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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému pro rotační 

regulovaný rekuperační převodník. Jedná se o zařízení navíjecího bubnu pro zvedání a spouštění 

zátěže s možností rekuperace. Řídicí program je vykonáván v bezpečnostním 

programovatelném logickém automatu ET200S a automatu s integrovaným frekvenčním 

měničem Simotion D. Pro ovládání zařízení a sledování provozních stavů je použit dotykový 

panel TP177B. Všechna tato zařízení jsou od společnosti Siemens. Pro vytvoření řídicí aplikace 

byla využita tři vývojová prostředí. Program pro bezpečnostní PLC byl vytvořen v prostředí 

Step7, program pro Simotion v prostředí Simotion SCOUT a vizualizace byla vytvořena 

v prostředí WinCC flexible. 

Klíčová slova 
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vizualizace, funkční bezpečnost. 

Abstract 

This thesis deals with the design and implementation of a control system for rotary 

recuperation converter. It is a rope-drum for lifting and lowering loads, with the possibility 

of recuperation. The control program is performed in a safety programmable logic controller 

ET200S and controller with integrated frequency converter Simotion D. For supervisory control 

and data acquisition is used the touch panel TP177B. All these devices are manufactured 

by Siemens. To create a control application were used three development environments. 

Program for Safety PLC was created in Step7, program for Simotion in Simotion Scout and 

visualization was created in WinCC flexible. 
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OLE – Object Linking and Embedding – Propojování a vkládání objektů 

OP – Ovládací Pult 

OPC – OLE for Process Control – OLE pro procesní řízení 

PC – Personal Computer – Osobní počítač 

PL – Performance Level – Úroveň výkonnosti systému 

PLC – Programmable Logic Controller – Programovatelný logický automat 

PN – ProfiNet – Průmyslová sběrnice využívající rozhraní ethernet 

RMS – Root Mean Square – Kvadratický průměr, označení efektivní hodnoty  

RRRP – Rotační Regulovaný Rekuperační Převodník 

ŘS – Řídicí Systém 

SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition – Dohled nad řízením a sběrem dat 

SD – Secure Digital – Paměťová karta 

SIL – Safety Integrity Level – Úroveň integrity bezpečnosti technického systému 

SS1 – Safe Stop 1 – Bezpečné zastavení 

ST – Structured text – Programovací jazyk (strukturovaný text) 

STO – Safe Torque Off – Bezpečné vypnutí momentu  

SW – Software – Program 

TB – Terminal board - Svorkovnice 

TFT – Thin Film Transistor – Tenkovrstvé tranzistory 



 

TP – Touch Panel – Dotykový panel 

UPS – Uninterruptible Power Supply (Source) – nepřerušitelný zdroj energie 

USB – Universal Serial Bus – Univerzální sériová sběrnice 

VAC – Volts Alternating Current – Voltů střídavého napětí 

VAT – VAriable Table – Tabulka proměnných ve vývojovém prostředí Step7 

VDC –  Volts Direct Current – Voltů stejnosměrného napětí 
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1 Úvod 

Průmyslová automatizace je v dnešní době nedílnou součástí téměř všech průmyslových 

podniků a nejen jich. Jedná se o odvětví průmyslu, které si klade za cíl především zefektivnit 

výrobu a usnadnit práci při neustále se opakujících činnostech. Zautomatizované výrobní stroje 

dokáží pracovat rychleji a vyšší pořizovací náklady většinou rychle vynahradí výrazně nižšími 

provozními náklady, než jaké jsou na lidskou pracovní sílu. Automatizační technika najde své 

uplatnění také v oblastech lidem nebezpečných. Programovatelné logické automaty (PLC) 

pracují v reálném čase a dokáží řídit technologické procesy, jednoúčelové výrobní stroje, 

produkční linky nebo například také polohování jeviště divadla. 

Tato diplomová práce byla zadána firmou ELVAC a.s., která ve spolupráci 

s OCHI Inženýring spol. s r.o. řeší projekt regulovaných rekuperačních převodníků. Jedná 

se o výzkumný projekt, přičemž se předpokládá využití obdobných systémů, například 

v divadelní technice. Důvodem, proč se celý projekt realizuje, je především výzkum efektivity 

rekuperace elektrické energie při spouštění zátěže na malé vzdálenosti. Práce se zabývá 

návrhem řídicího systému rotačního regulovaného rekuperačního převodníku s využitím 

zařízení společnosti Siemens. 

Základem práce je provedení funkční analýzy celého řídicího systému, tím se zabývá třetí 

kapitola. V další kapitole se nachází popis technického řešení konstrukce zařízení včetně popisu 

ovládacího pultu. Jelikož se jedná o nebezpečné zařízení, v páté kapitole je rozebrána 

problematika funkční bezpečnosti a stanovení požadované úrovně bezpečnosti pro rotační 

regulovaný převodník. S ohledem na tyto výsledky je v následující kapitole navržen vhodný 

hardware řídicího systému. Jedná se o bezpečností logický automat řady ET200S, řídicí systém 

Simotion D a dotykový panel z řady TP170, které spolu komunikují po síti Profinet, a pro 

bezpečnostní komunikaci využívají profil Profisafe. Součástí této kapitoly je i návrh 

architektury celého řídicího systému. V posledních dvou kapitolách je popsáno vytvoření 

řídicího systému a vizualizace od založení projektu, přes vytvoření konfigurace až po popis 

všech funkcí. 
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2 Problematika rotačního regulovaného rekuperačního 

převodníku 

Rotační regulovaný rekuperační převodník (RRRP) je elektricky řízený, hydraulicky 

poháněný navíjecí buben, který na laně, přes kladkostroj, zvedá zátěž. Zjednodušené schéma 

RRRP je znázorněno na funkčním hydraulickém schématu v příloze č. 1. Rozvodná skříň, 

ovládací pult a pohonná část zařízení (Obr. 2.2) jsou umístěny v prvním patře budovy TG centra 

společnosti OCHI Inženýring s.r.o. Z budovy ven vede ocelové lano, které zvedá zátěž 

ve zkušební věži (Obr. 2.1). Pro přesnější pochopení zařízení je možno rozebrat název projektu. 

Ten se skládá ze dvou základních částí. První částí je sousloví „rotační regulovaný převodník“ 

a druhá část nám říká, že tento převodník má mít schopnost rekuperace. Co která část znamená, 

je popsáno v následujících odstavcích. 

 

Obr. 2.1 Zkušební věž a část kladkostroje pro zvedání zátěže 

2.1 Rotační regulovaný převodník 

Převodník je obecně zařízení, které něco převádí. V tomto případě jde o přeměnu elektrické 

energie na energii mechanickou, a sice na rotační pohyb. Tento převod je realizován pomocí 

čtyř základních prvků (Obr. 2.2): 

Ústí ocelového 

lana z budovy 

Zvedaná zátěž 
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 frekvenčního měniče, jehož volba bude popsána v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazů., 

 asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko od společnosti SIEMENS, model 

1LA9133-4KA66 – A11 (dále jen elektromotor), 

 konstantního axiálně-pístového hydraulického čerpadla od společnosti BOSCH Rexroth, 

model A10FZG 10 W-VSCxxN00 (dále jen čerpadlo) a 

 rotačního hydraulického motoru od společnosti POCLAIN, model MS02-2-123-F02-

211E-0000 (dále jen hydromotor).  

Do statoru elektromotoru je z frekvenčního měniče přiváděn střídavý trojfázový elektrický 

proud, to zapříčiní vznik magnetického pole, které indukuje napětí v rotoru a vzniklý proud 

vyvolá sílu otáčející rotorem. Tento rotor neboli hřídel pak otáčí čerpadlem, které přivádí 

tlakovou kapalinu na jednu nebo druhou tlakovou stranu hydromotoru, čímž je realizován 

požadovaný pohyb navíjecího bubnu. Velikost proudu vstupující do elektromotoru, a tím 

i žádaná rychlost a požadovaný směr otáčení hydromotoru, je nastavována řídicím systémem, 

což z elektromechanického převodníku dělá regulovaný převodník. 

 

Obr. 2.2 Pohonná část rotačního regulovaného rekuperačního převodníku 

2.2 Princip rekuperace 

Rekuperace je proces zachování přebytečné kinetické energie a její přeměny na energii 

elektrickou, která je následně vracená zpět do napájecí sítě, popřípadě ukládaná do baterie nebo 

jiných zásobníků energie (hydraulický akumulátor, setrvačník, aj.). K této přeměně dochází 

3 

4 2 

1 

1 – Elektromotor 

2 – Čerpadlo 

3 – Hydromotor 

4 – Navíjecí buben 
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v případě, že zátěž, která má kinetickou energii, je brzděna elektromotorem. V momentě, kdy se 

elektromotor začne působením vnějšího momentu otáčet většími otáčkami, než jsou základní 

otáčky nastavené buzením, změní se smysl proudu v kotvě magnetu a elektromotor začne 

pracovat jako generátor elektrické energie. Rekuperace se vyplácí u systémů, kde dochází 

k častému brzdění, u RRRP je to vždy při spouštění zátěže. 

Jak již bylo dříve zmíněno, existuje více možností ukládání získané energie. Volba metody 

pro ukládání se odvíjí především od závislosti hmotnostní hustoty energie (množství energie 

uchovatelné na jednotku hmotnosti média) k hustotě výkonu (výkon, který lze odebírat 

z jednotky hmotnosti média), viz graf na Obr. 2.3. 

  

Obr. 2.3 Graf závislosti hmotnostní hustoty energie na hustotě výkonu 

Systém RRRP pracuje s poměrně lehkým závažím, proto pro chod zařízení není potřeba 

velká hustota výkonu. Z toho důvodu, byla zvolena metoda ukládání energie do baterií. Zařízení 

je konkrétně vybaveno čtyřiceti osmi olověnými gelovými akumulátory.  
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3 Funkční analýza 

Zařízení rotačního regulovaného rekuperačního převodníku má za úkol plnit jednoduchou 

funkci, a sice zvedání a spouštění zátěže, které bude realizováno pomocí ocelového lana 

navíjeného na buben. Navíjecím bubnem otáčí hydromotor, do kterého přivádí hydraulickou 

kapalinu čerpadlo poháněné elektromotorem. Jeho pohyb je řízený frekvenčním měničem 

připojeným k programovatelnému logickému automatu. Chod zařízení je ovládán pomocí 

ovládacího pultu, jehož hlavním ovládacím prvkem je dotykový panel. 

Aby se zařízení mohlo dát do pohybu, musí splňovat základní podmínky. Čerpadlo 

hydromotoru ani elektromotor nesmí být v poruše. Dále je nutné, aby bylo zapnuté čerpadlo 

hydromotoru, a musí být splněny podmínky chodu, kterými jsou:  

 uvolnění brzdy hydromotoru a elektromotoru, 

 není sepnutý ani jeden koncový spínač (horní a dolní havarijní polohy), 

 není stisknuté ani jedno tlačítko TOTAL STOP (na ovládacím pultu a rozvaděči), 

 je dostatečný pracovní tlak v hydraulickém obvodu, 

 jsou sepnuty stykače napájení 24V. 

3.1 Napájení systému 

Celý systém bude primárně napájen z elektrické sítě s napětím 3x400V a kmitočtem 

střídavého elektrického proudu 50Hz. Napětí 400VAC bude přivedeno mj. k Active Line 

Module (ALM) a třífázovému transformátoru pro nabíjení akumulátorů. Z UPS vede usměrněné 

napětí 24V mj. k bezpečnostnímu programovatelnému logickému automatu (dále jen F-PLC), 

SIMOTIONU, stykačům, modulům pro připojení inkrementálního a absolutního enkodéru 

a dotykovému panelu. Třetí napěťovou hladinou v systému je usměrněné napětí 600V, které je 

na výstupu ALM a slouží pro napájení motorového modulu. 

UPS bude zálohovaná baterií s kapacitou 12Ah, z této baterie se bude odebírat proud pouze 

v případě výpadku sítě a napájeny z ní budou všechny prvky připojené ke 24V síti. 

Pro manipulaci se závažím budou dvě možnosti napájení, jejichž volba bude možná 

z dotykového panelu. První možností je napájení ze sítě (viz výše) a druhou možností je 

napájení ze čtyřiceti osmi sériově zapojených akumulátorů s kapacitou, stejně jako u baterie pro 

UPS, 12Ah. Z akumulátorů bude motorový modul možno napájet nejen v případě výpadku 

elektrické sítě, ale i při běžném provozu. 

3.2 Ovládání pohybu zátěže 

Maximální rychlost zátěže je určena na    
 

 
 a maximální délka dráhy, po které se bude 

moct pohybovat, je 6 m. Pro pohyb zátěže budou k dispozici dva základní ovládací režimy 

(jízda na polohu a jízda pomocí joysticku) a servisní režim. Pro pohyb v jakémkoliv režimu je 

nutno po celou dobu pohybu držet stisknuté tlačítko mrtvého muže. 

3.2.1 Ovládací režimy 

V těchto režimech může závaží jezdit až maximální přípustnou rychlostí    
 

 
, ale pouze 

po dráze dlouhé 4 m, ve výšce (1 až 5) m, v případě že závaží klesne pod spodní hranici, je 
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zakázaná jízda dolů a naopak, když závaží vystoupá nad horní hranici, je zakázaná jízda nahoru. 

Krajní polohy jsou hlídané havarijními koncovými spínači. 

Jízda na polohu – na dotykovém panelu se předvolí požadovaná rychlost pohybu zátěže, 

cílová poloha, nastaví se rampy, podle kterých se má závaží zrychlovat resp. zpomalovat 

a pohyb se spustí stisknutím tlačítka start. 

Jízda pomocí joysticku – v tomto režimu se z dotykového panelu nastaví pouze rampy. 

Ostatní pohyb je ovládaný joystickem. Rychlost je nastavovaná velikostí náklonu joysticku, 

pokud je joystick uvolněn do středové (klidové) polohy, závaží zastaví. 

 

Obr. 3.1 Aktivity diagram ovládání RRRP 

3.2.2 Servisní režim 

V servisním režimu může závaží jezdit po celé dráze (0 až 6) m, ale pouze omezenou 

rychlostí, kterou zadá oprávněný administrátor přes dotykový panel do PLC. Pro pohyb v tomto 
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režimu je potřeba, aby nebyl zapnutý ani jeden z ovládacích režimů, musí být aktivní povolení 

servisní jízdy z dotykového panelu a klíčový přepínač na ovládacím pultu musí být v poloze 1. 

Celý systém ovládání je znázorněn pomocí aktivity diagramu na Obr. 3.1. 

3.3 Dobíjení akumulátorů 

Prakticky jediný možný způsob stanovení stupně vybití hermeticky uzavřeného 

akumulátoru je z napětí naprázdno. Výsledky měření, prováděného při 20°C, jsou v Tab. 3.1. 

Pro použitý typ baterií je maximální nabíjecí proud 1,8A, ten lze regulovat ve třech stupních 

přepínáním odboček na primárním vinutí transformátoru. Nabíjení začne na nejnižší odbočce, 

a když začne klesat nabíjecí proud, přepne se na druhou a následně na třetí odbočku. Nabíjení 

končí v okamžiku, kdy nabíjecí proud poklesne na hodnotu přibližně 95mA. 

