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Abstrakt 

 Cílem diplomové práce je vývoj aplikace pro zautomatizování přenosu informace z technické 

dokumentace do vývojového prostředí pro programovatelné automaty. 

 

 Z vybraného technického projektu realizovaného v prostředí EPLAN Electric P8 v2.5 jsou 

vyexportována vybraná data do softwaru Microsoft Excel 2010, ve kterém jsou následně tato data za 

pomoci maker upravena do formátu, který podporuje software TIA Portal V13 SP1 a TIA Portal V14 

firmy Siemens. Tato upravená data je poté možné manuálně importovat do TIA Portalu. Druhou 

možností je využití aplikace vytvořené v softwaru Microsoft Visual Studio 2015. Tato aplikace 

umožňuje automatický import globálních proměnných do tabulky proměnných v TIA Portalu. 

Posledním realizovaným krokem je import programových bloků z předpřipravené databáze do TIA 

Portalu, tento krok je možný pouze při využití C# aplikace. 

 

 Aplikace využívá programovatelný automat řady S7-1500 firmy Siemens.  

Klíčová slova 

 automatizace, EPLAN Electric P8 v2.5, Microsoft Excel 2010, TIA Portal V13 SP1, TIA 

Portal V14, import proměnných, aplikace, Microsoft Visual Studio 2015, globální proměnná, 

databáze, C#, S7-1500, Siemens. 

 

Abstract 

 The aim of this thesis is the development of an application to automate the transfer of 

information from the technical documentation into the development environment for programmable 

controllers. 

 

 From the chosen technical project implemented in the EPLAN Electric P8 v2.5 the selected 

data is exported to Microsoft Excel 2010 software, in which these data are modified with the help of 

macros into a format that supports software TIA Portal V13 SP1 and TIA Portal V14 from Siemens. 

Afterwards, such modified data can be manualy imported into the TIA Portal. The second option is to 

use an application created in the Microsoft Visual Studio 2015. This application allows the automatic 

import of global variables to the table of variables in the TIA Portal. The last step is realized by 

importing the program blocks from a preformed database into the TIA Portal, this step is only possible 

when using a C# application. 

 

 The application uses a programmable logic controller S7-1500 series from Siemens.   

Key Words 

 automation, EPLAN Electric P8 v2.5, Microsoft Excel 2010, TIA Portal V13 SP1, TIA Portal 

V14, import variables, application, Microsoft Visual Studio 2015, global variable, databases, C#, S7-

1500, Siemens. 
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1 Úvod 
 

Téma zautomatizování přenosu signálů z projektové dokumentace až po formát základní funkční 

kostry programu určeného softwaru je v dnešní době v hledáčku mnohých malých a středně velkých 

firem. Důvodů to má hned několik a tím největším je zefektivnění procesu vývoje a následná možnost 

vyšších zisků. V manuálním procesu nejdříve projektant vytvoří projekt podle požadavků, ze kterého 

následně vygeneruje signály, identifikační označení, symbolické adresy, funkční texty a mnohé další 

informace. Tyto informace jsou většinou uloženy v csv či xls formátu, které samy o sobě v podobě 

jaké se nacházejí, neumožňují automatický převod do konkrétního softwaru. To je způsobeno tím, že 

nemají adekvátní vnitřní strukturu. Jejich výhoda je ovšem v tom, že mohou být upraveny do formátu 

standardu programových kódů. Díky tomu už nemusí programátor opětovně připojovat jednotlivé 

signály, které byly v projektové dokumentaci připojeny a může se tak soustředit na jinou činnost. 

 

Každý program má nějaké slabé místo a nelze proto realizovat vše. Ovšem možnost vyřadit 

z procesu tvorby programu určité množství manuálních operací pomocí jejich zautomatizování díky 

nově dostupným efektivním nástrojům, které to umožňují, se z hlediska zvýšení efektivity tvorby 

projektu jeví zaobírání touto problematikou jako vhodné. 

 

Tato diplomová práce se zabývá právě co největší mírou zautomatizování přenosu informací 

z technické projekce do vývojového prostředí konkrétního softwaru a tím značnou mírou zefektivnění 

celého procesu vývoje. 

 

V následujícím textu budou obsaženy informace o tom, jaké jsou jednotlivé kroky při realizaci 

automatizačního projektu konkrétně v automatizaci strojní od prvotního získání zakázky až po 

konečné testování. Stručně budou zmíněny modely používané při návrhu systémů, jako například V-

model. Rozeberou se možnosti automatizované tvorby řídicí aplikace v PLC. Konkrétně analýza 

jednotlivých kroků návrhu a realizace automatizačního projektu, přednostně technologických signálů. 

Posléze budou ověřeny funkce použitelné pro automatizovaný návrh aplikace, jako export dat 

z projektu do obecného tvaru a následný import kódu a dalších do zvoleného softwaru. 

 

Další části práce budou zahrnovat postup využití vybraných nástrojů a jejich funkcí pro tvorbu 

aplikace. Realizuje se pilotní návrh řídicí aplikace, tedy konkrétní aplikace, na které bude 

demonstrován postup. Tento systém se otestuje a následně zhodnotí. 
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2 Automatizační projekt 
 

Prvotním záměrem automatizačních projektů bylo uvedení řídicího systému, popř. dokonce 

jenom uživatelského softwaru řídicího systému, do provozu. Postupné zvýraznění tržních vlivů 

v posledních letech vneslo ale do celé problematiky automatizace nové požadavky. Cílem už nemůže 

být pouhé uvedení automatizované technologie konečného uživatele do provozu, ale stává se jím 

dosažení co největších ekonomických efektů vzniklých jejím vhodným a optimalizovaným 

provozováním. [1] 

 

V tento okamžik vznikla potřeba pojímat automatizační projekt komplexněji. Nezbylo, než 

ustoupit od zúžené interpretace automatizačního projektu jako ryze „informatické“ záležitosti. Při 

každé investiční akci, jejíž součástí je i systém řízení automatizované technologie, je třeba již jenom 

z technického hlediska realizovat nebo řešit návaznosti na řadu podmiňujících soustav 

„neinformatického“ charakteru. Dlouhodobé zkušenosti z tohoto oboru dále ukazují, že přinejmenším 

stejně důležitým faktorem jako technika sama jsou lidé. Významu nabývá kvalifikační způsobilost 

celého řetězce projektantů, programátorů, provozních pracovníků a manažerů, kteří se na přípravě, 

realizaci a provozování automatizovaných technologií podílejí. [1] 

 

Co může být považováno za přetrvávající automatizační neduh? 

 

1. Když se pomine případně jiné než odborné hledisko výběru dodavatelů automatizačních 

projektů, popř. jejich částí, lze konstatovat, že u mnoha existujících řešení se na úkor 

kvality, spolehlivosti a možnosti budoucí integrace do vskutku komplexních řešení 

přednostně sledovala zejména kvantita a rozsah automatizace jednotlivých úloh řízení 

výrobních a manipulačních systémů, procesů a technologií, bez ohledu na celek. Takto se 

do značné míry ztrácí smysl automatizace: v daných technických, ekonomických a 

sociálních podmínkách optimalizovaným způsobem přispět k maximalizaci efektů, 

docilovaných provozováním investičních celků. [1] 

 

2. V souvislosti s realizací automatizačních projektů dochází k špatnému odhadu doby a 

prostředků (všeho druhu) potřebných k úplnému dokončení celé akce. V důsledku toho 

není dodavatel (dodavatelé) schopen splnit dodávku v požadované kvalitě, ceně a 

termínu. Ukazuje se také, že firmy zaměřené na hmotné dodávky a inženýrské služby jen 

automatizačního charakteru nejsou schopné úspěšně realizovat automatizační projekty 

v oborech se složitějšími výrobními technologiemi. Totéž platí o rozsáhlých projektech 

s výraznou složkou koordinační a organizační činnosti. [1] 

 

Budoucí trendy? 

 

1. Při realizaci automatizačních projektů budou do popředí vystupovat hlediska nezbytného 

technologického know-how, tj. hlediska znalosti technologických aspektů příslušného 

výrobního systému či procesu. Uplatní se oborově specifické realizační týmy řízené 

zkušenými vedoucími příslušných projektů. Takovéto týmy budou muset splňovat i 
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požadavek záruky dostatečných kapacitních rezerv pro případ rozšíření rozsahu dodávky, 

posunu termínu realizace apod. [1] 

 

2. Protože v průběhu životního cyklu každého automatizačního projektu dochází k jeho 

opakované inovaci, stanou se nezbytnými moderní dokumentační systémy, umožňující 

efektivní a důsledné vedení a archivaci aktuální dokumentace realizovaných řešení. 

Takovéto dokumentační systémy budou muset podporovat produktivní realizaci změn a 

rozšiřování automatizačního projektu v budoucnosti. [1] 

 

Zahraniční zkušenosti ukazují, že komplexně automatizovaná řešení mohou vznikat jen na bázi 

partnerství. Partnerství mezi investory, uživateli a dodavateli, partnerství postaveném na dlouhodobé 

kooperaci, pružnosti a důvěře. Jen tudy vede cesta k uskutečnění náročných vizí a záměrů. [1] 

 

Komplexně automatizované výrobní systémy mohou vznikat jen na bázi spolehlivých, 

inteligentních a perspektivních řešení. Řešení umožňujících nejen optimalizovat výrobní procesy, ale 

zahrnujících i potřebnou kvalifikační přípravu a zaškolení pracovníků. [1]  

 

Řešeními budoucnosti je třeba systematicky se zabývat již dnes. Je třeba jít cestou kombinace 

vlastního vývoje vhodných metod a prostředků a osvojování nových komponent a systémů od 

renomovaných světových firem. Všechny tyto metody, prostředky, komponenty a systémy je třeba 

včas ověřovat z hlediska konkrétního účelu jejich nasazení a ty prověřené z nich zavádět do vybavení 

inženýrských organizací. Je třeba podporovat odborný růst nejenom pracovníků dodavatelské sféry, 

ale i sféry investorské a uživatelské. Jenom takovéto navzájem vstřícné přístupy jsou ve společném 

zájmu. [1] 

 

 

Obr. 2.1 Typická základní struktura automatizačního projektu [1] 
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2.1 Získání zakázky pro realizaci automatizačního projektu 
 

Prvním a nejdůležitějším prvkem v celém procesu návrhu a realizace automatizačního projektu je 

předpoklad získání zakázky od zákazníka. Nemá smysl realizovat projekt dopředu z vlastních zdrojů 

za účelem zisku a předpokládat, že ho někdo až bude hotov koupí. Smysluplnost realizování projektu 

z vlastních zdrojů nastává v situaci, kdy výhody převáží nevýhody. Jedním z možných příkladů může 

být například situace, kdy dochází k polo či plné automatizaci procesu dříve vykonávaných ručně za 

účelem zkrácení času vykonávaného procesu a tím zefektivnění výroby. To se v krátkodobém či 

dlouhodobém časovém horizontu ve většině případů pozitivně promítne do finančního hlediska, které 

bylo prioritním pro schválení projektu.  Samozřejmě existuje nepřeberné množství případů, kde se 

tento krok vyplatí, ale i naopak množství situací kde ne. Od toho už je vedení podniku, které o 

realizaci projektu rozhodne. 

 

Způsobů jak získat zakázku je mnoho, například: 

 

 Reference (reference spokojených zákazníků je jedním z argumentů pro získání 

zákazníků nových) 

 Inzerce (internetové stránky, noviny, reklamy a další) 

 Přihlášení do soutěže o veřejnou zakázku 

 Telefonická volání potencionálním klientům 

 Atd.. 

 

Na začátku podkapitoly se poukazovalo na financování projektu z vlastních zdrojů, které i při 

získání zakázky od potenciálního či současného zákazníka může platit. Tady už bude záležet na 

velikosti podniku a strategii vedení firmy a projektu. Lze to opět vysvětlit na příkladu, kdy firma získá 

zakázku, ovšem splatnost je vyhotovena až po odevzdání hotové práce. Jelikož je zapotřebí platit 

zaměstnance za odvedenou práci nemůže si zaměstnavatel, pokud se nejedná o velké firmy dovolit 

čekat půl roku, než bude zhotoven projekt a následně další tři měsíce čekat na zaplacení, protože by to 

mohlo znamenat zánik jeho firmy. Standardní metoda financování projektu, než dojde k zaplacení 

zákazníkem je půjčka v bance či čerpání dotací, jestli je možnost.  

 

Nejčastější metodou získání zakázky je proces podání poptávky firmám, které si dopředu vybral 

zákazník a následné vystavení nabídky oslovených firem. V tomto procesu hraje většinou roli koncová 

cena, za kterou je firma zakázku schopna zhotovit. A to bohužel i ve velkém množství případů, kdy 

řešení firmy, která je dražší bude vhodnější. Finanční stránka je tudíž prvotním kritériem v naprosté 

většině případů pro získání zakázky. 

 

O nelegálních způsobech získávání zakázek prostřednictvím trestných činů text nepojednává. 

 

V poslední řadě při zvolení zdali zakázku přijmout či ne je taky faktor schopnosti realizovat 

projekt. Při vysokých ambicích a podcenění může mít příjem jediné zakázky katastrofální dopad na 

podnik. Proto je nutné, aby se zákazník sešel s pověřenými osobami pro prvotní vymezení požadavků. 

To je vhodné pro obě strany, jelikož zákazník může být člověk, který s danou problematikou nemá 
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zkušenost a díky schůzce získá informace o realizovatelnost jeho návrhu. Totéž by mělo proběhnout 

ze strany firmy, která bude zakázku zhotovovat, pro případ vyhodnocení. A to pro případ že zákazník 

bude trvat na jeho řešení, které by nemuselo být realizovatelné. V případě, že je vše v pořádku, se už 

pouze vytvoří smlouva, která se podepíše a může se začít.  

2.2 Tvorba projektové dokumentace 
 

Po získání zakázky dochází k vytvoření projektového týmu, který se skládá ze zaměstnanců 

podniku působících na různých pozicích od projektantů, programátorů a mnohých dalších. Každý tým 

se věnuje své částí a je důležité koordinovat postup mezi jednotlivými týmy pro úspěšné dokončení 

projektu. Týmů realizujících projektovou dokumentaci bude více, protože do projektové dokumentace 

patří jak strojní, tak elektrotechnická dokumentace. Ze situačního hlediska je třeba vzít v úvahu dvě 

možnosti. Pro příklad v následujícím textu bude využit stroj pro potravinářský průmysl.  

 

První možnost je firma má stroj hotov. V tom případě většina firem, které podávají poptávku 

zašlou projekt se situováním jednotlivých zařízení v budově, ve které bude nový stroj montován. Ne 

vždy, ale občas například z důvodu, aby se stroj na místo kam se má umístit, rozměrově vešel. 

V naprosté většině případů se posílá projekt kvůli možnosti přívodu energie ke stroji, nutnosti 

například odtoku odpadů, možnosti obsluhovat a seřizovat stroj během provozu či v poruše. Dále také 

pro případ, že se jedná o linku realizující nějaký proces, například doprava výrobků dopravníkovým 

pásem na jednom stroji od jedné firmy a na stroji od jiné firmy proběhne vytřídění vadných výrobků 

přicházejících z prvního stroje, tudíž možnost inovace pro další firmy, které mohou přijít dále. Tím 

většinou tvorba projektové dokumentace v prvním případě končí. 

 

Druhý případ je firma stroj nemá, musí ho nejprve vymyslet a zhotovit. První krok tedy je, jakým 

způsobem bude stroj pracovat, co bude vykonávat. Poté přichází na řadu strojní projektant, který 

nakreslí hrubou kostru, nebo 2D či 3D model, jak bude zařízení vypadat. A poskytne projektantovi 

realizujícímu elektrotechnickou dokumentaci informace například o tom, že dopravníkový pás nesmí 

urazit více než 3m/s, jinak dojde k poškození ložisek. Dále poskytne informace o tom, jaký se má 

použít motor a to prostřednictvím předání informace o výkonu a momentu motoru a mnohé další 

informace, které bude projektant elektrotechnické části potřebovat. Je důležité, aby jak strojní, tak 

elektrotechnický projektant měl představu o funkci stroje. Projektant elektrotechnické části poté 

vytvoří projektovou dokumentaci pro silovou část vedení elektrické energie následně pro elektroniku a 

řízení. Vybere konkrétní typy aktivních částí, jako typy motorů, použitých čidel a mnohé další. Jako 

poslední opět dochází k zaslání situačního rozmístění zařízení v budově. 

 

Projektová dokumentace může obsahovat více částí a to: 

 

 Strojní část (technologické schéma zařízení) 

 Elektrotechnická část (elektrotechnické schéma zařízení) 

 Programovou část 

 Situační rozmístění 

 Atd.. 
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2.3 Funkční analýza 
 

V procesu funkční analýzy se většinou jedná o proces rozdělení projektu na jednotlivé dílčí části 

pro lepší pochopení projektu jako celku. Jedná se o blokové schéma často ve formě stavového 

diagramu s verbálním popisem funkce, ale může být použit i jiný diagram, jako například diagram 

toku dat.  

