovými signály, níže jsou uvedeny jen některé z nich. Jedná se hlavně o veličiny, které se 

vyskytují v projektech firmy Prospect, a které tedy zejména bylo potřeba nasimulovat. Pro správnost 

simulace je dobré znát některá fyzikální pravidla a další souvislosti. 

 Průtok 

Průtok je základní hydrologická fyzikální veličina meřená v litrech za sekundu. Jedná se tedy 

jinýmy slovy o objem protékající vody objektem za určitý čas. Obecně se počítá jako součin průtočné 

plochy a průměrné rychlosti proudění. Měří se průtokoměry. Pro simulaci je důležité, že krom jiného 

závisí velikost průtoku i na chodu a frekvenci čerpadel a polohách ventilu vyskytujících se v 

daném potrubí. Pokud je čerpadlo vypnuto, průtok klesá. Čím více je otevřen ventil, tím větší je 

průtok. 

 Teplota 

Teplota udává charakteristiku tepelného stavu hmoty či prostředí. Je měřena teploměry a její 

základní jednotkou jsou stupně Celsia (°C), potažmo kelvin (K). Teplota může záviset na celé řadě 

okolností, jako je počasí, tlak vzduchu, ale také na výkonu zařízení a strojů v blízkosti měření. 

 Výška hladiny 

Hladina označuje volný povrch kapaliny, tedy určitou hranici či mez kapaliny v nádrži. Její 

velikost je určena objemem nádrže, velikostí nátoku do nádrže a velikostí odtoku. Nátok a odtok se 

může dynamicky měnit, podle chodu různých zařízení nacházejicích se v soustavě (čerpadla, klapky). 

 Tlak 

Tlak je fyzikální veličina, která vyjadřuje poměr síly působící na nějakou plochu. Tlak v 

plynech je vyvoláván tepelným pohybem částic plynu (atomů nebo molekul;) nárazy těchto částic na 

stěny nádoby se projevují tlakem na ně působícím. Podobně tomu je i v kapalinách. Tlak působí i v 

pevných tělesech, kde se přenáší interakcí mezi částicemi pevně vázanými v krystalové nebo 

pseudokrystalové struktuře látky. Měří se v kPa. 

 Poloha 

Poloha vyjadřuje obvykle umístění, popř. orientaci určitého tělesa vzhledem k okolnímu 

prostoru. V souvislosti se simulátorem vstupů a výstupů je poloha brána především jako pozice 

daného servoventilu, nabývá hodnot 0 – 100 % (zavřeno - otevřeno). 

 Frekvence, proud, čas, koncentrace a další 
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5.     Hardwarové a softwarové prostředky  

Pro simulátor vstupů a výstupů regulované soustavy platí, že nepracuje pouze na 

programovatelném automatu, ale ke své činnosti využívá několika zařízení a nástrojů. Kromě PLC, 

které obstarává hlavní program, se simulátor ovládá ze stolního počítače, se kterým komunikuje přes 

ethernetovou síť. Program pro programovatelný automat byl napsán v jazyce STEP7 od firmy 

Siemens. Ovládání simulačního nástroje je provedeno prostřednictvím HMI programu Promotic od 

firmy Microsys. Následuje přehled a stručný popis jednotlivých prostředků. 

5.1 Hardwarové prostředky 

5.1.1 Programovatelný automat 

Zatímco mechanizace poskytuje lidem k práci zařízení, které jim usnadňuje práci, 

automatizace snižuje potřebu přítomnosti člověka při vykonávání určité činnosti. Za splnění ideálního 

předpokladu, tzn. komplexní automatizace, by teoreticky mohlo dojít až k vyřazení člověka 

z příslušného výrobního procesu. Jedním z prostředků, který se v automatizaci používá, je 

programovatelný automat, který je patrně nejrozšířenější v průmyslové praxi.  

Programovatelný automat je systém na bázi mikroprocesoru, který se používá pro řízení 

procesů, strojů, zařízení. Nejčastěji se označuje zkratkou PLC (Programmable Logic Controller). 

Každý programovatelný automat se v podstatě skládá z centrální procesorové jednotky, systémové 

paměti, uživatelské paměti, souboru vstupních a výstupních jednotek pro připojení řízeného systému 

(technologického procesu, výrobního stroje, výrobního zařízení, výrobku) a souboru komunikačních 

jednotek pro komunikaci se souřadnými i nadřazenými řídicími systémy. Řídicí algoritmy jsou 

realizovány uživatelským programem, který může být zapsán v různých programovacích jazycích a po 

přeložení je uložen v uživatelské paměti programovatelného automatu.  

Mezi výhody PLC můžeme zařadit: 

 Univerzální ŘS pro použití v průmyslových aplikacích 

 Spolehlivost, odolnost (MTBF – Mean Time Between Failures – desítky let) 

 Jednoduchá úprava aplikace 

 Spousta možností komunikace (Ethernet, PROFIBUS, průmyslové komunikační sběrnice) 

 

K nevýhodám patří: 

 Prodloužení odezvy 

  Nespojitost v čase 

  Postupnost zpracování 

  Při hromadném nasazení (velký počet kopií stejné aplikace) může být PLC  drahé řešení 
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Existuje několik druhů programovatelných automatů, rozdělují se hlavně podle konstrukce 

(kompaktní, modulární) a podle výkonu (mikro, malé, střední, velké). Pro splnění úkolu diplomové 

práce bylo použito automatu S7 300. 

 

Obr. 7: CPU 315 – 2PN/DP - Použitý programovatelný automat 

5.1.2 Industrial Ethernet 

Síť „ETHERNET“ zajišťuje komunikaci mezi simulačním PLC a simulační HMI. Přenáší se 

zde veškerá technologická data směrem k PC uživatelskéhé prostředí. Mezi největší přednosti 

průmyslového ethernetu patří jednoduchost protokolu, a tím i snadná implementace i instalace. 

Průmyslový Ethernet je výkonný sběrnicový systém pro datové přenosy od úrovně řízení 

procesů až po nadřazené lokální nebo rozlehlé sítě dle mezinárodních standardů (např. IEEE 802.3). 

Systém je speciálně vytvořen pro náročnější průmyslové podmínky a disponuje výkonnou datovou 

komunikací. Mimoto nabízí Ethernet základní technologie pro intranet a internet s možností 

mnohostranné integrace do celosvětové sítě. Různé možnosti použití, které dnes Ethernet nabízí v 

oblasti kancelářských systémů, jsou k dispozici i ve výrobní a procesní automatizaci. 

V modelu ISO/OSI realizuje fyzickou (dráty a signály) a spojovou (výměna datových paketů) 

vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní. Ethernet se v praxi stal standardem pro svoji 

jednoduchost a nízkou cenu a vytlačil z trhu ostatní alternativní technologie (např. ARCNET, ATM, 

FDDI). 

5.1.3 Stolní PC 

Nedílnou součástí vývoje byl samozřejmě stolní počítač se svým příslušenstvím. Grafické 

uživatelské prostředí pro ovládání a parametrizaci simulačního nástroje běží na klasickém stolním 

počítači (nebo notebooku) s operačním systémem Windows. Ve firmě Prospect jsou nejpoužívanější 

počítače od firmy Lenovo, monitory pak od firmy Philips. 
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5.2 Softwarové prostředky 

5.2.1 Siemens Step7 

Jedním z nejrozšířenějších řídicích systémů po celém světě je Simatic S7-300 a vývojové 

prostředí Step7 od firmy Siemens. STEP 7 je základní software pro konfiguraci a programování 

SIMATIC řídicích systémů. Obsahuje výkonné nástroje a funkce pro řadu úloh spojených s 

automatizačními projekty. Nabízí uživatelsky příjemný způsob práce ve všech fázích vývoje projektu, 

jakými jsou obvykle konfigurace a parametrizování hardwaru, definování komunikace, programování, 

testování a oživování projektu, servis, správa dokumentace a archivování, provozní a diagnostické 

funkce.  

Program v S7 300 má dvě hlavní části. Operační systém a uživatelský program. Operační 

systém řídí činnost CPU – např. řídí chování při restartu, aktualizuje vstupy a výstupy, volá 

uživatelský program, detekuje chyby programu, spravuje paměť, komunikuje s programovacím 

prostředím. Naproti tomu uživatelský program si vytváří sám uživatel. Obsahuje všechny funkce 

potřebné pro řízení příslušného úkolu. Jazyk Step7 umožňuje strukturovat tento uživatelský program, 

tedy rozložit jej na individuální, samostatné sekce – program je pak přehlednější, jeho organizace, 

modifikace a ladění je jednodušší, uvádění systému do provozu je snazší. [4] 

 
Obr. 8: Struktura programu [4] 

Uživatelský program se může skládat z následujících elementů:  

 Organizační bloky – OB – určují strukturu programu. Jsou rozhraním mezi operačním 

systémem a uživatelským programem. Řídí start systému, cyklické, časové provádění, 

obsluhují přerušení atd. Jsou volány OS.  

 Funkční bloky – FB, funkce – FC – logické bloky, které programuje uživatel. Funkční 

bloky jsou bloky, které mají přiřazeny paměťovou oblast, která slouží pro ukládání 

parametrů. Funkce jsou bloky, které tuto paměťovou oblast nemají.  

 Datové bloky – DB - jsou to datové oblasti obsahující uživatelská data. Mohou to být buď 

instanční datové bloky pro FB nebo sdílené DB, který může používat jakýkoliv logický 

blok.  
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 Systémové funkce – SFC, systémové funkční bloky SFB – standardní, 

předprogramované funkční bloky a funkce. Uživatel je může používat, nemusí je 

programovat. Tyto bloky jsou součástí operačního systému, nemusí být přenášeny s 

programem. 

Při psaní bloku můžeme definovat proměnné bloku. Mohou to být:  

 parametry, které se mezi bloky přenášejí  

 statické proměnné, které jsou uloženy v instančních datových blocích 

 dočasné proměnné, které jsou dostupné pouze, když je blok prováděn. Potom 

jsou přepsány.  

Hardwarová konfigurace 

Při vytváření projektu je třeba nakonfigurovat stanici, na které bude program spuštěn. To se 

provádí pomocí aplikace „Configure Hardware“. Aplikaci lze spustit ze SIMATIC Manager. K tomu 

aby mohla být konfigurace provedena, musí existovat projekt a alespoň jedna stanice. Do konfigurace 

se vkládají jednotlivé moduly prostřednictvím hardwarového katalogu, který je možné kdykoliv 

aktualizovat a který je strukturovaný podle katalogových čísel. Moduly se vkládají do lišty neboli 

racku, kde je třeba nadefinovat i typ použitého zdroje. Při konfiguraci hardwaru je třeba dbát i na 

správné nadefinování IP adres, jak PLC, tak použité ethernetové sítě. 

Testování 

Po napsání programu, ale i v průběhu jeho vytváření, je obvykle třeba jej řádně otestovat a 

doladit. K tomuto účelu jsou v programovacím prostředí STEP 7 vyhrazeny VAT tabulky. Tyto 

tabulky jsou nejvhodnější pro sledování řízení funkce programu.  

