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Summary: 

 The term SCADA/HMI is defined in this bachelor's thesis and also a principle and 

purpose of these systems are described. The three kinds of available software products for 

visualization of technological process are compared in a theoretical part. These software 

products are InTouch, Promotic and Reliance. Based on comparison and evaluation the one 

from these software will be chosen for subsequent technological process visualization of 

pump storage power plant.  

Keywords: SCADA/HMI, Visualization, InTouch, Promotic, Reliance, Pump storage 

power plant 

 

Anotace: 

 V předložené bakalářské práci je definován pojem SCADA/HMI a následně popsán 

princip a účel těchto systémů. V teoretické části této práce jsou dále porovnávány a 

charakterizovány 3 dostupné softwary pro vizualizaci technologických procesů - InTouch, 

Promotic a Reliance. Na základě zhodnocení těchto programů bude vybrán jeden, ve 

kterém bude vizualizován technologický proces vodní přečerpávací elektrárny. 

Klíčová slova: SCADA/HMI, Vizualizace, InTouch, Promotic, Reliance, Přečerpávací 

vodní elektrárna 
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Seznam zkratek 

České zkratky 

IS  - Informační systém 

PVE  - Přečerpávací vodní elektrárna 

TP  - Technologický proces 

Cizojazyčné zkratky 

.NET  -          Network 

ADO   - ActiveX Data Objects 

AJAX   - Asynchronous JavaScript and XML 

BI  - Business intelligence 

DDE   - Dynamic Data Exchange 

DLL   - Dynamic-link library 

ERP   - Enterprise resource planning 

HMI   - Human – Machine interface 

HTTP   - Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS  - Hypertext Transfer Protocol Secure 

I/O   - Input/Output 

MES  - Manufacturng Execution Systems 

MS   - Microsoft 

ODBC  - Open Database Connectivity 

OPC   - Object Linking and Embediing 

PAC   -  Programmable Automation Controller 

PLC   - Programmable Logic Controller 

SAP   - Systems - Applications - Products 



 

SCADA  - Supervisory Control And Data Acquisition 

SMS   - Short message service 

SQL   - Structured Query Language 

VBScript  - Visual Basic Scripting Edition 

XML   - Extensible Markup Language 

XP   - eXPerienc
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1. Úvod  

 Vizualizace je zobrazení reálných objektů díky zrakovým vjemům. Nejvíc dat a 

informací člověk získává právě zrakovým kontaktem s okolním světem. Podle statistických 

údajů je to až 80 % informací. Vizualizace se tak přesouvá i do oblastí technologických 

procesů (TP), kde je možné získat velmi názorný přehled o činnostech. Možnosti a využití 

technické vizualizace jsou obrovské. Mezi příklady oblastí, kde se můžeme setkat 

s vizualizací procesů, lze uvést inženýrské sítě, energetiku, chemickou výrobu, dopravu, 

výrobní linky, inteligentní budovy, apod.  Nicméně, téměř v každém odvětví lze najít 

názornou ukázku efektivního použití vizualizace, jako je třeba seznámení veřejnosti s  

chodem firmy na dni otevřených dveří. [1] 

 Když se zaměříme na výhody, které mohou případní uživatelé získat, tak díky 

vizualizaci jsme schopni vidět všechny události ve výrobě, jako je čas zahájení a zastavení 

TP, doba trvání celého procesu, použité výrobní stroje, spotřebované materiály, klíčové 

hodnoty operace průběhu daného procesu, informace o procesu, kdo je za co zodpovědný, 

údaje o nečinnosti daných strojů ve výrobě, systémy můžou odhalit příčiny zpoždění, 

výsledky kontrol, úspora pracovních sil, výstrahy zaznamenané během výroby a časové 

průběhy technologických veličin automaticky přiřazené ke konkrétnímu výrobku. Tyto 

informace jsou důležité, a proto na svět přišla SCADA se svými produkty, aby data 

sjednotila a umožnila pracovníkům provádět optimální rozhodnutí směřující ke zlepšení 

kvality výroby, snižování nákladů a zvyšování produkce. [2] 

 Bakalářská práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se věnuje 

teoretickým základům a pojednává o vysvětlení základních pojmů z oblasti vizualizace a 

TP, jako je SCADA/HMI a další vizuální systémy, jako je Wonderware InTouch a 

produkty českých firem Promotic a Reliance.  