 

V následujícím textu dojde k vysvětlení funkční analýzy automatizačního projektu ve formě 

stavového diagramu. Stavový diagram definuje možné stavy, možné přechody mezi stavy, události, 

které přechody iniciují, podmínky přechodů a akce, které s přechody souvisí. [1] 

 

Stavový diagram lze použít pro popis dynamiky objektu, pro popis metody, či pro popis 

protokolu. Skládá se z počátečního bodu, stavů s pojmenováním, přechodů s podmínkami a koncového 

stavu. [1] 

 

Počáteční bod, značený plným kruhem musí být v diagramu pouze jeden a označuje místo, kde 

celý diagram začíná. Koncový bod je v diagramu obvykle také jeden. Nejdůležitější jsou stavy, ve 

kterých se může automat nacházet, které jsou znázorněny obdélníky s oblými rohy. Přechody se 

znázorňují plnými šipkami, přičemž mohou vést jak z nějakého stavu do toho stavu samotného, tak 

samozřejmě i do stavu jiného. [1] 

 

Příklad funkční analýzy v aplikaci na automatizační projekt. 

 

 

 

 

 

 

         

                                                        Firma získala zakázku 

 

 

 

 

                                                            Tvorba projektové 

                                                               dokumentace 

 

 

 

                                                            Funkční analýza 

 

 

 

 

zákazník 

Podepsání smlouvy 

Předání požadavků na projekt 

 projektovému týmu 

Podklady od projektantů 



19 

 

 

 

 

                                                           Specifikace signálů 

 

 

 

 

                                                             Specifikace HW 

 

 

 

 

                                                         Návrh struktury řídicí 

                                                                    aplikace 

 

 

 

 

                                                        Tvorba programových 

                                                                      bloků 

 

 

 

                                                                 Testování 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Funkční analýza automatizačního projektu 

 

Z Obr. 2.2 plyne, že vstupem diagramu je zákazník, který dává poptávku a následně po podepsání 

smlouvy vzniká stav získání zakázky. V tomto stavu se definují požadavky na jednotlivé projektové 

skupiny atd. Poté jsou předány požadavky jednotlivým projektovým týmům (strojním projektantům 

aj.). Následně dochází k tvorbě projektové dokumentace, ve které se vytvářejí strojní, elektrotechnické 

a další dokumenty. Po dokončení tvorby se dokumentace předá dále pro funkční analýzu, kterou se 

rozloží systém na jednotlivé části, aby se mohla provést posouzení rizik apod. Jakmile je vysvětlena 

funkce definují se signály (vstupy/výstupy apod.) Po definici signálů dochází ke specifikaci použitého 

hardwaru, tzn. například jaké motory a čidla se použijí pro realizaci projektu. Když je hardware 

specifikován navrhne se struktura, jak bude vypadat řídicí aplikace, tím je myšleno návrh programu. 

Vysvětlená funkce 

Signály definovány 

Hardware specifikován 

Struktura navržena 

Programové bloky vytvořeny 

Předání projektu zákazníkovi 

Testování ukončeno 
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Poté co je navržena struktura může dojít k tvorbě programových bloků. Když jsou programové bloky 

vytvořeny, otestuje se funkčnost celého projektu a v případě splnění požadavků je testování ukončeno. 

Poslední fázi je předání projektu zákazníkovi. 

  

Pro znázornění bude nakreslen zjednodušený stavový diagram softwarového řešení diplomové 

práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Zjednodušená funkční analýza softwarové části diplomové práce 

 

Na Obr. 2.3 je vstupem diagramu zadání diplomové práce. Po předání zadání může dojít ke studiu 

informaci souvisejících s jednotlivými body. Po nastudování potřebného množství informací je možné 

přejít tvorbě projektu v Eplanu, nakreslení vzorového projektu, který se dále použije. Jakmile je 
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projekt nakreslen, vygenerují se data potřebná k dalším částem. Tato data se v Excelu upraví do 

formátu odpovídajícímu programovému standardu. Po potřebných úpravách a inovacích je použit 

Excel jako zdroj dat pro C# aplikaci. Tato aplikace poté importuje programové bloky dle nastavené 

databáze do TIA Portalu a následně se importují jednotlivé globální proměnné do tabulky proměnných 

TIA Portalu. Poté se testují jednotlivé části projektu a po úspěšném ukončení testování a splnění 

dalších podmínek dochází k odevzdání diplomové práce.  

 

2.4 Specifikace signálů 
 

Signály, které se specifikují v projektové dokumentaci a podle toho se připojují na vstupy PLC a 

následně i signály vycházející z výstupu PLC lze rozdělit do dvou základních tříd.  

 

Tyto dvě třídy jsou: 

 

 Digitální signály 

 Analogové signály 

 

Tohle rozdělení vždy platí. Bohužel další stupně dělení, jestli je signál chápán jako vstupní či 

výstupní už záleží na úhlu pohledu konkrétního jedince. Pro názornost například signál, který 

vystupuje z termočlánku je signál výstupní vzhledem k termočlánku, ovšem z pohledu PLC, na které 

se tento signál připojuje je to signál vstupní. To je důležité vzhledem k tvorbě programu, kde je nutné 

si tyto souvislosti uvědomit.  

 

Další dělení je tedy logicky na signály: 

 

 Vstupní 

 Výstupní 

 Vstupně/výstupní 

 

Při tvorbě projektové dokumentace je ještě dále možné zvolit, jaký typ dat bude navázán na 

vstupní, nebo výstupní signál a tím ulehčit práci programátorovi, který už bude vědět jak dále s tímto 

signálem pracovat. 

 

2.5 Specifikace HW 
 

Je zapotřebí tuto kapitolu zobecnit a to z důvodu, že diplomová práce se zabývá především 

tvorbou softwarové aplikace a projekt nakreslený v Eplanu s použitými komponenty byl vymyšlen a 

reálně zhotoven není. Tudíž když jsou pominuty bezpečnostní rizika, různé vyhlášky a normy 

související s možností používat zařízení v reálném světě, vztáhne se následující text k diplomové 

práci. 
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Při specifikaci HW je ve většině případů nutné mít znalost co bude zařízení vykonávat, jak rychlá 

musí být odezva softwarové aplikace, jaké jsou finanční prostředky pro nákup hardwaru. Zdali 

hardware bude kompatibilní, jestli bude modulární a velikostně jej bude možné umístit do zvoleného 

místa. Vztaženo k tvorbě zařízení podle schéma v Eplanu souvisejícího s diplomovou prací by se mělo 

uvažovat nad různými kritérii. 

 

Jaký typ motoru použít, obecně se pro výběr využívá výkon a momentové charakteristiky motoru. 

Je zapotřebí jistič, zvolit podle proudu a v případě, že je zapotřebí jistit proti nadproudu, použít 

proudové ochrany. Frekvenční měnič se vybírá s typem použitého motoru, dle výkonu motoru. Typy 

kabelu mohou být různé. V případě frekvenčního měniče je doporučený typ kabelu v manuálu 

k měniči. Kabel se často dodává se servomotorem. U klasických motorů se vypočítává proudová 

zatížitelnost.  

 

Z hlediska řízení je zapotřebí vybrat typ PLC a jeho rozšiřujících modulů, pokud jsou zapotřebí. 

Je zapotřebí zvolit typ obrazovky, pokud má být projekt vizuálně signalizován. U PLC a HMI se volí 

kabely podle určitého průřezu a schopnosti propojovat signály s kartami. V situaci, kdy se jedná o 

vysokofrekvenční signály či řídicí signály se tyto signály musí oddělit od signálů silových. Dále je 

nutné zvolit typ hardwaru použitého počítače, protože automatizovaný převod se provádí na něm. 

Obecně, čím výkonnější bude, tím rychlejší bude převod. U použitých softwarů bývá logická vazba 

použít nejnovější verzi vzhledem k možnostem, či odzkoušenou verzi s minimem vad. 

 

2.6 Návrh struktury řídicí aplikace a tvorba programových bloků 
 

Při návrhu struktury je základním předpokladem znalost toho co bude aplikace vykonávat. 

Dobrým zvykem je například soupis předpokladů výkonu na papír, nebo lepší znázornění pomocí 

blokových schémat s popisy. Při návrhu struktury řídicí aplikace je zapotřebí vzít v úvahu, jestli je 

možné navržený proces realizovat, jestli není možné nějaké jednodušší řešení rozdělením celku na 

dílčí části. Vzít v úvahu čas potřebný pro vývoj jednotlivých dílčích části, aby byla aplikace 

dokončena v termínu jakém má. Jaké typy komunikačních rozhraní přicházejí v úvahu. Zdali jsou 

jednotlivé prvky kompatibilní. Pro případ, že modul použitý v prvotním realizovaném projektu před 

několika lety bude zahrnut v inovaci pro nový projekt a ten následně nepojede.  

 

Je zapotřebí zvolit, které zařízení bude vykonávat řídicí funkci a které pouze kontrolní. Jestli se 

narazí na nějaký problém se signály, jestli bude možné použít například převodník mezi typy signálu 

z analogových například na digitální. 

 

Při tvorbě programových bloků je nutné vědět, jakou funkci bude každý konkrétní blok 

vykonávat. Bude blok vykonávat speciální funkci pouze, nebo probíhat cyklicky. Je nutné, aby byl 

zpuštěn v přesný časový okamžik, či probíhat podle vzorkovacího času vykonávání hlavního 

programu. Uvážit, zdali není zbytečně velký, nebo naopak malý počet programových bloků. Je nutné 

programový blok tvořit, anebo je blok všeobecně používán tak často, že byl vyvinut už v softwaru, 

který má být použit pro tvorbu aplikace. Jaká rychlost je potřebná pro výměnu dat. Je nutné připojit 

signál na konkrétní port, nebo může být připojen na kterýkoliv. Zdali je řídicí aplikace finálním 
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krokem, nebo bude dále pokračovat do systému centrálního řízení. Je třeba vzít v úvahu omezení 

z hlediska velikosti paměti pro počet paměťových proměnných. 

 

Konkrétní případ. Zařízení vykonává pohyb ve vertikální a horizontální rovině, přičemž je 

omezeno koncovými snímači a bezpečnostními dorazy pro případ poruchy. Má připojeno tlačítko 

centrál stop a ovládáno je servomotory. Probíhá výměna informací řídicím modulem zařízení a 

programovatelným automatem. Tato výměna musí být vykonávána v reálném čase prostřednictvím 

isochronního režimu a průběh procesu má být vizualizován na obrazovce. Už teď je jasné, že je 

zapotřebí vzít v úvahu pro příklad propojení s PLC přímo, nebo prostřednictvím switche a dalších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Obr. 2.4 Případové schéma struktury  

2.7 Testování 
 

Testování je zapotřebí rozlišit. Pokud se jedná o testování pouze softwarových aplikací, která jsou 

určena například k archivaci dat či úschově financí, případně osobních údajů budou muset testy 

splňovat rozdílné kritéria, než v případě testování zařízení s rizikem ohrožení lidského života. 

V prvním případě bude řešena míra zabezpečení a náhradní archivace. Ve druhém případě budou 

muset být splněny stanovené předpisy, nebo normy, například každé zařízení musí být vybaveno 

centrálním vypínačem. Testování probíhá také často ve dvou fázích a to ve fázi vývoje a pak při 

zavedení do provozu. Ve fázi vývoje se testují všechny předpokládané stavy, které mohou nastat a 

opravují se chybové stavy. Není ovšem možné v naprosté většině případů znát dopředu všechny 

možné poruchy a krizové stavy, které se mohou objevit. Proto je běžnou praxí, že spolu s předáním 

zařízení či aplikace, dodavatel zaručuje servis po určitou dobu standardně 12-24 měsíců, po kterou 

poskytuje záruku na opravu problémů. 

 

Z hlediska funkčního se testuje, zdali aplikace splňuje požadavky na ni kladené. Testují se 

jednotlivé dílčí části a poté systém jako celek. Opět je to možné uvést na příkladu, kdy se má dodat 

stroj pro potravinářský průmysl. Stroj se testuje například na to, jestli se dopravníkový pás po kterém 

Řídicí aplikace 
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se pohybují výrobky pohybuje nastavenou rychlostí, zdali když je možné měnit jeho rychlost dochází 

k plynulé či skokové změně. Jestli zařízení v případě práce s parou dostatečně těsní či je možný 

přístup do míst, kde může v budoucnu dojít k opravám. Testují se jednotlivé parametry, jako práce 

v manuálním či automatickém režimu. V případě obrazovky se testuje, zdali zobrazované parametry 

odpovídají reálným a zdali funguje přepínání do cizího jazyka, pokud bude zařízení používáno 

v zahraničí a spousta dalších. V případě, že jsou požadavky splněné, aplikace či zařízení nevykazuje 

nedostatky, může dojít k předání a poskytnutí záruky.  

 

2.8 Softwarový vývoj 
 

Softwarový průmysl zahrnuje mnoho různých procesů například analýzu, vývoj, údržbu či 

zveřejnění softwaru. Tento průmysl také zahrnuje softwarové služby, jako školení, dokumentaci či 

poradenství.  

 

Zaměření zde bude okolo životních cyklů vývoje softwaru. Různé typy projektů mají různé 

požadavky. Z tohoto důvodu může být nutné zvolit fáze SDLC podle specifických potřeb projektu. 

Tyto různé požadavky poskytují různý přístup vývoje softwaru, ze kterého lze vybrat během 

implementace. 

 

Typy životních cyklů vývoje softwaru: 

 

 Vodopádový model 

 V-model 

 Prototypový model 

 Spirální metoda 

 Iterativní a inkrementální metoda 

 Extrémní programování (Agilní vývoj) 

 Atd.. 

 

2.9 V-model 
 

Je modelem, kdy realizace procesů se uskutečňuje sekvenčním způsobem ve V-tvaru. Je 

rozšířením vodopádového modelu a je založen na spojení testovací fáze pro každou korespondující 

vývojovou fázi. To znamená, že každá jednotlivá fáze vývojového cyklu je přímo spojena s testovací 

fází. Jedná se o vysoce disciplinovaný model a další fáze začíná až po ukončení fáze předchozí. 

Požadavky musí být velmi jasné před začátkem projektu, protože je obvykle drahé vrátit se a provést 

změny. [3] 
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2.9.1 Návrh V-modelu 

 

Je rozšířením vodopádového modelu, namísto pohybu dolů lineárním způsobem, jsou procesní 

kroky ohnuty směrem nahoru po fázi kódování, tím tvoří typický V-tvar. Hlavní rozdíl mezi V-

modelem a vodopádovým modelem je na začátku testu plánování v případě vodopádového modelu. [3] 

 

 

Obr. 2.5 V-model [3] 

 

2.9.2 Verifikační fáze 

 

Analýza požadavku: 

 

 Jedná se o první fázi vývojového cyklu, kde jsou požadavky na produkt chápany z pohledu 

zákazníka. Tato fáze zahrnuje detailní komunikace se zákazníkem k pochopení jeho očekávání a 

přesných požadavků. Jedná se o velmi důležitou činnost a musí být dobře řízena, protože většina 

zákazníku si není jistá, co přesně potřebuje. Analýza požadavků může být použita jako vstup pro 

přejímací zkoušky.[3] 

 

Systémový návrh: 

 

Jakmile budou jasné podrobné požadavky na produkt, je čas navrhnout celý systém. Systémový 

návrh by měl zahrnovat pochopení a popisovat kompletní hardware a nastavení komunikace pro 

výrobek ve vývoji. [3] 
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Stavební návrh: 

 

Stavební specifikace jsou pochopeny a navrženy v této fázi. Obvykle je navržen více než jeden 

způsob a na základě technické finanční proveditelnosti je přijato konečné rozhodnutí. Systémový 

návrh je dále členěn do modulu, které plní různé funkce. Přenos dat a komunikace mezi interními 

moduly a ostatními systémy je pochopena a definována v této fázi. S touto informací, mohou být 

integrační testy navrženy a dokumentovány během této fáze. [3] 

 

Návrh modulů: 

 

V této fázi je uveden podrobný vnitřní návrh všech systémových modulů. Je důležité, že 

konstrukce je kompatibilní s ostatními moduly v architektuře systému a dalšími externími systémy. 

Testy jednotky jsou neodmyslitelnou součástí každého procesu vývoje a pomáhají eliminovat 

maximální počet chyb a chyby ve velmi raném stádiu. Jednotkový test může být navržen v této fázi na 

základě vzorů vnitřních modulů. [3] 

 

2.9.3 Fáze kódování 

 

Aktuální kódování modulů systému navržených ve fázi návrhu se vyjme ve fázi kódování. 

Nejlépe vhodný programovací jazyk je zvolen na základě systémových a architektonických 

požadavků. Kódování se provádí na základě pokynů a kódovacích standardů. Kód prochází řadou 

přezkoumání a je optimalizován. [3] 

 

2.9.4 Validační fáze 

 

Testovací jednotka: 

 

Jednotkové testy navržené ve fázi návrhu modulu jsou vykonány kódem během fáze validace. 