VAT tabulku si vytvoříme v SIMATIC Manageru v záložce Blocks s programovacími bloky. 

Po otevření VAT tabulky je potřeba do tabulky vložit všechny proměnné, které máme v úmyslu 

monitorovat a posléze se připojit k PLC pomocí ikony „Connect to CPU“. V tomto online režimu jsou 

aktivovány nabídky pro modifikaci proměnných a tlačítkem „Monitoring“ se přepneme do vlastního 

monitorovacího režimu, ve kterém můžeme měnit parametry nebo přepínat logické úrovně 

jednotlivých proměnných a sledovat jejich reakce. Tímto způsobem je pak možné kontrolovat 

správnou formu regulace a celkovou funkci programu. 

VAT tabulky slouží výborně k ladění programu, rovněž však dobře poslouží při testování 

propojení mezi PLC a HMI. Komunikace s vizualizací je jednou z nejdůležitějších součástí hotového 

softwaru, provádí se většinou přes OPC Server. Při testování tohoto propojení se ve VAT tabulce 

jednoduše mění logické úrovně či parametry jednotlivých proměnných a sleduje se, zdali se ve 

vizualizaci proměnná patřičně chová. A naopak – měněním logických úrovní a parametrů ve 

vizualizaci sledujeme chování PLC ve VAT tabulce. Tímto způsobem je třeba ověřit všechny 

proměnné, což mnohdy zabere spoustu času. 
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5.2.2 MICROSYS PROMOTIC 

Pro vytvoření uživatelského prostředí simulátoru bylo nejprve použito vizualizačního 

programu PROMOTIC od společnosti Microsys, který firma Prospect využívá pro vizualizace svých 

projektů.   

PROMOTIC je komplexní SCADA objektový softwarový nástroj pro tvorbu aplikací, které 

monitorují, řídí a zobrazují technologické procesy v nejrůznějších oblastech průmyslu. Jedná se o 

software, který slouží k vizualizaci a řízení technologických procesů v širokém spektru průmyslových 

odvětví. Stále častěji je tento typ software využíván také pro správu a ovládání technologií v 

"inteligentních domech" a budovách. PROMOTIC je oblíbený a cenově dostupný softwarový nástroj s 

více než dvacetiletou tradicí.  

Aplikace je zaměřená na monitorování a řízení technologických procesů, získává nebo ukládá 

data z/do externích zdrojů. Zdrojem takových hodnot může být například databáze, PLC automat, 

soubor na disku, vstupní/výstupní karta do PC, jiný server na lokálním nebo vzdáleném PC atd. Díky 

standardnímu rozhraní OPC, DDE, ActiveX je možné napojení na komunikační servery jiných firem, 

např. Simatic, Bernecker&Reiner, Allen-Bradley, a další. Možnosti komunikace s okolními 

softwarovými systémy jsou prakticky neomezené. [6] 

 

Obr. 9: Vizualizace v Promoticu – ukázka části vizualizace pro Bulharskou ČOV – konkrétně 

mechanické předčištění 

Základním nástrojem tvorby aplikací systému PROMOTIC je Editor aplikace, slouží k 

definování stromové struktury PROMOTIC objektů, jejich nastavení, definování algoritmů atd. 

Zabudovaný jazyk VBScript se syntaxí Visual Basic slouží pro zápis uživatelských algoritmů v 

událostním programování, pro přístup k metodám a vlastnostem objektů systému PROMOTIC nebo 

jiných softwarových aplikací.  

K vytváření grafických obrazů aplikace slouží Editor obrazů - skupin libovolného počtu 

grafických prvků, kterou vytvoří programátor podle svých představ výběrem z palety 

předdefinovaných prvků. V těchto prvcích lze zadávat jejich statické vlastnosti, popř. tyto vlastnosti 

napojit datovou vazbou a oživit tak vytvářenou vizualizaci. Napojit datovou vazbou lze všechny 

důležité vlastnosti grafických prvků: barva, poloha, velikost, hodnota a mnoho dalších. Podpora tvorby 
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vlastních složených grafických prvků a import/export do XML (do textových dat) přináší úsporu práce 

programátora a rychlou tvorbu aplikace. Uživatel může vytvářet obrazy, které jsou standardními 

Windows okny, ale může také definovat okna s pevnou pozicí, pevnou velikostí, okna aplikace přes 

celou obrazovku, bez okenních lišt nebo definovat maximální počet současně otevřených oken. [6] 

5.2.3 OPC  

Pro komunikaci mezi PLC a vizualizačním softwarem pro ovládání simulačního nástroje bylo 

využito OPC Serveru. 

OPC (OLE for Process Control) je komunikační protokol, jehož cílem je vytvořit jednotné 

komunikační rozhraní mezi hardware a software produkty průmyslové automatizace. Uživatelé (např. 

systémoví integrátoři) mohou díky OPC začlenit do svých projektů hardware a software různých 

výrobců bez ohledu na komunikační rozhraní těchto komponent. Jedinou podmínkou je existence OPC 

rozhraní pro obě strany, neboli existence příslušného OPC Serveru pro použitý hardware a rozhraní 

OPC Klient u použitého software.  

 V praxi to znamená, že je možné ze zařízení např. PLC Siemens Simatic S7/S5, PLC 

Mitsubishi, Allen Bradley, Modbus apod přenášet data do vizualizačních programů, jako např. 

InTouch, Genesis32, Aspic, Control Web, Reliance, Promotic, případně data z těchto programů 

zapisovat zpět do zmíněných zařízení. Všechny tyto části totiž spolu navzájem komunikují přes 

komunikační standard - protokol OPC. Komunikační protokol OPC je založen na architektuře Klient - 

Server. Hovoříme-li o OPC, hovoříme primárně o dvou typech programů - o OPC Serveru a OPC 

Klientu.  

OPC Server je software program, který komunikuje s připojeným zařízením jeho 

komunikačním protokolem (např. Modbus, MPI, PPI, atd.), získaná data převádí do formátu OPC a 

poskytuje je nadřazeným aplikacím ve formátu OPC. OPC Serverů existuje stovky druhů v závislosti 

na použitém zařízení/komunikačním protokolu, pro který jsou určeny. 

OPC Klient je software program, který přijímá data z OPC Serveru ve formátu OPC a 

prezentuje tato data pro uživatele v podobě vizualizace, grafů, reportů apod. (zpravidla aplikace 

SCADA HMI, neboli programy pro vizualizaci, monitoring a řízení procesů průmyslové 

automatizace). [7] 
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6.  Návrh technického řešení 

Technické řešení simulátoru je koncipováno do třech základních částí – simulace motoru, 

simulace servopohonu a simulace analogového měření. Simulace motoru a servopohonu je provedena 

v prostředí Step7, simulace analogových měření je pak nadeklarována přímo v uživatelském prostředí. 

Jelikož se jednotlivých zařízení, pohonů, klapek apod. vyskytuje v každé regulované soustavě jiné 

množství, je simulátor koncipovaný tak, aby se dal kdykoliv tento počet dynamicky měnit. Současný 

stav simulace pojme až čtyři stovky strojů a zařízení, jejichž činnost je potřeba nasimulovat. To je 

číslo, které by mělo být více než dostatečné pro většinu projektů firmy Prospect, avšak kdyby bylo 

zapotřebí, není problém tento počet zvětšit.  

Pro správnou funkci simulace není až tak podstatné, jakou konkrétní činnost či pohyb 

simulované zařízení vykonává, jestli vykonává točivý či přímočarý pohyb. Pro řídicí systém jsou 

důležité především signály, které simulované zařízení vysílá, a správné reakce na požadavky 

řídicího systému. Z hlediska velikosti programu, a s tím související dobou cyklu procesoru 

programovatelného automatu, se jedná o podstatný fakt, na který bylo třeba při vývoji brát zřetel.  

6.1 Doba cyklu CPU 

Doba cyklu (cycle time) je pojem označující čas jednoho programového cyklu + všechny 

programové sekce, které program přeruší. Tato doba závisí na rychlosti CPU, době přenosu modulů 

vstupních a výstupních jednotek, délce programu, na S7 časovačích, komunikacích přes MPI a 

PROFIBUS, na obsluze přerušení. 

 
Obr. 10: Doba cyklu programu po připojení simulačních bloků 
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U klasického projektu firmy Prospect se doba cyklu PLC pohybuje okolo 15 ms, záleží na 

rozsáhlosti regulované soustavy. Po přidání všech bloků pro simulaci, napojení na správné vstupy a 

výstupy, vytvoření komunikačních bloků, se doba cyklu prodlouží zhruba o 10 ms (obr. 10), tedy na 

nějakých 24 ms. To je stále krásný čas, který se na chodu PLC stále nikterak negativně neprojeví. 

Takhle malý čas cyklu je dán především tím, že v programu PLC jsou simulovány pouze 

pohony a ventily, tedy převážně digitální signály. Na počátku práce bylo nejprve uvažováno i o 

vytvoření softwarového modelu analogových měření v programu PLC. Funkce a kód byly nejprve 

popsány v jazyce SCL. Ale právě kvůli době CPU cyklu bylo zvoleno řešení takové, že simulace 

analogových měření bude provedena prostřednictvím vizualizace.  

Při řešení pomocí kódu v SCL source analogy totiž ani zdaleka neběžely optimálně, neboť při 

jejich větším počtu se cyklus PLC výrazně zpomaloval - při 2 stovkách analogových hodnot (které 

obsahovaly minimální parametrizaci a funkce) se scan cyklus PLC pohyboval v průměru okolo 72 ms. 

To bylo způsobeno především tím, že u simulace analogových signálů se jedná hlavně o práci a 

matematické operace s reálnými čísly, které zabírají mnohokrát větší místo v paměti než klasické 

digitální signály. 

 
Obr. 11: Doba cyklu programu při simulaci analogových měření v programu PLC pomocí jazyka SCL 

– od této metody bylo díky velké časové odezvě upuštěno. 

Od této varianty bylo tedy třeba upustit a přistoupit k řešení simulace analogových signálů 

přes vizualizaci v Promoticu. Simulace analogů je detailně rozebrána níže v textu, konkrétně 

v kapitole 8. 
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6.2 Simulace pohonu 

Regulovaná soustava zpravidla neobsahuje pouze jeden klasický pohon, ale naopak jich v sobě 

zahrnuje hned několik - desítky až stovky. V celé technologii, která má být řízena, se obvykle 

vyskytuje velké množství čerpadel, ventilátorů, míchadel, dmychadel apod. Na tento fakt bylo 

samozřejmě při vývoji myšleno, a cílem tudíž bylo vytvořit univerzální softwarový model motoru, 

který by bylo možné aplikovat na co největší množství jednotlivých typů pohonů. 

Softwarový model, aplikovatelný na drtivou většinu pohonů, se kterými se při tvorbě řídicích 

systému ve firmě Prospect je možné setkat, byl vytvořen v prostředí Step7 od společnosti Siemens. 