Ve druhé kapitole bude popsán TP přečerpávací vodní elektrárny (PVE). Tento 

proces pak bude předmětem vytvoření jednoduchého ukázkového modelu, na kterém bude 

jasně demonstrován princip přečerpávacích vodních elektráren. Nástroj, který bude využit 

pro ilustraci, vzejde na základě zhodnocení výše uvedených vizualizačních softwarů a bude 

vybrán jeden, který bude nejlépe vyhovovat potřebám a bude uživatelsky příjemný. 
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2. SCADA/HMI  

Na úplný začátek je vhodné vysvětlit a definovat pojem SCADA/HMI.  Jde o 

grafické operátorské rozhraní mezi člověkem a daným výrobním TP.  

 

obr. 1 - Základní funkce SCADA/HMI systému; zdroj [3] 

 SCADA systémy v průmyslovém odvětví mají za úkol kontrolovat a ovládat TP a 

poskytnout kritická data operátorovi v ergonomicky přijatelné podobě, a tak mu 

zjednodušit následný zásah do ovládání systémů v reálném čase. Vizualizace dat slouží pro 

zviditelnění rozpracovaných TP. [3] 

 

obr. 2 - Zjednodušená struktura řídicího systému; zdroj [1] 

 Základem řídicího systému je samotný proces, propojený se senzory a čidly. 

Člověk je na vrcholu celého procesu. SCADA systémy běží zpravidla na počítačích, které 

kromě komunikace s programovatelnými automaty zajišťují vyhodnocení i archivaci dat. 

Programovatelné logické automaty, zkratkou označovány jako PLC (PLC je někdy 

zaměňován za výraz PAC) provádí funkci regulátorů, které mají zápornou zpětnou vazbu. 
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PLC přijímají informace od čidel, které snímají reálný TP. Pro firmy je dále velmi důležité, 

aby výsledná data SCADA/HMI systému byla zasílána do informačních systémů jako je 

např. SAP/ERP. Díky tomu vrchol podnikového vedení bude mít přehledné výsledky, jak 

si vede jejich firma a podle toho může odvíjet další následné kroky. [1],[3]  

 

obr. 3 - Infrastruktura firmy; překresleno ze zdroje [4] 

SCADA není komplexním řídicím systémem, ale zaměřuje se spíše na střední 

úroveň chodu firmy. Software obvykle funguje nad skutečným řídicím procesem, 

založeným na PLC. Je propojitelný směrem k TP na nejnižší úrovni pro komunikaci 

s daným TP a dále je propojen směrem k firemnímu IS na vrcholové úrovni. Kde top 

manažeři používají pomocné nástroje BI pro lepší rozhodování chodu firmy. Přenos 

průmyslových dat zajišťují I/O servery nebo datové pumpy s návaznosti na jejich datové 

sklady. Mezi největší výhody, které systém SCADA nabízí, je bezpečnost přístupu 

k datům, přenositelnost a řízení systému na dálku. Například odborníci z Prahy nemusí 

dojíždět na jednotlivá pracoviště v republice, ale mohou hned několik systému řídit přímo 

z centra v Praze. Díky tomu, že daná aplikace je přenositelná, tak lze aplikaci využít při 

podobném TP. Jádro programu bude stejné, rozdíl bude jen v uživatelských požadavcích a 

přáních. [5], [10]  
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3. Nástroje pro vizualizaci technologických procesů 

Produktů SCADA je celá série, když se podíváme na český i světový trh. Některé 

produkty jsou nedílnou součástí výrobní inteligence v průmyslové automatizaci, jako je 

InTouch, druhé jsou zase zaměřeny čistě na vizualizační software, jako je český systém 

Promotic. Jako další systémy jsou Control panel, Trend Accord, Citect, ASPIC, IGSS, 

ASTER 32, GENESIS, RT-CONTROL, Witness, SCAN 3000 a například systém 

Reliance, který budu následně podrobněji popisovat. [1]  

 

obr. 4 - Příklad struktury vizualizačního programu; překresleno ze zdroje [6] 
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 „Jádro programu je vázáno na základní operační prostředí (dnes Windows 7, 8). 

Využívá se jeho grafické prostředí, které je doplněno o další aplikační možnosti úprav. 

Databázové prostředí provádí zpracování a archivaci všech parametrů a údajů z řízeného 

technologického děje. Ovladače zařízení zajišťují programovou obsluhu připojených 

zařízení, komunikace zabezpečuje přenos informací mezi vizualizačním programem a 

řídicím systémem.“ [6] 

 Jednotlivé SCADA systémy jsou zaměřeny na rozdílné uživatele a jejich cena se 

odvíjí od jejich zpracování a možností. Samozřejmě, jak známe i z jiných produktů, tak i u 

SCADY není důležitá jen jeho cena, ale i jiná kritéria, jako např. otevřenost směrem k TP, 

názory uživatelů, podpora operačních systémů, učební materiály, podpora využití 

multimediálních funkcí, vysoká možnost databázových systémů, propojitelnost aplikací 

s mobilními technologiemi, široká možnost protokolů, jak sběrnic tak PLC, reference a 

služby vývojářů daných systémů. V následujících odstavcích jsou popsány některé vybrané 

programy. [1] 