Testování jednotek je testování na úrovni kódu a pomáhají eliminovat chyby v raném stádiu, ale 

všechny vady nemohou být během testování odhaleny. [3] 

 

Integrační testování: 

 

Testování integrace je spojeno s architektonickou fázi návrhu. Integrační testy se provádějí 

k testování soužití a komunikace vnitřních modulů v systému. [3] 

 

Testování systému: 

 

Testování systému je přímo spojeno s návrhem fáze systému. Systémové testy ověří kompletní 

funkčnost systému a komunikace systému v rámci rozvoje s externími systémy. Většina problému 

s kompatibilitou softwaru a hardwaru může být odkryta během provádění testu systému. [3] 
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Přejímací zkoušky: 

 

Přejímací zkouška je spojena s analýzou fází obchodního požadavku a zahrnuje testování výrobku 

v uživatelském prostředí. Přejímací zkoušky odhalují otázky kompatibility s ostatními systémy 

dostupnými v uživatelském prostředí. To také objevuje nefunkční otázky jako je zatížení a výkonnost 

v aktuálním uživatelském rozhraní. [3]   
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3 Možnosti automatizované tvorby řídicí aplikace 

v programovatelných automatech 
 

V minulé kapitole byly popsány jednotlivé kroky, jakými lze postupovat v případě tvorby 

automatizačního projektu. Byla zmíněna možnost postupovat při vývoji systémů dle jednotlivých 

doporučených modelů s vysvětlením každého kroku. Současná kapitola se bude věnovat z naprosté 

většiny převážně technologickým signálům. Poté možnosti automatizovaného přenosu těchto signálů 

do dalších fázi projektu. 

 

Z předchozího textu je logické, že největší míra možností pro automatizovanou tvorbu řídicí 

aplikace pramení v převodu co největšího množství pro programátora kvalitativních dat z projektové 

dokumentace do řídicí aplikace ideálně s nejmenším možným počtem mezikroků a co největším 

možným přínosem. Největším možným přínosem se rozumí kupříkladu vytvoření tabulky symbolů 

s odpovídajícími proměnnými, které programátor nebude nucen znovu definovat, když už byly 

nadefinovány v projektové dokumentaci. Tato nemalá pomoc z velké míry přispívá na zefektivnění 

procesu vývoje, už jen ušetřením značného množství času. 

 

Nejvhodnějším softwarem pro tvorbu projektové dokumentace elektrotechnické automatizace se 

jeví využití softwaru EPLAN Electric P8, který je v Evropě nejvíce uznávaným. Je možné, že obdobné 

funkce a možnosti budou nabízeny i v softwarech jiných výrobců, jako kupříkladu v Autocad 

Electricalu či dalších ovšem většina českých firem využívá právě EPLAN.  

 

Když je vybrán vhodný software pro tvorbu projektové dokumentace je zapotřebí vybrat software 

pro tvorbu řídicí aplikace. Naprostá většina výrobců programovatelných automatů nabízí pro své PLC, 

HMI panely a další vlastní softwary pro nadstandardní úkony. Proto je nutné pro programování PLC 

od firmy Siemens vlastnit software STEP 7 pro starší verze programovatelných automatů a TIA Portal 

pro novější verze. Pro programování PLC od firmy Bernecker & Rainer software Automation Studio. 

A v tom nastává bod zlomu, jak moc může být převod dat z projektové dokumentace do řídicí aplikace 

univerzální. Problém je totiž v tom, že každý ze zmíněných softwarů pro programování PLC má svou 

vlastní syntaxi a způsob implementace. Takže není možné vytvořit univerzální tabulku symbolů, která 

bude použita jak do PLC od firmy Siemens, tak do PLC firmy Bernecker & Rainer. Jelikož formát 

struktury je jiný. Kromě toho je ještě mnoho dalších kritérií, které s tvorbou automatizované řídicí 

aplikace souvisí a budou později zmíněny.  
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Obr. 3.1 Použité softwary v diplomové práci 

3.1 Signál 
 

Signál je fyzický nosič datové zprávy. Z obecného hlediska je to časově závislý průběh 

měřitelných hodnot fyzikálních veličin. Tyto hodnoty jsou fyzickým vyjádřením logických hodnot 

datových prvků. V binární logice, která je primární v současných informačních a komunikačních 

technologiích, jsou datovými prvky symboly “1” a “0”. Konkrétně je signál řada elektrických 

napěťových pulsů, jejichž hodnota určuje, zda reprezentují “1” nebo “0”. Nebo je signál 

elektromagnetická vlna, která je “upravená” tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda reprezentuje v 

daném okamžiku “1” nebo “0”. [4] 

 

Kromě dělení signálů na periodické a neperiodické je možné rozdělit signály podle charakteru 

změn hodnoty signálu v měrných časových bodech na signály spojité (analogové) a nespojité 

(diskrétní). [4] 
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Obr. 3.2 Analogový a diskrétní signál [4] 

Signál představuje souvislou sekvenci prvků, z nichž každý je nosičem určitého kvanta informace. 

Toto kvantum je vyjádřeno počtem bitů. [4] 

 

Obr. 3.3 Vyjádření bitu v prvku signálu [4] 

3.1.1 Analogové signály 

 

Za analogový signál považujeme takový signál, který je spojitý v čase i amplitudě. Je-li veličina 

spojitá pouze v amplitudě, pak hovoříme o spojité posloupnosti. Analogový signál nám poskytuje 

možnost měřit ho teoreticky s nekonečným rozlišením. Prakticky jsme však omezeni šumem okolí, 

který nám od jistého rozlišení již zkresluje informaci o vlastnostech takového signálu. [5] 

3.1.2 Digitální signál 

 

Číslicový signál je na rozdíl od analogového diskrétní jak v čase, tak i v amplitudě. Jeho hodnoty 

mohou být vybrány z konečného počtu. Digitální signál není již přirozenou formou signálu. Zpravidla 

je tvořen člověkem pro jeho výhodné vlastnosti. [5] 

 

Výhody číslicových signálů: 

 Číslicový signál je na rozdíl od analogového odolnější proti rušení. Lze ho jednodušeji 

rekonstruovat, využívá se proto také v přenosové technice. 
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 Pro jeho zpracování a přenos můžeme využít programovatelné prostředky 

(mikroprocesory, PC a další). 

 

Nevýhody číslicových signálů: 

 

 Při zpracování analogových dat nutný převod do digitální formy (zpoždění, konečné 

rozlišení). 

 Požadujeme-li zpracování neelektrických veličin, je zpravidla nutný jejich mezi-převod 

na veličiny elektrické. 

 

Jednoznačnou výhodou číslicových signálů oproti signálům analogovým je možnost jejich 

hromadného uchování a komprese informací v nich uložených, stejně jako téměř bezztrátová 

reprodukce. [5] 

3.2 Technologické signály 
 

Program spuštěný v PLC se propojuje s řízeným systémem skrze technologické signály. Tyto 

signály umožňují, že PLC může manipulovat s činností, jak bude řízený systém pracovat. Když se tyto 

signály stáhnou vůči PLC, vystupují jako signály vstupního či výstupního typu. V PLC jsou signály na 

vstupu charakterizovány tím, že přicházejí z vnějšku a díky nim PLC získává specifickou informaci 

jaký je stav okolního procesu. Zdrojem vstupních signálů mohou být čidla, tlačítka, snímače a další. 

Může jít o záznam teploty, nebo polohu, ve které se nachází nějaký proces. Naproti tomu signály 

výstupní vystupují z PLC a dávají zprávu okolnímu procesu. Výstupní signály se používají k řízení 

pohonů, rozsvícení signálních prvků a další. Vstupní signály spolu s výstupními jsou připojeny 

k modulům pro jejich zpracování v PLC a hodnotami které poskytují, se dále zabývá uživatelský 

program. 

 

Technologický signál je v projektu velice důležitým pojmem, protože je definován například jeho 

fyzickým zapojením (PLC adresou), typem dat (Bool, Byte atd..), nebo komentářem (funkčním 

textem). Tyto informace jsou dále využity v dalších fázích automatizování tvorby řídicí aplikace. 

 

3.3 Digitální vstupy 
 

Digitální vstupy se využívají k připojení signálů dvouhodnotových úrovní na PLC. Mezi zdroje 

těchto signálů se řadí čidla, snímače atd., které poskytují údaj „pravdivý/nepravdivý“, nebo „ano/ne“ o 

procesu, který je sledován. 

 

Mezi nejvíce využívané fyzikální rozsahy digitálních vstupů se řadí: 

 

 0-24VDC – nejběžnější fyzikální rozsah digitálních vstupů. 

 0-5VDC – úroveň shodná s TTL logikou, pro průmyslové aplikace velice výjimečně. 

 230VAC – hodnota, která se nachází na silové střídavé síti, pokud se použijí moduly 

určené pro tento rozsah, není nutný převod například na napětí 0-24VDC. 
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Modul digitálních vstupů použitý v diplomové práci je SM 521 DI 32x24VDC HF a pracuje 

s rozsahem 0-24VDC, může být použit pro diagnostické funkce apod. Mezi primární rozdíly 

jednotlivých modulů digitálních vstupů patří počet digitálních vstupů, fyzikální rozsahy, možnost 

diagnostických funkcí či procesních alarmů a dalších. 

 

Modul použitý v diplomové práci má 32 digitálních vstupů, umožňuje funkce diagnostického 

přerušení, procesního přerušení, nemá signálový konektor a tudíž při výměně je zapotřebí odpojit 

všechny připojené vodiče. Může být dokoupen signálový konektor pro případnou rychlejší výměnu 

modulu. 

 

Dle manuálu dostupných pro S7-1500 moduly digitálních vstupů pracují s 24VDC, 24-125VUC a 

230VAC. [6] 

 

 

Obr. 3.4 Blokové schéma a přiřazení svorek [7] 

 

Schéma vyobrazuje jak zapojit modul a přiřadit kanály k adresám. Parametry mohou být nastaveny 

tak, aby kanály 0 a 1 byly používány pro čítání. Kanály 2 až 31 mohou být dále použity jako digitální 

vstupy.  
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3.4 Digitální výstupy 
 

Digitální výstupy se využívají k připojení akčních prvků s dvouhodnotovými veličinami k PLC. 

Mohou to být kupříkladu relé, stykače a další.   

 

Mezi nejvíce využívané fyzikální rozsahy digitálních výstupů se řadí: 

 

 0-24VDC – nejběžnější fyzikální rozsah digitálních vstupů. 

 0-5VDC – úroveň shodná s TTL logikou, pro průmyslové aplikace velice výjimečně. 

 230VAC – hodnota, která se nachází na silové střídavé síti, umožňuje napájení zařízení 

s minimální náročností na odběr přímým způsobem z digitálního výstupu 

 

Modul digitálních výstupů použitý v diplomové práci je SM 522 DQ 32x24VDC/0.5A ST a 

pracuje s rozsahem 0-24VDC, může být použit pro diagnostické funkce, zahrnuje isochronní mód 

apod. Mezi primární rozdíly jednotlivých modulů digitálních výstupů patří počet digitálních výstupů, 

fyzikální rozsahy, možnost diagnostických funkcí či isochronního módu a dalších. Důležité je také 

zmínit, že výstupy mohou mít tranzistorové (nejčastěji), releové, nebo triakové. 

 

Modul použitý v diplomové práci má 32 digitálních výstupů, umožňuje funkce diagnostického 

přerušení, isochronní mód, nemá signálový konektor a tudíž při výměně je zapotřebí odpojit všechny 

připojené vodiče. Může být dokoupen signálový konektor pro případnou rychlejší výměnu modulu. 

 

Dle manuálu dostupných pro S7-1500 moduly digitálních výstupů pracují s 24VDC, 24-

48VUC/125VDC a 230VAC. [6] 
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Obr. 3.5 Blokové schéma a přiřazení svorek [8] 

 

Blokové schéma znázorňuje obsazení svorek a přiřazení kanálů na adresy. 

 

3.5 Analogové vstupy 
 

Analogové vstupy se používají k připojení analogových signálů k PLC. Jde především o signály 

z čidel či snímačů, které mají na svých výstupech spojitý signál. Převážně se jedná o snímač fyzikální 

veličiny, kterým může být teploměr, tlakoměr a další. Analogové vstupní signály jsou obvykle 

napěťové anebo proudové, ale existují i rozsahy pro měření odporu či teploty. Proudové signály bývají 

odolnější vůči rušení, proto je vhodné je využít v průmyslových aplikacích, nebo v aplikacích, kde je 

vyšší riziko rušení.  

 

Mezi nejvíce využívané fyzikální rozsahy analogových vstupů se řadí: 

 

 0-10V – standardně používaný rozsah napětí 

 -10/+10V – rozdíl oproti prvnímu v posunutí spodní meze do záporných hodnot 

 1/5V 

 0-20mA – standardně používaný rozsah proudu 

 -20/+20mA - rozdíl oproti prvnímu v posunutí spodní meze do záporných hodnot 
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 4/20mA – rozsah umožňující detekci poruchy na signálním vodiči 

 Pt100 – K přímému připojení odporového teploměru Pt100 

 

Modul analogových vstupů použitý v diplomové práci je SM 531 AI 8xU/I/RTD/TC ST. Může 

být použit pro diagnostické funkce, má 16 bitové rozlišení apod. Mezi primární rozdíly jednotlivých 

modulů analogových vstupů, patří počet analogových vstupů, přesnost. 

 

Modul použitý v diplomové práci má 8 analogových vstupů, umožňuje funkce diagnostického 

přerušení, procesního přerušení. Má 16 bitové rozlišení. Nemá signálový konektor a tudíž při výměně 

je zapotřebí odpojit všechny připojené vodiče. Může být dokoupen signálový konektor pro případnou 

rychlejší výměnu modulu. 

 

Dle manuálu dostupných pro S7-1500 modul analogových vstupů pracuje s rozsahy: 

 

 Napěťovými 

o +-50mV 

o +-80mV 

o +-250mV 

o +-500mV 

o +-1V 

o +-2.5V 

o 1-5V 

o +-5V 

o +-10V 

 Proudovými 2 vodičovými 

o 4-20mA 

 Proudovými 4 vodičovými 

o 0-20mA 

o 4-20mA 

o +-20mA 
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Obr. 3.6 Příklad blokového schéma a přiřazení svorek pro měření napětí [9] 

 

A dalšími viz manuál [9]. 

 

3.6 Analogové výstupy 
 

Analogové výstupy jsou určeny k připojení akčních prvků s analogovým signálem k PLC. To 

může být kupříkladu frekvenční měnič, servopohon a další. Signály z analogových výstupů mají tvar 

proudový či napěťový. 

 

 Mezi nejvíce využívané fyzikální rozsahy analogových vstupů se řadí: 

 

 0-10V – standardně používaný rozsah napětí 

 -10/+10V – rozdíl oproti prvnímu v posunutí spodní meze do záporných hodnot 

 0-20mA – standardně používaný rozsah proudu 
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 -20/+20mA - rozdíl oproti prvnímu v posunutí spodní meze do záporných hodnot 

 4/20mA – rozsah umožňující detekci poruchy na signálním vodiči 

 

Modul analogových výstupů použitý v diplomové práci je SM 532 AQ 4xU/I ST. Může být 

použit pro diagnostické funkce, má 16 bitové rozlišení apod. Mezi primární rozdíly jednotlivých 

modulů analogových výstupů, patří počet analogových výstupů, přesnost. 

 

Modul použitý v diplomové práci má 4 analogové výstupy, umožňuje funkce diagnostického 

přerušení. Má 16 bitové rozlišení. Nemá signálový konektor a tudíž při výměně je zapotřebí odpojit 

všechny připojené vodiče. Může být dokoupen signálový konektor pro případnou rychlejší výměnu 

modulu. 

 

Dle manuálu dostupných pro S7-1500 modul analogových výstupů pracuje s rozsahy: 

 

 Napěťovými 

o 1-5V 

o 0-10V 

o +-10V 

 Proudovými 

o 0-20mA 

o 4-20mA 

o +-20mA 

 

Obr. 3.7 Blokové schéma a přiřazení svorek pro napěťový výstup [10] 



38 

 

3.6.1 Přerušovací vstupy 

 

Jedná se o digitální vstupy, pomocí kterých je možné přerušit běžící program, jakmile dojde 

k příchodu náběžné či sestupné hrany. Dojde k přerušení vykonávání programu a provede se obslužná 

rutina, pomocí které může být provedena okamžitá reakce na událost, která vznikla. Použití 

přerušovacího vstupu nastává v situaci, když se snímá digitální signál a tento signál se mění častěji než 

doba cyklu, kterou se vykonává program. Pokud dojde k připojení tohoto signálu, je možné jeho dobré 

snímání bez toho, aby došlo ke ztrátě informace. K přerušovacím vstupům se běžně připojuje signál ze 

světelné závory a dalších.  

 

3.6.2 Čítačové vstupy 

 

Prostřednictvím čítačových vstupů se připojují impulsní digitální signály k PLC. Jsou to signály 

s frekvencí větší, než která by mohla být sejmuta obyčejným digitálním či přerušovacím vstupem. 

Obvykle se čítačové vstupy realizují za pomocí speciální funkce anebo instrukce. Jejich 

prostřednictvím se připojují signály z inkrementálních snímačů. 