Tab. 3.1 Tabulka napětí naprázdno při různých procentech nabití baterie [16] 

Stav nabití Napětí naprázdno 1ks akumulátoru Napětí naprázdno celé baterie 

100% 12,83V 615,8V 

50% 12,33V 590,3V 

0% 11,8V 566,4V 

„Uvedené napětí je teplotně závislé, Tab. 3.1 je pro teplotu baterie 20 °C. Pro jiné teploty je 

nutno změřená napětí přepočítávat. Závislost je exponenciální, s nižší teplotou klesá napětí a 

kapacita baterie. Pro naši aplikaci křivku nahradíme lomenou čárou: pro teploty 0 až +30 °C 

bude lineární závislost s koeficientem Kt = -1,12 mV/°C/článek, čili pro naši aplikaci: 

Ktu = (-1,12 x 6 x 48) = -322,56 mV, tj. cca -0,32 V na 1 °C na celou akubaterii! Nad +30 °C 

bude konstanta.“ (Berka, 2013, s. 4). 

3.4 Rekuperace elektrické energie 

Elektrická energie bude získávaná během brzdění zátěže při jejím spouštění. Tato energie 

bude buďto vracena zpět do elektrické sítě nebo jí budou nabíjeny gelové akumulátory. Kam 

bude energie vracená, bude záležet na aktuálně zvoleném napájení (ze sítě/z akumulátorů). 

3.5 Bezpečnost 

V zařízení RRRP může být bezpečnostní STOP stav vyvolán jednou z následujících 

podmínek: 

 pracovní tlak je vyšší o 5÷10% než povolených 250bar, 

 pokles tlaku v hydraulickém obvodu brzdy hydromotoru, 

 selhání absolutního snímače polohy a následné sepnutí jednoho z koncových spínačů 

horní nebo dolní bezpečnostní polohy, 

 stisknutí tlačítka bezpečnostního vypnutí TOTAL STOP. [3] 

V systému RRRP budou použity dvě základní bezpečnostní funkce, které splňují 

požadavky na bezpečnost dle EN61508 SIL3. Jedná se o funkce Safe Torque Off (STO) – 

bezpečné vypnutí momentu (neboli bezpečný stav STOP) a Safe Stop 1 (SS1) – bezpečné 

zastavení. 
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3.5.1 Safe torque off (STO) 

Tato funkce svým mechanizmem zajistí měnič proti neočekávanému spuštění. Blokuje 

řídící pulsy k výkonové jednotce a zajistí tak odpojení motoru od napájení. Pohon je tedy 

ve stavu bez momentu na hřídeli motoru. Tento stav je dále v měniči interně kontrolován. 

Způsobí okamžité odpojení motoru od měniče, tzv. volný doběh motoru. Průběh bezpečnostní 

funkce STO je znázorněn v prvním grafu na Obr. 3.2 [9] 

3.5.2 Safe stop 1 (SS1) 

Funkce SS1 bezpečně zastaví pohon. Aktivací funkce SS1 začne měnič automaticky 

snižovat výstupní frekvenci po nastavené a monitorované doběhové rampě s tím, že po dosažení 

frekvence 2 Hz na výstupu automaticky aktivuje funkci STO. V případě, že měnič nemůže 

dodržet předem nastavenou doběhovou rampu a je požadováno zastavení, měnič ihned aktivuje 

funkci STO. Funkce SS1 eliminuje náročné požadavky na komplexní externí sledování průběhu 

zastavení pohonu. Průběh bezpečnostní funkce SS1 je znázorněn ve druhém grafu na Obr. 3.2. 

 [9] 

 

Obr. 3.2 Grafy průběhů rychlostí při aktivaci bezpečnostních funkcí STO a SS1 [10] 

3.6 Vizualizace 

Pojmem vizualizační systém je volně překládaná zkratka SCADA (Supervisory Control 

and Data Acquisition), což v přesném překladu znamená „Dohled nad řízením a získáváním 

dat“. SCADA systémy slouží pro tvorbu vizualizací neboli HMI (Human-Machine Interface), 

v překladu „Rozhraní mezi člověkem a strojem“. Vizualizace slouží pro zobrazování aktuálního 

stavu systému, ale také pro jeho ovládání. 

Pro RRRP, bude vytvořena vizualizace, která poběží na dotykovém panelu, jenž je 

i hlavním ovládacím prvkem celého systému. Základními zobrazovanými údaji na ní budou: 

 okamžitá rychlost, 

 skutečná poloha, 

 regulační odchylky polohy a rychlosti, 

 pracovní tlaky, 

 sepnutí koncových spínačů, 

 podmínky chodu, 

 stav nabití akumulátorů, 

 alarmy a poruchy, 

a ovladatelnými parametry budou: 
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 volba režimu ovládání, 

 požadovaná rychlost, 

 požadovaná poloha, 

 volba napájení, 

 nastavení rozběhové a doběhové rampy, 

 zahájení/ukončení nabíjení akumulátorů. 

Návrh přechodu mezi obrazovkami vizualizace je znázorněn na Obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3 Aktivity diagram obrazovek vizualizace  
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4 Návrh koncepce technického řešení 

Celý systém rotačního regulovaného rekuperačního převodníku se skládá ze zátěže  

pohybující se na laně ve věži (Obr. 2.1), soustavy šesti kladek, navíjecího bubnu (Obr. 2.2), 

hydromotoru (Obr. 2.2), čerpadla (Obr. 2.2), hydraulického agregátu, elektromotoru (Obr. 2.2), 

rozvodné skříně s veškerými řídicími prvky, akumulátorů a ovládacího pultu (Obr. 4.1).  

4.1 Technicko-funkční popis RRRP 

Výkonnou část RRRP představuje rotační bodový tah 480EH s rotačním pomaluběžným 

hydromotorem značky POCLAIN s objemovou průtokovou rychlostí          
      . 

Otáčením hydromotoru (HM) se otáčí bubnem s navíjecím lanem, čímž se zvedá nebo spouští 

zátěž. HM je v klidovém stavu zabrzděn a před rozběhnutím se musí sepnout elektromagnet 

kuličkového ventilu (YV3), čímž se brzda (BR1) hydraulicky odbrzdí. Odbrzdění je 

signalizováno tlakovým spínačem (SP1). Tento signál je první podmínkou pro start regulačního 

elektromotoru (M1). Druhou podmínkou je odbrzdění brzdy tohoto elektromotoru (BZ1). 

Regulační motor M1 je řízen frekvenčním měničem a otáčí konstantním čerpadlem 

pro uzavřený okruh. V tomto okruhu je zapojen také výše zmíněný hydromotor HM. Pomocí 

směru otáček M1 je řízeno, na kterou tlakovou stranu hydromotoru je čerpána tlaková kapalina 

a tím realizováno zvedání nebo spouštění zátěže. 

Elektrohydraulický regulační systém je osazen: 

 inkrementálním snímačem regulace rychlosti (BI1), 

 absolutním snímačem regulace polohy (BA1), 

 snímači tlaku (BP1.1, BP1.2, BP2.1 a BP2.2), 

 koncovými spínači horní a dolní bezpečnostní polohy zátěže (SQ1 a SQ2). [3] 

 

Obr. 4.1 Ovládací pult 

4.2 Ovládací pult 

Na ovládacím pultu bude umístěn joystick pro řízení směru a velikosti rychlosti v servisním 

režimu. Dále bude na pultu umístěno tlačítko TOTAL STOP pro bezpečnostní zastavení 

systému, tlačítko mrtvého muže, klíčový přepínač pro povolení servisního režimu, tlačítko 

trigger pro spuštění testovací funkce a ovládací dotykový panel (viz Obr. 4.1).  

1 – Dotykový panel 

2 – TOTAL STOP 

3 – Tl. mrtvého muže 

4 – Klíčový přepínač 

5 – Trigger 

6 – Joystick 

3 4 6 

1 

2 

5 
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5 Bezpečnost 

Oblast bezpečnosti se diferencuje podle různých zdrojů nebezpečných situací, těmi jsou: 

 elektrický úraz (Elektrická bezpečnost), 

 žár a oheň, 

 nebezpečné záření, 

 nesprávná funkce zařízení (Funkční bezpečnost). 

Funkční bezpečnost je ze všech nejpodstatnější, protože zajišťuje správné fungování 

bezpečnostního (řídicího) systému. Vyšší funkční bezpečnosti zařízení je docílena potlačováním 

nebezpečných chyb, to vyžaduje důkladnost při vývoji, implementaci a údržbě a také 

odpovídající architekturu. „Nebezpečné chyby“ jsou takové chyby, které mají potenciál vystavit 

bezpečnostní systém hazardním nebo nefunkčním stavům. Na druhé straně jsou „bezpečné 

chyby“, které nemají vliv na správný chod zařízení, ale ovlivňují například ekonomiku provozu. 

 

Obr. 5.1 Aktivity diagram analýzy a minimalizace rizik 

Aby bylo dosaženo požadované bezpečnosti zařízení, je nutné nejdříve analyzovat možná 

rizika a poté je minimalizovat. Postup je znázorněn na Obr. 5.1. Riziko existuje všude tam, kde 

by mohla chybná funkce zařízení způsobit újmu (úraz, poškození, aj.). Pro vyhodnocení rizika 

jsou použité metody popsané v normách EN ISO 12100 a EN ISO 14121 (EN 1050). Skutečné 

omezení rizika musí být rovno nebo větší než potřebné omezení. Riziko se postupně omezuje 

externími opatřeními, jiným než elektronickým/elektrickým systémem a elektronickým/ 



 Diplomová práce 

12 

 

elektrickým systémem. Ocenění rizika je provedeno podle norem EN ISO 13849 resp. 

IEC 62061. Při ohodnocování rizika jsou rozhodující dva faktory, závažnost zranění 

a pravděpodobnost, s jakou může nastat nebezpečná situace. Tato pravděpodobnost se pak 

vypočítává z frekvence a (nebo) doby, po kterou je obslužný personál vystaven riziku 

a možnosti se tomuto riziku vyhnout. Podle velikosti rizika je vyžadován určitý bezpečnostní 

stupeň. Označení bezpečnostních stupňů se liší podle použité normy. Pro normu EN ISO 13849-

1 je používán Performance Level a-e (PL) a pro normu IEC 62061 se používá Safety Integrity 

Level 1-3 (SIL). 

5.1 Postup stanovení rizika a určení PL/SIL 

Pro stanovení rizika je používán jednoduchý graf z normy ISO 13849-1 (Obr. 5.2), kde S je 

riziko poranění (1 – lehké poranění, 2 – vážné trvalé poranění nebo smrt), F je četnost a trvání 

rizika (1 – zřídka až občas a/nebo je krátká doba trvání, 2 – často až trvale a/nebo je dlouhá 

doba trvání), P je možnost zamezení rizika (1 – možné za určitých podmínek, 2 – sotva možné) 

a písmena a až e jsou výsledná požadovaná úroveň bezpečnosti. 

 

Obr. 5.2 Graf pro stanovení rizika a určení požadované úrovně PL 

Pro určení Safety Integrity Level se aplikuje norma IEC 62061. Výsledná požadovaná 

úroveň bezpečnosti se určí z parametrů S a K, kde S představuje riziko poranění a určí se z  

Tab. 5.1. K je třída, která se vypočte podle vzorce K = F + W + P. Přičemž F je četnost 

a/nebo doba trvání rizika, W je pravděpodobnost nebezpečí a P je možnost zamezení rizika. 

Parametry F, W a P se určí z Obr. 5.2. 

Tab. 5.1 Určení Safety Integrity Level 

Následky 
Riziko 

poranění (S) 

Třída (K = F + W + P) 

3 až 4 5 až 7 8 až 10 11 až 13 14 až 15 

Smrt, ztráta oka nebo končetiny 4 SIL2 SIL2 SIL2 SIL3 SIL3 

Trvalé poranění, ztráta prstu 3   SIL1 SIL2 SIL3 

Nutné léčení 2 Jiná opatření  SIL1 SIL2 

První pomoc 1     SIL1 
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Tab. 5.2 Určení parametrů F, W a P pro určení SIL 

četnost a/nebo trvání 
rizika (F) 

Pravděpodobnost 
nebezpečí (W) 

Možnost zamezení rizika 
(P) 

≤ 1 hodina 5 častá 5     

> 1 h až ≤ 1 den 5 pravděpodobná 4     

> 1 den až ≤ 2 týdny 4 možná 3 nemožné 5 

> 2 týdny až ≤ 1 rok 3 zřídka 2 možné 3 

> 1 rok 2 zanedbatelná 1 pravděpodobné 1 

 

Byť se při určování PL a SIL na bezpečnost nahlíží s rozdílnými přístupy, jsou tyto 

bezpečnostní úrovně jednoznačně vzájemně přiřaditelné (Tab. 5.3). 

Tab. 5.3 Porovnání PL (ISO 13849) a SIL (IEC 62061) 

PL (ISO 13849-1) Průměrná pravděpodobnost 
nebezpečné chyby za hodinu 

SIL (IEC 62061) 

Performance level Safety integrity level 

a ≥ 10
-5
 a zároveň < 10

-4
 - 

b ≥ 3 × 10
-6
 a zároveň < 10

-5
 1 

c ≥ 10
-6
 a zároveň <  3 × 10

-6
 1 

d ≥ 10
-7
 a zároveň < 10

-6
 2 

e ≥ 10
-8
 a zároveň < 10

-7
 3 

 

5.2 Určení PL/SIL pro RRRP 

Při určování bezpečnosti pro zařízení rotačního regulovaného rekuperačního převodníku se 

musí brát na vědomí, že se jedná o výzkumný projekt a počítá se s nasazováním obdobných 

systémů především pro divadelní techniku. Proto musí být úroveň bezpečnosti vysoká.  

Pokud by se postupovalo podle normy ISO 13849-1 (Obr. 5.2), jsou parametry následující: 

S2 (vážné poranění až smrt) → F2 (časté riziko) → P2 (sotva možné zamezení rizika) => PL e. 

Jelikož SIL a PL jsou vzájemně jednoznačně přiřaditelné, lze z tohoto vyvodit závěr, že je 

zapotřebí úrovně integrity bezpečnosti SIL3.  

Pro ověření získané úrovně bezpečnost je možno výsledek určit také podle normy 

IEC 62061 (Tab. 5.1 a Tab. 5.2), kde by byly parametry: F = 5 (riziko častěji než jedenkrát 

za den), W = 5 (častá pravděpodobnost nebezpečí), případně 4 (pravděpodobná) nebo 3 (možná) 

a P = 5 (nemožné zamezení rizika), případně 3 (možné). Třída K je pak v nejmírnějším případě 

vypočtena jako                 . Z Tab. 5.1 je patrné, že po dosazení S = 4 

(vážný úraz nebo smrt) a K = 11 je také dosaženo výsledku úrovně integrity bezpečnosti SIL3. 

Tato úroveň zajišťuje, že nenastane více než jedna nebezpečná chyba v bezpečnostní funkci 

za 1000 let. 
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6 Hardwarová specifikace a architektura řídicího systému 

Při návrhu koncepce řídicího systému se využívá princip otevřené architektury, což 

znamená, že navrhovaný systém musí podporovat mezinárodní standardy jak po stránce 

hardwarové, tak po stránce komunikačních protokolů. Jelikož v zadání projektu bylo jasně 

stanovené, že je nutno použít výhradně komponenty společnosti Siemens, je zřejmé, že systém 

bude komunikovat po sběrnicích Profibus nebo Profinet, popřípadě jejich kombinaci. 

6.1 Rozdělení aplikace 

Řídicí systém RRRP se dá se rozdělit do čtyř základních částí. První část je bezpečnostní. 