3.1 InTouch 

 

InTouch [7] od Wonderware, který se vyvíjí od roku 1987 je jedním ze světově 

nejpoužívanějších softwarových systémů. InTouch  je navržen pro grafické prostředí 

Windows. InTouch [7] umožňuje operátorům v reálném čase sledovat a reagovat na 

průběhy technologických operací prostřednictvím grafického znázornění TP. [6] 

 „Aplikace InTouch lze provozovat na operačních systémech MS Windows Server 

2003/2008/2008, Windows XP, Windows Vista Business/Premium/Ultimate nebo 

Windows 7 Standard/Premium/Ultimate. Pro sběr dat z technologických procesů je k 

dispozici rozsáhlá nabídka komunikačních I/O serverů přímo od Wonderware nebo od 

nezávislých softwarových firem, podporována je samozřejmě i komunikace s OPC servery 

od libovolných dodavatelů. Kromě nástrojů pro snadné vytvoření grafických obrazovek 

zobrazujících aktuální stavy provozovaných technologií je součástí systému InTouch i 

správa distribuovaných historických dat umožňující i spolupráci s výkonnou historizační 

databází Wonderware Historian Server a správa distribuovaných alarmů, které lze 

ukládat do databáze MS SQL Server 2008 nebo MS SQL Server 2012.“ [7] 
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 Pro dosažení široké skály funkčnosti je v aplikaci k dispozici orientovaný skriptový 

jazyk s množstvím dalších vestavěných funkcí. Systém InTouch má vlastní knihovnu 

Wizards, která uživatelům umožňuje příjemnější tvorbu grafické vizualizace aplikace. 

V knihovně Wizards najdeme předem zkonfigurované komplexní objekty. V České 

republice je produkt zastoupen firmou PANTEK z Hradce Králové. Nejnovější verze je 

InTouch 10.6. [6] 

 

obr. 5 - Ukázka z InTouch 

3.2 Promotic 

 

Promotic [8] je komplexní SCADA, který vznikl v roce 1991. Promotic [8] je 

vizualizační software české firmy Microsys. První verze byla určena pro operační systém 

MS-DOS. Vizuální systém je určen pro tvorbu aplikací, které monitorují, ovládají a 

zobrazují dané TP. Na rozdíl od systému InTouch nemá vlastní programovací jazyk. 

Systém obsahuje např. editor obrazů, editor aplikace s hierarchickým stromem objektů, 
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trendy, události, alarmy, grafické objekty a další nezbytné záležitosti pro správu a 

komunikaci. Podstatně jako každý správný nástroj určený pro vizualizaci. [1] 

 Systém Promotic využívá komunikační rozhraní: XML, ActiveX, ODBC, ADO, 

DLL, OPC, DDE, TCP/IP, HTTP, HTTPS. Promotic dokáže rozeznat různé komunikační 

ovládače pro PLC: Adam, Fatek, Elsaco, Simatic, Saia, Omron, Mitsubishi, Allen-Bradley, 

atd. Scada systém dále podporuje komunikační protokoly: Modbus-slave, Modbus-master 

M-bus, IEC60870-5, SMS. Systém pracuje s různými typy databází: Dbase, Sybase, 

MsSQL, Oracle atd.  

 Od verze Pm8.2.0 je podporován i OS Windows 8. Dále přestaly být využívány 

OS Windows 2000 plus další starší verze. Upgradovat na verzi PROMOTIC 8 lze pouze 

z verze PROMOTIC 7.5, u starších systémů PROMOTIC 8 už nedokáže provázat 

algoritmy. Nejaktuálnější je verze Promoticu 8.2.14. [1],[8] 

 

obr. 6 - Ukázka z Promoticu 

3.3 Reliance 

 

Reliance [9] je od české firmy Geovap, spol. s.r.o., založené roku 1991. Je to 

moderní SCADA systém, určený pro sledování a ovládání průmyslových TP, který je 

http://www.promotic.eu/cz/pmdoc/News.htm#ver80200
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vyvíjen za mnoholeté praxe s vytvářením velkolepých projektů. Prostředí pro vývojáře 

existuje ve dvou základních oblastech Desktop a Enterprise. Verze Desktop vytváří 

aplikace pro libovolné množství stanic a verze Enterprise umí totéž co verze Desktop, ale 

je navíc doplněna o síťové aplikace. Reliance je postaven na faktu, že je až 3 krát rychlejší 

než konkurenční systémy. [1] 