 

Čítací moduly umožňují čítací a měřící funkce, diagnostické funkce a další. Klasickým čítacím 

modulem je TM 550 firmy Siemens viz [11]. 

 

3.6.3 Speciální digitální výstupy 

 

Některé typy PLC či rozšiřujících modulů mají speciální digitální výstupy. Za pomoci těchto 

výstupů může být vytvořena kupříkladu PWM modulace a další. Jde vlastně o schopnost přesně řídit 

změnu úrovně signálu na digitálním výstupu. Použití nacházejí v řízení pohonů apod. 

 

3.7 Měření a zápis analogových signálů 
 

Je zřejmé, že pokud má být analogový signál v programovatelném automatu zpracováván, musí 

být nějakým způsobem změřen. K tomu slouží tzv. analogové vstupy. Analogové vstupy jsou vývody 

programovatelného automatu, které jsou připojeny na A/D převodník a jsou tedy schopny převést 

přivedenou analogovou hodnotu na číslo. Toto číslo pak představuje velikost změřeného signálu a 

může být dále zpracováváno. Po zpracování je často potřebné výslednou hodnotu opět převést na 

analogový signál a vyvést ji z programovatelného automatu k ovládanému zařízení. K tomu slouží 

analogové výstupy. To jsou vývody, které vycházejí z D/A převodníku. D/A převodník umožňuje 

převést číslo na analogový signál. [12] 

 

V praxi je velice důležitá přesnost převodu obou typů převodníků. Základní parametr, který 

ovlivňuje přesnost převodu, je bitová šířka převáděné hodnoty – rozlišení. V praxi jsou běžné 

používané osmi, dvanácti, šestnácti bitové i jiné převodníky. [12] 
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3.8 Čtení analogových vstupů a zápis analogových výstupů 
 

Existují dvě metody, pomocí kterých je možné číst analogové vstupy: 

 

 Přímé čtení – Čte se peripherial word použitím instrukce MOVE 

 Použití funkce SCALE 

 

Pokud se čte přímo analogový vstup, používá se instrukce MOVE a tím se čte přímo z periferie. 

Využívá se k tomu peripherial word, jinak taky PIW. Přímé čtení hodnoty na vstupu z periferie se 

vyznačují tím, že se nevyužívá proces input image, ale přesně v době, kdy se provádí instrukce, 

přistoupí ke vstupu program. Problém ovšem je, že takto naměřená hodnota je v rozsahu dle 

převodníku a proto se musí před dalším zpracováním upravit. Má to i svou výhodu v případě, že se 

v programu pracuje s analogovým signálem ve fyzikálním rozsahu. Poté by musel být realizován 

převod do fyzikálních jednotek v programu a to by mohlo být obtížné. Ovšem velmi často se v PLC 

nepracuje s fyzikálním rozsahem a proto nevýhoda přímého čtení vypadává. 

 

Oproti tomu výhoda je v rychlosti. Přímé čtení je nejrychlejší možná varianta čtení analogových 

vstupů. Je třeba zvážit použití primárně v případech, kdy se měří více analogových vstupů najednou. 

V případě použití funkce SCALE může dojít k prodloužení programového cyklu. Analogová hodnota, 

která se změří má po převedení reprezentaci v podobě 16 bitového binárního čísla s pevnou desetinnou 

čárkou. 

 

Existují dvě metody, pomocí kterých je možné zapisovat analogové výstupy: 

 

 Přímý zápis – Zapisuje se peripherial word použitím instrukce MOVE 

 Použití funkce UNSCALE 

 

Využitím instrukce MOVE na peripherial word jinak také PQW se zapíše na analogový výstup. 

Výhody a nevýhody jsou stejné jako v případu čtení. Než dojde k zápisu, musí se hodnota převést na 

rozsah D/A převodníku, to nebývá problémem, jestliže se nevyužívá fyzikálních jednotek. Pokud se 

fyzikální jednotky využívají, je vhodnější zvolit funkci UNSCALE. 

 

3.8.1 Funkce SCALE 

 

Jedná se o standardní funkci, kterou lze nalézt v knihovně funkcí v TIA Portalu. Převádí integer 

na reálné číslo. Využití nachází při čtení analogových vstupů. Výhodou je, že změřená hodnota je 

reálné číslo v žádaném rozsahu. Nevýhodou je, že oproti přímému čtení se funkce SCALE vykonává 

delší čas. 

 

Vztah pro převod: 

 

OUT = [((FLOAT (IN) – K1)/(K2-K1))*(HI_LIM-LO_LIM)] + LO_LIM [13] 
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Konstanty K1 a K2 záleží na signálovém stavu parametru BIPOLAR. Možné stavy. V případě 

signálové stavu „1“ má K1 hodnotu -27648 a K2 +27648. Pro signálový stav „0“ má K1 hodnotu 0 a 

K2 hodnotu +27648. [13] 

 

27648 vyjadřuje maximální hodnotu rozsahu převodníku. 

     

3.8.2 Funkce UNSCALE 

 

Jedná se o standardní funkci, kterou lze nalézt v knihovně funkcí v TIA Portalu. Převádí reálné 

číslo na integer. Využití nachází při zápisu analogových výstupů. Výhodou je, že zapisovaná hodnota 

je reálné číslo a použitá funkce umožní převod na rozsah převodníku. Nevýhodou je, že oproti 

přímému zápisu se funkce SCALE vykonává delší čas. 

 

Vztah pro převod: 

 

OUT = [((IN-LO_LIM)/(HI_LIM-LO_LIM))*(K2-K1) + K1 [13] 

 

Konstanty K1 a K2 záleží na signálovém stavu parametru BIPOLAR. Možné stavy. V případě 

signálové stavu „1“ má K1 hodnotu -27648 a K2 +27648. Pro signálový stav „0“ má K1 hodnotu 0 a 

K2 hodnotu +27648. [13] 

 

27648 vyjadřuje maximální hodnotu rozsahu převodníku. 

 

3.9 Přenos technologických signálů z projektové dokumentace do 

dalších fází 
 

V pozdějších částech práce bude zmíněn více podrobný popis v této části textu pouze obecně. 

Signály definované v projektové dokumentaci se vyexportují ve formě tabulky. Tyto data se 

naimportují do softwaru Microsoft Excel, ve kterém dojde k setřídění do formy symbolické tabulky. 

Následně je možné tuto tabulku manuálně importovat do TIA Portalu jako soubor xls, anebo tuto 

tabulku využít jako zdroj dat pro aplikaci vytvořenou v Microsoft Visual Studio 2015 a skrze tuto 

aplikaci naimportovat jednotlivé globální proměnné jak jdou za sebou v tabulce do TIA Portalu 

automaticky. Tyto proměnné jsou poté umístěny v default tag table.  

 

 

Obr. 3.8 Blokové schéma postupu signálu jednotlivými fázemi vývoje aplikace 
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Technologické signály v Eplanu jsou definovány 4 základními typy dat a to: 

 

 BOOL 

 BYTE 

 WORD 

 DOUBLEWORD 

 

3.9.1 Datové formáty 

 

Podle typu dat je určen obsah zprávy, uložený v proměnné. To určuje, pro co se zpráva používá, 

jakým způsobem se zpracuje a jakou má velikost.  Základní datové typy mají pevně danou délku a 

odpovídají mezinárodnímu standardu. 

 

Tabulka 1 Elementární datové typy definované v Eplanu 

Datový typ Velikost v bitech Komentář 

BOOL 1 Boolean 

BYTE 8 BCD/hexadecimální číslo 

WORD 16 BCD/hexadecimální číslo/binární zobrazení 

DWORD 32 BCD/hexadecimální číslo/binární zobrazení 

 

Data, která jsou bitová, slouží k zapamatování informace. Obecně se jedná o dvoustavovou 

informaci určitého stavu. 

 

Základní jednotkou informace je Bit, který může vyjadřovat výhradně dvojici stavů. Například 

pravda/nepravda, nebo true/false apod. Za pomoci skládání Bitů je možné uložit informaci o větším 

množství kombinací. 

 

Tabulka 2 Bitový formát 

Rozměr v bitech Rozsah hodnot 

1 0,1 

 

Z bitů jde dále realizovat Byte jako kombinaci osmi bitů, které jdou po sobě v paměti. 

 

Tabulka 3 Bytový formát 

Rozměr v bitech Formát dat Rozsah hodnot 

8 Binární formát 0000 0000 … 1111 1111 

8 Hexadecimální formát 00 … FF 

8 BCD formát 00 … 99 

8 Desítkový formát se znaménkem -128 … 127 

8 Desítkový formát bez znaménka 0 … 255 

  

Ze dvou bytů lze realizovat Word, který je realizovaný také 16 bity jdoucími po sobě v paměti. 
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Tabulka 4 Word formát 

Rozměr v bitech Formát dat Rozsah hodnot 

16 Binární formát 0000 0000 0000 0000 … 

1111 1111 1111 1111 

16 Hexadecimální formát 0000 … FFFF 

16 BCD formát 0000 … 9999 

16 Desítkový formát se znaménkem -32 768 … +32 767 

16 Desítkový formát bez znaménka 0 … 65 535 

 

Double Word jako kombinace 2 Wordu, 4 Bytů, nebo 32 Bitů, které jdou za sebou v paměti. 

 

Tabulka 5 Double Word formát 

Rozměr v bitech Formát dat Rozsah hodnot 

32 Binární formát 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

0000 0000 … 1111 1111 1111 1111 

1111 1111 1111 1111 

32 Hexadecimální formát 0000 0000 … FFFF FFFF 

32 BCD formát 0000 0000 … 9999 9999 

32 Desítkový formát se znaménkem -2 147 483 648 … +2 147 483 647 

32 Desítkový formát bez znaménka 0 … 65535 
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4 Ověření funkcí pro automatizovanou tvorbu 

projektu 
 

V případě tvorby automatizovaných projektů je nutné si ověřit, že vybrané nástroje, které budou 

použity, umožňují alespoň určitou míru automatizace. Ideální situace by byla možnost vytvoření 

projektové dokumentace, ze které by se pomocí jednoho tlačítka vygeneroval celý řídicí program a 

vizualizace. Doba ovšem ještě není takto daleko, jednou možná bude a proto je snahou zautomatizovat 

co největší část projektu. To v současném stavu zahrnuje vzájemnou komunikaci mezi projektantem 

projektové dokumentace a programátorem řídicí aplikace. 

 

Každá firma používá svůj konkrétní software pro projektovou dokumentaci v závislosti na 

preferencích, možnosti podpory či funkcí zjednodušujících vytvoření projektu apod. To samé platí pro 

tvorbu řídicích a vizualizačních aplikací, kde se to odvíjí od typu použitého PLC, nebo zdali bude 

aplikace realizovaná na panelu či obrazovce monitoru. 

 

Jako základní předpoklad vytvoření automatizačního projektu s použitím více softwarových 

aplikací je schopnost exportu a importu dat mezi aplikacemi. Proto je zapotřebí volit takové softwary, 

které to umožňují. A jelikož z hlediska poptávky se v naprosté většině případů realizují zakázky, kde 

se využívají komponenty známých firem z té konkrétní oblasti, pracují projektanti a programátoři se 

softwary předních světových výrobců, kteří stále vyvíjejí nové koncepty pro efektivnější práci. Tyto 

softwary v sobě mají zahrnuty základní funkce pro export a import dat a mnohé další.  

 

V této kapitole bude okrajově zmíněna možnost tvorby automatizovaného projektu 

prostřednictvím softwaru EPLAN Engineering Configuration One. Hlavní zaměření bude ovšem na 

funkce použitelné pro automatizovanou tvorbu projektu v softwarové nadstavbě TIA Portalu, která se 

nazývá TIA Portal Openness. Dále v nástrojích Eplan Electric P8, Microsoft Excel 2010 a TIA Portal 

V13 SP1 a V14, které byly použity při vytváření diplomové práce. Při vyšších úrovních práce s TIA 

Portal Openness se využívá Microsoft Visual Studio a jelikož následující kapitola už popisuje TIA 

Portal Openness bude teoretický rozbor Microsoft Visual Studia vynechán, totéž platí pro TIA Portal 

V13 SP1, jelikož je popsána V14.   

 

Obr. 4.1 Jedna ze softwarových možností pro vytvoření automatizované řídicí aplikace 
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4.1 EPLAN Engineering Configuration One 
 

EPLAN Engineering Configuration One je zcela ojedinělý systém pro efektivní automatizaci 

projekčních a inženýrských prací, který výrazným způsobem zjednodušuje a zkracuje tyto činnosti. 

EEC One funguje jako nadstavba nad CAE systémy a dokáže automaticky umísťovat již 

předpřipravené a odzkoušené funkční bloky do nově vznikajícího návrhu. Po přidání takového 

funkčního bloku je celková dokumentace automaticky doplněná o všechny potřebné údaje – 

komponenty, propojovací prvky, kabeláže. Tímto způsobem je možné nejen efektivně opakovaně 

využívat již odzkoušená řešení, ale i tvorba výsledné dokumentace je plně automatizovaná. Odpadá 

tak zdlouhavé a často chybné či nepřesné překreslování již vyvinutého. [13] 

 

Nasazení EPLAN Engineering Configuration One (EEC One) je prvním krokem na cestě 

k automatizovanému vytváření schémat pro účely elektrotechnického a hydraulického projektování. 

Předem definované standardy, jako jsou prvky na deskách s plošnými spoji, nebo sady parametrů, jsou 

automaticky zapracovávány do elektrických schémat s využitím programu Excel, což zjednodušuje 

navrhování stroje. Celkově se zvyšuje flexibilita projektového týmu. [15] 

 

Excelové prostředí pro automatizaci: 

 

Efektivita inženýrské práce není tvořena jen hladce běžícími automatizovanými procesy, ale také 

uživatelskou přívětivostí softwaru. EEC One proto pokračuje ve využívání vyzkoušeného a 

otestovaného excelového prostředí, které umožňuje velmi intuitivní práci s tímto nástrojem. Nové 

barevné schéma usnadňuje vyhledávání chyb, navíc nová verze dovoluje určit pevnou hodnotu pro 

pozici maker s ohledem na předcházející makro, což podporuje rychlé a jasné umístění. [16] 

 

Integrace místo pouhé vazby: 

 

Těsné propojení s platformou EPLAN se odráží v integrovaném výběru komponent. EEC One má 

přímý přístup do EPLAN artiklové databáze a vybírá si z ní údaje o komponentech a jejich referenční 

data. Automatizace převodu dat minimalizuje možnost vzniku chyb a současně zvyšuje efektivitu 

práce. [16] 

 

První stupeň automatizace: 

 

Efektivita inženýrské práce není v současné době pro mnoho společností žádnou speciální 

přidanou hodnotou, ale nezbytnou podmínkou úspěchu na národní i mezinárodní úrovni. Základním 

kamenem budování efektivních inženýrských procesů je software, který zbaví uživatele nutnosti 

rutinních operací, a tím jim ulehčí práci. Díky tomu získají více času na řešení problémů a na inovace 

konstruování. Prostřednictvím EEC One a s využitím maker, jež slouží pro standardizaci prvků již 

v platformě EPLAN, se může tvorba schémat elektrických a fluidních obvodů do velké míry 

zautomatizovat. [16] 
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Pevný základ: 

 

Uživatel může začít s automatizací inženýrské práce už v EPLAN Platform. V šablonách projektů 

v systému CAE mohou být vytvořeny a zabudovány reporty nebo makra pro subsystémy. EEC One 

přichází ke slovu, když se definují standardy pro soubory parametrů např. výstupů motorů nebo 

použitých svorkových terminálů. Individuálně navržené standardy platné v daném projektu mohou být 

kombinovány v prostředí MS Excel. Jejich výběr je ulehčován náhledy maker, které komfortně 

zobrazují jednotlivé varianty konstrukce. Vybraná makra mohou být integrována do tabulkového 

procesoru pomocí funkce drag and drop. Rozhodující výhoda pro praxi: makra začleněná do prostředí 

MS Excel automaticky obsahují všechny své volně programovatelné parametry. Navíc je možné v MS 

Excel vytvářet obsáhlé soubory pravidel – to umožňuje vyhnout se únavné práci při ručním zadávání 

parametrů. Vytvořené konstrukční zásady zaručují maximální transparentnost a vysokou kvalitu 

dokumentace. Elektrická i fluidní schémata mohou být generována automaticky stisknutím jednoho 

tlačítka. Firmy mají z této automatizační strategie trojnásobný užitek: Jednou vytvořené standardy 

mají vysokou kvalitu, centrálně uložené soubory konstrukčních pravidel chrání podnikové know-how 

a automatické vytváření dokumentace výrazně zkracuje dobu potřebnou pro vývoj projektu. [17] 

 

Mechatronické inženýrství: 

 

To, co je úspěšné v malém měřítku, funguje i ve velkém. Již existující postup standardizace dat 

v systému CAE je implementován napříč technickými disciplínami. Prostřednictvím systému EPLAN 

Engineering Center, který je další úrovní konfigurace, jsou do procesu standardizace zahrnovány i 

parametry mechanické konstrukce a programy PLC. EEC generuje celou dokumentaci stisknutím 

jednoho tlačítka: fluidní schémata a výkresy, výkresy mechanické konstrukce a kompletní programy 

pro PLC. To je efekt interdisciplinárního modulu, pomocí něhož lze stroje a zařízení sestavovat na 

funkčním principu. Výhody jsou jasné: všechna data jsou v systému uložena centrálně, všechny prvky 

vygenerované dokumentace jsou perfektně sladěny a konečně, navazující procesy projektu, jako např. 

dokumentované uvedení do provozu, vyžadují jen malé nebo vůbec žádné dodatečné změny. [17] 

 

 

Obr. 4.2 EPLAN Engineering Configuration One [13] 
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4.2 TIA Portal Openness 
 

TIA Portal Openness slouží jako generátor projektu. 