Zde jsou připojeny koncové spínače havarijních poloh, tlačítka TOTAL STOP, tlačítko mrtvého 

muže, tlakové spínače SP1 a SP2 pro odbrzdění hydromotoru, servisní klíč, brzda 

elektromotoru BZ1 a elektromagnet polohového kuličkového ventilu YV3. V druhé části jsou 

připojeny zpětné vazby ze stykačů a brzdy elektromotoru M1, tlakové snímače BP1.1, BP1.2, 

BP2.1 a BP2.2, joystick pro ovládání v servisním režimu a analogové signály sledování napětí 

a teploty akumulátorů a proudu, který z/do nich proudí. Další část je výkonová. V ní se nachází 

frekvenční měnič pro řízení elektromotoru M1, absolutní a inkrementální snímač polohy 

BA1 a BI1 a čtyřicet osm olověných gelových baterií. Poslední částí je vizualizace, pomocí 

které jsou nejen zobrazovány všechny procesní stavy, ale také se z ní celý systém ovládá. 

Společnost Siemens nám nabízí několik variant programovatelných logických automatů, 

kde základní dělení je podle výše výkonové náročnosti. Dělíme je na řady:  

 S7-400 – pro největší výkonový rozsah, 

 S7-300 – pro vyšší a střední výkonový rozsah, 

 ET 200S – pro distribuované aplikace s nižšími výkonnostními nároky, 

 S7-200 – pro nízký výkonový rozsah, 

 S7-1200 – nová řada PLC obdobná řadě S7-200, 

 LOGO! – nejnižší výkonové nároky, vhodné pro aplikace v domácnostech. 

U prvních třech řad existují také bezpečnostní varianty. Dalšími programovatelné logické 

automaty, které společnost Siemens nabízí, jsou automaty určené pro řízení pohonů 

a polohování. Tyto PLC se označují SIMOTION. 

Pro volbu PLC na první (bezpečnostní) část aplikace je možnost výběru zúžena na první tři 

řady, které existují v bezpečnostních variantách. Jelikož se jedná o malé zařízení, postačí 

bezpečnostní automat z řady ET200S. Pro druhou část systému by mohlo být použito PLC řady 

S7-200 nebo S7-1200, ale jelikož bezpečnostní automat zvládá bez problémů vykonávat kromě 

bezpečnostního programu také standardní program, lze druhou část aplikace připojit 

ke stejnému PLC, jako část první. Třetí část řídicího systému RRRP slouží pro ovládání pohonu, 

bude zde použito PLC řady SIMOTION s integrovaným frekvenčním měničem.  

Co se týče systémů pro ovládání a vizualizaci, nabízí společnost Siemens: 

 standardní panely, 

 průmyslové LCD, 

 panelové PC. 
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V kategorii standardních panelů se nachází další podkategorie, mezi nimi např.: tlačítkové 

panely, mikropanely, dotykové panely, multipanely. Jelikož má být panel využíván pro 

zobrazování procesních stavů, a také pro ovládání, musí být vybrán mezi panely s displejem. 

Aby byla práce s panelem pohodlnější a přehlednější, bude zvolen barevný displej. Jelikož se 

neuvažuje s užíváním systému RRRP ve „špinavém“ provozu, bude použita dotyková varianta. 

Nemusí však být příliš velký, a proto bude zvolen panel z řady 170. 

6.1.1 Programovatelné logické automaty řady ET200S 

Decentrální periferie SIMATIC ET 200S jsou ekonomicky výhodné a flexibilní. 

Komunikují po síti Profibus nebo Průmyslový Ethernet (protokoly Profinet). Některé Interface 

moduly opatřené komunikačním rozhraním obsahují i integrované CPU řady S7-300 (moduly 

IM 151-8 a 151-7). Tím se stanice ET 200 stává plnohodnotným PLC. 

Bezpečnostní SIMATIC interface modul IM 151-8 PN F-CPU pro jednotku ET 200S je 

navržen tak, aby splnil nároky menších aplikací. Může být jednoduše rozšířen o bezpečnostní 

ET 200S I/O moduly. Inteligentní stanice ET 200S může být také použita jako samostatná 

stanice, to znamená bez připojeného ETHERNET kabelu. Jako inteligentní slave stanice, může 

být využita pro distribuované rozšíření jak bezpečnostních tak i standardních PROFINET 

masterů. [4] 

6.1.2 Programovatelné logické automaty řady SIMOTION 

Řídicí systém SIMOTION je z hlediska programování založen na principu 

multitaskingového (víceúlohového) systému. Programování systému probíhá ve vývojovém 

prostředí SCOUT, v němž je integrováno rozhraní pro pohony (Drive ES) a STARTER 

pro práci s měniči SINAMICS. Nadstavbou může být např. konfigurační software pro 

programování vaček CamTool. 

Z hlediska hardwarové platformy řídicí systém SIMOTION existuje ve třech provedeních 

označených jako C, P a D. Toto označení pochází z názvů platforem Controller, PC a Drive. 

Jednou vytvořený program pro ŘS SIMOTION je díky propojení komponent sběrnicovým 

způsobem nezávislý na platformě. Jednotlivé platformy mají své specifické přednosti, všechny 

však splňují základní myšlenku sjednocení třech základních funkcí: logického řízení, řízení typu 

Motion Control a vykonávání technologických funkcí. 

Řídicí systém SIMOTION C 

Je stavební forma podobná řídicím systémům SIMATIC S7-300, vhodná pro aplikace 

s více centrálními vstupy/výstupy, na něž se použijí běžné karty od systému SIMATIC S7-300. 

Isochronní sběrnicí PROFIBUS se připojí frekvenční měnič a přes druhé rozhraní PROFIBUS 

DP, nadřazená řídicí úroveň, operátorský panel apod. Procesor SIMOTION C má označení 

C230. Přes rozhraní PROFIBUS je také možno systém rozšiřovat o distribuované jednotky 

vstupů a výstupů řady ET200. 

Řídicí systém SIMOTION D 

Je stavební součástí víceosého frekvenčního měniče SINAMICS S120 a z tohoto hlediska 

nahrazuje jeho řídicí jednotku. Kombinovaný modul se tedy skládá z vlastního jádra 

SIMOTION a z druhého procesoru, který přebírá funkci řídicí jednotky frekvenčního měniče 

http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?ctxnh=91fa173e84&ctxp=home
http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?ctxnh=2a0e9cc007&ctxp=home
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SINAMICS S120. Přes PROFIBUS se připojí nadřazená úroveň či operátorský panel a dále 

pomocí decentrálních periférií SIMATIC ET 200 veškeré vstupy a výstupy které nesouvisí 

s rychlým řízením polohy. Vstupy a výstupy mající přímou vazbu k řízeným osám měniče 

SINAMICS S120 jsou totiž připojeny pomocí vlastní sběrnice měniče typu Drive CLiQ. 

Řídicí systém SIMOTION P 

Je průmyslové panelové PC s rozhraním na frekvenční měnič přes isochronní PROFIBUS. 

Výhodou je, že na výkonném PC mohou kromě aplikace SIMOTION běžet i další programy 

s vysokými nároky na výpočetní výkon. Vstupy a výstupy jsou realizovány výlučně jako 

decentrální prostřednictvím periferních jednotek SIMATIC ET 200. Provedení panelového PC 

SIMOTION P má označení P350. [5] 

6.1.3 Dotykové panely řady 170 

Řada panelů 170 slouží pro malé až středně náročné úlohy. 

SIMATIC TP 177B 4“ 

Přístroj označený Simatic TP 177B 4“ má plně grafický širokoúhlý displej s úhlopříčkou 

délky 4,3“, který je vybavený dotykovým ovládáním společně se čtyřmi funkčními tlačítky. 

Podsvícení displeje, obstarávané LED diodami, lze ztlumit na 20 % normálního jasu a při 

použití integrovaného spořiče obrazovky i zcela vypnout. Panel Simatic TP 177B 4“ disponuje 

rozhraními pro sběrnice Profibus-DP a Profinet IO a konektory pro připojení přenosných 

paměťových zařízení typu velkokapacitních pamětí s rozhraním USB a karet SD nebo MMC. 

Operátor může s použitím těchto zařízení, např. zálohovat projekt panelu nebo receptury. Panel 

se konfiguruje ve vývojovém prostředí Simatic WinCC flexible 2008. 

SIMATIC TP 177A 

Dotykový panel SIMATIC TP 177A s STN displejem o velikosti 5,7“ nahrazuje panel 

SIMATIC TP 170A, jenž doplňuje o možnosti využití jednoduché vektorové grafiky (čára, 

kružnice, obdélník a elipsa). Kromě standardních grafických prvků zde lze použít objekt 

pro znázornění průběhu sledované veličiny formou trendu a objekt pro zpracování menšího 

počtu jednoduchých receptur. Panel nabízí uživateli praktické funkce pro všechny požadované 

úlohy. Systém hlášení přináší volně definovatelné třídy hlášení s volbou nutnosti potvrzení 

a typu zobrazení. Aplikace pro tento panel lze tvořit pomocí WinCC flexible Compact. 

SIMATIC TP/OP 177B 

Panel TP177B nabízí barevný 6“ displej (STN 256 barev). U tohoto panelu jsou hlášení 

ukládána do remanentního paměťového bufferu, což znamená, že po výpadku napájení nedojde 

k žádné ztrátě. Pomocí MMC může uživatel provádět jednoduše zálohu projektu panelu 

a rozšiřuje se tím i oblast pro receptury. USB rozhraní nabízí připojení pomocných zařízení jako 

je tiskárna, klávesnice, myš a čtečka čárového kódu. Panel disponuje komunikačním 

protokolem PROFINET. Varianta OP177B kombinuje dotykové ovládání s funkčními tlačítky. 

Novinkou je panel TP177B se 4“ širokoúhlým displejem (TFT – 256 barev). [6] 

http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?ctxnh=b2af57d535&ctxp=home
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6.2 Hardwarová specifikace 

Rotační regulovaný rekuperační převodník je umístěn v prostorách TG-centra společnosti 

OCHI Inženýring s.r.o. Tato společnost zajistila veškeré mechanické části celého zařízení spolu 

s hydraulickým agregátem a hydraulickými rozvody. Dále zařízení osadila snímači tlaku, 

senzory otáček a polohy, koncovými spínači, spínači tlaku a ukotvila také elektromotor. 

Elektroinstalaci včetně výroby rozvaděče a ovládacího pultu měla na starost společnost 

ELVAC a.s., která byla zadavatelem této diplomové práce. Součástí této práce bylo 

vyspecifikovat hardwarovou část řídicího systému. 

6.2.1 Volba bezpečnostního PLC 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.1, pro první dvě části aplikace byl zvolen jeden 

programovatelný logický automat z řady ET200S umisťovaný přímo do rozvaděčové skříně. 

V této řadě se nachází dva modely PLC, jde o model IM151-7 F-CPU a IM151-8 PN F-CPU, 

porovnání základních vlastností těchto modelů je v Tab. 6.1. 

Tab. 6.1 Porovnání bezpečnostních automatů řady ET200S [4] 

  IM151-7 F-CPU IM151-8 PN F-CPU 

Konektivita 1x PROFIBUS 3x PROFINET 

Pracovní paměť 192 kB 256 kB 

Vstupy/Výstupy přibližně 100 F-D-I/O přibližně 300 F-D-I/O 

 

Rozhodujícími faktory pro výběr PLC bylo především připojení pomocí sběrnice 

PROFINET a periferie PROFIsafe a také větší kapacita vstupních/výstupních signálů, 

pro případné rozšíření aplikace. Byl tedy vybrán model IM151-8 PN F-CPU 

6.2.2 Volba PLC pro řízení pohonu 

Základem celého systému RRRP je elektromotor (1LA9133-4KA66 s výkonem 7,5kW), 

který otáčí čerpadlem pro hydromotor navíjecího bubnu. Ten pak zvedá nebo spouští zátěž. 

Na kvalitě zvoleného programovatelného logického automatu pro řízení elektromotoru tedy 

přímo závisí přesnost regulace otáček navíjecího bubnu a tím i přesnost polohování zátěže. 

Varianta SIMOTION D je kombinovaný modul skládající se z vlastního jádra SIMOTION 

a z druhého procesoru, který přebírá funkci řídicí jednotky frekvenčního měniče SINAMICS 

S120 a díky toho je umožněno rychle řídit čerpadlo hydromotoru. V této řadě existují čtyři 

modely, porovnání jejich základních vlastností je uvedeno v Tab. 6.2. Liší se především ve 

výkonu, vyšší řady zvládají řídit více rotačních os. 

Tab. 6.2 Porovnání programovatelných logických automatů řady SIMOTION D [5] 

 
D410 D425 D435 D445 

Konektivita 2x PROFINET 2x PROFINET 2x PROFINET 2x PROFINET 

Počet řízených os 1 2 - 4 (max. 16) 8 - 16 (max. 32) až 64 

Počet vstupů 4 8 8 8 

Přepínatelné vstupy/výstupy 4/4 8/8 8/8 8/8 

 



 Diplomová práce 

18 

 

Systém rotačního regulovaného rekuperačního převodníku sice pracuje pouze s jednou 

rotační osou, ale aby byla zachovaná možnost případného rozšíření aplikace, byl vybrán model 

SIMOTION D425. 

6.2.3 Volba dotykového panelu 

Pro vizualizaci systému RRRP je třeba zvolit vhodný dotykový panel. Jak již bylo uvedeno 

v kapitole 6.1, výběr panelu je zúžen na řadu 170. Tyto panely jsou vhodné pro malé a středně 

náročné úlohy. Porovnání panelů z této řady je v Tab. 6.3. 

Tab. 6.3 Porovnání panelů řady 170 [6] 

  TP177A TP177B TP177B 4" OP177B 

Počet barev 4 4 nebo 256 256 4 nebo 256 

Velikost displeje 5,7" 6" 4,3" (16:9) 6" 

Konektivita Profibus Profibus/Profinet Profibus/Profinet Profibus/Profinet 

Ovládání Dotyková plocha Dotyková plocha 
Dotyková plocha, 
4 funkční tlačítka 

Dotyková plocha, 
funkční tlačítka 

 

Nejvhodnější poměr ceny a výkonu z této řady panelů se jeví TP177B ve variantě 

s 256 barvami, který má připojení pomocí sběrnice PROFINET i dostatečně velký displej, 

a nemá funkční tlačítka, která jsou pro systém RRRP zbytečná. 

6.2.4 Volba ostatních prvků systému 

V předchozí části této kapitoly jsou uvedeny základní zařízení řídicího systému RRRP. 

Aby byl řídicí systém kompletní, je třeba ještě vyspecifikovat následující: napájecí zdroj, UPS, 

baterie k UPS, vstupní a výstupní karty, patice pro tyto karty, joystick, paměťové karty 

k programovatelným logickým automatům, napájecí modul, síťový modul dodávající proud 

do stejnosměrného meziobvodu, motorový modul pro napájení motoru, konektor pro připojení 

motoru, senzorové moduly pro připojení enkodérů, ethernetové kabely, konektory 

pro ethernetové kabely a DRIVE-CLiQ kabely. U většiny z těchto komponentů není možnost 

výběru z více variant, a když ano, jsou použité stejné typy jako u předchozích projektů 

společnosti ELVAC a.s. Celá hardwarová specifikace je v příloze č. 2. Následující odstavec 

se ještě zabývá postupem určování počtu vstupních a výstupních signálových karet pro PLC.  