 Významné vlastnosti Reliance jsou modulární škálovatelný systém, knihovna 2D a 

3D grafických objektů, reporty, postmort „technologie záznamu“, integrace IP kamer, 

vícejazyčné projekty, integrovaná diagnostika chyb, SQL databáze, VBScript, systém 

přístupových práv a zabezpečený přístup k datům. Možnost komunikace lze díky 

protokolům Modbus, Teco, BACnet, Sauter a např. M-Bus. Nejnovější produkt firmy je 

Reliance 4.6.2. [1],[9] 

 

obr. 7 - Ukázka z Reliance 

3.3 Shrnutí 

 

 Pro porovnání 3 vizualizačních programů byla vytvořena jednoduchá aplikace. Na 

obr. 5., obr. 6. a obr. 7. je ilustrován technologický proces pohybu materiálu po 

dopravníkovém pásu. Vytvořená aplikace se skládá z menší výrobní haly a v ní najdeme 

tlačítko, hodiny, cihly, čítače cihel a dalších geometrických objektů. Při stisknutí tlačítka se 

cihla umístěna na dopravníkovém páse začne posouvat a projde-li čítačem, je na číselníku 
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přičtena hodnota, která zobrazuje počet prošlých cihel. Tento cyklus se opakuje tak dlouho, 

než se tlačítko znovu stiskne uživatelem. 

 

 

obr. 8 - Ukázka skriptů, InTouch 

 Na základě vytvořené aplikace ve výše zmíněných softwarech si dovoluji 

vyhodnotit, jako nejjednodušší a uživatelsky nejpříjemnější produkt InTouch, následovaný 

programem Reliance a nejsložitější je dle mého názoru Promotic. Sledovaným atributem 

byl především čas potřebný k vytvoření dané aplikace a srozumitelnost pro uživatele. 

Vytvoření výše uvedeného technologického procesu zabralo v programu Promotic 

sedmkrát více času než tomu bylo u programu InTouch. 

 

obr. 9 - Ukázka skriptů, Promotic 

 Programovací skripty v InTouch se používají pro programovatelné automaty dle 

normy IEC 1131-3. Reliance a Promotic podporuje VBscripty. Jazyky mají podobné 
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syntaxe. Největší rozdíl oproti InTouch je, že VBscripty nemusí zadávat středníky za 

textem a musí definovat proměnné před programováním. Promotic dokáže vytvářet skripty  

v programovacím jazyku Java, ale takové aplikace v Javě se píšou, když se produkty chtějí 

vložit na internet. Po grafické stránce se zase nejvíc líbil produkt Reliance, je 

nejmodernější. Systémy InTouch a Promotic jsou po grafické stránce na stejné úrovni. 

Kdyby byla aplikace vytvořena v nejnovější verzi InTouch, tak by produkt od Reliance byl 

až na druhém místě po grafické vyhodnocení. 

 

obr. 10 - Ukázka skriptů, Reliance 

 Na otázku, který systém umí nejvíce, není jasná odpověď. Aplikace nebyla natolik 

složitá, aby odpověď byla objektivní. Jednotlivé programy se výrazně liší od sebe snad jen 

v podpoře daných technologií, jako například podpora komunikačních rozhraní.  

 Ve světě se nejčastěji používá InTouch od firmy Wonderware, ale i produkty 

českých firem mají ve světě obrovské renomé. Každopádně jako uživatelsky nejpříjemnější 

a nejsrozumitelnější se mi zdál software InTouch a z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro 

výběr vizualizačního softwaru pro vytvoření technologického procesu PVE v podobě 

produktu InTouch. 



Radim Šmiřák: Vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI 

 

2014   11 
 

4. Vodní přečerpávací elektrárny 

 Hlavními částmi PVE [11], [12], [14] jsou dolní a horní nádrž, turbína a strojovna 

elektrárny. Dnešní strojovny se dělají převážně jen dvojstrojového uspořádání. Toto strojní 

uspořádání elektrárny je dle optimalizace nejekonomičtější. Tyto elektrárny mají uzavřený 

cyklus vody. Ztráta kapacity vody v důsledku nedokonalé izolace materiálu nebo 

nadměrnému odpařování vody díky oteplování planety, je dopouštěna přírodním přítokem 

do spodní části nádrže. Výhody PVE jsou ty, že dokáží rychle reagovat na výkyvy ve 

spotřebě elektrické energie a na rozdíl od dalších způsobů hromadění elektrické energie 

mají delší životnost, ta se udává i přes 90 let. Jako další výhoda, je schopnost přeměnit 

přebytečnou levnou noční energii na drahou denní špičkovou energii, která je 

nedostatková. Nevýhodou PVE je náročnost stavby, ale díky této nevýhodě se PVE stávají 

skvosty stavařského řemesla a turisty je následně velmi vyhledáván. 