 

 Představuje rozhraní do TIA Portalu, umožňuje propojit TIA Portal s externími programy, 

využívat jeho funkcionalitu a automatizovat programátorovi práci s ním. [18] 

 

Použitím Openness lze automatizovat mnoho činností a tím je zrychlit a zefektivnit. V praxi jde 

nejčastěji o automatické generování kostry projektu. Také je možné hromadně a automaticky 

synchronizovat knihovny používané v projektech s nejnovější verzí nebo automaticky generovat 

obrazovky HMI s grafickými objekty na základě programovacího softwaru pro PLC Simatic Step 7. 

Jak program PLC, tak obrazovky HMI je možné popsat obecnou formou jazyka XML, což lze velmi 

dobře využít pro hromadný export a import programů. [19] 

 

Mezi výhody Openness s jeho automatickým generováním patří: 

 Zmenšení počtu chyb 

 Kratší čas uvádění do provozu 

 Větší účinnost skrze rychlejší vykonávání úloh 

 Atd. 

 

Místo toho, aby se pracovalo manuálně s TIA Portalem, dochází k automatickému spouštění akcí. 

Je možné vytvářet vlastní aplikace pro žádanou funkci, pro příklad použitím vývojové prostředí MS 

Visual Studio. Využitím dynamicky linkovaných knihoven dává Openness přístup na objekty a funkce 

TIA Portalu. TIA Portal se poté ovládá vytvořenou aplikací prostřednictvím Openness. 

 

 

Obr. 4.3 TIA Portal Openness [18] 

 

Mezi základní funkce, které Openness umožňuje, patří API funkce. Jejich prostřednictvím je 

možné externím programem tvořit, upravovat projekty, nebo data projektu. Dále je možné řídit funkce 

TIA Portalu. Může být proveden export či import funkce sloužící pro zadávání, úpravu a uložení 

projektových dat. Spuštění probíhá skrze API, nebo uživatelské rozhraní TIA Portalu. 



47 

 

 

Obr. 4.4 Základní funkcionalita [18] 

 

Princip funkce rozhraní Openness je takový, že funkce TIA Portalu se ukládají do knihoven 

adresáře, ve kterém je TIA Portal nainstalován. Openness reprezentuje veřejné rozhraní využívající 

tyto knihovny a předává požadavky. Výhodou je, že se jedná o dokumentované rozhraní a je pořád 

stejné i v případě, že funkce TIA Portalu DLLs jsou upraveny. 

 

 

Obr. 4.5 Funkce rozhraní Openness 

 

Rozdíl mezi tradičním importem/exportem a Openness importem/exportem je, že tradiční 

generuje textové soubory jako (*.scl,*.db atd.). Tyto soubory připojí jako externí zdrojové soubory. 

Manuálně se generují bloky z externích zdrojových souborů použitím TIA Portalu. Při změně nutno 

celou operaci opakovat.  
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Openness generuje XML soubory. Tyto soubory automaticky importuje do TIA Portalu. 

V případě změny se opakuje postup s tím, že může být plně automatizován prostřednictvím vlastně 

vytvořeného softwarového nástroje. 

 

 

Obr. 4.6 TIA Portal Openness uživatelské rozhraní [20] 

4.3 Microsoft Excel VBA 
 

Visual Basic a Visual Basic for Applications mají společný základ. Lze říci, že jádro jazyka 

Visual Basic je součástí instalace Microsoft Office a komunikace s ním probíhá přes moduly kódu a 

uživatelské formuláře, které se od formulářů Visual Basic liší svou určitou omezeností, avšak pro 

většinu aplikací postačí. [21] 

 

Pokud se mluví o VBA, nemluví se o Excel VBA, Word VBA, nebo Accesss VBA. Syntaxe 

jazyka je pro všechny aplikace stejná, liší se pouze objektový model aplikace, se kterou se pracuje. 

Pokud je naučena syntaxe jazyka VBA a programování aplikace Excel, je relativně jednoduché nabyté 

znalosti použít na jiné aplikace, které VBA rovněž používají. Jediné, co se musí naučit, je objektový 

model aplikace, která se má automatizovat. [21] 

 

Objektový model aplikace se skládá z objektů, jejich metod a vlastností. S objekty se manipuluje 

metodami a jejich charakteristiky se stanovují a zjišťují přes jejich vlastnosti. Důležité je si uvědomit, 

že je jen jeden jazyk VBA, který vychází z jazyka Visual Basic. Co se liší, jsou objekty dané aplikace, 

jejich metody a vlastnosti. [21] 

 

Výhodou VBA je, že je již v ceně MS Office. Ve VBA je možné pomocí funkcí, cyklu, 

formulářů, vytvořit velice zdařilé aplikace. Navíc díky obrovské komunitě vývojářů je k dispozici 

množství hotových aplikací, které mohou být základem programu. Na diskuzních fórech se většinou 

najde odpověď na hledaný problém. Jako další výhoda je, že jeho naučení je jednoduché a rychlé. [22] 
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Nevýhoda VBA spočívá v tom, že nedokáže vytvářet samospustitelné *.exe aplikace. [22] 

 

VBA je vhodný pro zautomatizování, zrychlení, zpřesnění a ulehčení práce. Mnohdy se opakují 

stále stejné činnosti. Tudíž se jejich sekvence naprogramuje ve VBA a ten poté všechno realizuje sám.  

 

 

 

 

Obr. 4.7 Tvorba maker na kartě vývojář 

Na Obr. 4.7 je vyobrazena karta vývojář v softwaru MS Excel, ve které je možné vytvářet kód 

VBA a makra, jejichž prostřednictvím je možné upravit data z projektové dokumentace do tvaru 

zpracovatelného PLC. 

 

Obr. 4.8 Fragment kódu VBA 

Obr. 4.8 Vyobrazuje příklad syntaxe kódu VBA. Konkrétně se jedná o neúplnou část kódu, která 

následně plní funkci uložit jako s definovanými formáty.  

 

 

Obr. 4.9 Makro uložit soubor jako 

Na Obr. 4.9 je tlačítko, na které je přiřazeno makro s kódem realizujícím ukládání souboru.  

 

2  1 



50 

 

 

Obr. 4.10 Možnosti ukládání souboru do zvoleného formátu skrze makro uložit jako 

Obr. 4.10 Zobrazuje možnosti formátu, v jakých je možné uložit soubor po stisknutí tlačítka 

uložit jako obsahujícího kód VBA realizující uložení souboru do jednoho z nastavených formátů. 

 

Je vidět, že MS Excel má funkce, které umožňují určitou míru automatizované tvorby projektu. 

Bližší návod od importu dat do MS Excel přes úpravu dat do vhodné struktury po export zdrojového 

souboru bude podán v dalších částech textu. 

4.4 EPLAN Electric P8 
 

EPLAN Electric P8 poskytuje neomezené možnosti pro projektování, dokumentaci a řízení 

projektů elektrotechnické automatizace. Automatická výroba se neobejde bez detailních zpráv 

založených na základě schémat zapojení, která jsou nedílnou součástí komplexní dokumentace a 

poskytují požadované údaje pro další fáze projektu, jako je výroba, montáž, uvedení do provozu a 

servis. Projektová data z jiných oblastí projektu mohou být vyměňována prostřednictvím rozhraní 

CAE, což zaručuje stabilitu a integraci v rámci celého procesu vývoje výrobku. [23] 

 

Metodu práce určuje projektant, jelikož jakýkoliv postup projektování má ve specifických 

stádiích projektu svůj přínos, ať už jde o prvotní tvorbu grafických přehledů strojů či zařízení, tvorbu 

schémat, nebo zapsání informací z projektu do databáze bez závislosti na grafice. Nejvhodnější stav 

nastává tehdy, když projekční systém podporuje tyto rozdílné postupy projektování ekvivalentně. 

Projektant se poté rozhodne, jaký postup projektování je nejefektivnější a EPLAN bude konzistentně 

skýtat projekční data, nehledě na vybraný pracovní postup. 
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Prostřednictvím souhrnných a jednotlivě nastavitelných inspekčních běhů je možné určit stupeň 

jak hodnotná je dokumentace. A proto je v dalších stupních procesu k dispozici jakákoliv nutná 

informace, začínajíc stupněm individuálního projektování, nepřetržité tvorby výrobku, od výroby, 

montáže a uvádění do provozu až po servis a údržbu. 

 

Díky EPLAN Electric P8 je možné se orientovat na vlastní inženýrskou práci a EPLAN obstará 

řízení dat projektu. Tím je možné tvořit zvláště hodnotnou dokumentaci zařízení a strojů. 

 

Opakující se užití a standardizace patří v současnosti ke klíčovým slovům, která z dlouhodobého 

hlediska představují značnou úsporu času. Schématická makra zřetelně zrychlují konstrukční postupy. 

V tomto je EPLAN Electric P8 pokaždé o krok dále, makra mohou zahrnovat grafické alternativy, 

odlišné příklady zobrazení a předem určené seznamy hodnot. 

 

 

  

Obr. 4.11 EPLAN Electric P8 2.5 Cesta k exportu dat 

Na Obr. 4.11 je zobrazen postup, jak vyexportovat data z EPLAN Electric P8 v2.5. 

 

 

Obr. 4.12 Zjednodušené nastavení parametrů pro export 

1 2 
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Obr. 4.12 Vyobrazuje možnost exportu dat z Eplanu s minimálním počtem parametrů ke zvolení. 

V případě potřeby více podrobného nastavení parametrů exportu dat je zapotřebí otevřít záložku (…). 

 

 

 

Obr. 4.13 Možnost exportu dat PLC dle schématu zapojení 

Na Obr. 4.13 je zobrazena možnost exportu dat PLC, PLC adres, funkčního textu atd. 

 

 

Obr. 4.14 Struktura PLC dat ze schématu zapojení 

Obr. 4.14 vyobrazuje strukturu PLC dat, které je možné samostatně vyexportovat z Eplanu. 

 

2 1 
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Rozdíl mezi prvními dvěma obrázky a druhou dvojicí je ten, že pomocí prvního postupu mohou 

být vyexportovány zvolené data o celém projektu. Oproti tomu druhá dvojice obrázků zobrazuje 

možnost exportu PLC dat v závislosti na schématu zapojení v projektu. 

 

4.5 TIA Portal V14  
 

Vývoj uživatelských aplikací pro PLC a decentrální periferie, projektování panelů HMI, 

rozsáhlých vizualizací SCADA, síťových komponent a komunikačních prvků i konfigurace a uvádění 

pohonů do provozu – to vše je integrováno do společného softwarového prostředí s jednotným a 

jednoduchým ovládáním z jedné jediné plochy. To znamená nejen zrychlení tvorby uživatelských 

aplikací, ale i vyšší konzistenci dat napříč celým projektem a zároveň jednoduchou a transparentní 

strukturu celého řešení, která lze snadno měnit nebo doplňovat a která zjednodušuje diagnostiku 

v běžném provozu, tedy i údržbu a servis automatizační techniky. [24] 

 

Doba, výdaje a jakost patří k zásadním vlivům zvětšení efektivity a konkurenceschopnosti. Je 

nutné, aby záměrem bylo vždy snížení času od nápadu k připravenému stroji, přesněji řečeno 

hotovému výrobku s udržením největší možné flexibility. Zároveň se musí zmenšit výdaje a vylepšit 

jakost. Platforma TIA se již zdárně usídlila v každém oboru. Díky svých typických znaků, 

programování, komunikace, diagnostiky, bezpečnostní techniky, všeobecné bezpečnosti a robustnosti. 

TIA tak podporuje celou životní periodu stroje. K přichystání a uskutečnění projektu je souhrnné a 

společné prostředí v současném období více žádané než dříve, tím že ušetří čas a finance. Firma 

Siemens je už po dekádu klíčovým protagonistou vývoje inženýrských softwarových nástrojů a 

uvědomuje si, jak velkou hodnotu má účinný, vytušený a spolehlivý inženýrský software. 

 

Společnost Siemens uvádí na trh dlouho očekávanou novou verzi vývojového prostředí TIA 

Portal V14. Zákazníci tak získávají přístup k dalším digitálním službám Siemens. Nová verze zkracuje 

výrobcům strojů dobu pro uvedení nového výrobku na trh a zvyšuje produktivitu koncových uživatelů. 

TIA Portal V14 je obohacena o řadu nových funkcí Plně integrované automatizace (Totally Integrated 

Automation – TIA) pro digitální podnik a požadavky na Průmysl 4.0. [25] 

 

Digitalizace a TIA Portal V14 

 

Digitalizace v pojetí TIA Portal V14 znamená pracovat s otevřenými standardy a 

virtualizovanými a maximálně propojenými (i cloudovými) systémy. Již od předchozí verze je 

k dispozici nástroj TIA Portal Openness, který umožňuje prostřednictvím volně programovatelného 

rozhraní API (Application Programming Interface) na dálku, např. z firemního celopodnikového 

softwaru, realizovat příkazy v prostředí TIA Portal. [26] 

 

Lze tak automatizovat mnoho činností a tím je zrychlit a zefektivnit. V praxi jde nejčastěji o 

automatické generování kostry projektu (u mnoha strojů a zařízení jsou mezi jednotlivými variantami 

jen malé rozdíly, a lze tak uspořit náklady na vývoj). [26] 
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Také je možné hromadně a automaticky synchronizovat knihovny používané v projektech 

s nejnovější (aktuální) verzí nebo automaticky generovat obrazovky HMI s grafickými objekty na 

základě programovacího softwaru pro PLC Simatic Step 7. Jak program PLC, tak obrazovky HMI je 

možné popsat obecnou formou jazyka XML, což lze velmi dobře využít pro hromadný export a import 

programů. [26] 

 

 

 

 

Obr. 4.15 Import PLC tagů do TIA Portalu 

Obr. 4.15 Vyobrazuje možnost importu, nebo exportu PLC tagů do/z TIA Portalu. Je vidět, že 

podporovaný formát pro import/export je *.xlsx (s tímto formátem pracuje MS Excel). Tak jako PLC 

tagy jde exportovat i HMI tagy stejným postupem. 

 

 

 

Obr. 4.16 Import externích souborů do TIA Portalu 

1 2 

1 2 
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Na Obr. 4.16 je zobrazen postup importu externích souborů do TIA Portalu. Z obrázku plyne, že 

je možné importovat 4 typy zdrojových souborů.  

 

Předchozí text ukázal, že je možné docílit určité míry automatizace projektu a existuje více 

variant jak to uskutečnit.
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5 Tvorba projektu v Eplanu a následné úpravy dat 

v Microsoft Excel 
 

Následující text bude popisovat jednotlivé kroky, které provázely tvorbu projektu. Název kapitoly 

je do určité míry zavádějící, protože prvním krokem nutným pro úspěšnou efektivnější tvorbu řídicí 

aplikace, je získání konkrétních technologických signálů z projektové dokumentace. Proto bude jako 

první popsán software Eplan Electric P8, včetně některých zajímavých vlastností, které poskytuje 

začínajícím uživatelům. Nejdůležitější je z Eplanu vygenerovat tabulku technologických signálů. Než 

dojde k popisu jednotlivých kroků je zapotřebí zmínit, že projekt v Eplanu vznikal formou samostudia 

a inspirace dle vzorového projektu pro začínající uživatele softwaru Eplan Electric P8 a může tedy 

obsahovat určitou míru nekorektností a nesrovnalostí. Je ovšem důležité zmínit, že primární cíl práce 

nebyl vytvořit perfektní projekt v Eplanu, ale vytvoření řídicí aplikace s vyšší úrovní efektivity pro 

následné zkrácení tvorby této aplikace programátorem. A pro tento účel je dosažena forma projektu 

v Eplanu dostačující. 

 

5.1 Strukturování projektu Eplan 
 

První krok, který uživatel volí je úroveň rozsahu nabídek, které se zobrazí. Úroveň expert nabízí 

nejvyšší počet nabídek a byla použita při tvorbě diplomové práce (dále už jen DP). 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Úroveň rozsahu nabídek 

 

Následně po vytvoření základní struktury projektu jako je název, šablona, vyplnění zhotovitele 

apod. je možné přistoupit ke strukturování projektu. Toto strukturování se nastavuje v Data projektu a 

Správě identifikátorů struktur.   