Chování a funkce motoru (pohonu) jsou popsány softwarovým modelem ve funkčním bloku pomocí 

logických funkcí a instrukcí, napsaných v jazyce FBD. Každý pohon regulované soustavy je 

zastoupen právě jedním funkčním blokem. Každý takový funkční blok má svou interní paměť, a 

aby byl funkční, musí být umístěn v OB1. 

Do funkčního bloku jsou přivedeny 2 typy vstupů. Prvním typem jsou povely z řídicího 

sytému, neboli vyvozené akční zásahy řídicího PLC, zastupované datovým blokem „PlcSimCmd“. 

Tento blok obsahuje povely (výstupy z řídicího PLC) pro všechny pohony v regulované soustavě, 

systematicky strukturované za sebou. Každému pohonu je přidělen tzv. Item (na obrázku č. 12 se 

jedná o Item 8) a příslušná datová oblast – konkrétně 6 bytů.  

 
Obr. 12: Funkční blok pro simulaci pohonu  

Povely z řídicího systému v datovém bloku PlcSimCmd jsou: 

 Datový typ „Boolean“  -    Povel zapni chod vpřed (symbolický název Req_Forward) 

- Povel zapni chod vzad (Req_Back) 

- Připoj pohon k měniči (Req_pripoj) 

 Datový typ „Real“ -     Požadovaná frekvence (Frek_Pol) 
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Druhým typem vstupů do funkčího bloku jsou pak parametry zadané uživatelem 

prostřednictvím grafického uživatelského prostředí simulátoru, zastoupené datovým blokem „Par“. 

Tento blok naopak obsahuje příkazy z uživatelského prostředí simulátoru (tedy z ovládacího nástroje) 

pro všechny pohony v regulované soustavě, opět systematicky strukturované za sebou. Kromě těchto 

parametrů ovšem obsahuje i statusy o stavu pohonu, které si vyčítá vizualizace. Jedná se tedy jak o 

vstupní, tak o výstupní parametry. Při deklaraci proměnných funkčního bloku je tedy potřeba navolit 

typ IN_OUT. Každému pohonu je v datovém bloku opět přiřazen Item (Item 8) a příslušná datová 

oblast – konkrétně 10 bytů. Je dobré si představit, že simulační model motoru de facto reprezentuje 

fyzickou technologii, a grafické rozhraní tedy plní funkci klasické místní skřínky pohony s tlačítky a 

displeji. 

Jak již bylo zmíněno, datový blok „Par“, obsahující parametry z uživatelského rozhraní, má 

pevnou strukturu. Každému pohonu je vyhrazena datová oblast, vyplněná univerzálním datovým 

typem (UDT). Toto UDT obsahuje jak povely z grafického rozhraní, tak signalizace o stavu pohonu. 

Obsahuje i rezervní bity, pro případ, že by bylo třeba doplnit stávající povely a statusy o nějaký nový. 

Struktura UDT pro simulaci motoru je vidět na obrázku č. 13.  

 
Obr. 13: Struktura univerzálního datového typu (UDT) pro softwarový model popisující simulaci 

motoru 

V první části UDT jsou logické proměnné udávající informaci o chodu pohonu či navoleném 

režimu a zastupující povely pro chod vpřed/vzad, generování poruch či volbu typu pohonu (s měničem 

nebo bez, s řízeným doběhem nebo bez řízeného doběhu). V druhé části jsou pak proměnné typu 

integer, do kterých uživatel může zapsat hodnotu maximální / minimální frekvence, má-li k sobě 

pohon připojen frekvenční měnič, či uvést dobu rozběhu / doběhu, jedná-li se o pohon s řízeným 
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doběhem. Přesný význam všech proměnných a jejich vzájemná interakce jsou popsány níže v textu, 

v části zabývající se vnitřní logikou funkčního bloku. 

Výstupem ze simulačního bloku motoru jsou pak signály o provozních stavech pohonu 

(statusy), reprezentované datový blokem „PlcStsSts“. Jedná se o informace typu motor v chodu 

vpřed/vzad apod., což jsou vstupní proměnné pro řídicí systém. Tento datový blok je rovněž tvořen 

systematicky uspořádanou strukturou statusů všech pohonů, kterým je každému přiděleno číslo Itemu 

(8) a vlastní datová oblast – 6 bytů. 

Statusy pohonu zasílané řídicímu systému v datovém bloku PlcStsSts jsou: 

 Datový typ „Boolean“  -    Dálkový/Místní režim (symbolický název Rezim) 

- Chod vpřed (Forward) 

- Chod vzad (Back) 

- Měnič připojen (Pripojen) 

- Elektrická porucha (Flt_El) 

 Datový typ „Real“ -     Aktuální frekvence (Frek_Pol) 

6.2.1 Vnitřní logika funkčního bloku pro simulaci motoru 

Vstupní a výstupní parametry funkčního bloku pro simulaci pohonu byly uvedeny výše 

v textu, následuje přiblížení samotné vnitřní logiky celého bloku. Ta je napsána v jazyce FBD 

(Function Block Diagram), který hodně využívá především logické operace AND a OR, čítače a 

komparátory a další logické funkce. Pomocí těchto funkcí a logických příkazů je popsán celý 

softwarový model motoru, podmínky, za kterých motor vysílá patříčné statusy, a povely od řídicího 

systému, na které patřičným způsobem reaguje. Popis celé vnitřní části funkčního bloku by byl velice 

rozsáhlý, většina dílších částí je tedy popsána jen ve zkratce a detailně rozebrány jsou jen některé 

nejdůležitější části. 

Status pohon zapnut v chodu vpřed nastane v případě, že není aktivována elektrická porucha 

či porucha zpětného hlášení stykače, pohon není v chodu vzad a jsou aktivní příslušné povely. 

V dálkovém režimu je to povel zapni motor vpřed od řídicího PLC, jedná-li se o pohon bez měniče. U 

pohonu s měničem se k tomuto povelu musí přidat ještě povel připoj měnič. V místním režimu je to  

pak povel zapni motor vpřed z ovládací vizualizace. Zpětný chod motor signalizuje, pokud jsou 

splněny tytéž podmínky, avšak jsou navoleny povely pro chod vzad. 

Stav měnič připojen motor začne signalizovat v momentě, kdy není aktivní žádná porucha a 

kdy delší dobu než 5 s jsou aktivní povely pro připojení měniče od řídicího PLC, pro motor s měničem 

a pro měnič připojuj přes stykač. Pokud není aktivní povel připojuj přes stykač, ale ostatní zmíněné 

povely ano, motor signalizuje status měnič připojen okamžitě. 
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Důležitou části funkčního bloku je definování provozní frekvence motoru. Motory s měničem 

mohou pracovat na libovolné frekvenci svého rozsahu, podle povelu řídicího systému. Motory bez 

měniče mají pouze jednu provozní frekvenci, avšak v drtivé většině případů jim nějakou dobu trvá, 

než na ni po zapnutí najedou. U takových motorů se musí aktivovat povel řízený doběh.  

U motorů s měničem musí uživatel v první fázi zadat rozsah pracovní frekvence do 

proměnných minimální frekvence a maximální frekvence v celočíselném formátu. Tyto proměnné jsou 

následně ve funkčním bloku převedeny na reálné číslo a následně matematickým výpočtem převedeny 

na rozsah 0-100 %. Do stejného rozsahu je převedena i požadovaná frekvence z řídicího systému. 

Dalšími důležitými parametry, které si uživatel simulátoru zadává prostřednictvím ovládacího 

okna, jsou doba náběhu a doba doběhu. Udávají se v sekundách a ve funkčním bloku jsou převedeny 

na reálné číslo. Tyto časy udávají, za jakou dobu motor sjede ze své provozní frekvence na nulu a 

naopak. Z těchto časů se následně vypočte krok rampy měniče, jinými slovy - aby přechod z jedné 

koncové frekvence do druhé byl plynulý v závislosti na daném čase. K tomuto plynulému přechodu 

byla využita funkce Rampa (obr. 14) od firmy Prospect. 

 

Obr. 14: Funkce Rampa 

Vstupními parametry této funkce jsou požadovaná frekvence, na kterou má motor najet, krok 

rampy přechodu na tuto frekvenci a příslušný rozsah. Výstupem z funkce je pak aktuální frekvence 

motoru. Ta je následně opět matematickou křivkou převedena zpět na rozsah zadaný uživatelem 

z ovládacího okna a zapsána do proměnné aktuální frekvence, která je zasílána řídicímu PLC. Pokud 

motor nemá navolený řízený doběh a není v chodu, rovná se tato frekvence nule.  

Na konci bloku jsou pak přidaná určitá omezení a veškeré potřebné signály jsou zapsány do 

proměnných zasílaných řídicímu systému. 
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6.3 Simulace servopohonu 

Stejně jako tomu bylo u motorů, je tomu i v případě servopohonů. Regulovaná soustava 

obvykle obsahuje rovněž celou řadu ventilů a klapek. Opět tedy bylo potřeba vytvořit model zahrnující 

funkce všech druhů servopohonů, který by bylo možné využít pro všechny typy. 

Softwarový model, aplikovatelný na všechny servopohony, byl vytvořen v prostředí Step7 na 

podobném (prakticky totžném) principu jako model pro simulaci motoru. Chování a funkce 

servopohonu jsou popsány softwarovým modelem ve funkčním bloku pomocí logických funkcí a 

instrukcí, napsaných v jazyce FBD. Každý servopohon regulované soustavy je zastoupen právě jedním 

funkčním blokem. Každý takový funkční blok má svou interní paměť, a aby byl funkční, musí být 

umístěn v OB1. 

 

Obr. 15: Funkční blok pro simulaci servopohonu  

Do funkčního bloku jsou přivedeny 2 typy vstupů. Prvním typem jsou povely z řídicího 

sytému, neboli vyvozené akční zásahy řídicího PLC, zastupované datovým blokem „PlcSimCmd“. 

Tento blok obsahuje povely (výstupy z řídicího PLC) pro všechny servopohony v regulované 

soustavě, systematicky strukturované za sebou. Každému servopohonu je přidělen Item (na obrázku č. 

14 se jedná o item 1) a příslušná datová oblast – konkrétně 6 bytů. Druhým typem jsou pak parametry 

zadané uživatelem prostřednictvím grafického uživatelského prostředí simulátoru, zastoupené 

datovým blokem „Par“. Tento blok naopak obsahuje příkazy z uživatelského prostředí simulátoru pro 

všechny servopohony v regulované soustavě, opět systematicky strukturované za sebou. Každému 

pohonu je přidělen Item (na obrázku č. 14 se jedná o item 1) a příslušná datová oblast – konkrétně 10 

bytů. Je dobré si představit, že simulační model servopohonu prakticky reprezentuje fyzické zařízení, a 

grafické rozhraní tedy plní funkci jakési místní skřínky daného servopohonu s tlačítky a displeji. 