 

obr. 11 - PVE Dlouhé stráně; zdroj [13] 

 Koloběh k získání mechanické energie díky vodním průtokům se nazývá „Bílé 

uhlí“. Turbíny mohou být Francisova, Kaplanova, Peltonova, Bánkiho, Virová a 

Deriázová. Přitom nejrozšířenější je Francisova turbína, protože vyskytuje střední hodnoty 

parametru, jako velikost průtoku, výšky spádu a velikost výkonu. Strojní uspořádaní PVE 

je čtyřstrojové, třístrojové a už dříve zmíněné dvojstrojové uspořádání. PVE bývají díky 

přírodním podmínkám většinou středotlaké či vysokotlaké. Středotlaké PVE mají spád od 

15 do 50 metrů. Nad 50 metrů jsou vysokotlaké PVE. Pod 15 metrů jsou PVE 

nízkotlakové. Ty jsou většinou nevýhodné, ale i takové ve světě najdeme. V České 

republice tvoří ve velké většině umělou vodní energii, důkazem je PVE Dlouhé stráně, kdy 
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výkon elektrárny je 2x325 MW a je tvořena Francisovou turbínou. Další PVE jsou 

elektrárna Dalešice, elektrárna Štěchovice a na Šumavě Černé jezero. [11], [12], [14] 

4.1 Popis a technologie přečerpávacích elektráren 
 

  U vodních elektráren při výrobě elektrické energie se voda po své reakci na 

velínský podnět nikdy nevrátí zpět a tato skutečnost byla neakceptovatelná v rámci 

efektivity. Vltavská kaskáda, která představuje devět vodních elektráren na jednom 

přírodním toku, efektivitu zlepšuje, ale pořád v rámci TP to není to pravé, jak skladovat 

elektrickou energii. Daleko efektivnější jsou vodní přečerpávací elektrárny [11], [12], [14], 

které dokáží skladovat elektrickou energii díky potenciální gravitační energii. Nezbytnou 

součástí jsou dvě vodní nádrže, horní a dolní, umístěné v různé nadmořské výšce, většinou 

v horských oblastech. V horní nádrži voda reprezentuje potenciální energii. Tyto nádrže 

jsou spojeny potrubím. Rozdíl hladin těchto nádrží je nazýván spádem a je jedním z 

parametrů PVE, protože podle spádu a rychlosti průtoku vody se rozhoduje, jaký typ 

turbíny se do PVE nainstaluje. Při vypouštění horní nádrže se voda přivádí do turbíny, 

která se točí vlivem působení mechanické energie pohybu vody.  

 

obr. 12 - Princip PVE, upraveno ze zdroje [12] 

 Při čerpadlovém provozu dochází k čerpání vody z dolní nádrže do horní nádrže.                 

V tuto chvíli se PVE chová jako zátěž. Při turbínovém provozu v období špiček zatížení 

energetické soustavy dodává PVE energii zpět do soustavy, tedy z horní nádrže do dolní 

nádrže. Jako další je důležitý faktor turbína, která je spojena s generátorem a ten na 

principu elektromagnetické indukce přeměňuje rotační energii na energii elektrickou. 

Vytvořená elektrická energie se potom přes transformátor dodává do okolní sítě. [11], [14] 



Radim Šmiřák: Vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI 
 
 

2014   13 
 

4.2 Vizualizace technologického procesu přečerpávací vodní elektrárny 

 

 Aplikace je tvořena statickými i dynamickými geometrickými objekty. Některé 

objekty byly přebrány z knihovny InTouch – Wizards. Jako je například budova elektrárny, 

trubky pro spád vody, textura pro noční oblohu atd. Další objekty byly vytvořeny pomocí 

nástrojové lišty. Většinou pomocí polygonu, resp. pomocí mnohoúhelníků, jako jsou hory, 

nádrže a řeka. Pomocí posouvání objektů do popředí či do pozadí bylo v aplikaci docíleno 

lehkého pocitu vizualizačního 3D efektu.  

 Aplikace využívá tlačítka jako je turbínový provoz, který přivádí vodu z horní 

nádrže do dolní. Čerpací provoz, který přivádí vodu z dolní nádrže do horní. Tlačítko reset 

znamená vynulování hodnot číselníku a křivek reálného trendu. Tlačítko informace, resp. 

informační panel znamená popsání ovladatelnosti aplikace pro uživatele. Tlačítko konec 

znamená vypnutí aplikace. Pro zdůraznění, že PVE dokáže vytvořit elektrickou energii, je 

při turbinovém nebo čerpacím provozu kladen fakt, že se začne točit po směru vody 

turbína od elektrického generátoru a vzápětí kabely vysokého napětí se zbarví na žlutou 

barvu. Po dokončení akce se turbína dotočí a kabely elektrického vedení se zbarví na 

původní barvu. Čistička vody je jen statický obrázek, bez žádné funkce.  