 

1 
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Obr. 5.2 Strukturování projektu 

 

Strukturovat projekt lze dle zařízení, místa instalace a čísla zařízení. Zařízení je označováno znakem 

„=“ (označení vyšší úrovně) a označuje celou funkční technologii, případně jednotlivé technologické 

části. Místo instalace se označuje znakem „+“ (umístění předmětu) a určuje skutečné umístění 

instalované součásti. Číslo zařízení se uvádí jako „-“ (identifikace předmětu) a je označením dané 

součásti.  

 

 

 

Obr. 5.3 Definování struktury projektu 

1 

1 
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5.2 Import maker Eplan 
 

Další velice důležitou funkcí je možnost importu komponent jednotlivých výrobců do Eplanu. To 

je možné provést dvěma způsoby. První možností je využití Eplan Data Portal, který plní funkci 

webového portálu. Tento portál poskytuje uživatelům možnost online přístupu k jednotlivým 

zařízením mnoha výrobců. Tyto zařízení mohou být pomocí myši dále přetažena do dokumentace 

Eplanu, tím není nutné vytvářet vlastní kmenová data. Bohužel školní licence Eplan Data Portal 

neobsahovala, tak byla při tvorbě DP využita možnost importu maker v *edz formátu. 

 

Prvním krokem je nalezení makra pro daný komponent. Například na globálním webu firmy 

Siemens v Product Support se zadá konkrétní název produktu a dále se zvolí hledání technologických 

dat. Následně po nalezení komponentu a jeho rozkliknutí dochází k volbě Cax data a tam poté EPLAN 

Macro, tím dochází ke stažení makra v edz formátu. Další postup je jednoduché přejmenování formátu 

z edz na zip, které upraví vnitřní strukturu složky, ve které lze poté nalézt odpovídající komponent 

v xml formátu a v Eplanu je možné komponent naimportovat. 

 

 

Obr. 5.4 Konkrétní modul 

Import do projektu probíhá skrze záložku obslužné programy následně artikly a správu, ve které 

se poté rozkliknutím záložky extra vybírá importovat. Po otevření okna importu je vybrán typ souboru 

XML a v názvu souboru se vybírá cesta k souboru s komponentem. Následně se vybere přidání 

nového datového záznamu a dochází k importu makra do kmenových dat Eplanu.  

 

 

 

 

Obr. 5.5 Cesta k importu maker 

1 
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Obr. 5.6 Import makra do kmenových dat Eplanu 

5.3 Popis zařízení 
 

Dalším krokem po importu je vložení zařízení do projektu s jeho rozvržením na pracovní ploše. 

Po tomto kroku dochází k další velice významné části a to definování technologických signálů.  

 

 

 

Obr. 5.7 Rozvržený komponent na pracovní ploše s popisem 
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Obr. 5.8 Definování vlastností komponenty 

Na Obr. 5.8 je vidět možnost nastavení parametrů pro konkrétní jednotlivé technologické signály. 

Kupříkladu funkční text může vykonávat funkci komentáře v řídicím programu, nebo například díky 

definice funkce se určuje, zdali se jedná o digitální či analogový signál a mnohé další. Další parametr, 

který je vhodné vyplnit je typ dat.  

 

5.4 Export Dat 
 

Poslední část, která završuje práci s Eplanem je export dat. Nejdříve je vhodné zapnout si funkci 

v nastavení zobrazení identifikačních čísel, která jak bude uvedeno v následujícím textu, je značně 

užitečná. 
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Obr. 5.9 Zobrazení identifikačních čísel 

Zobrazení identifikačních čísel pomáhá při orientaci v exportu dat, tím že uvede ke konkrétnímu 

popisu (např. PLC adresa) v závorce číslo neboli symbol dle kterého lze určit, že budou exportována 

požadovaná data. V případě zpracování stránky projektu jako tabulky je možné ověřit, že odpovídající 

symboly v exportu dat a data v projektu, která mají být exportována odpovídají. 

 

 

 

 

Obr. 5.10 Zobrazená identifikační čísla při zpracování stránky jako tabulky 

V případě, že chce uživatel exportovat data, dochází nejdříve k zobrazení okna s několika 

možnostmi. V tomto okně se určuje, jestli se data pouze exportují, nebo po exportu dojde ke spuštění 

odpovídající aplikace. Druhým bodem je možnost exportu zvolených dat konkrétního listu popřípadě 

zaškrtnutím pole použít na celý projekt se vyexportují všechna zvolená data projektu. Posledním 

krokem je možnost rozšířeného nastavení. 

 

1 
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Obr. 5.11 Export dat základní možnosti 

Mezi jednotlivé možnosti rozšířeného exportu patří například formát, v jakém se má soubor 

uložit, nebo šablona do které se uloží exportovaná data.  

 

 

 

 

Obr. 5.12 Formát uloženého souboru spolu s volbou šablony 

Dále je možné přidávat vlastnosti do záhlaví či zápatí, jako název zakázky, zhotovitele apod. 

Pomocí šipky znázorňující v podstatě přechod mezi dostupnými a vybranými elementy formátu se 

vybírají data, která budou exportována.   
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Obr. 5.13 Přidání elementu do exportovaných dat 

Následující obrázek vyobrazuje konkrétní data, která bylo potřeba exportovat pro navazující fázi 

tvorby DP. Konkrétně se jedná o PLC adresu, typ dat, název identifikující, symbolickou adresu a 

funkční text.  

 

 

 

 

Obr. 5.14 Data pro export 

5.5 Originální data z Eplanu 
 

Následující část textu se bude věnovat především úpravě dat, která byla vyexportována z Eplanu 

do tvaru tabulky symbolů TIA Portalu. Vzhledem k předpokladu, že většina uživatelů Microsoft 

Office zná, nebude rozebrán každý úsek kódu a každé jednotlivé makro, ale obecně pouze základní 

princip jak je vytvořit a budou popsána pouze některá zajímavá makra. Velké množství fragmentů 

kódu ve VBA je možné nalézt na internetu nebo například pro studium syntaxe využít [21] a také 

základní zmínka už proběhla v podkapitole Microsoft Excel VBA. 

1 
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Obr. 5.15 Data z Eplan Electric P8 před úpravou 

Na předchozím obrázku je vidět struktura dat po vyexportování z Eplanu do Excelu. Eplan 

obsahuje sadu vzorových šablon, kde šablona pro diplomovou práci byla vytvořena na základě šablony 

kabelů. Byly vybrány tři prvky, které se objeví v záhlaví šablony a to zakázka, název firmy a 

zhotovitel. Tabulka zahrnuje pět sloupců dat dle výběru, který byl určen při předchozím exportu viz 

Obr. 5.14. Sloupec identifikační označení na rozdíl od ostatních sloupců tvoří větší množství dat 

(prázdných svorek) a tím vzniká mezera mezi jednotlivými řádky s plně obsaženými daty. Z pohledu 

tabulka vypadá ne zcela vhodně, jelikož import do tabulky proměnných TIA Portalu je možný pouze, 

pokud je struktura dat v přesně definovaném formátu. Pro vysvětlení následující tabulka by se 

naimportovala v případě drobné úpravy struktury pouze po Q0.7 a následující řádky i ty plně vyplněné 

by se už nenaimportovaly. Tady tento problém efektivně řeší makro, které odstraní řádky, které 

obsahují pouze identifikační označení. Z pohledu tabulky symbolů jsou důležitými daty plc adresa, typ 

dat, symbolická adresa a funkční text. Oproti tomu z hlediska připojení proměnné na konkrétní 

vstup/výstup programového bloku je důležité identifikační označení a symbolická adresa. 

 

5.6 Data po úpravě pomocí maker v Excelu 
 

Následující text podrobně rozebere možné situace, které se testovali během importu tabulky 

proměnných do TIA Portalu a vysvětlí použité tlačítka a některé zajímavé makra z hlediska využití i 

pro jiné softwary. 
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Obr. 5.16 Data z Eplanu po úpravě pomocí maker v Excelu 

Na předchozím obrázku je vidět aplikace maker na originální data z Eplanu. Prvním krokem, 

který se realizuje je načtení dat z Eplanu za pomocí tlačítka (Načíst z Eplanu), ve kterém se vybere 

soubor pro následnou úpravu. Nemůže to být jakýkoliv soubor, ale soubor přesně ve formátu jako na 

Obr. 5.15, jelikož makro pracuje na základě sloupců a tím by v případě jiné struktury docházelo 

k chybám. Po načtení souboru se data setřídí za sebe, toto setřídění se provádí na pozadí a to z toho 

důvodu, že viditelné obnovování obrazovky podstatně prodlouží dobu setřídění a u velkého množství 

dat může vést až k zamrznutí aplikace. Vykonávání programu na pozadí je velice užitečné ne pouze 

pro třídění a proto makro, které tuto funkci realizuje, bude v další části textu vysvětleno. Proč je 

struktura na současném obrázku taková jaká je má co dočinění s tím, že původní myšlenka pro 

realizaci diplomové práce bylo využít pouze Excel jako prostředníka. Bohužel tato myšlenka se 

následně ukázala jako špatná. Důvod proč bude popsán dále v textu. Ovšem jako pozitivum se poté 

jeví možnost manuálního importu této tabulky do TIA Portalu. A výhoda je to značná v tom, že 

tabulka se okamžitě naimportuje jako celek a uživatel nečeká na import proměnné jedné za druhou, 

případně pro import celé tabulky najednou nemusí vymýšlet databázi k uchování hodnot pro tuto 

realizaci. Jelikož struktura jak má vypadat tabulka proměnných byla získána přímo z TIA Portalu 

metodou exportu tabulky proměnných s obsaženou jednou proměnnou pro detekci správné struktury a 

následné možné úpravy originálních dat do této struktury. Diplomová práce tedy umožňuje využít jak 

manuální tak automatický import, který bude teprve zmíněn. 
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Obr. 5.17 Přepsání symbolické adresy funkčním textem 

Tlačítko s makrem pro vytvořené proměnné přepisuje symbolickou adresu komentářem a to 

z toho důvodu, že myšlenka jak realizovat navázání proměnných na programové bloky je mít stejný 

název proměnné v Eplanu i v TIA Portalu.  

 

  

Obr. 5.18 Odstranění diakritiky 

Dalším velice užitečným makrem, které bude v průběhu textu detailněji vysvětleno je odstranění 

diakritiky. Odstranění diakritiky je užitečné, protože ne každý program povoluje diakritiku v textu 

(tím se nemyslí komentáře). 

 

  

Obr. 5.19 Odstranění mezer v textu 

Opět to samé platí pro odstranění mezer, které mnoho programů nepovoluje. Toto jako poslední 

makro si zaslouží detailnější vysvětlení. 
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Obr. 5.20 Přidání a odstranění prvního řádku 

Toto makro slouží pouze k přidání anebo odebrání prvního řádku tabulky proměnných, aby se 

neobeznámený člověk mohl podívat a věděl, co který sloupec znamená. 

 

 

Obr. 5.21 Uložení s kontrolou pro odpovídající tvar potřebný pro import do TIA Portalu 

Makro ulož s kontrolou pro TIA bylo vytvořeno na základě testování, aby ošetřilo možné chyby 

ze strany dodaných dat projektovým týmem a nemusela se kontrolovat tabulka proměnných, jestli 

obsahuje opravdu všechny proměnné. Má to velice jednoduché vysvětlení a to, že když se importují 

data do tabulky proměnných a jejich název je stejný viz obr. 5.21 dojde k importu pouze poslední 

proměnné, která duplicitní název obsahuje. Pokud tedy uživatel má deset proměnných se stejným 

názvem, což z logického hlediska nemá smysl, kde tyto proměnné obsahují plc adresy I0.0-I1.1, tak se 

naimportuje pouze proměnná I1.1 a ostatní ne, protože jsou přepisovány právě tou poslední. 

 

 

Obr. 5.22 Nevyplněné informace 
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To samé platí pro nevyplnění informací například názvu proměnné. Import by sice proběhl, ale 

proměnná by v tabulce byla zvýrazněna červeně jako chyba a nebylo by jí možné použít, tak je dobré 

mít kontrolu pro jistotu předem, každý se může přehlédnout. Tato kontrola funguje i pro datový typ, 

symbolickou adresu. Je ovšem důležité zmínit, že automatický import proměnných v diplomové práci 

je realizován na základě dat z Excelu, které se uloží do pole. Tato data se plní na základě počtu řádků, 

ve sloupci. Tím ale vzniká problém v tom, že užitečná data mohou být pouze 30 řádků a v Excelu těch 

řádků může být 300, tím se pole doplní null. Toto je nutné programově ošetřit a v diplomové práci 

bylo zvoleno řešení, že když se na logical address objeví null ukončí se import a tak je import 

realizován bez chyb. Bohužel tím vzniká omezení, není možné mít prázdný řádek v logické adrese 

v Excelu. Pokud bude Excel obsahovat prázdný řádek v logické adrese poslední vyplněná logická 

adresa se naimportuje a další data za nevyplněnou logickou adresou už se importovat nebudou, 

protože se splnila podmínka pro ukončení importu. Proto je vhodné kontrolovat pomocí makra ulož 

s kontrolou pro TIA, zdali není obsažen prázdný řádek.  

 

V případě úspěšné kontroly dochází k vyskočení okna se zprávou a po odkliknutí je možné uložit 

soubor. 

 

 

Obr. 5.23 Informace uživateli o možnosti uložit soubor 

Posledním důležitým tlačítkem je možnost uložení bez kontroly, například pokud se provádí 

úpravy a takto rozpracované, kupříkladu i s poznámkami si to chce uživatel uložit. 

 

 

Obr. 5.24 Uložení bez kontroly správného formátu 

Nakonec je možné pomocí vymaž obsah vymazat všechna data z listu. 
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Obr. 5.25 Původní data 

V Excelu na druhém listu jsou zobrazeny data v původním formátu pro případné kontroly a 

obsahuje ještě makro pro rozdělení I, Q, W v těchto datech z prvotní představy manuálního importu 

SCL souboru do TIA Portalu. 

 

 

Obr. 5.26 Rozdělení signálů do skupin 

5.7 Popis zvolených maker 
 

Jak bylo uvedeno v předchozím textu, v této podkapitole budou popsána tři užitečná makra. 

Užitečná z toho důvodu, že mohou být použita i při řešení problémů jiných aplikací. Prvním takovým 

makrem je nahrazení mezer v textu, které je velmi vhodné, jelikož velká spousta programů 

neumožňuje mezery v textu.  
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Obr. 5.27 Makro pro nahrazení mezer v textu 

V tomto makru dochází k vytvoření potřebného počtu proměnných. V proměnné x je uloženo 

podtržítko, které bude nahrazovat nalezené mezery. Do proměnné a se přiřazuje hodnota jedna, aby 

pole začínalo počítat od jedné. V lastrow je uložen počet vyplněných řádků na listu PLC Tags. 

Následuje smyčka, ve které se postupuje řádek po řádku na listu PLC Tags a ve sloupci A. Vyhledává 

se od první mezery mezi textem. V případě, že je mezera nalezena, dochází k jejímu nahrazení 

proměnnou x, neboli podtržítkem a pokračuje se dále. Takto se postupuje až po poslední vyplněný 

řádek sloupce A. 

 

Následuje makro pro vykonávání programu na pozadí a zobrazování varovných hlášení.  

 

 

Obr. 5.28 Příkazy pro vypnutí obnovy obrazovky a vyobrazování varovných hlášení 

Jedná se o dva příkazy, kde první pokud se nastaví jako false nezobrazuje následující část kódu až 

do bodu, kdy je nastaven na true. To znamená, že po dokončení úseku operací, se použije opětovně 

příkaz a nastaví na hodnotu true. Využívá se to z toho důvodu, že v případě třídění většího množství 

dat by při aktivním ScreenUpdatingu trvalo například vyplnění buněk do požadovaného tvaru deset 

minut. Když se ScreenUpdating vypne, bude tato doba například minutu a to je podstatný časový 

rozdíl.  

 

Druhý příkaz DisplayAlerts se používá proto, aby například při třídění většího množství dat 

nemusel uživatel pokaždé potvrzovat, že souhlasí s úpravou, která vyvolala konkrétní hlášení. Opět se 

na konci zvoleného úseku kódu nastavuje na hodnotu true. 

 

 

Obr. 5.29 Znovu zapnutí obnovování obrazovky a vyobrazování varovných hlášení 

Posledním užitečným makrem k vysvětlení je odstranění diakritiky. 
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Obr. 5.30 Makro pro odstranění diakritiky z textu 

Nejdříve dochází k vytvoření dvou proměnných, které se následně vyplní vybraným textem. Do 

proměnné počet se uloží délka (velikost) proměnné DiaANO. Následuje pole, ve kterém se nahrazují 

znaky s diakritikou znaky bez diakritiky. xlPart značí shodu v jakékoliv části textu a ne v celém textu. 