Určení počtu vstupních/výstupních karet 

Jako první byl určen počet karet pro bezpečnostní část RRRP. Zde je připojeno 

8 bezpečnostních vstupů (TOTAL STOP z rozvodné skříně a z ovládacího pultu, tlačítko 

mrtvého muže, klíčový přepínač povolení servisního režimu, tlakové spínače SP1 a SP2 

a koncové spínače SQ1 a SQ2). Vzhledem k faktu, že bezpečnostní karty pro dvoukanálové 

vstupní digitální signály mají čtyři vstupy, byly tyto karty použity dvě. Dále jsou zde připojeny 

čtyři bezpečnostní výstupy (motorové vývody na stykač KM1.1 a KM1.2, elektromagnet 

polohového kuličkového ventilu YV3 a signalizace pro SIMOTION), pro ty postačí jedna karta 

bezpečnostních digitálních výstupu.  

Pro ne-bezpečnostní část systému RRRP byly použity dvě karty digitálních vstupů, každá 

po osmi vstupech (porucha izolace DC obvodu, UPS dobíjecí provoz, UPS porucha baterie, 
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UPC nabíjení >85%, porucha napájení 24VDC, porucha napájení AC, hlavní vypínač sítě, 

hlavní vypínač akumulátorů, zpětné vazby ze stykačů motorových vývodů KM1.1 a KM1.2, 

zpětné vazby ze stykačů odboček transformátoru, připojení akumulátorů k meziobvodu, 

přemostění rezistorů a připojení akumulátorů k nabíjecímu zdroji). Pro připojení klasických 

analogových vstupů (měření proudu akumulátorů, měření napětí akumulátorů, měření teploty 

akumulátorů a joystick) bude použita jedna proudová analogová karta se čtyřmi vstupy. Jelikož 

neexistuje bezpečnostní karta analogových vstupů, byl tento problém vyřešen použitím dvou 

párů senzorů tlaku, z nichž jeden je připojen na vysokorychlostní proudovou kartu analogových 

vstupů se dvěma analogovými vstupy (BP1.1 a BP2.1). Druhý pár je připojen do napěťových 

analogových vstupů rozšiřujícího modulu TB30 pro SIMOTION (BP1.2 a BP2.2). Tento modul 

má dále dva analogové výstupy, čtyři digitální vstupy a čtyři výstupy, které zůstanou nevyužity 

jako rezerva pro případné rozšíření systému. 

6.3 Architektura 

Řídicí jednotkou, která bude vykonávat hlavní program pro ovládání pohybu zátěže je 

SIMOTION. K tomu bude připojeno F-PLC pro řešení především bezpečnostní funkce, ale také 

pomocné funkce, jako např.: přepočet analogových signálů, nabíjecí cyklus, vyhodnocování 

alarmů. Tyto automaty spolu budou komunikovat po průmyslové sběrnici PROFINET 

s bezpečnostním profilem PROFISAFE který slouží pro přenos bezpečnostně orientovaných dat. 

K SIMOTIONU bude ještě připojen dotykový panel TP177B, se kterým bude komunikovat také 

po průmyslové sběrnici PROFINET, v tomto případě už ale nebude využívat bezpečnostní profil 

PROFISAFE. PC určené k programování řídicího systému se bude připojovat k ET200S pomocí 

ETHERNETU. Výsledná navržená architektura systému RRRP je znázorněna na přehledovém 

schématu v příloze č. 3. Zjednodušené schéma systému s návrhem propojení řídicích částí je 

na Obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1 Zjednodušené schéma architektury řídicího systému RRRP  
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7 Nástroje pro vytvoření softwaru pro RRRP 

Pro vytvoření řídicího systému (ŘS), byla použita tři vývojová prostředí, z nichž v každém 

byla vytvořena aplikace pro jinou část systému RRRP. Použitými vývojovými prostředími jsou: 

 STEP 7 Professional V5.5 – pro bezpečnostní programovatelný automat ET200S, 

 SIMOTION SCOUT V4.3 – pro programovatelný automat SIMOTION D425, 

 WinCC flexible 2008 SP3 Advanced – pro dotykový panel TP177B. 

7.1 STEP7 

Step7 je profesionální nástroj pro konfiguraci a programování řídicích systémů SIMATIC. 

Obsahuje užitečné funkce pro každou fázi vytváření řídicího systému (dále bude nazýván 

projektem). Nejdříve se vytvoří konfigurace a parametrizuje hardware, poté se určí nastavení 

komunikace mezi jednotlivými zařízeními. Následuje vytvoření programu, testování a uvedení 

do provozu. 

 

Obr. 7.1 Náhled prostředí programu STEP7 – SIMATIC Manager 

7.1.1 Nástroje programu STEP7 

Program STEP7 se skládá z několika nástrojů, mezi které patří: 

 SIMATIC Manager (správce zařízení SIMATIC) - viz Obr. 7.1, je hlavním prostředím 

programu. Z něj se spravují všechna data patřící do projektu. V levé části (označené 

číslem 1) se nachází stromová struktura se všemi zařízeními projektu V pravé části 

(označené číslem 2) se nachází pracovní oblast.  

 Symbol-Editor (editor symbolů) - je nástroj, ve kterém se spravují veškeré globální 

proměnné projektu. Spustí se tak, že ve stromu projektu je vybráno zařízení, v němž se 

otevře složka S7 Program a v ní objekt typu „Symbol table“. Při používání tohoto 

nástroje jsou automaticky generovány symbolické tabulky se všemi provedenými 

změnami. 

  1 2 
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 Hardware configuration (hardwarová konfigurace) - slouží ke konfiguraci 

a parametrizaci použitých zařízení a jejich součástí. Spustí se ze stromu projektu 

zvolením zařízení a dvojklikem na položku „Hardware“. 

 Communication configuration (konfigurace komunikace) – nástroj pro konfiguraci 

a zobrazení komunikačních linek. 

 System diagnostics (diagnostika systému) – zobrazuje uživateli přehled stavu 

automatizačního systému. Mimo jiné se zde dají sledovat chyby modulů nebo například 

alarmová hlášení z diagnostického bufferu. U CPU je navíc vidět třeba délka cyklu nebo 

velikost obsazené/volné paměti. 

7.1.2 Struktura programu vytvářeného ve STEP7 

Při vytváření programu je ve stromu projektu vybráno zařízení, v něm složka S7 Program – 

Blocks. Zde je možno vytvářet různé typy objektů, těmi jsou: 

 organizační blok (OB) – bloky, které jsou spouštěny PLC za určitých podmínek, ty jsou 

určeny podle čísla bloku, 

 funkční blok (FB) – jsou určeny pro definici uživatelského programu, FB se může volat 

z více míst v programu, každé volání ale má svůj vlastní instanční DB, 

 funkce (FC) – obdoba FB, ale není ji přiřazena instanční DB a nelze v ní deklarovat 

vnitřní statické proměnné, 

 datový blok (DB) – slouží k definování struktury proměnných, kde každá proměnná má 

své jméno, typ a inicializační hodnotu při spuštění PLC, 

 datový typ (UDT) – se používá, pokud je použita stejná struktura DB pro několik bloků. 

Tato struktura je vytvořena jednou a v každém DB je volána, 

 tabulka proměnných (VAT) – je určena pro sledování zvolených proměnných v režimu 

online. 

U všech PLC je princip zpracování programu stejný, a sice takový, že procesor vykonává 

program neustále cyklicky dokola. Prvním bodem cyklu je načtení vstupů do tabulky stavu 

vstupů, poté se zpracují jednotlivé instrukce programu, přičemž program pracuje s uloženými 

údaji z tabulky vstupů a výsledné hodnoty zapisuje do tabulky výstupů. Jako třetí a poslední bod 

cyklu se nastaví výstupy podle obsahu tabulky výstupů. U zařízení SIMATIC je tento cyklus 

zajišťován pomocí OB1, který je cyklicky volaný pokaždé, když skončí předchozí cyklus. 

Do tohoto OB se musí vložit všechny FB a FC, které má program vykonávat. 

7.1.3 Programovací jazyky použitelné v programu STEP7 

Pro vytváření programu jsou k dispozici tři základní programovací jazyky: 

 Ladder (LAD), 

 Function Block Diagram (FBD), 

 Instruction List (IL). 

Tyto programovací jazyky obsahují komplexní sadu instrukcí, což umožňuje programování 

komplexních funkcí rychle a bez vynikající znalosti programování. Jsou k dispozici funkce 

pro binární logiku vč. náběžné/sestupné hrany, operace s datovým typem WORD, časovače, 

počítadla, komparátory, matematické funkce a další. 
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7.2 Simotion SCOUT 

Je vývojové prostředí pro vytváření programu pro řídicí systémy SIMOTION. Na rozdíl 

od STEP7 je SCOUT jednotný rámec pro všechny systémové nástroje. To je důvod, proč toto 

prostředí nabízí možnost navrhnout i spravovat projekt se SIMOTIONEM, umožňuje 

standardizovaný přehled všech dat a programů a také poskytuje přístup ke všem testovacím 

funkcím a měřením. Na Obr. 2.1 je vidět základní zobrazení vývojového prostředí, kde se pod 

číslem jedna nachází hierarchická stromová struktura řídicího systému SIMOTION (tzv. 

projektový navigátor) a pod číslem dvě je pracovní oblast. 

 

Obr. 7.2 Náhled programu SIMOTION SCOUT 

7.2.1 Správa projektu 

Program umožňuje uživateli spravovat obecná data, používat integrované porovnávací 

funkce, jednoduchý přístup přes projektového navigátoru k editaci programu, nastavení všech 

zařízení (řídicí jednotku, pohony atd.) nebo k funkcím v integrovaných knihovnách. 

7.2.2 Programování 

Na pozadí běží cyklicky zpracovávaný blok stejně jako hlavní cyklický blok OB1 v PLC 

SIMATIC. V něm lze například zpracovávat logiku a sekvence ne přímo závislé na pohonech 

a polohování. Další tasky (úlohy) jsou startovány, pozastavovány, znovu spouštěny 

a ukončovány nezávisle na tomto cyklu a právě ony jsou určeny pro řešení jednotlivých pohybů. 

Úlohy se programují třemi základními způsoby: 

 Motion Control Chart (MCC) – jde o grafické bloky podobné vývojovému diagramu, 

 Ladder Logic / Function Block Diagram (LAD/FBD) – stejně jako u STEP7, 

 Structured Text (ST) – což je programovací jazyk podobný např. Pascalu. 

 1  2 
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7.2.3 Parametrizace 

V prostředí SCOUT je možno také nastavit a upravovat parametry: 

 rotačních os, 

 pohonných jednotek, 

 elektronických vaček. 

7.2.4 Testování a měření  

Když je aplikace hotová a systém je funkční, je možné pomocí programu SCOUT provádět 

testování a následně uvést zařízení do provozu. K tomu jsou k dispozici nástroje pro pohodlné 

sledování průběhu všech hodnot v reálném čase a jejich zaznamenávání. Dále je možno 

zjišťovat stav programu, proměnných a monitorovat průběh programu v MCC. Obdobou VAT 

z programu STEP7 je zde „Watch table“, což je tabulka, která umožňuje sledovat hodnoty 

proměnných v režimu online. 

7.3 WinCC flexible 

Toto vývojové prostředí se používá pro programování mikropanelů, ovládacích panelů, 

multipanelů, ale i PC. Obecně je však určen pro menší aplikace. Rozdělení variant WinCC 

flexible je vidět na Obr. 7.3. Existuje také software WinCC, pomocí tohoto nástroje se 

programují náročné aplikace, které běží na průmyslových PC. 

 

Obr. 7.3 Varianty WinCC flexible [8] 

Z Obr. 7.3 je patrné, že pro vytvoření vizualizace na dotykový panel TP177B postačuje 

vývojové prostředí SIMATIC WinCC flexible Compact, jelikož ale všechny vyšší řady WinCC 

flexible obsahují zároveň všechny funkcionality nižších řad, může být systém vytvořen 

v nejvyšší řadě WinCC flexible Advanced. 

Vývojové prostředí WinCC flexible nabízí uživatelům pracovní oblast, která je rozdělena 

do čtyř základních oblastní viz Obr. 7.4. Pod číslem jedna, se nachází hlavní stromová struktura 

projektu vizualizace. Z tohoto rozcestníku je možné přistupovat do jednotlivých částí projektu, 

například: 
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 obrazovky, 

 nastavení komunikace, 

 nastavení zařízení, 

 nastavení jazyků. 

Pod číslem dvě z Obr. 7.4 se nachází pracovní oblast, ve které se zobrazuje část projektu 

vybraná ze stromu. V tomto konkrétním případě jde o editaci úvodní obrazovky. Pod číslem tři 

lze najít všechny objekty, které je možno vkládat na obrazovky. Jsou rozděleny do záložek 

simple objects (jednoduché objekty), enhanced objects (rozšířené objekty), graphics (grafika) 

a library (knihovna). Pokud právě není editována žádná obrazovka, tato oblast je skryta. 

Poslední čtvrtá oblast zobrazuje možnosti nastavení právě editovaného objektu nebo části 

projektu. Pokud je upravována obrazovka, je zde zobrazeno nastavení pro obrazovku, popřípadě 

objekt, který je právě označen. 

 

Obr. 7.4 Pracovní prostředí programu WinCC flexible 2008 

 

  

 

 

  1 2 3 

4 
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8 Realizace řídicího systému pro RRRP 

Systém rotačního regulovaného rekuperačního převodníku je realizován výhradně 

ze zařízení společnosti SIEMENS. Tento fakt usnadní práci s výsledným softwarem celého 

projektu. Pro vytvoření řídicího systému byla použita tři vývojová prostředí, která jsou ovšem 

spolu propojena. Jediným drobným omezením je nutnost nainstalovat vývojový software 

v následujícím pořadí – Step7 V5.5 SP2, Simotion SCOUT V4.3 a na závěr WinCC flexible 

Advanced 2008 SP3. 

8.1 Vytvoření projektu 

Po nainstalování veškerého vývojového softwaru byl spuštěn program Step7 a v nástroji 

SIMATIC Manager byl založen nový projekt.  

8.1.1 Vytvoření HW konfigurace pro bezpečnostní PLC 

Do projektu bylo vloženo nové zařízení (Insert New Object - SIMATIC 300 Station). Toto 

zařízení bylo otevřeno a následně byl spuštěn nástroj Hardware Configuration. V katalogu 

v pravé části obrazovky bylo vybráno zařízení IM151-8F PN/DP CPU 3.2 ze skupiny ET200S 

a přetažením myši vloženo do pracovní oblasti. Objevilo se dialogové okno pro připojení 

zařízení k síti, kliknutím na New… byla vložena nová síť. Následně byly vloženy všechny karty 

v pořadí tak, jak jsou připojeny fyzicky na DIN liště (pro lepší přehlednost) – PM-E D24V, 4AI 

I 2WIRE ST, 2AI 2/4WIRE HF, dvakrát 8DI DC24V, 8DO DC24V/0.5A, 4DI DC24V HF, 

dvakrát 4/8 F-DI DC24V a 4 F-DO DC24V/2A. 

8.1.2 Vytvoření HW konfigurace pro SIMOTION 

V dalším kroku bylo vloženo zařízení SIMOTION. Po spuštění programu Simotion 

SCOUT v něm byl otevřen projekt vytvořený v SIMATIC Manageru. V projektovém navigátoru 

bylo vloženo nové zařízení SIMOTION (Insert SIMOTION device) a následně bylo vybráno 

zařízení D425-2 DP/PN, které bylo přes dialogové okno připojeno na síť vytvořenou při 

konfiguraci ET200S. Jako rozhraní pro připojení PG/PC bylo zvoleno Ethernet PNxIO (X150) 

a síťová karta TCP/IP(Auto). Do projektového navigátoru přibyla položka D425 s integrovanou 

jednotkou SINAMICS (SINAMICS_Integrated). 