Povely z řídicího systému v datovém bloku PlcSimCmd jsou: 

 Datový typ „Boolean“  -    Povel otevři (symbolický název Req_Forward) 

- Povel zavři (Req_Back) 

 Datový typ „Real“ -     Požadovaná poloha klapky (Frek_Pol) 
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Výstupem ze simulačního bloku servopohonu jsou pak signály o stavech servopohonu 

(statusy), reprezentované datovým blokem „PlcStsSts“. Jedná se o informace typu servo 

otevřeno/zavřeno apod., jež jsou vstupní proměnné pro řídicí systém. Tento datový blok je rovněž 

tvořen systematicky uspořádanou strukturou statusů všech servopohonů, jíž je každému přiděleno číslo 

Itemu (1) a vlastní datová oblast – 6 bytů. 

Statusy pohonu zasílané řídicímu systému v datovém bloku PlcStsSts jsou: 

 Datový typ „Boolean“  -    Dálkový/Místní režim (symbolický název Rezim) 

- Otevřeno (Forward) 

- Zavřeno (Back) 

- Elektrická porucha (Flt_El) 

 Datový typ „Real“ -     Aktuální poloha klapky (Frek_Pol) 

Jak již bylo zmíněno, datový blok „Par“, obsahující parametry z uživatelského rozhraní, má 

pevnou strukturu. Každému servopohonu je vyhrazena datová oblast, vyplněná univerzálním datovým 

typem (UDT). Toto UDT obsahuje jak povely z grafického rozhraní, tak signalizace o stavu pohonu. 

Obsahuje i rezervní bity, pro případ, že by bylo třeba doplnit stávající povely a statusy o nějaký nový. 

Struktura UDT pro simulaci servopohonu je vidět na obrázku č. 15. 

 

Obr. 15: Struktura univerzálního datového typu (UDT) pro softwarový model popisující simulaci 

servopohonu 

V první části UDT jsou logické proměnné udávající informaci o koncové poloze serva – tedy 

jestli je ventil otevřen nebo uzavřen. Dále jsou zde povely pro otevírání/zavírání, blokování koncové 
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polohy, generování poruch či volbu typu servopohonu (pneumatické či elektromagnetické). V druhé 

části jsou pak proměnné typu integer, do kterých uživatel může zapsat hodnotu času, za který se servo 

otevře (doba přechodu z jedné koncové polohy do druhé). 

6.3.1 Vnitřní logika funkčního bloku pro simulaci servopohonu 

Vstupní a výstupní parametry funkčního bloku pro simulaci servopohonu byly uvedeny výše 

v textu, následuje přiblížení samotné vnitřní logiky celého bloku. Ta je napsána, stejně jako tomu je u 

bloku pro motor, v jazyce FBD (Function Block Diagram), který hodně využívá především logické 

operace AND a OR, čítače a komparátory a další logické funkce. Pomocí těchto funkcí a logických 

příkazů je popsán celý softwarový model servomotoru, podmínky, za kterých servo vysílá patříčné 

statusy, a povely od řídicího systému, na které patřičným způsobem reaguje. Popis celé vnitřní části 

funkčního bloku by byl velice rozsáhlý, většina dílších částí je tedy popsána jen ve zkratce a detailně 

rozebrány jsou jen některé nejdůležitější části. 

 
Obr. 16: Část programu v FB pro simulaci servopohonu, konkrétně Network řešící logiku otevírání 

servopohonu pomocí aktuální polohy 

Servo se začne otevírat v případě, že není aktivována elektrická porucha, není navolen povel 

pro zavírání a jsou aktivní příslušné povely. V dálkovém režimu je to povel otevři od řídicího PLC, 

v místním režimu je to  pak povel otevři z ovládací vizualizace. Servopohon rovněž může být ovládán 
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analogově, tedy podle požadované polohy od řídicího systému. Pokud je požadovaná poloha větší než 

poloha aktuální a je navolen povel pro analogové ovládání, servo se začne otevírat.  

Zavírání serva funguje na stejném principu, jako je tomu u otevírání, akorát v opačném gardu 

(povely zavři). S tím rozdílem, že je-li servo elektromagnetického typu, začne se zavírat i v případě, 

kdy není navolen povel otevři. 

Tak jako je u motoru důležitým parametrem frekvence, je nejdůležitějším parametrem u 

ventilu informace o jeho aktuální poloze. Ta mimo jiné závisí na času otevření a času zavření, které si 

uživatel navolí z ovládacího okna. Tyto doby se udávají v sekundách, v celočíselném formátu, a ve 

funkčním bloku jsou převedeny na reálná čísla. Z těchto čísel se následně vypočte krok, po kterém se 

postupně poloha klapky přesouvá z jedné polohy do druhé. Poloha klapky může nabývat hodnot 

v rozsahu 0 – 100 %. Čas otevření tedy udává dobu, za kterou poloha naběhne po zadaném kroku 

z polohy 0 do polohy 100. Čas zavření pak udává dobu, za kterou se poloha klapky překlopí zpět ze 

100 % na nulu. Výpočet aktuální polohy závisí mimo jiné i na požadované poloze, tedy povelu 

z řídicího PLC. Na obrázku č. 16 je možné vidět výpočet aktuální polohy při otevírání serva. 

Jakmile aktuální poloha nabyde hodnoty 100, servo začne signalizovat status otevřeno. Tedy 

pouze za předpokladu, že uživatel nenavolil z ovládacího okna parametr blokace otevřena. Pokud je 

aktuální poloha rovna nule, servo naopak signalizuje stav zavřeno. Taky jen v případě, že není 

navolena příslušná blokace zavřena. 

Na konci bloku jsou pak přidaná určitá omezení a veškeré potřebné signály jsou zapsány do 

proměnných zasílaných řídicímu systému. 

6.4 Propojení s řídicím systémem 

Simulátor lze k řídicímu systému připojit dvěma způsoby. Jednak se mohou k softwaru pro 

řídicí systém, vytvořeném v jazyce STEP7, navíc přidat bloky obsahující softwarový model 

simulátoru, správně napojit vstupní a výstupní signály a simulátor běží přímo na řídicím PLC.  

Druhou variantou, vhodnější pro rozsáhlejší aplikace s mnoha vstupy a výstupy, je nahrát 

program simulátoru do druhého PLC stejné řady, které pak zastupuje vstupy a výstupy řízeného 

elektromechanického prostředí. V takovém případě je třeba propojit oba programovatelné automaty 

pomocí ethernetové komunikace a v programu využít funkční bloky GET a PUT, které slouží pro 

přenos dat mezi dvěma CPU.  

6.4.1 Propojení s řídicím systém na stejném PLC 

Jestliže má simulátor běžet na stejném PLC jako řídicí systém, je třeba splnit několik 

základních kroků. Prvním krokem je přidání všech bloků, které jsou k simulaci potřeba, do řídicího 

programu. To jsou v první řadě bloky definující univerzální datové typy, tedy UDT_DrivePar a 

UDT_ValvePar. Následují datové bloky pro komunikaci s PLC a pro komunikaci se simulační HMI, 
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tedy datové bloky PlcStsSts, PlcSimCmd a Par. Dále je potřeba v programu vytvořit nový funkční 

blok, ve kterém bude provedeno propojení simulačních vstupů a výstupů na správné vstupy a výstupy 

řídicího programu. Tento funkční blok musí být zavolaný v OB1. 

Samotné propojení je pak jednoduché, provádí se pomocí standardní přiřazovací funkce 

z knihovny STEPu. Příklad propojení některých vstupů pro pohon M8 je vidět na obrázku č. 17. 

Stejným způsobem musí být napojeny všechny vstupy a výstupy u každého z použitých prvků při 

simulaci regulované soustavy. 

 
Obr. 17: Ukázka části programu, ve které je řešeno připojení vstupů a výstupů ze simulačního 

programu ke vstupům a výstupům řídicího programu 

 

6.4.2 Propojení řídicího systému se simulátorem na externím PLC 

Pro komunikaci mezi dvěma PLC po ethernetu se používají funkční bloky FB 14 (GET) a FB 

15 (PUT). Oba funkční bloky jsou k dispozici ve standardní knihovně programu Step7. Základním 

krokem je hardwarová konfigurace obou PLC a nastavení komunikace mezi nimi. Konfigurace 

komunikace probíhá v nástroji NetPro, který se spouští z hlavního okna Simatic Manageru. V NetPru 

je možné vidět tabulku komunikačních připojení, kde je potřeba definovat, se kterým CPU bude 

komunikace probíhat, a dále nastavit typ komunikačního spojení (v tomto případě s7 connection). 

Dále je zde nutné nastavit parametr ID komunikace, který je v programu použit jako vstupní parametr 

funkčních bloků GET a PUT.   
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FB 14 „GET“ 

Pomocí funkčního bloku GET je možné číst data z komunikačního partnera. V tomto případě 

se jedná o vyčítání povelů z řídicího PLC. Čtení je aktivováno po zavolání parametru REQ, který se 

volá každých 200 ms. Vyčítání dat pokračuje konzistentně dále, až do ukončení aplikace. Dále je 

nutné nastavit správný adresový parametr ID v příslušném formátu.  

 
Obr. 18: Funkční blok FB14 „GET“ 

Musí být zajištěno, že přijímací oblast je definována pomocí RD_1 parametru (u přijímacího 

CPU) a je přinejmenším stejně velká, nebo větší než čtená oblast definovaná pomocí ADDR_1 (u 

komunikačního partnera). Na pravou stranu bloku jsou pak připojeny bity pro chybové hlášky. 

FB 15 „PUT“ 

Pomocí funkčního bloku PUT lze zapisovat data do oblasti paměti komunikačního partnera. 

V tomto případě se jedná o zasílání statusů (signálů o aktuálním stavu) jednotlivých simulovaných 

prvků zpátky řídicímu PLC. Zapisování je pak opět aktivováno voláním funkčního bloku pomocí 

parametru REQ, tedy co 200 ms. Přijímání dat pokračuje permanentně dále, dokud je aplikace v chodu 

a není přerušeno komunikační spojení. 
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Obr. 19: Funkční blok FB15 „PUT“ 

Stejně jako u bloku GET musí být zajištěno, že přijímací oblast je definována pomocí 

ADDR_1 parametru (u přijímacího CPU) a je přinejmenším stejně velká, nebo větší, než přijímací 

oblast definovaná pomocí SD_1 (u vysílacího CPU). 
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7.  Návrh komunikačního rozhraní mezi hardware a software 

7.1 Vytvoření datových bloků pro komunikaci 

Komunikaci mezi programovatelným automatem a vizualizačním softwarem obstarává 

datový blok DB250 se symbolickým názvem „Par“. Tento blok obsahuje příkazy z uživatelského 

prostředí simulátoru (tedy z ovládacího nástroje) pro všechny pohony i servopohony v regulované 

soustavě i statusy o aktuálních stavech těchto pohonů, které si naopak vyčítá vizualizace. Tyto 

proměnné jsou uspořádané v datových typech UDT, které jsou popsány v kapitole 6. Skupina motorů 

má odlišné UDT jako skupina servopohonů, ale liší se pouze vnitřním obsahem, místo v paměti 

zabírají stejné – 10 bytů. 