 Pro znázornění PVE byl v zjednodušeném modelu kladen větší důraz na regulaci 

ovládání, jako je přepnutí z klidového stavu do čerpacího provozu. Ve skutečnosti trvá 

něco málo přes minutu a ne zlomek sekundy jako je dáno v aplikaci. Dále lze během krátké 

chvíle hned několikrát přepínat mezi turbinovým a čerpacím provozem bez žádných 

následků, což by ve skutečnosti nebylo přijatelné. Následně byla zjednodušena doba 

čekání, než přeteče voda z horní nádrže do dolní nádrže. Většinou to trvá 6 až 9 hodin                   

v PVE. Moderní PVE mají nejčastěji 2 točící turbíny s elektro-generátorem, ať dokážou 

vytvořit více elektrické energie. V aplikaci byla vytvořena jen jedna točící se turbína. Pro 

pochopení principu PVE je to totiž dostačující. Poslední zásadní zjednodušení je konstantní 

přítok řeky do dolní nádrže. Voda z dolní nádrže nikdy neodteče. Nehrozí teda odtok vody 

skrz nedokonalou izolaci. Což je i výhoda, ale jelikož průtok řeky je konstantní, tak 

nedokážeme pomocí řeky přidávat hladinu dolní nádrže. 

 Pro pochopení úplné aplikace je v podkapitolách níže detailněji popsána funkce 

PVE o alarmy, animační okno, skripty, informační panel, trendy a agregační údaje. 
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obr. 13 - Vizualizace, PVE
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 4.2.1 Alarmy 

  

 Alarm znamená nějaký mimořádný stav. Cílem generování alarmu je informovat, 

že něco neprobíhá správně, dosažení rizikového stavu nebo, že bylo dosaženo určitého 

stádia procesu. Hlavním cílem alarmu je tedy informovat o vzniklých nežádoucích 

situacích tak, aby se předešlo katastrofám. Vzniklý alarm by měl být potvrditelný, ale i 

když se potvrdí, tak se daná hodnota nezmění. Alarmy můžou reagovat na zadanou 

hodnotu, diskrétní stav, odchylky a rychlost změny. V aplikaci jsou využívané alarmy, 

které reagují na změnu hodnoty. [5] 

  

obr. 14 - Nastavení priorit 

 Nejdůležitější u alarmů je nastavit hodnoty priorit od 1 po 999. Ty nejdůležitější 

jsou od 1 po 259. Od hodnoty 750 až nahoru jsou alarmy brány jako informativní, např. že 

skončila odpolední směna v PVE. Limity pro alarmy v  InTouch znamenají, LoLo „velmi 

nízké priority“, Lo „nízké priority“, Hi „vysoké priority“ a HiHi „velmi vysoké priority“. 

[5]  
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obr. 15 - Výstražné zpráva přetížení 

 Na obr. 15. vidíme alarmové zprávy. Když proces PVE přesáhne určité hodnoty 

HiHi limity, tak naběhne alarmová zpráva na obrazovku. První část alarmové zprávy 

s prioritou 1 znamená přetížení strojů a následný požár elektrárny. Druhá část alarmové 

zprávy se stejnou prioritou jako v první části alarmové zprávy znamená přetečení 1. či 2. 

přehrady a následné povodně v okolí. Ve skutečnosti by tyto alarmové zprávy znamenaly 

neštěstí, ale v aplikaci po zmáčknutí tlačítka obnovení se všechny hodnoty číselníků a 

křivky trendu vynulují. 

 

obr. 16 - Ukázka nastavení alarmu 

 Na obr. 16. vidíme poslední dolaďování alarmu. Pro aplikaci bylo použito a 

přeloženo jen několik entit z důvodu přehlednosti a nezbytnosti pro fungování aplikace. 

Myšlené použité entity jsou čas, stav, typ, priorita, hodnota atd. Výsledek nastaveného 

alarmu vidíme na obr. 17. 
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obr. 17 - Výsledek nastavených alarmů 

 Barvy alarmu by měly následovat konvenci. Žlutá je považována za upozornění 

nebo varování. Zelená značí potvrzení alarmu a červená barva je alarm. Vizuální 

podbarvení alarmového stavu je důležité, ale když se ještě podpoří audio výstražnou 

nahrávkou, tak takový detail může rozhodnout o budoucím zaměstnání operátora. Ukázku 

najdeme ve skriptech na obr. 20. 