8.1.3 Konfigurace pohonné jednotky SIMOTIONU 

Následně byla vytvořena konfigurace pohonné jednotky (D425 – SINAMICS_Integrated – 

Configure drive unit). Nejdříve byl zvolen volitelný rozšiřující modul TB30, poté byla vybrána 

možnost, že je použita infeed jednotka s DRIVE-CLiQ připojením k pohonné jednotce, tím se 

zpřístupnily další body nastavení pro infeed jednotku. Po zadání názvu a zvolení typu (Active 

infeed) byl vybrán třífázový napájecí napěťový rozsah 380-480 VAC, bylo určeno vnitřní 

chlazení (Internal air cooling) a poté bylo ze seznamu vybráno zařízení pro pohony se 

jmenovitým výkonem 16 kW a proudem 27 A. V nastavení doplňkových údajů byla zrušena 

identifikace při prvním zapnutí (Line/DC-link identification at first switch-on), nastaveno napětí 

na 400 V, zvolen filtr ([41] AIM 400V 16kW) a zaškrtnut volitelný Basic Line Filter. Dalším 

bodem bylo nastavení komunikace, která byla zvolena na uživatelsky definovanou 
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(User-defined), byl zrušen automaticky definovaný telegram a vybrán telegram [370] SIEMENS 

telegram 370, PZD-1/1 s délkou vstupních i výstupních hodnot 1 slovo (WORD). Další 

a zároveň i poslední částí konfigurace pohonné jednotky bylo přidání pohonu samotného, 

nejdříve se volbou Yes potvrdilo, že se má pohon přidat a nakonfigurovat. Byl zadán název 

pohonu a následně potvrzena struktura řízení. Jde o uzavřenou smyčku s regulací rychlosti 

sledované enkodérem ([21] Speed control (with encoder)). Poté byl zadán název napájecího 

agregátu, určeno napětí na 510-720 VDC, zvoleno vnitřní chlazení (Internal air cooling) 

a vybrán pohon se jmenovitým výkonem 9.7 kW a proudem 18 A (objednací 

č. 6SL3120-1TE21-8Axx). Dále byl zadán název motoru, byla vybrána možnost zadání údajů 

o motoru (Enter motor data) a zvolen typ motoru – rotační indukční motor ([1] Induction motor 

(rotating)). Zobrazila se tabulka parametrů, kde byly vyplněny následující hodnoty: jmenovité 

napětí (efektivní hodnota) = 400 VRMS; jmenovitý proud (efektivní hodnota) = 14,5 ARMS; 

jmenovitý výkon = 7.5 kW; jmenovitý účiník = 0,84; jmenovitá frekvence = 50 Hz; jmenovitá 

rychlost = 1455 
   

   
; maximální rychlost = 1455 

   

   
; chlazení motoru = [4] bez nucené 

ventilace s vnitřním ventilátorem; alarmová hodnota teploty motoru = 120°C, prahová teplota 

motoru = 145 °C. Ve stejném okně se ještě zaškrtnou možnosti zadat volitelná data a data 

náhradního schéma. Zpřístupnily se další dvě tabulky parametrů, ve které byly nastaveny 

následující hodnoty: jmenovitý zkratový proud (efektivní hodnota) = 5,978 ARMS; setrvačný 

moment = 0,033899 kg·m
2
; poměr mezi celkovým a motorovým setrvačným momentem = 1; 

hmotnost motoru = 60,3 kg; rychlost na začátku slábnutí pole při napětí 600 VDC = 1455 
   

   
; 

parametry odpor kabelu a sériová indukčnost motoru zůstaly nezměněné rovny nule. Další 

parametry jsou: odpor studeného motoru = 0,74641 Ω; tlumící odpor osy d = 0,40763 Ω; 

rozptylová indukčnost statoru = 3,13909 mH; rozptylová indukčnost rotoru = 3,13909 mH 

a magnetizační induktance = 116,74847mH. V dalším kroku bylo nastaveno, že se nemá 

provádět výpočet dat motoru/kontroléru (No calculation), poté byla zvolena brzda motoru 

([3] Motor holding brake like sequence control, connection via BICO). V další fázi se provádí 

nastavení enkodérů. Jelikož je motor osazen dvěma enkodéry, absolutním a inkrementálním, 

bylo zaškrtnuto, že se používá Encoder 1 a 2. První enkodér je inkrementální se sinusovým 

výstupem, ten se používá na snímání otáček motoru a připojuje se k modulu SMC20. Tento fakt 

byl nastaven u volby vyhodnocování enkodéru (Encoder evaluation). Následně byl enkodér 

pojmenován a byla zvolena možnost zadání parametrů enkodéru (Encoder data). Otevře se nové 

okno, kde byla specifikována měřicí metoda (Measuring system) na možnost inkrementální 

sin/cos (Incremental sine/cosine) a počet Pulzů/otáček (Pulses/revolution) se zadá 1024. 

V tomto okně byly ještě nastaveny nulové značky (Zero marks) na jednu za otáčku (One zero 

mark/revolution) a po přepnutí na záložku detailů (Details) se zaškrtlo invertování hodnoty 

aktuální rychlosti (Invert actual speed value). Poté byla vybrána záložka pro druhý enkodér, 

jako zařízení pro vyhodnocování byl zvolen modul SMC30, byl zadán název enkodéru 

a následně jeho parametry (Encoder data). V zobrazeném okně byla stejně jako u prvního 

enkodéru nejdříve určena měřicí metoda. Tentokrát je však použit absolutní SSI protokol 

(Absolute SSI protocol). Napájecí napětí bylo nastaveno na 24V, zrušena možnost kompenzace 
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ztrát na vodičích (Remote sense), typ připojení nastaven na svorku (Terminal), rozlišení při 

jedné otočce (Single-turn resolution) je 4096 kroků a víceotáčkové (Multiturn resolution) 

je 4096 otáček. Posledním nastavovaným parametrem byla přenosová rychlost = 200 kHz. Poté 

bylo ještě v záložce detailů zaškrtnuto invertování hodnoty aktuální pozice a nastaví jemnost 

rozlišení u G2_XIST1 na 11 Bitů a u G2_XIST2 na 8 bitů. V dalším okně byla určena 

technologická aplikace pohonu na standardní pohon ([100] Standard drive (SERVO)) a žádná 

identifikace motoru (None). V Posledním okně byl určen uživatelsky definovaný telegram pro 

komunikaci osy s pohonem (Communication Axis-drive – User-defined), zrušeno automatické 

nastavení PROFIdrive telegramu (Automatic PROFIdrive message frame setting), vybrán volně 

konfigurovatelný telegram ([999] Free telegram configuration with BICO) a jeho délka se 

zvolena pro vstupní data 15 slov a pro výstupní data 11 Slov. 

8.1.4 Konfigurace virtuální osy 

Pro ovládání pohonu v programu je třeba vytvořit virtuální osu. V projektovém navigátoru 

byla vybrána položka D425 – AXES – Insert axis. Otevřelo se okno, kde byl vložen název osy 

a zvolen, které technologické procesy budou používány (Which technology do you want 

to use?) – regulace rychlosti (Speed control) a pozicování (Positioning). V dalším okně byl 

vybrán typ osy – lineární (Linear), elektrická (Electrical). Poté byla přiřazena virtuální osa k 

reálnému pohonu (SINAMICS_Integrated - <název pohonu>). Na konec byl vybrán typ enkodéru 

používaný v systému SIMOTION, je to druhý z enkodérů, který byl definován během 

konfigurace pohonu (Absolute encoder, cyclic absolute). 

8.1.5 Zapnutí bezpečnostních funkcí v SIMOTIONU 

Jelikož pohon musí zvládat vykonávat bezpečnostní funkce. Nejdříve se musí nastavit 

PROFIsafe telegram pro přenos bezpečnostních dat. V navigátoru byl otevřen expertní seznam 

pohonu (D425 – SINAMICS_ Integrated – Drives – <název pohonu> – Expert list) a zvolen 

PROFIsafe telegram (parametr p60022) – [30] PROFIsafe standard telegram 30, PZD-1/1. Poté 

byla nastavena funkce integrované bezpečnosti (D425 – SINAMICS_ Integrated – Drives – 

<název pohonu> – Functions – Safety Integrated). Ze seznamu byla vybrána základní funkce 

přes PROFIsafe (Basic functions via PROFIsafe), ve schématu byl zadán čas zpoždění 

bezpečného zastavení (Safe stop 1 Delay time) na 6s a určeno, na jaké adrese bude indikován 

výstup „STO aktivní“ (“STO active” output) – p2083[0]. Na závěr byla otevřena PROFIsafe 

konfigurace (PROFIsafe configuration), kde byl přijat zvolený PROFIsafe telegram (Accept 

PROFIsafe message frame) a nastavena se PROFIsafe adresa. Adresa se zadá taková, aby 

následovala bezprostředně po adresách bezpečnostních karet v F-PLC (zjistí se v HW 

konfiguraci F-PLC, po dvojkliku na bezpečnostní kartu – Parameters – F-Parameters – 

F_target_address). Adresy karet jsou 198, 199 a 200, proto byla zadána adresa 201. Zapíše se 

v hexadecimálním tvaru jako 00C9H. 

8.1.6 Vytvoření komunikace F-PLC a SIMOTIONU pomocí I-Device 

 Nyní je zapotřebí nastavit komunikaci v reálném čase mezi F-PLC a SIMOTIONEM. 

Využije se k tomu tzv. I-Device, což je složenina z anglického „Intelligent CPU as I/O-Device“ 
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(Inteligentní CPU jako zařízení vstupů/výstupů). V prostředí SIMATIC Manager je již ve 

stromu projektu vidět kromě F-PLC také SIMOTION D. Po jeho označení a současném 

stisknutí kláves Ctrl+Alt+O byla otevřena hardwarová konfigurace. Je vidět, že SIMOTION je 

připojen ke dvěma sběrnicím, a to k integrované sběrnici PROFIBUS, na kterou je připojen 

frekvenční měnič SINAMICS a také ke sběrnici PROFINET. Dvojklikem na PNxIO bylo 

otevřeno nastavení PN komunikační karty. V záložce I-Device bylo zaškrtnuto políčko pro 

aktivaci I-device módu (I-device mode) a poté pomocí tlačítka New… přidány tři submoduly. 

Pro první dva byl nastaven typ přenosové oblasti (Transfer area type) na aplikační 

(Application), přičemž první submodul bude mít typ adres (Address type) vstupní (Input) 

a druhý výstupní (Output). Délka (Lenght) bude stejná a to 4 byty. Třetí submodul bude sloužit 

pro přenos bezpečnostních I/O signálů. Typ přenosové oblasti byl nastaven na F-I/O a vybrána 

přenosová oblast vstupů a výstupů (Select I/O…) – DP maste systém (1) – SINAMICS_Integrated 

– (R-/7.0) PROFIsafe Module. 

Následuje vytvoření GSD souboru komunikační karty PNxIO. Po jeho označení byla 

v horizontálním menu vybrána položka Možnosti (Options) a Vytvořit GSD soubor pro 

I-Device (Create GSD file for I-Device). Byl zadán identifikátor pro I-device, stisknutím tlačítka 

Create byl GSD soubor vytvořen a následně nainstalován (Install). 

V dalším kroku byla otevřena HW konfigurace F-PLC a z katalogu v pravé části obrazovky 

byl vybrán GSD soubor s údaji o komunikační kartě SIMOTIONU (PROFINET IO – 

Preconfigured Stations – D425 – PNxIO). Toto zařízení bylo myší přetaženo na sběrnici 

PROFINET-IO a změněn jeho název tak, aby byl totožný s identifikátorem pro I-device 

zadaným při vytváření GSD souboru. Program se zeptá, zda je zařízení fyzicky nainstalováno na 

stejný hardware jako kontrolér, což bylo potvrzeno stisknutím tlačítka Yes. Posledním krokem je 

změna bezpečnostní cílové adresy pro třetí submodul. Po otevření vlastností zařízení PNxIO, 

v záložce PROFIsafe je parametr F_Dest_Add, ten byl nastaven (pomocí Change value…) na 

hodnotu 201, která byla dříve zadána při konfiguraci SIMOTIONU. Konfigurace byla uložena 

a zkompilována. 

 

Obr. 8.1 Náhled nástroje NetPro s vytvořenou síťovou konfigurací systému RRRP 
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8.1.7 Konfigurace sítě řídicího systému 

Aby mohla být provedena konfigurace celé sítě řídicího systému, musí se nejdříve vložit 

poslední chybějící prvek a tím je dotykový panel. V SIMATIC Manageru bylo kliknuto pravým 

tlačítkem myši na název projektu a vložen nový objekt (Insert New Object – SIMATIC HMI-

Station). Otevře se průvodce přidání nového zařízení, kde se dotykový panel (Panels – 170 – TP 

177B 6” color PN/DP). Nyní už jsou ve stromové struktuře všechna tři zařízení – F-PLC, 

SIMOTION D a TP. 

Z hlavní nabídky bylo kliknuto na ikonu Network configuration, čímž byl spuštěn nástroj 

NetPro (Obr. 2.1). F-PLC a SIMOTION již jsou připojeny na síť Ethernet(1), ale na tuto síť se 

musí připojit taky poslední přidané zařízení, tedy dotykový panel. Dvojklikem na komunikační 

modul u SIMATIC_TP177B (označený zkratkou HMI IE) byly otevřeny vlastnosti 

ethernetového rozhraní, kde bylo zařízení připojeno na síť a byla zadána se jeho IP adresa, 

pro HMI je IP adresa: 192.168.0.3. Stejným způsobem byly zkontrolovány IP adresy zbylých 

zařízení, které jsou pro F-PLC: 192.168.0.1 a pro SIMOTION: 192.168.0.2. 

8.2 Konfigurace bezpečnostní části programu 

Pro vytvoření bezpečnostní části programu je zapotřebí znát jeho strukturu. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole 7.1.2, program vytvořený ve Step7 je volán z OB1, který je cyklicky 

spouštěn vždy po konci předchozího cyklu. Takto volanému programu nelze zaručit, kdy bude 

znovu zavolán, jelikož délka cyklu se může měnit v řádech desítek milisekund. Aby bylo 

dosaženo určité úrovně bezpečnosti, musí se bezpečnostní program vykonávat v předem daných 

časových intervalech. K tomu se využívá OB35, který způsobí přerušení vykonávání programu 

v přesně daných časových intervalech a vykoná program, který je do něj vložen. Tento interval 

je standardně nastaven na délku 100 ms, která se dá změnit ve vlastnostech F-PLC v záložce 

cyklických přerušení (Cyclic Interrupts). Z OB35 se volá funkce F-CALL, ve které je vložen 

uživatelský bezpečnostní program (viz Obr. 8.2). 

 

Obr. 8.2 Rozhraní bezpečnostní části programu [14] 
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8.2.1 Nastavení parametrů bezpečnostních karet 

Nyní se musí nastavit ochrana pro bezpečnostní program. V hardwarové konfiguraci F-PLC 

bylo dvojklikem vybráno IM151-8F PN/DP CPU a v záložce ochrany (Protection) byla zvolena 

ochrana proti přepsání (Write-protection), bylo zadáno heslo a zaškrtnuta možnost, že CPU 

obsahuje bezpečnostní program (CPU contains safety program). Následuje nastavení parametrů 

bezpečnostních karet. 