Při tvorbě tohoto datového bloku se vychází ze seznamu všech zařízení a jejich symbolických 

značek v regulované soustavě. Takový seznam je součástí komunikační listiny u všech softwarových 

projektů firmy Prospect. Každému zařízení je přiřazen Item a příslušný řádek. V komunikační listině 

se rovněž rozliší, jestli se jedná o klasický motor, nebo o servomotor. Pomocí makra se následně tento 

seznam vygeneruje do prostředí Step7, kde se jím naplní datový blok. Výsledná podoba datového 

bloku pak vypadá takto: 

 

Obr. 20: Datový blok DB250 (Par) obstarávající přenos dat mezi PLC a simulační HMI 

  Jak je vidět na obrázku, v datovém bloku jsou všechny pohony systematicky strukturované za 

sebou po 10 bytech. Ve sloupci Type je rozlišeno, zdali se jedná o motor (UDT1.Drive), nebo ventil 

(UDT2.ValvePar). Velikost datového bloku je dynamická, mění se podle počtu zařízení v soustavě. 
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Pro 60 zařízení je například 600 bytů. Je však dobré nechat si nějakou rezervu, pro případ, že by bylo 

třeba ještě nějaké zařízení do projektu přidat. 

7.2 Konfigurace OPC 

Pro komunikaci mezi PLC a vizualizací simulačního nástroje bylo využito OPC serveru. Pro 

oživení komunikace přes OPC server bylo potřeba provést potřebnou konfiguraci sítě na počítači, na 

kterém je spuštěn program ve Step7. K tomuto účelu konkrétně slouží nástroj NetPro, do kterého se je 

možné dostat pomocí Simatic Manageru.  

 
Obr. 21: Konfigurace OPC serveru v nástroji NetPro 

V NetPru je potřeba si z dostupného katalogu vybrat ikonu SIMATIC PC Station a 

přetáhnutím ji vložit do projektu. V dalším kroku se nejprve musí nadefinovat IP adresa PLC, se 

kterým počítače komunikují, a následně nastavit správné Connection mezi OPC serverem a CPU. 

Dvojklikem na SIMATIC PC Station se pak otevře její hardwarová konfigurace. V HW 

konfiguraci stanice je potřeba v katalogu najít podsložku CP Industiral Ethernet a z ní vybrat správnou 

HMI IE General, podle příslušné verze SIMATIC NETu. Této HMI IE General je dále nutné přiřadit 

IP adresu počítače, na kterém běží vizualizace s grafickým nástrojem pro ovládání simulace. Druhý 

řádek racku je pak vyhrazen pro samotný OPC Server, který je také dostupný z hardwarového 

katalogu. OPC serveru se rovněž přiřadí IP adresa počítače se simulační vizualizací. Po provedení 

těchto kroků se HW konfigurace musí uložit a zkompilovat, stejně tak je potřeba zkompilovat NetPro. 

Po kompilaci se konfigurace automaticky uloží do souboru s příponou .XDB, který je 

implicitně umístěn v adresáři projektu, konkrétně v podadresáři XDBs. Tento soubor je pak potřeba 

přenést např. pomocí flash disku do počítače se simulační vizualizací a OPC serverem. Aby 

komunikace mohla fungovat, musí být na počítači rovněž nainstalován kompletní SIMATIC-NET, 
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avšak samotný STEP7 není nutný. Pokud jsou tyto podmínky splněny, může se přistoupit k importu 

zmíněného XDB souboru do samotného PC Station. 

 

Obr. 22: Station Configuration Editor na počítači se simulační vizualizací  

To se provádí pomocí Station Configuration editoru, který se spouští automaticky po startu PC 

a je dostupný z klasické lišty windowsu pro spuštěné aplikace. Po otevření editoru je potřeba pomocí 

tlačítka Import Station vybrat přenesený XDB soubor obsahující síťovou konfiguraci. Pokud je vše 

splněno, po potvrzení se rozsvítí u obou komponent zelená signálka Run. 

7.3 Import proměnných do prostředí vizualizace  

Pakliže je síťové propojení správně nakonfigurováno, může se přistoupit k importu všech 

proměnných, které si řídicí systém vyměňuje s vizualizací, přímo do prostředí Promoticu. Prvním 

krokem je doplnění konfiguračního souboru ScoreS7, který plní funkci jakési komunikační listiny 

mezi OPC serverem a OPC klientem. 

Konfigurační soubor  ScoreS7.txt 

Tento soubor slouží pro jednoduché a rychlé nahrazení symbolických adres Simaticu na názvy 

uložené v datech Opc Clienta Promoticu. Adresa datového bloku je nahrazena symbolickým názvem, 

který je zapsán do dat OpcClienta Promoticu. Soubor lze editovat, a tak přidávat nebo ubírat adresy. 

Všechny proměnné, které se přenášejí mezi PLC a vizualizací, je třeba v tomto textovém souboru 
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nadeklarovat. Po editaci je vždy nutný restart OPC Serveru, který se provádí v Station Configuration 

editoru. Soubor ScoreS7 je dostupný v adresáři: 

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens\SIMATIC.NET \opc2\binS7 

Příklad řádku pro jednu proměnnou ve ScoreS7 (zleva: identifikátor proměnné, číslo datového 

bloku, datový typ a číslo adresy v příslušném DB): 

DRIVE0B0=DB250,B0,1 

DRIVE0B1=DB250,B10,1 

DRIVE0B2=DB250,B20,1 

Pro snadnější editaci a vyplnění všech řádků byl využit MS Office Excel, který disponuje 

potřebnými funkcemi. 

Import do Promoticu 

Následuje vložení všech dat do prostředí vizualizace. Tam je možné vkládat jednotlivé 

proměnné ručně jednu za druhou, nebo využít import ze souboru s typu CSV, což je rozhodně 

efektivnější pro projekty s velkým množstvím proměnných. Ať už je zvolen jakýkoliv způsob, je 

důležité u každé proměnné vyplnit kolonky Index, Jméno, Datový typ a ItemID. Ostatní si zařídí už 

samotný Promotic ve spolupráci se souborem ScoreS7. 

 

Obr. 23: Ukázka proměnných importovaných do Promoticu a po levé straně struktura aplikace  
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8. Návrh uživatelského prostředí pro ovládání simulačního       

nástroje 

Uživatelské prostředí bylo vytvořeno v programu Microsys Promotic. Zde si uživatel může 

virtuálně nadefinovat celou regulovanou soustavu. Vizualizace je koncipována tak, že se každému 

jednotlivému prvku soustavy, který je třeba simulovat, přiřadí grafický objekt v podobě ikony 

uzpůsobené tomuto prvku. Tento grafický objekt má odlišnou podobu a strukturu jak v případě 

motoru, tak v případě servopohonu. Součástí vizualizace je zároveň i simulace analogových měření. 

Cílem uživatelského prostředí bylo vytvořit co nejpřehlednější způsob pro modelování regulované 

soustavy, kdy na hlavní obrazovce jsou vidět všechny prvky regulované soustavy, jejichž činnost je 

třeba odsimulovat, a v neposlední řadě je možné činnost těchto prvků jednoduše ovládat. 

Hlavní obrazovka byla vytvořena v editoru aplikace Promoticu přidáním nového objektu 

PmPanel a pojmenována „Main“. Objekt PmPanel reprezentuje jedno okno aplikace s obrazem, ve 

kterém lze vizualizovat data systému Promotic. Vlastní obsah grafického obrazu se vytváří pomocí 

editoru obrazů z grafických prvků, které mohou být pomocí datových vazeb napojené na data v 

aplikaci.  

Po spuštění vizualizace se objeví navolená úvodní obrazovka (v tomto případě obrazovka 

„Main“), na které je vidět základní přehledové schéma regulované soustavy. V případě čistírny 

odpadních vod je k vidění několik technologických celků, jako například vstupní čerpací stanice, 

biologické čištění, kalové hospodářství apod. Součástí těchto technologických celků je vždy několik 

pohonů a klapek, tedy simulovaných prvků. Každému prvku regulované soustavy je přidělen jeden 

grafický objekt, který vypadá následovně (vlevo ikona pro motor, vpravo ikona pro ventil): 

 

Obr. 24: Ikonky pohonu (vlevo) a servopohonu (vpravo) na hlavní obrazovce simulační vizualizace 

Tento grafický objekt je složen ze skupiny několika dílčích prvků, které jsou vloženy do 

jednoho celku. Tak je to uděláno z toho důvodu, aby se přesouvání, kopírování a obecně práce s těmito 

prvky podstatně zjednodušila. Každé ikoně je přiřazen Item, zastupující příslušné zařízení. 

 Všechny grafické objekty mají několik možných stavů. Například ikona servopohonu se 

v případě koncové polohy probarví zeleně (poloha otevřeno) či černě (zavřeno), v mezipoloze světle 

zeleně a v případě poruchy se pak objekt rozsvítí červeně.  V případě ikony pro motor (pohon) je tomu 

nápodobně. Ikony mají rovněž některé dynamické vlastnosti. Například trojúhelník uvnitř motoru se 

při chodu vpřed tohoto zařízení otáčí ve směru hodinových ručiček a při zpětném chodu se otáčí na 

mk:@MSITStore:C:/Pm/PromoticCs.chm::/pmdoc/EditorPan/Desc.htm
mk:@MSITStore:C:/Pm/PromoticCs.chm::/pmdoc/EditorPan/GpObjects/DescGpObject.htm
mk:@MSITStore:C:/Pm/PromoticCs.chm::/pmdoc/EditorPan/DBinds/GroupDBind.htm
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opačnou stranu. U klapky pak při aktuálním zavírání, respektive otevírání, vždy problikává jeden 

trojúhelníček s barvou příslušnou pro aktuální stav. 

 

Obr. 25: Legenda pro jednotlivé statusy pohonu 

Tato dynamika je založena na principu překrývání se jednotlivých vložených prvků do objektu 

a jejich vzájemné interakci. Každý z vložených prvků je totiž často napojen na jiný bit než ostatní. 

Doba periody otáčení a přeblikávání se nastavuje v editoru aplikace v příslušném časovači, ve kterém 

je zároveň napsán i kód pro tuto funkci. Doba periody u simulační vizualizace je 500 milisekund. 

 

Obr. 26: Legenda pro jednotlivé statusy servopohonu 

Jelikož může dojít k situaci, kdy je v regulované soustavě prvků několik desítek, či dokonce 

stovek, uživatel pak může snadno ztratit přehled, ve kterém čerpadle či ventilu změnil některé 

parametry. Pokud je na kterémkoliv prvku provedena uživatelem změna oproti defaultnímu nastavení 

(např. zapnutí poruchy analogové smyčky), ikona prvku se z toho důvodu probarví ve žlutém 

rámečku.  

Po dvojkliku na ikonu pohonu se otevře ovládací okénko pro příslušný pohon nebo ventil. 