 

obr. 18 - Alarm 

 Na závěr byl v aplikaci vytvořen alarm, z důvodu aby nebyla přehlídnuta krizová 

situace. Alarm opět reaguje na hladinu vody v nádržích a přetížení elektrárny při neustálém 

chodu zařízení. Tento alarmový budík byl schválně vytvořen ve větších rozměrech, ať i 

neproškolený personál PVE ví, že něco v elektrárně neprobíhá tak jak má.  

4.2.2 Animační okno 

 

 Aby aplikace nebyla statická, ale dynamická, tak InTouch má od toho animační 

okno na obr. 19. V animačním oknu můžeme nastavovat plnění daného geometrického 

objektu vertikálně a horizontálně. Daný objekt se dále může otáčet o 360°, blikat, měnit 

polohu, rozsah své plochy atd.  
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obr. 19 - Ukázka animačního okna 

 Díky nastavení animačního okna aplikace PVE dokáže lépe znázornit proud řeky, 

přítoky a odtoky vody do nádrží, princip elektrického generátoru, vytvoření a zániku 

bublinek okolí turbíny, chod tlačítek, zbarvení vedení elektrického napětí a blikání 

alarmového displeje. Animační okno by úplné logice TP nestačilo. Animační okno reaguje 

na skripty. 

 4.2.3 Skripty 

 

 Aby si dynamická aplikace nedělala, co chtěla, tak k tomuto účelu slouží okno pro 

skripty, které je na obr. 20. Skripty se dají nastavit při prvním spuštěním a při provozu 

aplikace. Ale musíme si dát pozor, aby se při přepínání oken stále hodnoty aplikace 

nenastavovaly na původní hodnoty. Dále můžeme nastavit, jak dlouho má daný skript 

fungovat, na obr. 20. je nastaven na 120 Msec. Skripty jsou malé programy zajišťující 

určité chování aplikace. Skripty dále odpovídají na otevření okna, události, stisk klávesy, 

změny hodnot proměnných, splnění podmínky, atd.  
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obr. 20 - Ukázka skriptů 

4.2.4 Trendy 

 

 Trendy znamenají změnu procesu po daném čase. Kdy nastavení velkého spektra 

reálného trendu vidíme na obr. 21. Jako například jaké proměnné se budou vykreslovat, 

jakou barvou, jakou šířkou, minimální, maximální hodnoty obrazovky, interval 

vykreslovací doby, nastavení os, atd. Reálné trendy slouží operátorovi k zhodnocení, jaký 

jeho zásah měl vliv na celý TP a to pomocí křivek, které lze dále zpracovat do Excelu nebo 

do jiných softwarových programů.  

 

obr. 21 - Ukázka nastavení trendu 
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 V aplikaci reagují křivky na skripty smýšlených hodnot. V reálu by křivky závisely 

na přesnosti čidel a senzorů daného TP. Aplikace PVE vykresluje hodnoty skutečného 

výkonu, zdánlivého výkonu a stav kapacity vody u obou nádrží. Když zdánlivý výkon 

bude přesahovat hodnotu 800 na obrazovce, tak hrozí přehřátí elektro-generátoru. InTouch 

kromě reálného trendu, poskytuje službu historického trendu. Historický trend do aplikace 

PVE nebyl zakomponován. 

 

obr. 22 - Ukázka křivek trendu 

4.2.5 Informační panel 

 

 Informační panel poskytuje základní informace pro uživatele. Informace pro první 

použití aplikace operátorem. Popisuje všechny tlačítka na ovládacím panelu a taky kritické 

situace, které mohou nastat nedbalou manipulací operátora.  

 

obr. 23 - Informační panel 
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 Doporučení, když si uživatel bude nucen přečíst informace z panelu, je lepší, aby se 

pozastavil proces PVE. Protože zatím co si operátor bude číst panel, může nastat právě 

krizová situace elektrárny. 

4.2.6 Agregační údaje  

 

 Agregační údaje jsou takové údaje, kdy operátor si zadané výpočty z procesů 

neuvědomí. Zadané údaje místo uživatele vypočítává stroj. Agregační údaje v aplikaci 

PVE poskytuje informace o skutečném výkonu, zdánlivém výkonu a počet otáček turbíny 

za minutu. Zdánlivý výkon nám dává větší hodnoty než hodnoty u výkonu skutečného. 

 

obr. 24 - Zdánlivý výkon 

 Další zjednodušení je při zadávání vzorců. Ve skutečnosti je zdánlivý „teoretický“ 

výkon dán vzorcem  a skutečný „užitečný“ výkon je dán vzorcem . 

V aplikaci PVE jsou vzorce nahrazeny skripty, jako např. . Jalový 

výkon v aplikaci není zakomponován.   