 

Obr. 8.3 Schéma zapojení senzorů na svorky bezpečnostních karet 

Ve vlastnostech první karty bezpečnostních vstupů (4/8 F-DI DC24V) byl nejdříve změněn 

v záložce parametrů F-parametr (Parameters – F-Parameter) – monitorovací čas (F monitoring 

time (ms)) na 250 ms a poté parametry modulu (Parameters – Module Parameter). U všech čtyř 

kanálů bylo nastaveno napájení senzorů (Sensor supply) – interní (internal) a vyhodnocování 

senzorů (Evaluation of the sensors) – jeden ze dvou (1oo2 evaluation). Typ propojení senzoru 

(Type of sensor interconnection) byl u prvních dvou kanálů (Channel 0, 4 a Channel 1, 5) 

zvolen na dvoukanálový ekvivalentní (2 channel equivalent), (viz č. 2 na Obr. 8.3) a u druhých 

dvou kanálů (Channel 2, 6 a Channel 3, 7) dvoukanálový neekvivalentní (2 channel non-

equivalent), (viz č. 3 na Obr. 8.3). Pro vlastnosti druhé karty bezpečnostních vstupů (4/8 F-DI 

DC24V) byl také nastaven monitorovací čas na 250 ms. V parametrech modulu byl třetí a čtvrtý 

kanál (Channel 2, 6 a Channel 3, 7) nastaven stejně jako u první karty, ale u prvních dvou 

kanálů (Channel 0, 4 a Channel 1, 5) bylo nastaveno externí napájení senzoru (Sensor supply – 

external) a vyhodnocení senzoru – jeden z jednoho (1oo1 evaluation), (viz č. 1 na Obr. 8.3). 

Také u poslední karty, tentokrát bezpečnostních digitálních výstupů (4 F-DO DC24V/2A) byl 

nejdříve nastaven monitorovací čas na 250 ms a poté u všech čtyř kanálů čas během kterého 
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musí být testovací signál správně vyhodnocen (Readback time) na 5 ms. HW konfigurace byla 

uložena a zkompilována, čímž byly vygenerovány bezpečnostní FB, pro každou bezpečnostní 

kartu jeden, a bezpečnostní DB, pro každou kartu jeden, jeden pro submodul komunikační karty 

SIMOTIONU a jeden s globálními daty. 

8.2.2 Vytvoření F-runtime skupiny 

 „Celý postup vytvoření bezpečnostní aplikace spočívá ve vytvoření funkce F-CALL. 

Tak se vytvoří F-runtime skupina.“ (Koziorek et al., 2011, s. 244). Do programu F-PLC byla 

vložena funkce (Insert New Object – Function), zadán její název (FC1) a zvolen jazyk 

pro vytvoření (Created in Language – F-CALL). Dále byly vytvořeny OB35 (jazyk  FBD, popř. 

LAD) a FC (FC10) pro bezpečnostní program (jazyk  FBD, popř. LAD). Funkce FC1 byla 

vložena do programu v OB35. Nyní se přejde k vytvoření F-runtime skupiny, která vytvoří 

hierarchii volání F-runtime bloků. Přes horizontální menu SIMATIC manageru bylo spuštěno 

upravování bezpečnostního programu, kliknutím na F-Runtime groups… a poté v dialogovém 

okně na New… bylo otevřeno okno pro vytvoření nové F-runtime skupiny. Byl nastaven 

F-CALL blok (FC1), F-program blok (FC10) a maximální doba trvání jednoho cyklu 

bezpečnostního programu (Max. cycle time of the F-runtime in ms) na 200 ms. Safety program 

byl zkompilován (Compile), čímž byly vygenerovány zbylé automaticky generované F-bloky. 

8.3 Vytvoření bezpečnostního programu 

Nejdříve byl vytvořen datový blok (DB200), do kterého jsou ukládaná bezpečnostní data: 

logická jednička; logická nula; signál pro potvrzení alarmů (ACK); hlášení „napájení OK“; 

hlášení „pracovní tlaky OK“; signál ze stykačů motoru KM1.1 a KM1.2; informace o stisknutí 

tlačítka mrtvého muže a pomocný signál pro uvolnění tlačítka mrtvého muže. 

8.3.1 Funkční blok FB2 – ESTOP 

V tomto bezpečnostním FB jsou vyhodnocována: stisknutí TOTAL STOPU na rozvaděči 

a ovládacím pultu; sepnutí koncových spínačů havarijních poloh a zpětné vazby ze stykačů 

motoru a tlakového spínače brzdy hydromotoru. Dále je v tomto bloku řešeno zpožděné sepnutí 

brzdy hydromotoru a motorových stykačů při havarijním stavu. 

Pro vyhodnocování stisknutí TOTAL STOPU a koncových spínačů byl použit FB215 (viz 

Obr. 8.4) z knihovny distribuované bezpečnosti (Libaries – Distributed Safety (V1) – 

F-Application Blocks – FB215 F_ESTOP1). Na vstup tohoto bloku byly přivedeny signály 

z koncových spínačů havarijní polohy a tlačítek TOTAL STOP. Koncové spínače lze přemostit 

pomocí klíčového přepínače servisního režimu. Na výstupu Q tohoto bloku je hodnota log1, 

pokud není stisknuto ani jeden TOTAL STOP a zároveň není zátěž v havarijní koncové poloze, 

aniž by byl zapnut servisní režim. Výstup ACK_REQ se sepne, pokud je vyžadováno potvrzení 

uvolnění TOTAL STOPU. 

Pro monitorování zpětných vazeb byl použit FB216, taktéž z knihovny distribuované 

bezpečnosti. Tento blok byl použit dvakrát, poprvé pro vyhodnocování zpětné vazby stykačů 

motoru a podruhé pro tlakový spínač brzdy hydromotoru. Tento blok hlídá, zda se zařízení při 

bezpečnostní události odpojí v časovém intervalu nastaveném na vstupu FDB_TIME. 
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Dále byl použit FB186 z knihovny distribuované bezpečnosti (Libaries – Distributed Safety 

(V1) – F-Application Blocks – FB186 F_TOF), který slouží pro vytvoření časové prodlevy pro 

vypnutí. V případě bezpečnostní události spustí odpočet 3,5s resp. 3s pro zpožděné odpojení 

stykačů motoru resp. sepnutí brzdy hydromotoru. Po třech sekundách od aktivace bezpečnostní 

události se sepne brzda hydromotoru a půl sekundy poté se odpojí stykače elektromotoru. 

 

Obr. 8.4 FB215 pro hlídání TOTAL STOPŮ a koncových spínačů 

8.3.2 Funkce FC10 – F_User_Program 

Tato funkce je první volanou bezpečnostní funkcí pomocí funkce F-CALL. V prvním 

networku této funkce je volán FB2 (popsaný v kapitole 8.3.1). Dále jsou zde generovány signály 

pro log1 a log0 a hlášení „pracovní tlaky OK“, které je přenášen do DB200 (datový blok 

globálních dat). Do tohoto DB je také ukládaný signál z vizualizace pro potvrzení alarmů 

a poruch, který byl hned v dalším networku použit pro potvrzení bezpečnostního zastavení 

a zpětné vazby ze stykačů a dále taky pro globální potvrzení všech komunikačních poruch 

bezpečnostních I/O signálů F-runtime skupin pomocí FB219 (Global acknowledgement of all 

F-I/O of a RTG), vloženého z knihovny pro distribuovanou bezpečnost. Poté bylo už jen řešeno, 

kdy se aktivuje bezpečnostní funkce SS1. Jsou to následující případy: 

 Při uvolnění tlačítka mrtvého muže během pohybu zátěže,  

 při přepnutí servisního přepínače do polohy 1 během pohybu zátěže, 

 při ztrátě zpětné vazby od tlakového spínače brzdy hydromotoru, 

 při najetí do havarijní koncové polohy, pokud není zapnut servisní režim, 

 při stisknutí jednoho z tlačítek TOTAL STOP, 

 když nejsou v pořádku pracovní tlaky. 

8.4 Vytvoření programu pro PLC 

Do PLC byl již dříve vloženy OB1, který slouží pro cyklické volání programu a OB35, 

který každých 100 ms přeruší cyklicky vykonávaný program a vykoná bezpečnostní program. 
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Toto ale nejsou jediné organizační bloky, byly přidány také OB82 (diagnostické přerušení), 

OB83 (přerušení při vložení/odebrání modulu), OB86 (chyba rozšířeného racku – DP master 

systém nebo zařízení distribuovaných I/O), OB100 (kompletní restart PLC) – v něm se nastaví 

bit, který indikuje první cyklus PLC po zapnutí/restartu, OB121 (chyba naprogramování) 

a OB122 (chyba přístupu k I/O). 

8.4.1 Funkce FC100 – User_main 

Jedna ze dvou funkcí volaných v OB1. Je to základní funkce, ze které je spouštěn celý 

uživatelský program. Slouží pro volání funkcí a funkčních bloků: 

 FC101 – funkce generující bity, 

 FC102 – funkce pro zpracování analogového signálu z joysticku, 

 FB100 (s DB100) – funkční blok pro zpracování analogových hodnot tlaků, 

 FB101 (s DB101) – funkční blok pro zpracování analogových hodnot z akumulátorů, 

 FB102 (s DB102) – funkční blok pro řízení, 

 FB103 (s DB103) – funkční blok pro nabíjecí cyklus akumulátorů, 

Dále je v této funkci ještě prováděn přepis dat ze SIMOTIONU do F-PLC (přesněji 

do DB12) a naopak z F-PLC (přesněji z DB11) do SIMOTIONU. 

8.4.2 Funkční blok FB110 – Alarmy 

Tento funkční blok je druhým a posledním, který je volán z OB1. Slouží pro posílání 

signálů pro HMI, které informují o poruchách a alarmech systému. V prvním networku je 

vyhodnocováno, zda nenastala porucha izolace stejnosměrného obvodu, pokud ano, rozsvítí se 

světelná signalizace na rozvaděči, spustí se zvuková siréna a nastaví se alarmový bit pro HMI. 

V další části tohoto funkčního bloku se nastavují alarmové bity ještě pro: výpadek napájení 230 

VAC, výpadek napájení 24 VDC, stisknuto tlačítko TOTAL STOP na ovládacím pultu nebo 

rozvaděči, sepnutí horní nebo dolní koncové havarijní polohy, poruchu baterie UPS, rozepnutí 

stykače motoru KM1.1 a KM1.2, aktivní bezpečnostní funkci STO a SS1, tlak oleje mimo 

přípustné hodnoty a uvolnění tlačítka mrtvého muže během pohybu zátěže. Ve dvou zbylých 

networcích se vyhodnocuje, zda nastal jeden ze čtyř možných STOP stavů a taky jestli nenastal 

jeden z dvanácti alarmů a tento údaj se také odesílá do HMI. 

8.4.3 Funkce FC101 – GenBits 

 V této funkci se generují bity. Nejdřív byla vytvořena log0 a log1, dále pak log0 a log1 

pro uvádění do provozu a v posledním networku bylo vytvořeno generování tiků s frekvencí 

[Hz]: 0,5; 0,625; 1; 1,25; 2; 2,5; 5 a 10. K tomu byl použit paměťový byte (Memory byte), který 

byl nastaven ve vlastnostech F-PLC v záložce Cycle/Clock Memory na adresu 1. 

8.4.4 Funkce FC102 – Joystick 

Do této funkce vstupuje analogový signál o velikosti jednoho slova, který přichází na kartu 

analogových vstupů. Zpracovaný signál je odesílán do SIMOTIONU. 

Vstupní signál datového typu WORD byl nejdříve převeden na datový typ INT, poté 

pomocí funkcí FC110 (viz kapitola 8.4.5), FC111 (viz kapitola 8.4.6) a FC112 (viz kapitola 

8.4.7) zpracován tak, že výsledná hodnota byla upravena do intervalu <-1000; 1000> a následně 

převedena zpátky na datový typ WORD. 
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8.4.5 Funkce FC110 – SITR 

V této funkci se škáluje vstupní hodnota (datového typu INT) ze zadaného rozmezí 

na výstupní hodnotu (datového typu REAL) jiného rozmezí. Nejdříve se vypočte převodová 

směrnice, která je poměrem rozdílu výstupních hodnot k rozdílu vstupních hodnot a poté se 

touto směrnicí vynásobí rozdíl vstupního signálu a minimální hodnoty vstupního rozmezí. 

K výsledku se následně přičte minimální hodnota výstupního rozmezí. Následně je ještě 

vypočtena procentuální hodnota, na které se nachází výstupní hodnota vůči výstupnímu 

rozmezí. 

8.4.6 Funkce FC111 – SRTI 

Funkce FC111 funguje stejně jako funkce SITR z předchozí kapitoly (8.4.5), s tím 

rozdílem, že do ní vstupuje hodnota datového typu REAL a vystupuje z ní hodnota datového 

typu INT. U této funkce se již neprovádí výpočet procentuální hodnoty. 

8.4.7 Funkce FC112 – LIMITREAL 

Tato funkce slouží pro ořezání vstupní hodnoty do zadaného intervalu. Na vstup je 

přivedena hodnota datového typu REAL a minimum a maximu, kterého může dosahovat 

výstupní hodnota. Pokud vstupní hodnota přesáhne jednu z limit, na výstup je nastaven tento 

limit, jinak je na výstup zapsána hodnota ze vstupu. 

8.4.8 Funkční blok FB100 – AI_Tlak 

Funkční blok FB100 slouží pro vyhodnocování tlaků v hydraulických rozvodech RRRP. 

Nejdříve je analogová hodnota typu WORD, ze senzoru tlaku BP1.1, převedena na datový typ 

INT. Za použití funkce FC105 (SCALE), která byla vložena ze složky FC blocks, se tato 

hodnota naškáluje v rozmezí 0-250 Bar, což je maximální rozsah tlakového senzoru. Totéž se 

provede pro analogovou hodnotu ze senzoru tlaku BP1.2. Poté se vyhodnotí, zda nějaká hodnota 

tlaku nevybočuje ze zadaného povoleného rozsahu a nastaví se výstup, že jsou tlaky hydraulické 

kapaliny v pořádku. 

8.4.9 Funkční blok FB101 – AI_Akumulatory 

Do tohoto funkčního bloku vstupují tři analogové signály datového typu WORD. Jedná se 

o signály pro proud proudící z/do akumulátorů, napětí na akumulátorech a teplotu akumulátorů. 

Každý ze signálu je nejdříve převeden na datový typ INT a posléze jsou pomocí funkce FC105 

(SCALE) upraveny na rozsahy podle měřicích čidel. Pro měření proudu má senzor rozsah 

(0÷5) A, pro napětí (0÷8) V a pro teplotu (0÷60) °C.  

8.4.10 Funkční blok FB102 – Nabijeni_AKU 

V tomto bloku byl vytvořen nabíjecí cyklus akumulátorů. Nejdříve je za použití funkce 

FC103 (viz kapitola 8.4.12) vyhodnocen stav nabití akumulátorů a poté jato hodnota převedena, 

za použití FC111 (viz kapitola 8.4.6), na hodnotu (0 až 100) %, datového typu INT. Dále je 

v tomto bloku vyhodnoceno, zda není příliš velký nabíjecí proud nebo jestli teplota nepřekročila 

maximální povolenou hranici, což by indikovalo poruchu. 