Aby se tomu tak stalo, je třeba v editoru grafického obrazu vložit do vnitřní události prvku 

OnMousePress tento řádek: 

pMe.PmPanel.OpenViewModal "/Aplikace/cerp_ovl/cerp_par",""," ",i 

Ten zajišťuje, že se po kliknutí myší otevře grafický panel ze zvolené cesty a budou se měnit 

či sledovat parametry a proměnné pohonu či klapky o příslušném Itemu „i“. 
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Jazyk, v němž se píší algoritmy v systému PROMOTIC, je Visual Basic (přesněji řečeno jeho 

scriptové vydání), často označovaný jako VBScript. Jde asi o nejjednodušší počítačový jazyk, jejž se 

lze snadno naučit, a přitom je velmi výkonný a optimalizovaný. 

VBScript používá s ohledem na bezpečnost metodu "písečného hradu". Její význam spočívá v 

tom, že si VBScript vyhradí sám pro sebe část zdrojů a paměti počítače. V písečném hradu si může 

dělat, co chce, nemůže jej ale nikdy opustit a poškodit data ve zbylých částech paměti počítače. V 

důsledku to znamená, že čistý VBScript nemůže přistupovat k paměti počítače ani vytvářet nebo 

pracovat se soubory na pevném disku. Prakticky všechny příkazy, které byly nějakým způsobem 

"nebezpečné" (což znamená, že mohly být použity k vytvoření viru), byly odstraněny. 

8.1 Ovládání motoru  

Na obrázku č. 23 je možné vidět ovládací panel pro nastavování parametrů motoru. Uživatel si 

zde může zvolit typ motoru, zadat minimální a maximální frekvenci měniče, uvést motor do chodu a 

další. Zároveň dostává prostřednictvím zeleně se probarvujících tlačítek informaci o aktuálních 

stavech motoru.  

 

Obr. 27: Parametrizační okénko motoru  

Pokud je motor použit a správně napojen, objeví se v bílém okénku nahoře název pohonu 

z Komunikační listiny. Odtud se název pohonu generuje do Promoticu pomocí objektu PmDatabase, 

který reprezentuje jednu tabulku databáze. Pomocí tohoto objektu mohou být data z tabulky databáze 

čtena a také do ní zapisována. Příslušný kód pro vytáhnutí textu ze správné buňky Komunikační listiny 

je nadeklarován v jedné z metod aplikace a jeho základním principem je klasické vytahování prvků 

z dvourozměrného pole. 
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Funkce jednotlivých tlačítek a editačních polí 

 Stiskem tlačítka „Dálkově“ operátor zapne automatický režim. Stav zapnuto v dálkovém 

režimu je signalizován zeleným podbarvením tlačítka. V tomto režimu pracuje zařízení 

automaticky, podle pokynů řídicího PLC, a není možné dělat jakékoliv změny v ostatních 

parametrech. 

 Stiskem tlačítka „Místně“ se operátor přepne do místního režimu. Stav zapnuto v místním 

režimu je signalizován zeleným podbarvením tlačítka. V tomto je možné dělat jakékoliv 

změny v ostatních parametrech. 

 Aby mohl motor být uveden do provozu, musí mít nadefinovanou provozní frekvenci. To se 

provádí pomocí editačních oken „Minimální“ a „Maximální frekvence“.  

 Tlačítkem „Vpřed“ se pohon zapne do chodu vpřed, neboli Run1. Stav zapnutý chod vpřed je 

signalizován zeleným podbarvením tlačítka. 

 Tlačítkem „Vzad“ se pohon zapne do zpětného chodu, neboli Run2. Stav zapnutý chod vzad je 

signalizován zeleným podbarvením tlačítka. 

 Stiskem tlačítka „Stop“ se chod pohonu zastaví a motor je ve stavu připraven. 

 Uživatel má kdykoliv během simulačního procesu možnost nahodit si elektrickou poruchu. Ta 

se aktivuje stiskem tlačítka „Zap“ v části Elektrická porucha. Zelené podbarvení tohoto 

tlačítka značí, že je porucha aktivována. Tlačítko „Vyp“ naopak poruchu deaktivuje. 

 Tlačítkem „Měnič“ si uživatel navolí typ pohonu, jehož chod je ovládán frekvenčím měničem. 

Zelené podbarvení signalizuje, že je tento bit navolen. Stiskem tlačítka se zároveň deaktivuje 

tlačítko „Přímo“, které naopak reprezentuje pohon poháněný napřímo. Vždy může být aktivní 

pouze jedno z těchto dvou tlačítek. 

 V oddílu Přes stykač si operátor tlačítky „Zap“ a “Vyp“ (de)aktivuje připojení měniče přes 

stykač. Stav měnič připojen přes stykač je signalizován zeleným podbarvením tlačítka.  

 Oddíl Řízený doběh je určen pro motory, které na provozní frekvenci najedou a po vypnutí 

z ní zase sjedou za určitý časový úsek. Aktivace řízeného doběhu se provede tlačítkem „Zap“ 

v této sekci. Zelené podbarvení opět značí, že je řízený doběh aktivován. Tlačítkem „Vyp“ se 

bit opět shodí do logické nuly. 

 Doba náběhu na provozní frekvenci motoru se zadává do editačního pole „Doba rozběhu“. 

Udává se v sekundách. Stejně tak doba doběhu z provozní frekvence do stavu vypnuto se 

zadává v editačním poli „Doba doběhu“. 

Uvnitř všech tlačítek, kterými se zadávají patřičné povely, musí být v události OnButtonDown 

zavolána metoda SetBitDrB0 tímto příkazem ve VBScriptu:  

Pm.Methods.SetBitDRB0 v,y 



41 

 

Tato metoda je vytvořena v editoru aplikace a má za úkol nastavit příslušnou logickou úroveň 

bitu dané proměnné. Parametry této metody jsou proměnná, jejíž bit má být změněn (v), a index bitu 

dané proměnné (y). Deklarace metody vypadá následovně:  

 

U všech tlačítek, která podbarvením signalizují příslušný stav, je pak zase nutné v události 

OnRefresh zavolat metodu GetBitDrB0 příkazem: 

Pm.Methods.GetBitDRB0 (Cint(i),b) 

Tato metoda je rovněž vytvořena v editoru aplikace a na rozdíl od předešlé metody má za úkol 

zjišťovat příslušnou logickou úroveň bitu dané proměnné. Parametry této metody jsou proměnná, jejíž 

bit má být zjištěn (v), a index bitu dané proměnné (y). Deklarace metody v editoru aplikace vypadá 

následovně:  

 

8.2 Ovládání servopohonu  

Obdobně jako u parametrizačního okénka pro motor je tomu i u grafického okna určeného 

k ovládání servopohonu. Tento panel funguje na stejném principu jako u motoru, obsahuje však 

samozřejmě jiné parametry, určené k ovládání příslušného ventilu. 

 

Obr. 28: Parametrizační okénko servopohonu  
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 Princip volby režimu zůstává stejný jako u motoru, je určen přepínáním mezi tlačítky 

„Dálkově“ a „Místně“. 

 Tlačítkem „Otevři“ se ventil začne otevírat. Zelené podbarvení signalizuje, že je povel pro 

otevírání aktivní. Tlačítkem „Zavři“ se ventil naopak začne otevírat. Zelené podbarvení 

tlačítka signalizuje, že je povel pro zavírání aktivní. Jednotlivé koncové polohy jsou 

signalizovány až na hlavní obrazovce prostřednictvím ikony ventilu. 

 Tlačítkem „Stop“ se deaktivují povely pro zavření či otevření a ventil zůstane v mezipoloze.  

 Aktuální poloha serva (udávána v procentech) záleží mimo jiné především na době, kdy se 

ventil překlopí z jedné koncové polohy do druhé. Dobu otevření v sekundách si je možné 

navolit v příslušném editačním poli. Stejně tak je potřeba zadat dobu pro zavření. 

 Elektrická porucha je stejná jako u motoru. U serva byl přidán i další poruchový stav, a to 

Porucha analogové smyčky. Po zapnutí této poruchy tlačítkem „Zap“ přestane ventil zasílat 

řídicímu systému informaci o své aktuální poloze. Zelené podbarvení signalizuje, že je 

porucha analogové smyčky aktivní. Tlačítko „Vyp“ pak poruchu deaktivuje. 

 Na principu „Zap“, „Vyp“ fungují i další parametry týkající se blokování koncových poloh. 

Při aktivaci parametru blokace otevřena ventil nedojede do koncové polohy otevřeno, tedy 

nevyhodí příslušný bit. U parametru blokace zavřena naopak ventil nedorazí do koncové 

polohy zavřeno. Zelené podbarvení signalizuje aktivaci jednotlivých blokací. 

 Tlačítkem „ELM“ se zvolí elektromagnetický typ serva, což znamená, že při deaktivaci 

povelu pro otevírání se ventil začne sám od sebe zavírat. Tlačítkem „Servo“ se aktivuje 

pneumatický typ serva, tedy klasický případ, kdy se pro zavírání ventilu musí zvolit povel 

zavírej. Zeleným podbarvením je opět signalizováno, který typ serva je aktuálně navolen. 

 V sekci Analogové ovládání se pak tlačítky „Zap“ a „Vyp“ aktivuje, respektive deaktivuje 

ovládání analogovou hodnotou, kdy se v řídicím systému navolí požadovaná poloha klapky.  

8.3 Simulace analogových měření 

Simulování analogových hodnot neboli číselných fyzikálních měření je jedna 

z nejdůležitějších, ale zároveň i nejkomplikovanějších částí celé simulace. Bylo totiž potřeba vytvořit 

takový obecný model, který by mohl být aplikován na celou řadu typů fyzikálních veličin, od průtoku 

přes tlak, teplotu až např. k výšce hladiny v nádrži. V řadě případů tyto veličiny závisí na spoustě 

okolností, jako třeba poloha klapky, chod čerpadla, velikost nátoku či odtoku, tlaku v potrubí apod., a 

mají tedy hodně vstupních parametrů. Poměrně často jsou natolik specifické, že je velice obtížné, nebo 

takřka nemožné vytvořit nějakou obecnou rovnici, která by byla typickým modelem pro výpočet všech 

druhů fyzikálních veličin. 

Z toho důvodu bylo přistoupeno k řešení, kdy obecný matematický model analogových hodnot 

je nahrazen ovládacím panelem ve vizualizaci s funkcí jakési modifikované kalkulačky. V této 
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kalkulačce si uživatel může nadefinovat všechny parametry, které ovlivňují velikost analogové 

hodnoty, a sestavit si tak výslednou rovnici, popisující její chování. Výsledná hodnota je proměnlivá 

v čase, neboť je každou sekundu cyklicky volána v časovači vizualizace. 

8.3.1 Ovládání simulace analogových hodnot 

K deklaraci rovnice pro příslušný analog může uživatel přistoupit rovnou z hlavní obrazovky 

simulační vizualizace. Aktuální hodnota analogu je zobrazena grafickým objektem PmiText (obr. 25), 

který je určen k zobrazování a editaci textových řetězců a numerických hodnot. Tato hodnota 

je současně zasílána do řídicího systému prostřednictvím příslušného datového bloku. 