Hledání probíhá po řádcích a rozlišují se case sensitive (malá, velká písmena apod.). Search a 

ReplaceFormat se obvykle nastavují na false, jedná se o příkazy pro metodu. 
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6 Vývoj systému pro efektivní tvorbu řídicí aplikace 

v TIA Portal V13 SP1 a TIA Portal V14 
 

Následující kapitola se bude zaobírat nejprve vysvětlením, kde najít TIA Portal Openness balíček 

pro jednotlivé verze. Následně kroky nutné k aktivaci Openness na konkrétním zařízení (počítači, 

notebooku atd..). Poté bude popsán postup využití Openness demo aplikace firmy Siemens, která je 

volně dostupná, pro export programových bloků z TIA Portalu do xml souborů. Poslední fází bude 

popis vytvořené c# aplikace spolu s příklady z manuálu a helpu TIA Portalu. Nejdůležitější část textu 

se objeví v následující kapitole, ve které se bude celý projekt vyhodnocovat. 

 

6.1 TIA Portal Openness V13 SP1 a V14  
 

Jelikož prvotní předpoklad použití Excelu jako systému pro efektivní tvorbu řídicí aplikace byl 

opuštěn, bylo zapotřebí vyhledat další možné řešení. Nakonec se adekvátní řešení podařilo najít a to ve 

formě TIA Portal Openness, který poskytuje firma Siemens od TIA Portalu V13 SP1 pro zefektivnění 

automatizace projektu. 

 

 TIA Portal Openness V13 SP1 se nachází jako softwarový balíček na stránkách firmy Siemens. 

Konkrétně se jedná o update 4, kde předchozí tři updaty jsou vyhrazeny pro systém a nejsou dostupné 

pro uživatele TIA Portalu. Pro instalaci Openness updatu je nutné mít nainstalován poslední update 

TIA Portalu. 

 

TIA Portal Openness V14 se nachází na dvd doručeném spolu s TIA Portalem. Jelikož je TIA 

Portal V14 v podstatě novým produktem vzhledem k délce setrvání na trhu je možné v současné době 

instalovat Openness bez nutnosti updatování TIA Portal V14. Postup instalace balíčku Openness V14 

je v manuálu viz [27]. 

 

Po instalaci Openness dochází automaticky k vytvoření uživatelské skupiny Siemens TIA 

Openness z důvodu umožnění spuštění Openness aplikace a navázání spojení s TIA Portalem. Přidání 

uživatelů do uživatelské skupiny Siemens TIA Portal Openness viz manuál [27]. 

 

Po restartu počítače je možné ověřit úspěšné vytvoření uživatelské skupiny v zařízení. 
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Obr. 6.1 Úspěšně vytvořená Openness uživatelská skupina v zařízení 

 

V případě ověření úspěšného zakomponování Openness do TIA Portalu lze vyhledat Openness 

v instalovaném softwaru po spuštění TIA Portalu. 

 

 

Obr. 6.2 Přehled instalovaného softwaru v TIA Portal V14 

Po instalaci Openness je možný dvojí způsob přístupu k informacím o potřebné syntaxi, funkcích 

apod. Jedním je využití helpu v TIA Portalu a hledání v záložce Automating projects with scripts a 

druhou je stáhnutí manuálu ze softwarové podpory firmy Siemens. 

 

1 
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Obr. 6.3 Help v TIA Portalu V14 pro Openness 

 

Požadavky pro programování s využitím Openness V14 zahrnují nutnost mít instalováno 

Microsoft Visual Studio 2015 Update 1 s Net 4.6.1. 

 

Import a použití bloků PLC zařízení je svázáno s dvojicí rozdílných souborů. K importu bloků je 

zapotřebí Enabler-file a Usage-file. K použití importovaných bloků na stejném počítači je potřeba 

Usage-file. V případě, že je importován blok na jiný počítač a má tam být využit, je zapotřebí 

zkopírovat i Usage-file. 

 

Potřebné soubory: 

 Enabler-file 

 Usage-file 

 

Po zadání enabler and usage file do vyhledávače ihned první odkaz popisuje postup k získání 

těchto dvou souborů ze siemens.com. Po vyplnění potřebných údajů dojde po určité době k přijetí 

emailu vyplněném při tvorbě uživatelského účtu na webu firmy Siemens. Konkrétně se jedná o dva 

emaily. Jeden obsahuje enabler-file a popis kam soubory nahrát. Ve druhém už je pouze usage file. 

 

Enabler-file má název SiemensTIAOpennessCustomerID.xml a kopíruje se do stejného adresáře 

ze kterého se spouští Openness aplikace. 

                                                              

 

Obr. 6.4 Ukázka vloženého enabler-file ve složce ze které se spouští Openness aplikace 

Usage-file má název SiemensTIAOpennessUsage.xml a kopíruje se do složky, ve které je 

nainstalován TIA Portal. Prostřednictvím cesty Portal V14\PublicAPI\V14\*.*  



75 

 

                                                            

 

Obr. 6.5 Ukázka vloženého usage-file složky kde je instalován TIA Portal 

Enabler a Usage files se zdají jako univerzální, jelikož v diplomové práci bylo požádáno o Enabler a 

Usage files pro TIA Portal V13 SP1 a Openness aplikace realizovaná ve V14 funguje také 

bezproblémově. 

 

6.2 Demo aplikace pro Openness V14 
 

Pro začínající uživatele, kteří nemají realizován import a export například prostřednictvím c# 

aplikace ve Visual Studiu připravila firma Siemens demo aplikaci, pomocí které je možné manuálně 

importovat a exportovat programové bloky a další.  

 

V diplomové práci je využit manuální export pomocí demo aplikace a import je realizován skrze 

c# aplikaci. Tudíž prvním krokem při manuálním exportu je nutné mít vytvořený projekt v TIA Portal 

V14, který obsahuje vytvořené bloky, které se následně budou exportovat. 

 

 

Obr. 6.6 Příklad vytvořeného projektu s programovými bloky v TIA Portal V14 

Na Obr. 6.6 je vidět příklad vytvořeného projektu, který obsahuje různé programové bloky. 

Dokonce je vložen funkční blok a funkce do organizačního bloku Main. Kde funkční blok je v jazyku 

LAD a funkce FBD. Z takto vytvořeného projektu je poté možné exportovat programové bloky do xml 

souboru. Když je projekt, ze kterého budou exportovány bloky hotov, přechází se do Openness demo 

aplikace, ve které se v prvním kroku nastaví podmínky exportu. Mezi tyto podmínky patří například 

cesta, kam se vyexportované soubory uloží anebo možnosti exportu.  
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Obr. 6.7 Nastavení vlastností exportu 

Možnosti exportu jsou tři. První možnost je ExportOptions.None, která zaručí, že všechna 

nastavení které byly změněny, jsou exportovány. Druhou volbou je ExportOptions.WithDefaults, ta 

zaručuje, že dodatečné výchozí hodnoty jsou také exportovány. A poslední možností je 

ExportOptions.WithReadOnly zaručující, že dodatečné hodnoty s ochranou proti zápisu se také 

vyexportují. 

 

Další fáze je nutnost provedení kompilace bloků předtím než se budou exportovat. Pokud by 

kompilace neproběhla, nebylo by možné bloky exportovat, protože by docházelo k chybovému 

hlášení. Kompilaci je možné provést i přímo v TIA Portal projektu a demo aplikace pak umožní bloky 

exportovat. 

 

 

Obr. 6.8 Příklad provedení kompilace pomocí Openness demo aplikace 
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Export je možný přes záložku Project a následně Import/Export zvolit export. Druhá možnost je 

zmáčknutí tlačítka Export. 

 

 

Obr. 6.9 Průběh exportu programového bloku z demo aplikace 

Po vyexportování vzniká ve zvoleném umístění adresář, ve kterém se nacházejí vyexportované 

programové bloky ve formátu xml. 

                                                                                     

 

Obr. 6.10 Vyexportované programové bloky ve formátu xml 

Pro příklad je na následujícím obrázku vyobrazena struktura xml souboru funkčního bloku v TIA 

Portal V14. Pro jiné programové bloky, nebo pro stejný programový blok vytvořený v TIA Portal V13 

by struktura bloku po exportu byla odlišná. 
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Obr. 6.11 Struktura xml souboru funkčního bloku vyexportovaného z TIA Portal V14 

Zvýrazněná oblast Obr. 6.11 pro příklad značí, že funkční blok obsahuje jednu vstupní 

proměnnou a typu bool a jednu výstupní proměnnou b také typu bool a mnoho dalších informací, které 

může programátor využít, ale také nemusí. 

 

Poslední informací k tématu Openness aplikace je start aplikace, kterou stejně jako demo aplikaci 

firma Siemens nabízí. V demo i ve start aplikaci je možné se podívat na programový kód. Kde ve start 

aplikaci je kód jednodušší, sice neobsahuje tolik funkcí jako demo aplikace, ale základní funkce jsou 

jednodušší k pochopení. Správně se v C# říká metody, ale vzhledem k tomu, že se jedná o práci pro 

programovatelné automaty, bude dále v textu uváděna funkce namísto metody. To, že je kód 

jednodušší značně ulehčí práci začínajícím programátorům v C# a umožní dokonce využít vzorové 

funkce v původním tvaru, případně upravené ve svých aplikacích. Podrobný popis demo a start 

aplikace viz [28]. Na webu firmy Siemens lze dohledat tento manuál i pro TIA Portal V13 SP1. 

 

Obr. 6.12 Uživatelské rozhraní start aplikace V14 
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6.3 C# aplikace pro TIA Portal V13 SP1 a V14 
 

Realizace probíhala v Microsoft Visual Studiu 2015, jelikož dle manuálu je to podmínkou pro 

tvorbu aplikací TIA Portal Openness V14. Jako první byl zvolen typ aplikace windows presentation 

foundation window (WPF), jakožto hlavní část programu, ze které se poté volají jednotlivé třídy a 

jejich funkce. 

 

 

Obr. 6.13 Tvorba MainWindow 

Následně byly vytvořeny tři dodatečné třídy, každá věnující se jiné části problematiky. Třída 

Reader_Excel vznikla na základě potřeby práce s tabulkou dat z Eplanu. Třída Editor_XML řeší 

problematiku úpravy ve vnitřní struktuře xml souboru a nakonec třída Editor_Projektu importuje 

programové bloky, tabulku I/O atd. 

 

 

Obr. 6.14 MainWindow a jednotlivé třídy 

Další podstatnou informací je nutnost přidání knihoven do projektu, jelikož se jedná o projekt 

který komunikuje s TIA Portalem, tak je nutné přidat knihovny Siemens.Engineering a 
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Siemens.Engineering.Hmi. Tyto knihovny by měly být dostupné po instalaci TIA Portalu v složce 

PublicAPI\PortalV14\*.*. Oproti ostatním knihovnám jsou tyto dvě knihovny defaultně nastaveny 

v Copy Local na False. To má v případě ponechání důsledek nemožnosti navázání spojení s TIA 

Portalem a spuštění projektu a proto je zapotřebí vždy po přidání reference na knihovnu změnit 

nastavení na True. Další důležité přidané knihovny jsou Microsoft.Office.Interop.Excel pro umožnění 

práce s Excel soubory a System.Xml pro možnosti úprav xml souborů. 

 

 

Obr. 6.15 Reference na knihovny projektu 

Poté byla realizovaná tzv. databáze xml souborů obsahujících informace o jednotlivých 

programových blocích, které se budou následně importovat do projektu. Nutnost použití této databáze 

vyplývá z toho, že pro úspěšné navázání globálních proměnných na vstupy/výstupy programového 

bloku je nutné mít naprogramovanou vnitřní strukturu bloku. Souvisí to s tím, že globální proměnné se 

připojují na konkrétní vstupy/výstupy dle unikátního identifikátoru v xml souboru. Tento identifikátor 

vzniká až v případě, že je realizovaná vnitřní struktura bloku. Pokud není naprogramovaná vnitřní 

struktura bloku, nedají se globální proměnné připojit na správné pozice na programovém bloku. 

Logicky dává databáze předpřipravených bloků smysl, jelikož cílem je zvětšení úrovně automatizace a 

to v případě stále nových rozdílných projektů není uskutečnitelné, protože systém postrádá schopnost 

samostatně se učit. Umístění identifikátorů v xml souboru bude vyobrazeno v následující kapitole. 

 

Pro přehlednost byla v projektu vytvořena složka resources obsahující podsložky s konkrétními 

xml soubory programových bloků. Struktura xml souborů pro TIA Portal V13 SP1 je odlišná to 

znamená, že není možné použít xml soubor pro import globálních proměnných do TIA Portal V13 SP1 

a ten samý soubor využít pro import globálních proměnných v TIA Portal V14. Následující obrázek 

zobrazuje část struktury xml souboru pro import globálních proměnných do TIA Portal V14. 
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Obr. 6.16 Databáze xml souborů s předpřipravenými programovými bloky 

Pro příklad část úseku xml souboru pro import globálních proměnných do TIA Portal V13 SP1 je 

na následujícím obrázku a namísto SW.Tags.PlcTag má SW.ControllerTag atd. 

 

 

Obr. 6.17 Část struktury xml souboru pro import globálních proměnných do TIA Portal V13 SP1 

Uživatelské rozhraní projektu obsahuje tři tlačítka a tři textboxy. Tlačítko Vyberte data z Eplanu 

slouží k načtení souboru, kde jsou uložena data s globálními proměnnými pro import do TIA Portalu. 

Tlačítko Vyberte projekt TIA Portal, načte projekt TIA Portalu. Obě tlačítka zobrazují cesty 

k souborům do textboxů, kde poslední spodní textbox umístěný pod Generuj Projekt, vyobrazuje 

hlášení o úspěšném načtení Excel souboru po vygenerování projektu. Generuj Projekt navazuje 

spojení s TIA Portalem, otevírá projekt a volá jednotlivé funkce pro import programových bloků a 

globálních proměnných. 
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Obr. 6.18 Uživatelské rozhraní pro Openness aplikaci 

Velice důležité je nahrazení knihovny ControllerTarget z TIA Portal V13 SP1 knihovnou 

PlcSoftware v TIA Portal V14. Oproti PlcSoftware v TIA Portal V14 je práce s ControllerTarget 

jednodušší, jelikož je možné se odkazovat pomocí indexu na zařízení a navíc ControllerTarget nemusí 

být získávána pomocí funkce. TIA Portal Openness V13 SP1 je, ale ovšem prvotní verzí Openness a 

měl také mnohé nedostatky viz v následující kapitole a protože V14 přidává nové možnosti a opravuje 

nedostatky je pochopitelné, že práce s ní bude obtížnější. Bohužel toto ovlivňuje míru kompatibility 

mezi aplikacemi pro TIA Portal V13 SP1 a TIA Portal V14. Při přechodu z TIA Portal V13 SP1 na 

TIA Portal V14, znamená znovu vytvoření nové Openness aplikace, jelikož syntaxe a příkazy kódu 

v programu jsou v obou verzích rozdílné a navíc Openness pro V14 potřebuje ještě dodatečné funkce, 

aby byl schopen realizovat stejný úkon jako v předchozí verzi. Bohužel Openness V13 SP1jak se psalo 

výše je nedostatkový. 

 

 

Obr. 6.19 Knihovna ControllerTarget TIA Portal Openness V13 SP1 

Knihovna z Obr. 6.19 se v Openness V14 nahrazuje sadou knihoven (dohledatelné v manuálu).  

 

 

Obr. 6.20 Knihovna PlcSoftware TIA Portal Opennes V14 

Pro navázání spojení s TIA Portalem slouží v projektu funkce Myresolver, která je unikátní 

v tom, že přistupuje k registrům počítače a tak je možné projekt bez úprav spustit na dalším počítači. 

Samozřejmě v případě, že tam je nainstalován TIA Portal, enabler a usage files a další, ale díky 

přístupu k registru není nutné měnit funkci. Ve V13 SP1 je zapotřebí rozlišit mezi 64 bitovým a 32 

bitovým umístěním viz následující obrázky. 
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Obr. 6.21 Přístup k registru v Openness V14 

 

Obr. 6.22 Přístup k registrům v Openness V13 SP1 

Pro zapnutí TIA Portalu je určena funkce Generuj Projekt, reaguje po kliknutí na tlačítko. Je 

založena na spuštění TIA Portalu s uživatelským rozhraním. Po spuštění dochází k otevření zvoleného 

projektu a nakonec tato funkce volá funkce, které importují programové bloky a globální proměnné. Je 

to realizováno takovým způsobem z předpokladu, že uživatel chce po spuštění TIA Portalu 

naimportovat všechny zvolené programové bloky a proměnné z Excelu a ne případně dalšími kroky 

tento postup vyvolávat dodatečně. 

 

 

Obr. 6.23 Spuštění TIA Portalu V14 s uživatelským rozhraním a následné otevření zvoleného projektu 

Následující obrázky zobrazují rozdíl mezi voláním funkcí pomocí ControllerTarget v Openness 

V13 SP1 a V14.  

 

 

Obr. 6.24 Volání funkcí v Openness V13 SP1 

 

 

Obr. 6.25 Volání funkcí v Openness V14 

Z Obr. 6.24 je vidět, že v Openness V13 SP1 se funkce volají pomocí indexů a následně as 

ControllerTarget. Oproti tomu v Openness V14 se získá PlcSoftware a indexy se nevyužívají. 
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Získání PlcSoftware probíhá za pomoci funkce, ve které díky názvu zařízení probíhá vyhledávání 

v zařízení v projektu. Pokud je nalezeno dochází k vyvolání funkce, která po splnění podmínek a svém 

vykonání navrací PlcSoftware, který je nutným vstupem mnoha funkcí. 