Pokud je žádaná kapacita vyšší než aktuální kapacita nabití akumulátorů a zároveň jsou 

splněny podmínky: není porucha, akumulátory nejsou připojeny k meziobvodu, není přemostěn 

rezistor, není spuštěn nabíjecí cyklus a je požadavek startu nabíjecího cyklu, zahájí se nabíjení. 
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Nabíjecí cyklus má následující posloupnost: po dvou sekundách od odeslání požadavku 

na nabíjení se sepne relé pro připojení akumulátorů k napájecímu zdroji a současně se zapne 

odbočka k transformátoru +5 %. Osm sekund po poklesu aktuálního proudu nabíječky 

pod hranici maximálního nabíjecího proudu se vypne odbočka +5 % a o další dvě sekundy 

později se zapne odbočka 0 %. Opět se čeká na pokles aktuálního proudu nabíječky pod hranici 

maximálního nabíjecího proudu a deset sekund poté se odpojí odbočka 0 %. O další dvě 

sekundy později se zapne odbočka -5 %. Následuje sledování, zda stav nabití akumulátoru 

dosáhl požadované hodnoty nebo jestli nabíjecí proud neklesl pod minimální možnou hranici. 

Pokud ano, spustí se odpočítávání času nastaveného v HMI a po uplynutí tohoto času se odpojí 

odbočka -5 % a tím se ukončí nabíjení. 

8.4.11 Funkční blok FB103 – Rizeni 

Ve funkčním bloku „Řízení“ je prováděn přesun signálů do DB11 (pro HMI) a DB200 

(bezpečnostní datový blok). Ukládanými signály jsou: Napájení OK (230VAC je OK, 24VDC 

je OK a hlavní vypínač je zapnut); sepnutí tlačítka mrtvého muže; zapnutí servisního režimu 

(otočením servisního klíče na ovládacím pultu); sepnutí stykačů motoru (KM1.1 a zároveň 

KM1.2); sepnutí TOTAL STOP (z ovládacího pultu rozvaděče). Dále jsou zde řešena povolení, 

prvním je povolení servisního režimu jízdy, pro které musí být servisní klíč v poloze 

1 a zároveň musí být povolení servisní jízdy z HMI. Pro povolení jízdy na akumulátory musí 

být akumulátory připojeny k meziobvodu a musí být přemostěny rezistory. Posledním řešeným 

povolením je jízda ze sítě, pro tu musí být sepnut stykač KM5, nesmí být připojení akumulátorů 

k meziobvodu a nesmí být aktivní ALM. Jako poslední je zde řešeno připojení akumulátorů 

k meziobvodu a krátkodobé nabíjení přes R1. Pro povolení musí být akumulátory nabity na více 

než 60%, musí být zapnutý hlavní vypínač akumulátorů, nesmí být aktivní ALM, akumulátory 

nesmí být připojeny k meziobvodu, nesmí být přemostěny rezistory, akumulátory nesmí být 

připojeny k nabíjecímu zdroji a napájení ze sítě musí být neaktivní. Čtyři sekundy po připojení 

akumulátorů k meziobvodu se nastaví přemostění rezistorů a vypne dobíjení přes R1.Zrušení 

připojení akumulátorů k meziobvodu je vyvoláno vypnutím hlavního vypínače akumulátorů 

nebo připojením akumulátorů k nabíjecímu zdroji nebo zrušením napájení na akumulátory 

z HMI při aktivním připojení akumulátorů k meziobvodu nebo přemostění rezistorů. 

8.4.12 Funkční blok FC103 – Stav_nabiti_AKU 

Tento blok slouží pro přepočet kapacity nabití akumulátoru v závislosti na jeho napětí 

a teplotě. Pro funkci byly vytvořené vstupní proměnné pro analogové signály ze senzoru napětí 

a teploty. A dále, na základě postupu určování napětí akumulátorů v závislosti na teplotě 

(viz kapitola 3.3), procento rozsahu ((615,8 - 566,4) / 100 = 0,494), napětí vybitých 

akumulátorů při 0 °C (vypočteno z napětí při 20 °C a Ktu => 566,4 – 20 * 0,32 = 560), 

koeficient Ktu (0,32) a napětí vybitých akumulátorů při teplotě +30 °V (vypočteno z napětí při 

20 °C a Ktu => 566,4 + 10 * 0,32 = 569,6). Nejdříve se určí, zda je teplota vyšší než 30 °C. Poté 

se vypočte napětí, při kterém jsou akumulátory vybity při aktuální teplotě. Určí se rozdíl 

aktuálního napětí a napětí při vybitých akumulátorech a výsledek se podělí procentem rozsahu. 

Tak se získá stav nabití akumulátorů v procentech, pokud je teplota do 30 °C. Pokud je teplota 
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nad 30 °C, od aktuálního napětí se odečte napětí vybitých akumulátorů při 30 °C, rozdíl se 

podělí procentem rozsahu a tím se získá stav nabití akumulátorů v procentech. 

8.5 Vytvoření programu pro SIMOTION 

V stromové struktuře programu SIMOTION SCOUT byla vybrána složka D425 – 

PROGRAMS. Zde je možno vkládat programy čtyř různých typů. Byly zde vloženy následující 

programy:  

 typ ST source file - GlobVar, ST_Tech_IO a StartUP, 

 typ MCC unit – MCC_Per_Fault_Exec a MCC_Rizeni, 

 typ LAD/FBD unit – LAD_funkce a LAD_main. 

Program v SIMOTIONU je založen na principu víceúlohového systému. Strukturu těchto 

úloh neboli „tasků“ lze vidět ve vykonávacím systému (D425 – EXECUTION SYSTEM). Zde jsou 

všechny tasky, které jsou buď spouštěny automaticky, nebo jsou volány z programu. Prvním 

taskem je StartupTask, který je vykonán pouze jednou po spuštění SIMOTIONU, v této úloze je 

spuštěna funkce StartUp.Start_Up. V další části jsou pohybové úlohy (MotionTasks). Těchto 

úloh může být až 32 a jsou spouštěny z programu. U RRRP jsou použity 4 pohybové úlohy, 

ve kterých jsou spouštěny programy MCC_Rizeni.servisni_rezim, MCC_Rizeni.jizda_joystick, 

MCC_Rizeni.jizdna_na_polohu, MCC_Rizeni.read_sto. Další úlohou je BackgroundTask, tato 

úloha běží cyklicky na pozadí, podobně jako OB1 v SIMATICU. Zde jsou spouštěny funkce 

LAD_funkce.tlaky, LAD_Main.rizeni_mottask, LAD_Main.ovladani, LAD_funkce.data_ 

motor_m1, LAD_funkce.joystick a LAD_funkce.osa_data. Dalšími důležitými úlohami jsou 

tasky ve skupině SystemInterruptTasks, která přeruší vykonávaný program při určité události. 

U RRRP jsou použity TechnologicalFaultTask, PeripheralFaultTask a ExecutionFaultTask, 

které jsou spuštěny při technologické chybě, chybě periferie a chybě vykonávání programu. 

8.5.1 Zdrojový soubor GlobVar 

V této funkci byly vytvořeny datové typy: 

 motor_typ s proměnnými aktialni_otacky, aktualni_proud, akutalni_moment 

a STO_Active; 

 HMI_typ s proměnnými jizda_joystick, jizda_na_polohu, start_jizdy_pol, ALM_GU2_ 

INF_active a servisni_jizda_pov; 

 osa_typ s proměnnými aktualni_rychlost, aktualni_poloha, pozadovana_rychlost, 

pozadovana_poloha a joystick_rychlost; 

 servis_data_typ s proměnnými servis_data_typ, horni_krajni_poloha, dolni_krajni_ 

poloha, servisni_rychlost_joystick, servis_horni_hav_polha, servis_dolni_hav_poloha, 

jerk_start_positive, positive_acceleration, jerk_end_positive, jerk_start_negative, 

negative_acceleration, jerk_end_negative, hmi_rampy_max a hmi_rampy_min. 

Dále v této funkci ještě byly deklarovány proměnné: log1, log0, BP2_1_tlak_vstup, 

BP2_2_tlak_vystup, ovl_ALM (datového typu _alm_control), Povoleni_ALM, motor 

(datového typu motor_typ), osa (datového typu osa_typ), zmena_obrazovky, glob_ack, 

servisni_jizda_povolena, HMI (datového typu HMI_typ) a dokoncen_cyklus. Poslední 
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globální proměnná je typu RETAIN, což znamená, že si udrží hodnoty i při restartu 

SIMOTIONU. Jde o proměnnou serv_dat (datového typu servis_data_typ). 

8.5.2 Zdrojový soubor ST_Tech_IO 

Tento soubor obsahuje 4 funkce, které slouží pro zpracování analogových signálů. Nejdříve 

zde byl vytvořen převod proudu. Vstupní analogový signál datového typu WORD je převeden 

na výstupní datový typ REAL a zaokrouhlen na jedno desetinné místo. Stejně byla vyřešena 

funkce převodu aktuálních otáček motoru a aktuálního momentu. Poslední funkce pro převod 

analogového signálu ze senzoru tlaku upravuje signál na výstupu na hodnotu v rozmezí 0-250. 

8.5.3 Zdrojový soubor StartUp 

V tomto souboru je používaný soubor GlobVar, což umožňuje používat datové typy 

a proměnné, které v něm byly vytvořené. Z těchto proměnných je zde použita 

zmena_obrazovky, které je přiřazena hodnota 15. To zajistí, že při zapnutí SIMOTIONU 

a rozběhnutí programu se na dotykovém panelu zobrazí úvodní obrazovka. Dále jsou zde 

resetovány technologické chyby. 

8.5.4 Jednotka MCC_Per_Fault_Exec 

V této jednotce byly vytvořeny tři funkce, které jsou ale všechny prázdné. Jsou volány 

v případě chyby periferie, technologické chyby či chyby při vykonávání programu. Slouží proto, 

aby se SIMOTION neuvedl do stopu. 

8.5.5 Jednotka MCC_Rizeni 

Tato jednotka obsahuje hlavní funkce pro řízení pohybu zátěže. Jsou zde funkce 

servisni_rezim(), Jizda_na_polohu() a Jizda_joystick(). 

servisni_rezim() – v této funkci se nejdříve vyhodnotí, zda je povolena servisní jízda, 

nejsou aktivní bezpečnostní funkce SS1 a STO a zda jsou sepnuty stykače motoru KM1.1 

a KM1.2. Dále se vyhodnocuje, zda je stisknuto tlačítko mrtvého muže a jestli je aktivní ALM 

nebo povolena jízda na akumulátory. Pokud jsou podmínky splněny, povolí se virtuální osa 

a čeká se na splnění podmínek aktivního stavu osy a napájení. Následně se čeká na odbrzdění 

motoru, a pokud nejsou na motoru žádná chybová hlášení, zjišťuje se poloha joysticku. Dokud 

je joystick vychýlen ze středové polohy, zátěž se pohybuje nahoru nebo dolů předdefinovanou 

rychlostí. Následuje zablokování osy a zabrzdění elektromotoru. 

Jizda_na_polohu() – první část této funkce je totožná jako předchozí, až do odbrzdění 

motoru a zjištění chybových hlášení. Poté je načtena požadovaná poloha a rychlost z HMI 

a zátěž se přesune. Následuje zablokování osy a zabrzdění elektromotoru. 

Jizda_joystick() – tato funkce byla vytvořena úplně stejně jako funkce servisni_rezim(). 

Jediný rozdíl je v rychlosti, kterou se pohybuje zátěž. V servisním režimu se pohybuje 

přednastavenou rychlostí, kdežto při jízdě na joystick je rychlost načítána z polohy joysticku. 

Čím je více vychýlený, tím je rychlost vyšší. 

8.5.6 Jednotka LAD_funkce 

V této jednotce jsou volány funkce Tlaky(), Data_motor_M1(), Joystick() a Osa_data(). 



 Diplomová práce 

38 

 

Tlaky() – tato funkce volá dvakrát funkci pro zpracování analogového signálu tlaku. 

Ze vstupních signálů pro BP2.1 a BP2.1 typu WORD na datový typ REAL v rozsahu 

0,0 až  250,0. 

Data_motor_M1 () – v této funkci jsou volány funkce pro zpracování analogových signálů 

proudu M1 (referenční hodnota = 29.0), otáček M1 (referenční hodnota = 1480) a krouticího 

momentu M1 (referenční hodnota = 98.45). Tyto signály jsou zpracovány a na výstupu každé 

z funkcí je datový typ REAL s aktuální hodnotou proudu, otáček, resp. krouticího momentu 

v rozsahu 0 až referenční hodnota. 

Joystick() – funkce zpracovává analogový signál z joysticku, který je převeden na datový 

typ INT a posléze na LREAL. Tato hodnota je uložena do proměnné osa.joystick_rychlost 

(datového typu osa_typ). 

Osa_data() – poslední funkce v této jednotce slouží pro převedení hodnoty aktuální pozice 

a rychlosti osy ze SIMOTIONU do proměnných osa.akualni_poloha respektive 

osa.aktualni_rychlost. A hodnotu aktuální pozice také převádí na datový typ WORD a ukládá 

do proměnné BA1_aktualni_rychlost. 

8.5.7 Jednotka LAD_Main 

V této jednotce se nachází funkce, které neřídí přímo pohyb zátěže, ale slouží pro spuštění 

tasků (úkolů) a ovládání SIMOTIONU. Jde o funkce Rizeni_MotTask() a Ovladani(). 

Rizeni_MotTask() – V první části této funkce se zjistí stav tasků 1 až 3. Pokud je task 1 

zastaven a jsou splněny následující podmínky, tento task se spustí. Podmínkami jsou: stisknutí 

tlačítka mrtvého muže a zapnutí ALM nebo jízdy na akumulátory, sepnutí stykačů motoru, 

neaktivní jízda joystick a jízda na polohu z HMI, povolení servisní jízdy, vychýlení joysticku 

a poloha zátěže v povolené oblasti. Pokud není task 1 ve stopu, a zároveň je aktivní 

bezpečnostní funkce STO nebo není stisknuto tlačítko mrtvého muže, task se zastaví. Zastaví se 

taky virtuální osa a pokud je osa aktivní, zakáže se. To stejné se poté provede pro task 2 a 3. 

Na závěr se vyhodnocuje, zda není stisknuto globální potvrzení. Pokud je, spustí se task 4. 

Ovladani() – poslední funkcí celého programu slouží pro ovládání. Pokud přijde signál 

Povoleni_ALM, spustí se vykonávání funkčního bloku _alm_control, který byl vložen 

z příkazové knihovny (Command library). Na výstupu této funkce ukládané stav napájecí 

jednotky (aktivní). Pro I/O signály jsou funkčnímu bloku _alm_control přiřazeny proměnné 

alm_per_in a alm_per_out. Dále se v této funkci přenáší signál, zda je ALM aktivován 

a v dalším networku se resetují technologické chyby po stisku globálního potvrzení z HMI. 

V poslední části funkce se nastavuje povolení servisní jízdy, které je aktivní v případě že je 

aktivní signál z PLC „servisni_rezim“ a zároveň je povolení servisního režimu z HMI. 

V případě ztráty signálu z PLC se povolení servisní jízdy zruší. 
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9 Realizace vizualizace 

Jako první věc při tvorbě vizualizace řídicího systému je třeba nastavit způsob komunikace 

s programovatelným logickým automatem. Jelikož s dotykovým panelem, který je použit 

v aplikaci RRRP, umí PLC komunikovat přímo, odpadá problém s nastavováním OPC serveru. 

Vizualizační aplikace z WinCC flexible lze přímo integrovat do nástroje SIMATIC Manager. 

PLC pak samo vytvoří komunikační strukturu, kterou WinCC flexible automaticky přebírá. 