 

Obr. 29: Grafický objekt pro zobrazení aktuální analogové hodnoty  

Po kliknutí myší na tento grafický objekt se zobrazí ovládací okno pro příslušnou analogovou 

hodnotu (obr. 26). Toto parametrizační okno bylo vytvořeno v editoru obrazů a je rozděleno na 

několik částí. Ve vrchní části je zobrazen název analogové veličiny, který je stejně jako u motoru a 

servopohonu vyčítán z Komunikační listiny. Každý analog má přiřazen svůj vlastní Item (číselný 

index, odkazující na správnou proměnnou), který je zobrazen v pravém horním rohu okna.  

Jelikož každá veličina může záviset na několika parametrech, je celkový výpočet analogové 

hodnoty koncipován tak, aby mohl být složen až z deseti dílčích výpočtů. Ty se ukládají do tabulky 

vytvořené objektem PmDataTable. Objekt PmDataTable slouží k definici tabulky dat (dvourozměrná 

data). Data v této tabulce jsou uspořádána do sloupců (columns) a řádků (rows). Je to obdoba 

databázové tabulky. Pro daný sloupec lze definovat datový typ dat a název sloupce. Každý řádek 

reprezentuje jednu proměnnou (jednu fyzikální veličinu). Každá proměnná má deset sloupců, do 

těchto sloupců se ukládají jednotlivé dílčí parametry nadeklarované uživatelem. Mezi těmito dílčími 

parametry je možné se přepínat v sekci Výběr analogu. Vybraný parametr se vždy podbarví zeleně. 

Například výška hladiny vody v nádrži závisí na počáteční hladině, na velikosti nátoku vody 

do nádrže a zároveň na velikosti odtoku z nádrže. Počáteční hladina, nátok a odtok jsou tedy tři dílčí 

parametry. Počáteční hladina je dána jednoduchou konstantou, nadefinovanou v parametru Analog 1. 

K výpočtu nátoku se uživatel přepne do parametru Analog2. Výpočet odtoku se naopak provede 

v parametru Analog3. Další parametry mohou zůstat nevyužity. Výsledná hodnota je pak dána 

kombinací všech tří parametrů. Tedy k počáteční hladině se periodicky přičítá daný nátok (hladina 

stoupá) a zároveň odečítá odtok (hladina klesá). 

K výpočtu každého dílčího parametru slouží pravá část ovládacího okna. Ta je plná checkboxů 

a editačních polí, jejichž kombinací je určen výpočet pro daný dílčí parametr. Protože vizualizační 

systém Promotic nemá svou vnitřní paměť a může nastat situace, kdy je potřeba restartovat systém, je 
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k ukládání dat z těchto parametrů využit MS Office Excel. A to z důvodu, aby se jednoduše zabránilo 

ztrátě dat a nemusely se všechny parametry všech prvků simulační vizualizace zadávat znovu. 

 

Obr. 30: Ovládací okno pro parametrizaci analogové hodnoty 

K pamatování dat byl tedy vytvořen dokument v Excelu, ze kterého si při startu vizualizační 

aplikace vyčítá potřebné parametry a naopak po vypnutí jednotlivé parametry zapisuje do příslušných 

buněk. Dokument má na stejnou strukturu a obsah jako tabulka dat v Promoticu, tedy každý řádek 

představuje jednu proměnnou, která má několik parametrů (sloupců). Jednotlivé buňky (prvky pole) 

jsou pak vyplněny textovým řetězcem neboli stringem. Tento string v sobě nese hodnotu všech 

parametrů zadaných uživatelem z ovládacího okna analogové hodnoty, systematicky strukturované za 

sebou a oddělené znakem “_“. Zaškrtnutý checkbox má ve stringu hodnotu „-1“, prázdný naopak „0“, 

neboť se jedná o binární datovou hodnotu, nabývající pouze dvou hodnot. Zadané číselné hodnoty 

typu real nebo integer jsou umístěny na konci řetězce. 

Jednotlivé kombinace a výpočty, které simulátor dokáže provést, jsou popsány níže v textu. Po 

navolení správné kombinace pro dílčí parametr je vždy nutné stisknout tlačítko „Ulož řádek“. Tím se 

uloží navolená kombinace a provede se výpočet pro dílčí parametr. Jakmile jsou takto uloženy 

všechny dílčí parametry, může se ovládací okno zavřít červeným křížkem v pravém horním rohu a 

pokračovat dál v simulaci celé soustavy. 
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Spodní část ovládacího okna je vyhrazena k uvedení potřebného rozsahu výsledné fyzikální 

veličiny. Například hladina vody v nádrži může nabývat hodnot v rozmezí 0-4 metry. Tento rozsah se 

zadává do příslušných editačních polí v levém spodním rohu ovládacího okna. 

V některých případech je potřeba simulaci analogové hodnoty zastavit, aby nedošlo k narušení 

regulace řídicím systémem. K tomu účelu slouží tlačítka „ZAP“ a „VYP“, nacházející se v sekci 

Spuštění analogu. Zelené podbarvení tlačítka signalizuje, že je simulace analogové veličiny spuštěna. 

8.3.2 Funkce a výpočty 

Veškeré kombinace výpočtů dílčích parametrů jsou nadeklarovány v metodě aplikace 

s názvem VypocetParametru. Metoda je napsána v jazyce VBScript a každou sekundu cyklicky volána 

v časovači Promoticu. V této podkapitole jsou uvedeny některé hlavní funkce a ukázky některých částí 

jejich kódu. 

V první části metody je potřeba přistoupit ke správným prvkům pole tabulky, pomocí cyklu 

for, a vyčíst si jejich argumenty do lokálních proměnných. Výčet jednotlivých argumentů textového 

řetězce buňky je proveden pomocí příkazu Split, který daný string rozdělí na několik částí. Dílčí část 

kódu vypadá takto: 

 

         

Hodnoty jednotlivých argumentů jsou tedy vyčteny a uloženy v lokálních proměnných a je 

možné s nimi dále pracovat. Tyto proměnné mají symbolické názvy přidělené podle datových typů 

(bool = B, integer = INT, real = REAL). Binární proměnné B0 až B8 zastupují hodnoty checkboxů 
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příslušného parametru z ovládacího okna. Číselné hodnoty INT2 a REAL6 až REAL14 pak 

představují hodnoty z příslušných editačních polí parametrizačního okna. 

Generátor přičítání konstanty 

Pokud chce uživatel nasimulovat např. nátok, kdy se hladina periodicky zvyšuje o nějakou 

konstantu, musí si v ovládacím okně zadat správné argumenty. Zaškrtne si checkboxy s názvy 

Generátor, Konstanta a zvolí si matematickou operaci Přičti. Do editačního pole Konstanta si 

následně zadá reálné číslo, o které se výsledný analog bude každou sekundu zvětšovat. 

V samotném kódu pro tuto funkci bylo potřeba dát pozor na maximální rozsah fyzikální 

veličiny, tedy aby generátor nepřetekl přes horní hranici. V následující části kódu je vidět, že do 

tabulky dat bylo kromě prvních deseti parametrů přidáno několik dalších polí. Ta jsou vyhrazena pro 

dočasné proměnné, jako např. zmíněné nepřekročení daného rozsahu či aktuální hodnota generátoru 

příslušného parametru, které slouží k dosažení správného výpočtu celkové hodnoty. Každý analog 

(každý řádek tabulky) tak má celých 22 parametrů (sloupců).  

 

Na stejném principu pracuje i generátor násobení konstanty, kde si akorát uživatel místo 

operace Přičti zvolí operaci Vynásob. U odečítání a dělení naopak musí být splněna podmínka, že 

generátor nepřekročil spodní hranici zadaného rozsahu. 

Generátor přičítání konstanty podle chodu pohonu 

V některých případech závisí velikost fyzikální veličiny na chodu nějakého pohonu. Například 

velikost odtoku z nádrže závisí do velké míry na chodu čerpadla, které z nádrže odčerpává vodu. 

Pokud je čerpadlo vypnuto, hladina vody klesá pomaleji nebo vůbec. Pokud se však čerpadlo spustí, 

odtok se několikanásobně zvětší a výška hladiny vody v nádrži začne klesat rychleji. 

 Pokud chce uživatel nasimulovat např. takový odtok, kdy hladina periodicky klesá o nějakou 

konstantu, jejíž velikost závisí na chodu čerpadla, musí si v ovládacím okně zadat správné argumenty. 

Zaškrtne si checkboxy s názvy Generátor, Drive, Konstanta a zvolí si matematickou operaci Odečti. 
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Do editačního pole Konstanta si následně zadá reálné číslo, o které se výsledný analog bude každou 

sekundu zmenšovat. Do editačního pole ITEM zdroje si pak zadá index Itemu příslušného pohonu. 

Důležitou části kódu, který zpracovává tuto funkci, je napojení se na správný bit správného 

pohonu. Jedná se o bit signalizující chod pohonu, tedy Run1. Vyčtení hodnoty z tohoto bitu se provádí 

funkcí GetBit: 

 

Parametry funkce jsou číslo Itemu pohonu a index bitu udávajícího chod pohonu. Pokud je 

splněna podmínka, že je pohon spuštěn, generátor odečítá (nebo přičítá, záleží na parametrizaci) 

zadanou konstantu na stejném principu jako v předchozí funkci. 

Připojení jiné analogové hodnoty 

Často je potřeba při výpočtu jedné fyzikální veličiny pracovat s aktuální hodnotou jiné fyzické 

veličiny. Klasickým případem je opět výška hladiny vody v nádrži, která závisí na nátoku. Tento nátok 

je dán průtokem vody potrubím před nádrží. Tedy čím větší průtok potrubím, tím rychleji stoupá 

hladina a naopak.  

V případě, že chce uživatel při simulaci výšky hladiny využít aktuální hodnotu jiného analogu 

(např. průtoku před nádrží) musí si v ovládacím okně zadat správné argumenty. Zaškrtne si checkboxy 

s názvem Analog a do editačního pole ITEM zdroje si pak zadá index Itemu příslušného analogu. 

V příslušné části kódu se pak aktuální hodnota jiného analogu uloží do lokální proměnné Analogpom. 

Pokud má uživatel v úmyslu tuto hodnotu cyklicky přičítat či odečítat, musí navíc zaškrtnout 

checkbox Generátor a Přičti, respektive Odečti.  

Generátor přičítání jiné analogové hodnoty přepočtené na potřebný rozsah 

Při simulaci výšky hladiny může nastat situace, kdy průtok vody potrubím před nádrží není 

konstantní, ale závisí např. na poloze některého ventilu či na chodu čerpadla. Průtok může nabývat 

hodnot v rozsahu třeba 0-10 litrů za sekundu. V případě, že je průtok 2 l/s stoupá hladina o 0,05 metrů 

za sekundu. Pokud je průtok maximální, tedy 10 l/s, stoupá hladina o 0,25 metrů za sekundu. 

Operátor si pak musí v parametrizačním okně vyplnit příslušné argumenty. Zaškrtne si 

checkboxy s názvem Analog, Generátor, Přepočet a do editačního pole ITEM zdroje si zadá index 

Itemu příslušného analogu. Pokud chce číslo přičítat (odečítat), zaškrtne checkbox Přičti (Odečti). Do 

editačních polí Maximální rozsah a Minimální rozsah si následně zadá potřebný rozsah přičítající se 

(odečítající se) konstanty.  