 

obr. 25 - Skutečný výkon 

 Zatím co se výkony zvyšují postupně, tak otáčky turbíny elektro-generátoru se 

mění skokově. U turbinového provozu jsou otáčky 320 o/min. U čerpadlového provozu 

jsou otáčky větší, a to 400 o/min, protože za pomocí turbíny voda migruje do horní nádrže. 

Tím pádem se i elektřiny vyrobí při čerpadlovém provozu méně. 

 

obr. 26 - Počet otáček za minutu u turbíny 
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5. Závěr 
 Cílem bakalářské práce bylo nasimulovat proces PVE ve SCADE/HMI. Po 

důkladné analýze jak teoretické, tak praktické práce byl vybrán jeden ze tří programů pro 

následnou simulaci. 

 Jako první v bakalářské práci byla sepsána teorie, která objasňuje pojmy 

SCADA/HMI a vizualizace. Po teoretickém zhodnocení byla pozornost zaměřena na výběr 

libovolných vizualizačních programů za účelem porovnání. K této analýze byly vybrány 3 

programy, InTouch a produkty českých firem Reliance a Promotic. Ve 3 vizualizačních 

programech byla porovnávaná jednoduchá aplikace, která je tvořena menší výrobní halou 

s cihlami. Když cihla při posunu po posuvníku překoná určitou hodnotu, tak v číselníku se 

přičte jednotková hodnota a zároveň displej číselníku začne blikat. Zhruba po měsíční 

analýze bylo vyhodnoceno, že z mého pohledu se jeví jako nejlepší produkt na následnou 

simulaci software od Wonderware, InTouch. 

 Po návštěvě elektrárny Dlouhé stráně a přečtení odborných článků o PVE byl 

nastaven zjednodušený model TP přečerpávací elektrárny, kde jsou dva hlavní provozní 

stavy „čerpadlový a turbínový stav“. Oba stavy byly vytvořeny a seřízeny nejdříve. Spád 

byl vytvořen masivními trubkami. Trubky bylo možno vytvořit několika způsoby, ale bylo 

zvoleno pro ztvárnění raději klasické řešení. Dále byla aplikace doplněna o statické 

obrázky, ať PVE vypadá ve výsledné aplikaci věrohodněji. Posléze byla vytvořena točící 

turbína s elektro-generátorem. Generátor byl nejtěžší pro ztvárnění aplikace PVE, jak po 

dynamické stránce, tak taky po logicko-grafické stránce. Průtok řeky byl následně 

vytvořen, vtéká do dolní nádrže a vytéká z čističky vody dál po proudu. Dále přišlo na řadu 

vytvořit ovládací panel pro řízení operátora. Ovládací panel je tvořen několika tlačítky, 

číselníky pro agregační údaje, reálnými trendy a alarmy. Tlačítky se ovládají dva stavy 

PVE, resetuje se aplikace, poskytuje informace pro ovládání PVE a ukončuje aplikaci. 

Číselníky vypisují hodnoty vytvořené energie a počet otáček za minutu u turbíny elektro-

generátoru. Trendy vykreslují křivky hodnot vytvořené energie a stav naplnění vody 

v nádržích. Alarmy sledují zatížení elektromotoru a hlídají vodu, ať nepřeteče z nádrží. Pro 

vážnost alarmu byl vytvořen v levém dolním rohu blikač. Na závěr aplikace byly 

vytvořeny alarmové zprávy, které reagují na dosažení určité hodnoty. Alarmové zprávy 

jsou požárové a povodňové. Celá vizualizace aplikace trvala přes dva měsíce práce.    
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 Aplikace by dokázala ovládat zmenšený model PVE. Místo 2 nádrží, by byly dány 

akvária a na důkaz vyrobené elektřiny, po dispečerském rozkazu resp. po spuštění 

čerpacího provozu nebo turbínového provozu, by se rozsvěcovala elektrická žárovka. 

Využití by bylo například na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava při 

dnech otevřených dveřích, kdy studenti středních škol nebo jiných fakult by právě přes 

aplikaci navrženou v InTouch dokázali ovládat tento zmenšený model.  

 Samozřejmě aplikace, po propojení s reálným modelem PVE, by se ve finální verzi 

musela ještě poupravit, protože není možno, aby na dni otevřených dveří díky nedbalosti 

studentů přetekla ze skleněné nádrže voda. Bylo by to nedbalé, ale i velmi nebezpečné pro 

veřejnost. Kdyby se vytvořil byť i zmenšený praktický model přečerpávací elektrárny, tak 

by se práce protáhla z mého pohledu minimálně o dalších 10 měsíců. 

 Před zadání bakalářské práce jsem měl s vizualizací TP ve SCADE jen minimální 

zkušenosti a to jak teoretické, tak i praktické. Po 7 měsících vytváření a zdokonalování 

práce lze považovat, že bakalářský projekt byl splněn. 
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