Komunikační proměnné, pomocí nichž se přenášejí informace z řízeného procesu přes PLC 

do vizualizace, není také nutno vytvářet, protože vznikly tím, že v SIMATIC Manageru byly 

vytvořeny symbolické názvy objektů (tzv. Symbolika) a datové bloky. Integrace přináší 

i diagnostická hlášení, která informují operátora o problémech na řídicím systému. [8] 

9.1 Vytvoření komunikace 

Pro otevření nastavení připojení dotykového panelu byla v projektovém navigátoru zvolena 

položka SIMATIC_TP177B – WinCC flexible RT – Communication – Connestions. Jak již bylo 

zmíněno v předchozím odstavci, jelikož jsou vývojová prostředí společnosti SIEMENS 

propojena, odpadá potřeba cokoliv nastavovat. Spojení na F-PLC i na SIMOTION bylo již 

automaticky vytvořeno a stačilo je aktivovat (změnou ve sloupci Active (aktivní) z Off 

(vypnuto) na On (zapnuto)). Náhled nastavení komunikace je vidět na Obr. 9.1. 

 

Obr. 9.1 Náhled nastavení komunikace v programu WinCC flexible 

9.2 Vytvoření tagů 

Dále byly vytvořeny tzv. Tagy, což jsou proměnné využívané ve vizualizačním SW. 

Ve WinCC flexible existují dva typy tagů, interní a externí. Interní tagy jsou uloženy pouze 

v panelu a nemají žádnou vazbu na PLC. Jsou to ve většině případů pomocné proměnné. 

Na druhé straně externí tagy mají přímou návaznost na proměnné používané v PLC, 
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to znamená, že pokud se pomocí panelu změní hodnota proměnné, projeví se tato změna také 

v PLC a obráceně, změní-li se hodnota proměnné v PLC, projeví se tato změna také v HMI. 

Všechny proměnné z PLC, které chceme ovládat, popřípadě vizualizovat pomocí dotykové 

obrazovky, musí mít ve WinCC flexible vytvořený vlastní tag. Pro vytváření tagů se vybere 

z projektového navigátoru položka Communication – Tags. Vytvořeným tagům může být 

přidělena jednoduchá funkce, čehož bylo využito u proměnné zmena_obrazovky. Tomuto tagu 

byla přiřazena funkce ActivateScreenByNumber (aktivuj obrazovku podle čísla), která reaguje 

na změnu hodnoty tagu. Jedná se o proměnnou datového typu BYTE, ve které je uloženo číslo 

aktuálně zapnuté obrazovky. Při zapnutí zařízení se spustí úvodní obrazovka s nápisem: 

„Čekejte, systém se spouští…“ Po spuštění SIMOTIONU se v něm začne vykonávat program 

a ten do proměnné zmena_obrazovky nastaví číslo obrazovky Start_screen. Ukázka nastavení 

tagů a přiřazení funkce je na Obr. 9.2. 

 

Obr. 9.2 Náhled editace tagů a přidělování funkcí ve WinCC flexible 

9.3 Vytvoření alarmových hlášení 

Aby se správně zobrazovaly alarmové hlášky, byla nejdříve vytvořena složka tagů 

pro alarmy (pravým tlačítkem myši na položku Tags v projektovém navigátoru a volba Add 

folder). Byly vytvořeny dva tagy datového typu WORD, první z nich pro adresu v F-PLC 

DB 110 DBW 0 a druhý pro adresu DB 110 DBW 2. Poté byla v projektovém navigátoru 

vybrána položka Alarm Management – Discrete Alarms (pro správu diskrétních alarmů). 

Zde bylo vytvořeno osm alarmových hlášek, umístěných na adresách DB 110 DBX 1.0 

až DB 110 DBX 1.7 pro Trigger Tag – alarmy_0 a  čtyři pro Trigger Tag – alarmy_1 na adresách 

DB 110 DBX 2.0 až DB 110 DBX 2.3. Rozpis všech možných alarmových hlášení je na Obr. 

9.3. 
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Obr. 9.3 Seznam alarmových hlášek 

9.4 Vytvoření skupin uživatelů 

Ve vizualizaci je standardní oblast, ve které jsou zobrazovány procesní stavy a odkud je 

RRRP ovládaný. Druhá oblast slouží pro servisní nastavení řídicího systému. Aby operátor 

nemohl zasahovat do nastavení systému, musí být tato oblast nějakým způsobem chráněna. 

Využijeme pro to uživatelské skupiny, jejichž nastavení se spustí kliknutím na Runtime User 

Administration – Groups v projektovém navigátoru. V každém projektu ve WinCC flexible jsou 

automaticky přednastaveny dvě skupiny uživatelů – administrátoři (Administrators) a uživatelé 

(Users) a tři skupiny oprávnění – administrace (Administration), monitorování (Monitor) 

a obsluhování (Operate). Skupině administrátorů je přiděleno nejvyšší možné oprávnění, a sice 

administrace. Uživatelům je přiděleno oprávnění obsluhování. Pro vytvoření nového uživatele 

se otevře položka Runtime User Administration – Users. Je zde již připraven účet 

pro administrátora (Admin) s administrátorkými oprávněními, kliknutím do kolonky Password 

se zadá a potvrdí nové heslo. Poté se označí druhý řádek seznamu a vloží uživatel se jménem 

např. User, také tomuto uživateli se přidělí heslo a přiřadí se do skupiny Users. Pokud má být 

přiděleno právo používat některý z prvků na vizualizaci pouze určité skupině uživatelů, v jeho 

vlastnostech, pod položkou bezpečnost (Properies – Security) se zvolí skupina autorizace 

(Authorization). 

9.5 Vytvoření obrazovek 

Když je vytvořena komunikace mezi PLC a jsou vytvořeny tagy pro všechny proměnné, 

které mají být vizualizovány nebo nastavovány na dotykovém panelu, přejde se k dalšímu 

kroku, a sice návrhu obrazovek. Obrazovek nesmí být příliš mnoho, aby se v nich operátor 

neztrácel, ale zároveň jich nesmí být ani tak málo, aby byly přeplněny tlačítky a zobrazovacími 

prvky. Při tom všem však na nich musí být možné vidět veškeré potřebné procesy aplikace 

a musí být možné vše bez omezení ovládat. V projektu RRRP bylo vytvořeno celkem 

devatenáct obrazovek, z nichž jedna je jako šablona pro ostatní, jedna se zobrazí pouze při 
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spouštění systému a deset jich není volně přístupných pro operátora, ale slouží pro servisní 

nastavení. Základní obrazovky viditelné pro operátora jsou tyto: 

 Template, 

 Úvodní obrazovka, 

 Akumulátory, 

 Alarmy, 

 Hydraulické schéma, 

 Ovládání, 

 Podmínky chodu, 

 Rampy. 

Návrhy všech obrazovek je možno vidět v příloze č. 4. 

9.5.1 Obrazovka Template 

Ve WinCC flexible je možno využít šablonu (Template). Tato obrazovka umožňuje 

používat například stejnou hlavičku na všech ostatních obrazovkách, aniž by musela být všude 

znovu vkládaná ručně. Stačí zatrhnout, že na dané obrazovce má být použita také šablona. 

Na této obrazovce se nachází záhlaví a zápatí. V záhlaví je tlačítko pro přihlášení uživatele 

a za ním poté jméno přihlášeného uživatele. Jsou zde také ikony indikující poruchy a alarmy 

systému a tlačítko pro zobrazení předchozí obrazovky. V zápatí se nachází tlačítko Domů, které 

spustí úvodní obrazovku. Tato obrazovka je použita ve všech ostatních obrazovkách, vyjma 

úvodní obrazovky. 

9.5.2 Úvodní obrazovka 

Jediná obrazovka, na které není použita šablona, jelikož by zde bylo zbytečné zápatí 

s tlačítkem zobrazujícím tuto obrazovku, avšak záhlaví zde bylo vytvořeno totožné jako 

v případě obrazovky Template. Tato obrazovka slouží jako rozcestník pro celé HMI, jsou zde 

tlačítka na otevření všech ostatních a v pravé části obrazovky jsou pak uvedeny základní údaje 

společností spolupracujících na tomto projektu. 

9.5.3 Obrazovka Akumulátory 

Tato obrazovka je rozdělena do tří částí. V prvním je zobrazován aktuální stav 

akumulátorů, jejich napětí, proud, který z/do akumulátorů proudí (záporný proud pro vybíjení 

akumulátorů a kladný pro nabíjení) a teplota na akumulátorech. V druhém okně jsou kontrolky 

sepnutí stykačů odboček transformátoru pro nabíjení. Z posledního okna se ovládá nabíjení. 

Jsou zde pole, kde se zadávají parametry ukončení nabíjení. Čas zpožděného vypnutí nabíjení, 

kapacita, po jejíž dosažení se nabíjení ukončí a proud. Když nabíjecí proud klesne pod zadanou 

úroveň, nabíjení se ukončí. Dále se zde nachází tlačítka pro zahájení a ukončení nabíjení. 

9.5.4 Obrazovka Alarmy 

Na této obrazovce lze vidět aktivní alarmy. Ve spodní části je tlačítko pro jejich potvrzení. 

9.5.5 Obrazovka Hydraulické schéma 

Dominantou této obrazovky je zjednodušené hydraulické schéma zařízení RRRP 

s kontrolkami indikujícími sepnutí spínačů, ventilu a brzdy elektromotoru. Dále je zde 

zobrazován pracovní tlak v hydraulickém obvodu. 
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9.5.6 Obrazovka Ovládání RRRP 

Tato obrazovka je hlavní obrazovkou pro řízení rotačního regulovaného rekuperačního 

převodníku. Některé její prvky jsou pevné, jiné se mění v závislosti na zvoleném režimu 

ovládání. Stálými prvky jsou tlačítka pro volbu ovládacího režimu – Jízda joystick a Jízda na 

polohu. Dále jsou zde tlačítka pro volbu napájení – Připojení na síť a Připojení na AKU. 

V případě zvolení napájení z elektrické sítě se zablokuje možnost zvolit napájení z akumulátorů 

a naopak. Další tlačítko je označeno slovem Infeed, to zapíná napájecí jednotku 

pro elektromotor. Toto tlačítko lze stisknout pouze v případě, že je zvoleno napájení ze sítě. 

Posledním ovládacím tlačítkem je povolení servisní jízdy, které je možno zvolit pouze 

v případě, že není zvolen ani jeden z ovládacích režimů a servisní klíč na ovládacím pultu je 

v poloze 1. Tlačítko ACK slouží pro potvrzení alarmů. V zápatí obrazovky pak jsou tlačítka 

pro zobrazení obrazovky podmínek chodu, obrazovky ramp, dialogového okna s informacemi 

o motoru M1 a pro návrat na úvodní obrazovku. Dalšími stálými prvky této obrazovky jsou – 

rychlost zátěže a ukazatel její aktuální polohy (numerický i grafický). V případě aktivního 

režimu „jízda na joystick“ se na obrazovce zobrazí ještě grafický ukazatel aktuální polohy 

joysticku. V případě aktivního režimu „jízda na polohu“ se zobrazí pole pro zadání požadované 

rychlosti a polohy, tlačítko pro zahájení pohybu a regulační odchylky rychlosti a polohy zátěže 

(viz Obr. 9.4). 

 

Obr. 9.4 Obrazovka Ovládání a monitorování RRRP, režim - Jízda na polohu  

9.5.7 Obrazovka podmínek chodu 

Na této obrazovce jsou umístěny kontrolky, které indikují, zda jsou splněny všechny 

podmínky pro chod zařízení RRRP, jsou jimi: nesepnutí koncových spínačů havarijních poloh 
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SQ1 ani SQ2, nestisknutí TOTAL STOPŮ na ovládacím pultu ani na rozvaděči, správný 

pracovní tlak v hydraulickém obvodu a sepnutí stykačů motoru KM1.1 a KM1.2. 

9.5.8 Obrazovka Rampy 

Z této obrazovky lze volit, po jakých rampách se bude pohybovat zátěž. Na výběr je 

lineární a nelineární průběh. Při lineárním průběhu se zadává zrychlení na akcelerační 

a decelerační rampě. Při nelineárním průběhu se zadávají navíc trhnutí při rozběhu a doběhu 

a při přechodech mezi rampami a ustálenou rychlostí. 

9.5.9 Obrazovka servisního nastavení 

K této obrazovce má přístup pouze administrátor. Nastavují se odtud servisní data 

pro maximální a minimální tlak hydraulického vedení, v jaké výšce je horní/dolní krajní 

a  havarijní poloha. Maximální a minimální hodnota zrychlení pro rampy, rychlost pohybu 

zátěže v servisním režimu a maximální nabíjecí proud. V další části servisního nastavení jsou 

vidět všechny vstupy a výstupy modulů PLC. Poslední částí je administrátorské nastavení 

vizualizace, odtud je možno kalibrovat dotykový displej, spustit ovládací panely, spustit režim 

přenosu pro nahrání nové vizualizace, ukončit runtime projektu, zobrazit obrazovku uživatelé 

nebo sledovat online data v PLC. 

9.5.10 Obrazovka uživatelé 

Poslední obrazovkou vizualizace jsou uživatelé. Tato obrazovka je zobrazitelná pouze 

z obrazovky administrátorského nastavení a nalézá se zde seznam všech uživatelů uložených 

v panelu vizualizace, jejich hesla a práva. Pomocí této obrazovky se dají měnit veškeré výše 

zmíněné parametry, ale administrátor provádějící tyto změny musí mít na paměti, že v případě 

přehrání vizualizace se tyto změny vrátí do původního nastavení vytvořeného ve WinCC 

flexible v sekci uživatelské administrace. 
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10 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat řídicí systém pro rotační regulovaný 

rekuperační převodník. To zahrnovalo navržení hardwarové specifikace řídicího systému, 

vytvoření programu pro bezpečnostní programovatelný automat, vytvoření programu 

pro Simotion a vytvoření vizualizace pro dotykový panel. 

Nejdříve byla provedena funkční analýza napájení systému, ovládání pohybu zátěže, 

dobíjení akumulátorů, rekuperace elektrické energie, bezpečnostních funkcí a vizualizace. 

Na základě této analýzy byl navržen hardware pro řídicí systém. Jako hlavní řídicí a ovládací 

zařízení byly zvoleny bezpečnostní programovatelný logický automat společnosti Siemens řady 

ET200S, automat s integrovaným frekvenčním měničem řady Simotion D a dotykový panel 

řady 170. Pro komunikaci mezi zařízeními byla vybrána průmyslová sběrnice profinet, která 

pro bezpečnostní komunikaci využívá profil profisafe. 

Pro vytvoření aplikace byla použita vývojová prostředí Step7, Simotion SCOUT a WinCC 

flexible. Pomocí vývojového prostředí Step7 byl vytvořen program, který je cyklicky 

vykonáván v bezpečnostním PLC. Tento program se skládá z bezpečnostních funkcí, funkcí 

pro zpracování analogových signálů a funkce pro nabíjení akumulátorů. Pomocí vývojového 

prostředí Simotion SCOUT byl vytvořen hlavní řídicí program, který je vykonáván 

v Simotionu. Stěžejní částí tohoto programu jsou funkce pro ovládání pohybu zátěže ve třech 

režimech. Jsou to režimy Jízda na polohu, Jízda joystick a Servisní režim. Ve vývojovém 

prostředí WinCC flexible byl vytvořen vizualizační program pro dotykový panel. Pomocí 

vizualizace je možno ovládat zařízení RRRP a také sledovat jeho provozní stavy. 

Výsledkem práce je funkční řídicí systém pro zařízení rotačního regulovaného 

rekuperačního převodníku, splňující bezpečnostní normu ČSN EN 61508 kategorie SIL3, které 

se nachází v prostorách TG centra společnosti OCHI Inženýring s.r.o. Jedná se o výzkumný 

projekt, u kterého se počítá s případným rozšířením a využitím například jako divadelní 

technika. 
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