V příslušné části kódu bylo nejprve nutné vyčíst si hodnoty ze všech zadaných proměnných. 

Opět byl využit příkaz Split, s jehož pomocí byly vytáhnuty potřebné argumenty z jiného analogu, 
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udávající jeho rozsah. Požadovaný rozsah výsledného analogu byl zapsán do proměnných yMax, yMin 

a rozsah původního analogu do proměnných xMax, xMin. Aktuální hodnota jiného analogu (podle 

Itemu) byla uložena do proměnné Analogpom. 

 

Rovnice pro přepočet pak vypadá následovně: 

 

Výsledná hodnota byla uložena do proměnné Analogpom2 a slouží jako krok generátoru. Při 

psaní kódu bylo potřeba si průběžně kontrolovat vypočtenou hodnotu, ta se dá vypsat do textového 

řádku pomocí příkazu pm.debug. 

Přepočet rozsahu u průtoku 

Funkce pro přepočet rozsahu již byla prakticky popsána v předchozí části, avšak může nastat 

případ, kdy bude použita v jiném kontextu, a to u klasického výpočtu pro průtok. Průtok potrubím je 

veličina, jejíž velikost zpravidla závisí na poloze klapky, umístěné v potrubí před čidlem průtoku, 

nebo na aktuální frekvenci čerpadla, čerpajícího do potrubí vodu. 

V takovém případě se v rovnici uvedené v předchozí části nahradí proměnná Analogpom 

proměnnou poloha_srv, která udává aktuální polohu servopohonu či frekvenci motoru: 
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Do proměnných xMax a xMin se pak zapíše rozsah frekvence (v případě motoru) nebo rozsah 

polohy klapky – tedy 0-100 %. 

Pokud má tedy uživatel v úmyslu vypočíst např. průtok, musí zaškrtnout checkboxy s názvem 

Přepočet a Drive a do editačního pole ITEM zdroje vyplnit číslo itemu příslušného pohonu/ventilu. 

Výpočet šumu 

Při práci s analogovými hodnotami v praxi je možné se často setkat s efektem, kdy analogová 

veličina osciluje kolem své reálné hodnoty, čili probíhá tam jistý způsob šumu. Aby výsledná 

analogová hodnota, která vychází ze simulace, vypadala věrohodněji, byla do metody 

VypocetParametru přidána funkce, simulující takový šum: 

 

Základem této funkce je generátor náhodných čísel Pm.Random, který vrací náhodné číslo 

v zadaném rozsahu. Po provedení tohoto příkazu tedy výsledný analog osciluje kolem své hodnoty 

v rozmezí plus/mínus 10 tisícin (+/- 0,01).  

Zápis výsledného analogu do datového bloku pro komunikaci s PLC  

Na konci metody VypocetParametru bylo potřeba výslednou analogovou hodnotu zapsat do 

patřičné proměnné, která je přes datový blok PLC_REAL zasílána do programovatelného automatu, 

který s ní pak dále pracuje.  

 

To byl tedy výčet těch hlavních a důležitějších funkcí, se kterými se uživatel může při 

simulaci analogových hodnot setkat. Simulátor je však rozšiřitelný, takže se kdykoliv mohou další 

funkce přidat, a navázat tak na předchozí výpočty. 
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9. Testování řídicího systému pomocí simulátoru 

První zatěžkávací zkouškou pro vyvinutý simulátor vstupů a výstupů regulované soustavy 

byla jeho aplikace na řídicí systém pro čistírnu odpadních vod v Bulharsku. Během testování řídicího 

systému byly objeveny ještě některé drobné nedostatky, avšak po krátké době se podařilo celý 

simulátor uvést do provozu. Výhody simulace v kancelářských podmínkách jsou zřejmé, kromě 

ušetření velké části nákladů a času spojených s cestováním je nezanedbatělně efektivní odzkoušet si 

různé poruchové stavy dříve, než je řídicí systém připojen k vlastní fyzické technologii, tedy uveden 

do provozu.  

Klasický systém řízení firmy Prospect pro čistírny odpadních vod sestává ze dvou úrovní. 

Z úrovně procesní (PLC) a z úrovně dispečerské (HMI). Technologie úpravy vody je ovladatelná buď 

přímo z provozu (skříňky místního ovládání), nebo z HMI.  Přepínání ovládání se provádí samostatně 

pro jednotlivé pohony a regulační smyčky.  

HMI tvoří hlavní ovládací prvek technologie ČOV, jehož prostřednictvím má operátor 

možnost sledovat probíhající procesy na ČOV a případně korigovat automatický provoz nebo ručně 

ovládat jednotlivé pohony. Funkce HMI zajišťuje operátorská stanice na bázi PC s vizualizačním 

systémem Promotic. 

PLC zajišťuje funkce logického a sekvenčního řízení strojního zařízení, regulace 

technologických veličin a sběru informací pro HMI. Funkce PLC je realizována programovatelným 

automatem  SIMATIC řady S7 a moduly vzdálených vstupů SIEMENS řady ET200S. Tyto moduly 

byly při simulaci nahrazeny nástrojem simulátoru. 

Prvním krokem při nastavení simulace byla konfigurace sítě a propojení simulační vizualizace 

s řídicím systém přes Ethernet pomocí OPC serveru. To zahrnuje důkladné propojení IP adres a 

vytvoření správné connection v nástroji NetPro. Následně byly do programu pro řídicí systém 

v prostředí Step7 přidány bloky potřebné pro simulaci. Tyto bloky bylo potřeba správně napojit na 

příslušné vstupy a výstupy řídicího programu. Všechna zařízení čistírny odpadních vod, která jsou 

součástí řídicího programu, musela být zastoupena softwarovým modelem. 

Po správné konfiguraci procesní urovně v PLC bylo přistoupeno k nadefinování celé 

regulované soustavy v grafickém uživatelském prostředí pro ovládání simulačního nástroje. Každému 

jednotlivému zařízení nebo fyzikální veličině byl přiřazen grafický objekt. Tento objekt bylo potřeba 

napojit na správnou proměnnou. K tomu účelu byla využita Komunikační listina k řídicímu systému 

projektu. Komunikační listina je dokument v aplikaci MS Office Excel, který má pevnou strukturu a 

možnost jednoduché editace. 

Celkové přehledové schéma pro simulaci čistírny odpadních vod je k vidění na obrázku č. 27. 

Obsahuje veškeré technologické celky čistírny, které jsou součástí řídicího systému. Každý 

z jednotlivých prvků na hlavní obrazovce má své vlastní ovládací okno. To se otevře dvojklikem myší 
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na příslušný prvek. V tomto ovládacím okně si uživatel navolí potřebné parametry či v případě 

analogových hodnot sestaví potřebnou matematickou rovnici. 

 

Obr. 31: Výsledné schéma v grafickém uživatelském prostředí pro simulaci čistírny odpadních vod v 

Bulharsku 

Při samotném simulování chování jednotlivých pohonů a servomotorů bylo přepínáno mezi 

dvěma režimy. V místním režimu zastupuje simulátor fyzickou místní skřínku, kde si uživatel může 

navolit potřebné parametry pohonu, uvádět jej do provozu či prozkoušet různé poruchové stavy. 

V dálkovém režimu je pak pohon ovládán samotným řídicím systémem, a uživatel tak může sledovat 

jeho správné reakce a akční zásahy na některé změny v regulované soustavě. Zároveň na dispečerské 

HMI bylo kontrolováno správné napojení a zobrazení jednotlivých prvků a příslušné informativní či 

poruchové hlášky. 

V ovládacích oknech pro parametrizaci analogových veličin byly vytvořeny matematické 

modely všech fyzikálních veličin vyskytujících se v projektu. Velikost některých analogových hodnot 

byla závislá na příslušných pohonech či klapkách, bylo tedy možné zkoumat jejich vzájemnou 

interakci a propojení s dispečerskou HMI, kde byly tyto hodnoty rovněž zobrazovány. 

Tímto způsobem byla nasimulována celá čistírna odpadních vod a kompletně otestován řídicí 

systém. 
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10. Závěr 

Simulátor vstupů a výstupů regulované soustavy, kterým se zabývá tato diplomová práce, je 

univerzálním nástrojem, který se dá využít pro simulaci elektromechanického prostředí u většiny 

projektů firmy Prospect, ať už se jedná o čístírnu, bioplynovou stanici či například kotelnu. Je to 

aplikace, která je schopna v reálném čase reagovat na požadavky řídicího systému a současně vysílat 

patřičné výstupní signály, které jsou vstupy pro řídicí systém. 

Základní koncept je založen na principu simulační metody Hardware in the Loop (HIL), což 

znamená, že simulátor je vytvořen na stejném hardware jako řídicí systém. V tomto případě se jedná o 

programovatelný automat řady S7-300, konkrétně CPU 315-2PN/DP.  

Grafické rozhraní mezi simulátorem a uživatelem je vytvořeno ve vizualizačním programu 

Promotic. V tomto uživatelském prostředí je možné sestavit si celou regulovanou soustavu, 

naparametrizovat ji a následně ji ovládat. Vizualizační software obsahuje i veledůležitou část 

simulátoru, a to simulaci analogových veličin.  

Správná funkce simulátoru byla odzkoušena na skutečném projektu firmy Prospect. Projekt se 

týkal řídicího systému pro bulharskou čistírnu odpadních vod a byl na simulátoru otestován.  

Simulátor vstupů a výstupů regulované soustavy obsahuje celou řadu funkcí, které jsou pro 

simulaci nezbytné. Obsahuje však dostatek rezerv a volného místa, tedy prostoru pro další rozšíření a 

navázání na současný stav. Velkou rezervu vidím v tom, že Promotic nemá svou vnitřní paměť, tudíž 

nebýt využití Excelu, docházelo by při každém restartu vizualizace ke ztrátě dat. Řešením by mohlo 

být převedení vizualizace simulačního nástroje do jiného vizualizačního systému, např. do WinCC. 

S tím je však spojen nemalý výdej financí na zakoupení licence. 

Při práci na projektu jsem se detailně seznámil s programováním PLC v prostředí Siemens 

Simatic Step7 a možnostmi komunikace, osvojil jsem si tvorbu vizualizace ve SCADA systému 

Microsys Promotic a vyzkoušel jsem si psaní zdrojového kódu v jazyce VBScript. V neposlední řadě 

jsem získal cenné praktické zkušenosti, neboť veškerý vývoj probíhal přímo v sídle firmy Prospect. 

Zjistil jsem, jakým způsobem se v praxi programují projekty a jakou formou probíhá komunikace a 

tvorba softwaru na projektech, na kterém spolupracuje více programátorů. Práce v kolektivu je 

nedílnou součástí každodenní činnosti téměř v každé firmě, jsem tedy rád, že jsem se mohl takovéto 

zkušenosti zúčastnit. 
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