 

                 

 

Obr. 6.26 Část funkce pro získání PlcSoftware 

 

Obr. 6.27 Volaná funkce zprostředkující PlcSoftware 

Pro načítání hodnot z Excelu byla vytvořena čtyři pole, která se následně plní daty z konkrétních 

sloupců listu Excelu. Načte se takový počet hodnot, kolik je řádků v listu. S tím vyvstává problém 

nutnosti programově ošetřit import globálních proměnných, aby po importu poslední proměnné a 

následné tendenci importovat null nedocházelo k hlášením nutným k potvrzení. 

 

 

Obr. 6.28 Pole pro uložení hodnot z Excelu 

 

Obr. 6.29 Příklad načítání hodnot do pole Name 

Úprava xml souboru je realizována díky využití příkazů třídy xmldocument. Nejdříve se načte 

xml soubor dle cesty. Následně probíhá uložení určených cest do proměnných a těmto proměnným je 

poté přepisován vnitřní text hodnotami pole index po indexu. S tím vyvstává nutnost importovat tag 

okamžitě jeden za druhým, aby nedocházelo k přepisům, protože funkce importující globální 

proměnné pracuje na principu importu jednotlivých tagů a ne celé tabulky najednou. Využití 

xmldocument je horší při práci s velkým množstvím dat, ale zase je jednodušší na použití než 



85 

 

xdocument. Obecně záleží na preferencích jednotlivých programátorů, s jakým tvarem kódu raději 

pracují. 

 

 

Obr. 6.30 Funkce pro úpravu xml souboru do tvaru pro import globálních proměnných 

Syntaxe importu programových bloků se liší podle verze TIA Portalu, do kterého se budou 

importovat. Různé části fragmentu kódu lze nalézt v manuálech Openness pro konkrétní verzi. 

 

 

Obr. 6.31 Generování programových bloků do TIA Portal V13 SP1 

 

Obr. 6.32 Generování programových bloků do TIA Portal V14 

Na Obr. 6.32 je vidět, že variant jak importovat programové bloky je více viz rozdíl mezi 

zakomentovanou a nezakomentovanou částí kódu sloužící k importu stejné funkce. Do příkazu se 

nastavuje cesta k souboru a následně ImportOptions.Override znamená, že pokud je v projektu TIA 

Portalu programový blok stejného názvu, bude přepsán.  

 

Poslední dvě funkce, které budou zmíněny, jsou import I/O tabulky a import merkerů. Při importu 

I/O tabulky se nejprve načtou hodnoty z polí. Poté se importuje default tag table do projektu TIA 

Portalu a do této tabulky se následně importují globální proměnné z Excelu ve formátu, který TIA 

Portal podporuje. Import proměnných probíhá tak dlouho, dokud je vyplněn sloupec symbolické 

adresy v Excelu. Jakmile dojde k importu poslední proměnné, funkce se ukončí. 
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Obr. 6.33 Funkce pro import I/O table do TIA Portalu V13 SP1 

Postup pro import merkerů je stejný pouze s tím rozdílem, že merkery Excel neobsahuje a tak si 

je funkce vytváří sama. V bodě editace xml souboru namísto plnění daty z pole dochází k plnění 

stringy, kde posun bitů řeší podmínka if. 

 

 

Obr. 6.34 Část funkce vytvářející merkery pro následný import do druhé tabulky Openness V13 SP1 

 

Obr. 6.35 Posun bitů jednotlivých merkerů Openness V13 SP1 
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7 Testování a následné zhodnocení výsledků 
 

V této poslední kapitole před závěrem bude vysvětlen důvod, proč z původní představy 

realizování aplikace prostřednictvím Microsoft Excel byl proveden přechod na Microsoft Visual 

Studio 2015 a TIA Portal Openness V13 SP1 a nakonec byl nutný přechod k TIA Portal Openness 

V14. Dále dojde k popisu, co by mohlo být vylepšeno a poslední příspěvek bude patřit stěžejní 

myšlence připojení globálních proměnných na programové bloky, ke kterým měla diplomové práce 

dospět.  

 

Jelikož se jedná o vývojovou aplikaci, nebylo předem známé jaký zvolit postup při řešení 

konkrétní problematiky. Vyvstávaly dvě možné metody řešení. První využít Microsoft Excel, který se 

používal při řešení této problematiky na předchůdci TIA Portalu a to softwaru STEP 7. Druhá možnost 

vycházela z využití TIA Portal Openness pro V13 SP1, která byla v době zadání diplomové práce 

k dispozici. Jelikož byl předpoklad co nejuniverzálnějšího použití, jako jasná volba se jevil Microsoft 

Excel, protože na rozdíl od Microsoft Visual Studio s Excelem umí pracovat téměř každý. 

 

Důvod opuštění Microsoft Excel a následný přechod na TIA Portal Openness V13 SP1 pramenil 

z nízké úrovně následné automatizace. Prostřednictvím Microsoft Excel by bylo možné importovat 

pouze SCL a STL kód spolu s tabulkou proměnných. K tomu není možné pouze prostřednictvím 

Excelu automaticky importovat, takže by programátor musel manuálně přidat externí soubor do 

projektu, přidat ho na konkrétní pozici a zkompilovat. Vzhledem k tomu, že velké množství 

programátorů používá programovací jazyk LAD a FBD byla snaha o úpravu v Excelu a jejich import i 

když manuální, kde v případě adekvátní funkce by bylo řešení akceptovatelné. Bohužel Excel není 

schopen adekvátně namapovat xml soubor. Xml soubor proto, jelikož jediná cesta jak získat 

programové bloky LAD a FBD je prostřednictvím exportu přes demo aplikaci Openness a ta exportuje 

tyto bloky pouze do formátu xml. Mapování xml by muselo být provedeno v jiném softwaru a už kvůli 

tomu a nemožnosti automaticky importovat bylo od Excelu upuštěno a proběhl přechod na TIA Portal 

Openness V13 SP1. Následující obrázek zobrazuje chybějící xsd schéma programového bloku 

vyexportovaného do xml formátu. K TIA Portal V13 SP1 nejsou potřebné xsd schémata. 

 

 

Obr. 7.1 Odůvodnění nemožnosti namapovat xml soubor do adekvátní struktury 

TIA Portal Openness V13 SP1 byl zvolen jako druhá možnost vývoje aplikace. Bohužel i tato 

cesta se ukázala pro požadovaný cíl jako nevyužitelná. I když využitím TIA Portal Openness V13 SP1 

byl možný automatický import programových bloků a import globálních proměnných z Excelu, tak 

selhal na schopnosti připojit globální proměnné na konkrétní vstupy/výstupy programových bloků. 
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Důvod je jasný, jelikož byl do nedávna Openness V13 SP1 vůbec první verzí TIA Portalu umožňující 

určitou míru automatizace potýkal se s tím, že ne se vším vývojáři Openness počítali. Jak to bývá u 

většiny programů, je nutný určitý čas, než dojde k odladění do perfektní podoby. Problém, proč není 

možné využít TIA Portal Openness V13 SP1 pro následnou akceptovatelnou úroveň automatizace je 

ten, že v xml souboru se nachází nešťastně zvolená informace o proměnné. Bližší popis v následujícím 

obrázku. 

 

 

 

Obr. 7.2 Část struktury xml souboru programového bloku v Openness V13 SP1 

Obrázek není úplně šťastně zvolen, ale k vysvětlení bude dostačující. Na prvních 4 řádcích se 

nachází informace o globální proměnné. Tato informace se objeví v xml souboru pouze v případě, že 

je funkční blok vyexportován předem s připojenými globálními proměnnými na vstupech/výstupech. 

Toto není možné, protože při připojených proměnných dopředu nemá význam řešit napojení 

proměnných zpětně. Navíc, když by měla být přepojena proměnná na jiný vstup, bylo by to nutné řešit 

manuálně. Tudíž se proměnné musí připojit na programové bloky až po importu a to znamená, že ve 

struktuře xml souboru nebudou a bude nutné je doplnit. To by mohlo být vyřešeno funkcí, která přečte 

názvy proměnných v Excelu, poté názvy proměnných na programovém bloku a doplní potřebné 
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proměnné do struktury xml. Počet proměnných k doplnění se bude odvíjet také od názvu 

programového bloku, aby v případě většího počtu bloků došlo k doplnění přesného počtu proměnných 

ke konkrétnímu programovému bloku. 

 

Jelikož nebude globální proměnná připojena předem, ztratí UId specifický identifikátor, který 

značí vazbu mezi proměnnou a vstupem/výstupem bloku. Tady tato problematika by byla řešitelná, 

pokud by název konkrétní vstupní/výstupní proměnné programového bloku v xml souboru odpovídal 

názvu vstupní/výstupní proměnné před exportem programového bloku. Na Obr. 7.2 měla proměnná 

v TIA Portalu specifický název, který se po exportu do xml souboru automaticky přepsal na číslo. A 

protože podle čísel je sice možné, že by aplikace nějakým způsobem vyřešit šla, určitě by rychlejší 

řešení spočívalo v manuálním připojování globálních proměnných v TIA Portalu na programové 

bloky. A tak opět vzhledem k nízké úrovni automatizace bylo upuštěno od TIA Portal Openness V13 

SP1 a došlo k přechodu na nedávno vydanou nejnovější verzi TIA Portal Openness V14. 

 

Bohužel, jelikož se jedná o novou verzi softwaru s množství změn, došlo ke kompletní změně 

funkcí a příkazů, které přišly s novým manuálem. Tím bylo nutné vyvíjet aplikaci od začátku a 

přidávat funkce, které jsou sice užitečné, ale v Openness V13 SP1 nebyly zapotřebí. Pro příklad 

v Openness V14 je nutné vytvořit funkci pro získání PlcSoftware, zatímco v Openness V13 SP1 

informace o PlcSoftwaru lze získávat pouhým indexováním ControllerTarget a mnoho dalších. S tím 

přišla řada nových chyb nutných k odlaďování a vzhledem k nízké úrovni dostupných informací 

(pouze Openness manuál) opravy probíhaly pomalu. Proto v konečném důsledku nebylo možné třetí 

vývojovou verzi realizovat v čas. Přináší to ovšem dvě pozitiva. Prvním je dle následujícího obrázku 

schopnost připojit konkrétní globální proměnné na konkrétní vstupy/výstupy programového bloku. 

 

 

 

Obr. 7.3 Část struktury xml souboru programového bloku v TIA Portal Openness V14 
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Z Obr. 7.3 je vidět, že proměnná, která v Openness V13 SP1 měla jako název číslo, má 

v Openness V14 stejný název jako před exportem. Tím je možné realizovat myšlenku celé práce o 

připojení proměnných na programové bloky. 

 

Propojení konkrétní globální proměnné s konkrétním vstupem/výstupem programového bloku by 

muselo splnit dva hlavní požadavky. První z nich název proměnné z Eplanu by musel být stejný, jako 

název proměnné na programovém bloku, na který se má připojit a ještě by název proměnné musel 

zahrnovat i název konkrétního programového bloku pro případ většího množství programových bloků 

v programu. Pro příklad, pokud by název programového bloku byl Blok1 a měl by proměnnou otevřít, 

musel by název proměnné v Excelu být Blok1_otevřít, aby byla podána informace na jaký blok a na 

jaký vstup/výstup proměnnou přiřadit. Druhá nutná podmínka, jelikož globální proměnné by bylo 

nutné do struktury xml doplňovat, by spočívala v tom, doplnit specifický identifikátor 

vstupní/výstupní proměnné programového bloku do xml struktury globální proměnné. Pokud by tyto 

dvě primární podmínky byly splněny, určitě by bylo možné proměnné se vstupy/výstupy propojit. 

Openness V14 je tedy prvním řešením, které splní potřebnou odpovídající míru automatizace projektu.   

 

Jelikož byla tendence udělat co nejvíce v aplikaci Openness V14 i oproti zbývajícímu krátkému 

časovému intervalu pro dokončení práce, podařilo se vytvořit aplikaci až po import programových 

bloků. Aplikace by ovšem snesla určité míry úprav, například hledání PlcSoftware podle devicename a 

ne přesně nastaveného stringu.  
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8 Závěr 
 

Diplomová práce, která byla realizovaná, se řadí mezi vývojové aplikace. Nejdříve se vymýšlelo 

schéma v softwaru Eplan Electric P8 v2.5, kde do kmenových dat Eplanu byly přidána makra 

komponent zvoleného výrobce. Následně se vytvořila schémata s jednotlivými komponenty, konkrétně 

modulem digitálních vstupů/výstupů a analogových vstupů/výstupů. V těchto kartách na jednotlivých 

pozicích (bitech) došlo k definici Plc adresy, datového typu technologického signálu atd. Poslední fáze 

realizovaná v Eplanu byl export dat. Ten zahrnoval formát, v jakém bude soubor uložen, ale hlavně 

definici a pořadí jednotlivých dat, která se následně vyexportují. 

 

Druhou fázi byla volba aplikace, která by zvládla realizovat požadavek práce. Nejprve byl jako 

řešení zvolen Microsoft Excel. Po importu dat z Eplanu do Excelu proběhla úprava dat pomocí maker 

do formátu tabulky proměnných podporovanou TIA Portalem. Makra se přiřadila na tlačítka. Každé 

jednotlivé makro plní jinou funkci. V Excelovském souboru vytvořeném pro úpravu dat z Eplanu se 

nejprve načetl soubor obsahující zdrojová data vyexportovaná Eplanem. V konkrétním makru pro 

načtení souboru bylo vloženo více funkcí, díky kterým byla data v podobě importovatelné do TIA 

Portalu. Pro větší robustnost Excelovské aplikace následovalo přidání maker pro odstranění diakritiky 

a mezer. Ukládat data je možné bez kontroly, nebo s kontrolou formátu pro import do tabulky 

proměnných TIA Portalu. V obou případech dochází k zobrazení hlášení nutných k potvrzení, ale pro 

případ uložení s kontrolou pro TIA dochází ke kontrole formátu, duplicity proměnných a 

nevyplněných parametrů. Duplicita proměnných se kontroluje, aby nedošlo k importu pouze poslední 

proměnné obsahující stejný název jako předchozí proměnné a nevyplněné parametry se kontrolují, aby 

nebyly nutné dělat dodatečně úpravy v programu, využít co nejvíce prostředků, které Excel nabízí. 

 

Třetí fází, jelikož Excel nebyl schopen nabídnout odpovídající úroveň automatizace, viz 

předchozí kapitola textu, proběhla volba nového postupu s využitím TIA Portal Openness V13 SP1. 

Jelikož Openness je prostředkem díky kterého je možné pomocí externě vytvořené aplikace realizovat 

úpravy v TIA Portalu, jako externí software bylo zvoleno Microsoft Visual Studio 2015. Ve Visual 

Studiu bylo vytvořeno uživatelské rozhraní obsahující načítání Excelovského souboru s daty z Eplanu 

a načtení zvoleného projektového souboru TIA Portalu, kde budou importovaná data. Ve Visual 

Studiu byla proto vytvořena třída pro práci se soubory Excelu. Dále třída pro úpravy xml souborů 

programových bloků vyexportovaných z TIA Portalu pomocí demo Openness aplikace od firmy 

Siemens. Poslední třída editace projektu realizující funkce pro import programových bloků a tabulek 

proměnných. Pomocí TIA Portal Openness V13 SP1 aplikace je tedy možné automaticky importovat 

programové bloky a tabulky proměnných do programu TIA Portalu. 

 

Čtvrtá fáze byla výměna TIA Portal Openness V13 SP1 nejnovější verzí Openness a to V14, ke 

které bylo nutné přistoupit opět kvůli nemožnosti splnit podmínky odpovídající úrovně automatizace, 

viz předchozí kapitola. Jelikož Openness V14 obsahuje řadu vylepšení, došlo tím i ke změnám funkcí, 

knihoven a syntaxe a nutnosti vytvořit zcela novou aplikaci. Aplikace vykonává stejnou funkci jako 

aplikace předchozí, ovšem z hlediska zbývajícího času pro dokončení práce nebylo možné realizovat 

import proměnných do tabulky a propojení globálních proměnných se vstupy/výstupy programových 

bloků. Ovšem na rozdíl od předchozí verze Openness už je prostřednictvím Openness V14 možné 
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realizovat myšlenku celé práce o propojení globálních proměnných s programovými bloky a následně 

vytvoření vazby na vizualizaci. 

 

Z hlediska dalšího vývoje práce by při použití stávající aplikace realizované v Microsoft Visual 

studio 2015, které je nutné pro vývoj Openness V14 aplikace mohlo proběhnout dokončení funkce pro 

import globálních proměnných do tabulky proměnných TIA Portalu a upraveno několik příkazů pro 

větší robustnost aplikace. Při využití návodu z předchozí kapitoly je možné realizovat propojení 

globálních proměnných s programovými bloky a tím se přesunout na samostatnou práci v rámci 

realizace úkonů v oblasti vizualizace. 
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